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إليوت، السيدين: تصوير من فوتوغرافية صورة من (مأخوذة .١٨٨١ عام يف داروين تشارلز
وفراي.)





فيها: قال يده بخط ١٨٣٧ عام داروين تشارلز كتبها مفكِّرة من مقتَطف

الترشيح يف النشاَط نظريتي ستبعث الحقيقية. التشابه أوجه فهِم إىل ذلك أدَّى …
ووراثة والوراثة الغرائز دراسة إىل تُؤدِّي سوف فهي الحديثة؛ والكائنات للحفريات املقاَرن
للتهجني دقًة أكثَر دراسٍة إىل تُؤدِّي وسوف الطبيعة، وراء ا ممَّ والكثري العقلية، القدرات
املواتية الظروف ما — نتَّجه أين وإىل نشأنا ممَّ نعلم حتى التغيري وُمسبِّبات والتوالُد
املبارشة للتحوُّالت املبارش الفحص جانب إىل هذا، يؤدي وقد — يمنعها الذي وما للتهجني،
للدراسة، الرئييس املوضوَع سيكون ما وهو ؛ التغريُّ قوانني إىل الوصول إىل األنواع، بنية يف

تخميناتنا. سُرتشد التي





األول الفصل

األنواع» نرشكتاب«أصل

١٨٥٩ ديسمرب ١٨٥٩–٣١ أكتوبر ٣

١٨٥٩

طباعة بروفات «أنهيُت التايل: اإلدخال يِرد ،١٨٥٩ أكتوبر ١ بتاريخ أبي يوميات دفرت [يف
من ُطبَعت أيام)؛ وعرشة شهًرا عرش ثالثة استغرقُت (بعدما األنواع» «أصل كتاب ص ُملخَّ
اليوم يف كلها النُّسخ وبيعت نوفمرب، ٢٤ يف األوىل الطبعة نَُرشت نسخة. ١٢٥٠ الكتاب

األول.»
ليدز؛ من بالقرب إلكيل بلدة يف املائي للعالج مصحٍة إىل سافر أكتوبر، من الثاني يف
داون. إىل ًدا مجدَّ عاد الشهر، ذلك من التاسع ويف ديسمرب، شهر حتى أرستِه مع مكث حيث
نهاية «إبَّان التايل: اإلدخال سوى العام هذا عن اليومية ُمفكِّرته يف ذلك بعد يوجد وال
من تكوَّنت التي الثانية الطبعة لطرح بالتصحيح منشغًال كنت ديسمرب، وبداية نوفمرب

الخطابات.» من وبالعديد نسخة، ٣٠٠٠
باكورة وإىل الطباعة، بروفات إىل التالية الخطابات من وبضعة األول الِخطاب يشري

الكتاب.] نِرش قبل األصدقاء بعض إىل أرسَلت التي األنواع» «أصل كتاب نَُسخ
داروين1 تشارلز إىل يساليل من

١٨٥٩ أكتوبر ٣
داروين عزيزي

جهدي ُقصارى بذلت ألنني السعادة؛ منتهى يف وأنا كتابك، من حاًال انتهيُت لقد
وإن األرجح عىل أبًدا ليأتي يكن لم وقتًا تنتظر أن دون بنرشه إلقناعك هوكر مع



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

قدًرا عليها أقمَت التي حقائقك كلَّ بالفعل أعددَت أنك حني يف عام، مائة عشَت
العظيمة. التعميمات من هائًال

عْرب تمتد طويلة متينة وحجٌة املقنع، املنطقي االستدالل عىل رائع مثال إنه
للغاية صعبًا يكون ربما بل هائل، التكثيف أن صحيح الصفحات، من العديد
حتى — سيسمح وهذا ومهم، ال فعَّ تمهيدي بيان لكنه صني، املتخصِّ غري عىل
يف باألمثلة املفيد التوضيح بعض بإدراج — التفصيلية بروفاتك ظهور قبل
استخدمتَها التي األرجل، وُهدابيات الَحماِم أمثلة يف فعلَت كما الحاالت، بعض

شديدة. برباعة
بكل حدوثه ع أتوقَّ ما وهو قريبًا، جديدة طبعٌة منك تُطَلب حني أنه أعني
الهائل الكم هذا لتخفيف فعليًة حاالٍت الكتاب يف توِرد أن يُمكنك ربما تأكيد،
البيانات بصحة للتسليم ا جدٍّ مستعد فأنا إيلَّ، بالنسبة املجرَّدة. االفرتاضات من
فارًقا سيُشكِّل الداعمة» «الدالئل نرش أن أظن ال أنني حدِّ إىل تذكرها التي
فسوف ما، يشءٍ بصحة أقررنا إذا أننا شديد بوضوح أرى كنت ولطاملا كبريًا،
جعلني ما وهذا الختامية. صفحاتك يف تدَّعيه ما جميِع عىل نفسه األمر ينطبق
هي وأعراقه اإلنسان حالة بأن الدائم شعوري بسبب ا؛ جدٍّ طويلة لفرتة أتردَّد
بوجود اعرتفنا إذا وأننا أيًضا، النباتات وحالة األخرى، الحيوانات حالُة نفسها
«الَخلق»، كلمة مثل تماًما، مجهوٍل تخيُّيلٍّ سبٍب من بدًال إلحداها، حقيقي» «سبب

األخرى. الحاالت عىل نفسها النتائج فستنطبق
وقتًا أمِلك ال إنني القول يؤسفني اآلن، املكان هذا سأغادر وألنني
بفصل البالغ إعجابي مدى عن وللتعبري التعليقات، من الكثري بشأن لالسرتسال
للنظام النََّسبي و«املفتاح األجنة» و«علم األثرية» و«األعضاء املحيطية» «الُجُزر
فصولك. كل عناويَن فسوفأنسخ واصلُت وإذا الجغرايف»، و«التوزيع الطبيعي»،
من يشء إجراءُ ممكنًا يزال ال كان إذا «التلخيص»، جزء عن برأٍي سأديل لكني

الجزء. ذاك يف اثنتنَي أو كلمة حذف األقل عىل أو الطفيف، التعديل
علماء أبرز إن القول بالطبع يُمكن ال ،٤٨٠ رقم الصفحة يف بدء، ذي بادئ
كذلك؟ أليس ، للتغريُّ قابلٌة األنواع بأن القائل الرأي رفضوا الطبيعي التاريخ
يُمكن الثاني، ذلك بخصوص والمارك! إيلري سانت جي. تجاهل تقصد ال أظنك
لكنه كبري، حدٍّ إىل الحيوانات لدى اإلرادة محلَّ الطبيعي االنتقاءَ تضع إنك القول
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األنواع» «أصل كتاب نرش

أنه شك ال النباتات؛ يف ات التغريُّ عن نظريته يف اإلرادة فكرة تقديَم يستِطع لم
كان فيما الطبيعية، الظروف ات تغريُّ عىل النسبي التأكيد يف داٍع دون بالَغ ربما
األقل عىل لكنه ينبغي. ا ممَّ أقلَّ املتنافسة بالكائنات املتعلِّقة ات التغريُّ عىل تأكيده
رابٍط لوجوِد ومؤيًِّدا ، للتغريُّ جميعها األنواع بقابلية القائل للرأي مؤيًِّدا كان
قد مدرسته نفس إىل املنتسبني إن ثم الحاليَّة. واألنواع األوىل األنواع بني نََسبيٍّ
«األحياء»؟)2 الطبيعي التاريخ علماء تقصد (هل نة. املدجَّ بالرضوب استَشهدوا
وذلك أفضلية؛ الَخصَم تمنح للغاية املهم ص امللخَّ هذا من األوىل الصفحة إن
من ال «العني» ن تكوُّ مثل صادم العرتاٍض وتقريبي مفاجئ طرٍح من تحِمله بما
بدرجة البرشي العقَل تَُفوق قوة حتى وال البرشي، العقل تُشبه وسيلٍة خالل
ُمربُّو منها يستفيد التي كتلك مستحثَّة تباينات خالل من بل للغاية، كبرية
وبما وإزالته. االعرتاض لذكِر عديدًة صفحاٍت األمر سيستلزم وبذلك املاشية.
ثم ُجَمل، عدة احذف ذلك. عن تصُمت أن األفضل من فسيكون اإلقناع، تريد أنك
حجر رمي وبني مستقبلية. طبعاٍت يف التفصيل من أكرب بدرجة املسألة اطرح
ينبغي ،٤٦٠ صفحة يف العامل، النَّمل إىل وصوًال القارئ، طريق يف هذا العثرة
للهدوء فرصًة القارئَ هذا النمل موضوُع وسيمنح الصفحات؛ بعَض تضيف أن
حالٍة بعد الكمال إىل وصلت العني أن تصديِق إىل دعوته صدمِة من يتعاىف حتى
أظن نشهدها. التي التحوُّالت هذه مثِل عْرب الجزئي، العمى أو التام العمى من
اعرتاضات، الُجمل هذه تُثري أن إمكانية من بشدٍة سيُقلِّل الحذف من قليًال أن

التفاصيل. من مزيد وإضافة الصياغة إلعادة وقٌت لديك يكن لم إْن هذا
للحروف تشبيهك أن أرى الشمس. عىل بقٍع مجرَّد أمورصغرية، هذه …لكن
باألعضاء النُّطق، يف فائدتها تنتهي بينما الكلمات، هجاء يف باقيًة تظل التي

بالفعل. بالنََّسب يتعلَّق فكالهما ممتاٌز؛ األثرية
يل بدا ا ممَّ أكربَ إشكاليًة يُمثِّل ماديرا يف مألوفة غري طيور وجود عدم إن
استُحثَّت قد التباينات أن فيها ح تُوضِّ بفقراٍت أستشهد أن أستطيع األمر. عليه
طيور بعض تكون أن يقتيض ا ممَّ الُجدد؛ للمستعمرين الجديدة الظروف من
وفريًا الوقت كان وقد جاالباجوس. طيور شأن ذلك يف شأنُها مألوفة، غري ماديرا

… سانتو وبورتو ماديرا حالة يف
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عليها الربيد مكتب يفِرض لذا قديمة؛ مخطوطة داخل أوراقك وضعَت لقد
يفرضون ليتَهم تماًما. مالئم وهذا كالخطابات، ِبنسان، قدُرها إضافية، رسوًما
ِبنسات وستة شلنات أربعة َدفعُت لقد املخطوطات. جميع عىل نفَسها الرسوَم
وجود إثبات يستطيع رجٍل من باريس، من أتاني ُهراءٍ مقابل أيام بضعة قبل

السني. نهر وادي يف طوفان ٣٠٠
العظيم. عملك عىل لك القلبية تهاِنيَّ خالص مع

دائًما الودود صديقك
اليل تشارلز

يساليل إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،

[١٨٥٩] أكتوبر ١١
اليل عزيزي

الخطاب كتابة يف الثمني وقتك من الكثريَ منحتني ألنك قلبي أعماق من أشكرك
الرابع. باليوم خ املؤرَّ األطول والخطاب الشهر، من الثالث باليوم خ املؤرَّ الطويل
سكاربورو. بلدة إىل الناقصة الطباعة بروفة مع وأرسلتُه قصريًا خطابًا كتبُت لقد
األخري، الفصل يف الصغرية تصحيحاتك كل ُشكري، جزيل مع اعتمدُت، لقد
أيًضا فُت خفَّ كبري. عناء دون استطاعتي، قدَر الكربى التصحيحات وطبَّقُت
ما األكرب عميل يف (سأعِرُض العني بمسألة املتعلِّقة االستهاللية الفقرة وقِع من
دة» املعقَّ «األعضاء مصطلح باستخدام واكتفيت العني)، بنية يف تدرُّج من حدث
بُل السُّ بأفضِل الطرَفني أحد محامي تُخرب إذْ رائع؛ عدٍل وزير من لك يا فحسب.
الطبيعي التاريخ علماء بعد «األحياء» كلمة ِذكر إغفال كان لقد بقضية! للفوز

فادًحا. ً خطأ البارزين
، ُمحقٌّ أنت وبرمودا. ماديرا يف مألوفة غري طيوٍر وجود عدم بخصوص
يف غبيٍّا ً خطأ ارتكبُت لقد سيكتشفها، أحًدا أن أظن أكن ولم ناقصة، َحْلقة ة ثمَّ
النهاية يف لنفيس العذَر ألتِمس دعني لكن كاملة. كتبتها قد كنت مناقشٍة حذِف
واجهت التي الطيوَر إن للغاية. صعبًا كان بالحذف الجديرة األشياء تحديد بأن
الوقت ويف جديد بلد يف مجتمعًة تستقر حني األصلية، مواطنها يف صعوباٍت
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لن بينها املتبادلة الَعالقات ألن التعديالت؛ من لكثري تتعرَّض لن تقريبًا، نفسه
لبعض تتعرَّض أن بُد ال أنها يف تماًما الرأي أوافقك أنني غري بشدة. تضطرب
بسبب وبرمودا ماديرا يف حالها عىل بقيت أنها أعتقد الزمن. بمرور التعديالت
الرب من الوصول يف صفاتُها تتغريَّ لم نفسه النوع من مهاجرة طيوٍر استمرار
يف ذلك إثبات يُمكن الجزر. يف استقرَّت التي الطيور مع وتهاجنها الرئييس،
يف إي أرسلها خطاباٍت من يل اتضح مثلما ماديرا، يف ا جدٍّ ح مرجَّ وهو برمودا،
الهجني النسل بأن لالعتقاد كثرية أسباٌب توجد ذلك، عىل وِعالوًة هاركورت.
الُقدامى واملستعمرين املربُّون) يقول كما الجديد الدم (أو الُجدد للمهاجرين
الحياة قيد عىل بقائه احتمالية وستكون حيوية، أشدَّ سيكون نفِسها األنواع من
الُقدامى املستعمرين إبقاء يف التهاُجِن هذا أثِر من كثريًا سيُعزِّز ا ممَّ أكربَ؛

بصفاتهم. محتفظني
َفْرضية ضوء يف أمريكي بطابَع جاالباجوس كائنات اتسام بخصوص
لتتنافس ُخلقت قد األنواع كانت إذا أنه يف الرأي أوافقك أن أستطيع ال الَخلق.
الحقائق لكن األمريكي. النمط عىل بد وال ستُخَلق كانت أمريكية، أشكال مع
البالتا، يف املحروثة وغري املزروعة غري األرض إىل انظر تماًما. العكس إىل تُشري
األصلية. بالكائنات قريبة عالقٌة تجمعها ال أوروبية بكائنات «مغطاة» إنها
عىل هذا ينطِبق األصلية. الكائنات تغزو أمريكية أنماًطا ليست أنها هذا معنى
كاندول» دي «ألفونس نتائج نراعي أن ا جدٍّ املهم من العالم. أنحاء يف جزيرة كل
[النباتات] أن إىل تشري التي الكاملة)، أهميتها يرى ال كان (وإن الدوام عىل
جزء يف تنتمي (التي األصلية النباتات عن العموم يف للغاية تختلف املتوطِّنة
ستفهم أنك من تماًما متيقن إنني أصلية). غري أجناٍس إىل الحاالت من كبري

االختصار. أجل من افرتاضية بطريقٍة أكتب لذلك أنني
عن زائد االعتقاد هذا الخلية. الوحيدة للكائنات املستمر الخلق بخصوص
إىل ضمنيٍّا تُشري التي الطبيعي، االنتقاء لنظرية وفًقا له) أساس (وال الحاجة
بنية يف مفيد انحراف يحدث لم إذا ر. التطوُّ إىل «رضورية» نزعة وجود عدم
حتى يظلُّ فربما للغاية»، «البسيطة حياته ظروف تحت الخلية، وحيد كائن أي
دون طويل، بوقت السيلوري العرص قبل عليها كان التي حالته عىل هذا يومنا
عام، بوجه التكوين تعقيد يف االرتقاء إىل نزعٌة ستوجد بأنه أعرتف . تغريُّ أيِّ
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للغاية. البسيطة الظروف عىل املتكيِّفة الكائنات يف وبطيئًا طفيًفا سيكون لكنه
يحدث فلن يُِفده، لم وإذا الخلية؟ وحيَد كائنًا يفيد أن د ُمعقَّ لتكويٍن فأنَّى
سوى الحية النقعيات عن الوسطى الِحقبة نقعيات تختلف ال ولهذا ارتقاء.
عىل البقاء يف الخلية الوحيد الكائن من األصيل الشكل ينجح قد طفيف. اختالف
نسل أنَّ حني يف البسيطة، ظروفه عىل متكيًِّفا ويظل ، يتغريَّ أن دون الحياة قيد
أن املمكن من تعقيًدا. أشدَّ ظروٍف عىل يتكيَّف قد الخلية الوحيد الكائن هذا
الحياة قيد عىل واملنقرضة، الحية الكائنات لجميع البدائي األويل النموذج يكون
«يبدو» إذ تقول؛ مثلما أحيانًا تتدنَّى قد األرقى فاألشكال ذلك، إىل إضافًة اآلن!
أن يل يبدو ولهذا األرض. ديدان عادات لديها العمياء الثعبانية األفعى أن (؟!)

إطالًقا. صلة ذات غريُ البسيطة لألشكال الجديد الخلق فكرَة
ف تترصَّ ال ُمبِدعة بادئة قديمة قوة وجوَد نفرتض أن علينا ِلزاًما «أليس
من متيقنًا لسُت الحًقا؟» اإلنسان يظهر أن أمكَن فكيف وإال دة، ُموحَّ بطريقة
حاليٍّا، نعرفه ما ظلِّ يف لنا، بد ال أعاله. املذكورة الجملة بعد قلتَه ما أفهم أنني
يفرتضبها التي نفِسها بالطريقة أشكال بضعة أو واحد شكٍل نفرتضَخلَق أن
ذلك أرى ألنني تماًما، أرفض لكني تفسري. أي بال جذٍب قوة وجوَد الفالسفُة
جديدة»، وقًوى وِسمات «ُقدرات ألي الحقة إضافة أي اإلطالق، عىل رضوري غريَ
طبيعيٍّا امُلنتقاة الصفات من صفة كل أن حيث من إال تحسني»، «مبدأ ألي أو
ولو ستُنتقى. كانت فما وإال ما، بطريقٍة تحسينًا أو ميزًة تُمثِّل بها املحتفظ أو
الطبيعي، االنتقاء نظرية يف اإلضافات هذه مثل إىل باحتياجي مقتنًعا كنت أنني
تصديَق أستطيع ال ألنني بصحتها؛ أومن لكني ُهراء، محَض باعتبارها لرفضتها
قواي كامل يف كنُت إن أرى، التي الحقائق من بأكملها فئاٍت ستُفرسِّ كانت أنها
مالحظاتك من أفهمه ما بقدِر خاطئة. كانت إذا ها تفرسِّ أنها وُرشدي، العقلية
حسنًا، الفكرية. القوى ج تدرُّ احتمالية يف تشكُّ فأنت التوضيحية، ورسوماتك
دقيًقا تدرًُّجا لدينا أن حدة، عىل كلٌّ الحاليَّة، الحيوانات إىل النظر عند يل، يبدو
(لكنها اليشء بعض واسعة فجوة وجود مع للفقاريات، الفكرية القوى يف ا جدٍّ
أحد بني الجسدية) البنية حاالت من العديد يف الفجوات اتساع نصَف تُضاهي ال
ذاك كان وإن حتى املثال، سبيل عىل الغاب إنسان أفراد وأحد الهوتنتوت أفراد
تشك ال أنك أفرتُض الذئب. من عقليٍّا الكلب ر تطوَّ ما بقدِر عقليٍّا ر تطوَّ قد الفرد
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وإن الجسدية؛ البنية أهميِة قدَر كائن كل لرفاهية ة مهمَّ الفكرية القدرات أن يف
العليا الفكرية القدرات ذوو األفراد يُنتقى أن يف صعوبًة أرى فال ذلك، صحَّ
الجديدة، لألنواع الفكرية القدرات ن تتحسَّ وبذلك باستمرار، األنواع أحد يف
هذه أن أرى وأنا املتوارثة. العقيل التمرين تأثرياُت األرجح عىل ذلك يف ويساعدها
الفكرية القدرات ذات األعراُق تَفنى إذ اإلنسان؛ أعراق مع اآلن تجري العملية
أن بد فال أفهمك، كنُت إذا هنا. النقطة هذه بمناقشة يسمح ال املجال لكن األقل.
القدراُت ن تتحسَّ أن املستحيل من أنه تعتقد أنك هي خالفنا يف املفصلية النقطة
القدرات ذوي لألفراد املستمر الطبيعي باالنتقاء كبريًا نًا تحسُّ نوع ألي الفكرية
مدى ل تأمُّ سوى عليك ما العقول، ج تدرُّ كيفية لك تتضح لكي العليا. الفكرية
عقل بني االختالف تحديَد حاولوا َمن جميَع واجهت التي الهائلة الصعوبة
تتمتَّع الحيوانات هذه أن يبدو إذ اآلن؛ حتى منه األدنى والحيوانات اإلنسان
السمات من بكثري أدنى الكمال من درجٍة عىل لكنها نفسها، العقلية مات بالسِّ
بنظرية ألعتَدَّ كنت ما همجية. حاالته أكثر يف اإلنساُن بها يتمتَّع التي العقلية
من مرحلة أي عند خارقًة إضافاٍت ستتطلَّب كانت إذا إطالًقا الطبيعي االنتقاء
كلها ذلك، إىل وما والتصنيف، التناُدد وعلم األجنة ِعلم أن أظن االنحدار. مراحل
كيفية عن ا أمَّ واحد، أصل من انحدرت قد جميعها الفقاريات أن لنا ح توضِّ
اعرتاف، أدنى ولو اعرتفَت، وإذا أعتقد ذلك. نعرف ال فنحن األصل هذا ظهور
فستجد والتصنيف، التناُدد وعلم األجنة بعلم يتعلَّق فيما طرحتُه الذي بالتفسري
هذا عند ف تتوقَّ ته صحَّ لكن اآلن، حتى صالح التفسري بأن القول يف صعوبًة
ا إمَّ أنك أظن جديدة». ُمبدعة قًوى «إضافة ب نستعني أن يجب وهنا الحد،
األخري، خطابك عىل بناءً وأخىش، بأكمله؛ ستُقرُّه أو بأكمله التفسريَ سرتفض
خطئي، ذلك أن من متيقنًا سأكون الحالة هذه ويف األول، االحتمال ق يتحقَّ أن
املمالك انحدار وبخصوص بالتأكيد. يل عزاءً هذا وسيكون النظرية، يف عيٌب ال
يف ُقلت فقد واحد، أصل من ذلك) إىل وما واملفصليات (كالفقاريات الكربى
تقديري يف وأرى ، لديَّ ًحا مرجَّ احتماًال ذلك من يجعل وحَده التشابه إن الختام
حدة. عىل منفصلة مملكة كل تقترصعىل وحقائقي ُحججي صحة الشخيصأن
لم أنني أظن للدونية. وراثتها يف وتشرتك تُغَلب التي األشكال بخصوص
أقلَّ درجٍة إىل الدونية مصطلُح يشري أن يُمكن أَال ولكن يكفي، بما َحِذًرا أكن

الطبيعية؟ الظروف مع التكيُّف من
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إذ أجناس؛ أو مجموعات عىل بل مفرد، نوٍع عىل تنطبق ال مالحظاتي إن
اليشء، بعض حرارًة أشد مناخاٍت مع األقل عىل األجناس معظم أنواع تتكيَّف
وأخرى بعضاليشء، رطوبًة أشد مناخاٍت ومع بعضاليشء، حرارًة أقل وأخرى
من عدد بفعِل وتفنى ما ملجموعٍة متعدِّدة أنواٌع تُغَلب وعندما بعضاليشء، أجفَّ
جديد نوع «كل» تكيُّف هو العادة يف السبب أن أعتقد فال أخرى، مجموعة أنواع
الحصول يف بينها شائعة بأفضليٍة تحظى الجديدة األنواع كل ألن بل امُلناخ؛ مع
أنسُب توضيٌح ة فثمَّ املجموعات، وبخصوص األعداء. من الهروب أو الُقوت عىل
املستقبيل االنقراض وهو أَال ليبرييا؛ يف البيضاء البرشة وذوي الزنوج مثال من
اإلنسان ألن ذلك وليس اإلنسان، جنس بأيدي الغاب إنسان لجنس األكيد شبه
دونيٍة من الغاب إنسان جنُس يِرثه ما بسبِب بل امُلناخ؛ مع للتكيُّف أصلُح
األسلحة اخرتاَع الفكرية بقدراته يستطيع الذي اإلنسان بجنس مقارنًة فكرية
مع التأقلم أن مناقشتي، يف الواردة األسباب عىل بناءً أعتقد، الغابات. وإزالة
سنواٍت األمُر استغرق لقد الطبيعة. تأثري تحت بسهولة يحُدث املختلفة امُلناخات
ألن — فيها» «امُلبالغ الكبرية امُلناخ أهمية وهِم من عقيل أحرِّر كي ا جدٍّ كثريًة
مسترتٌ وآخر كائٍن بني للتناحر املهم التأثري أن حني يف ا، جدٍّ جيلٌّ املهمَّ تأثريه
كما االستواء، خط وإهانِة الشمايل، القطب سبِّ يف أرغب إنني حتى — جدٍّا
يشء» «أي أجد لم أنني العلم (مع تُفكِّر أن مراًرا أناشدك سميث. سيدني قال
نطاقاتها من الُوسطى النقطة يف النباتات آالف حالة يف ذلك) من إفادًة أكثَر
الحرارة من بقليل أكربَ قدٍر ل تحمُّ تستطيع أنها يقينًا نعلم والتي بها، الخاصة
توجد ال لكنها مثاليٍّا، ًال تحمُّ والجفاف الرطوبة من بقليل أكربَ وقدٍر الربودة، أو
ستُغطِّي أنها مع انتشارها، نطاق من الكبرية الرئيسية البؤر يف كبرية بأعداٍد
لنا يتبنيَّ وهكذا املنطقة. تلك تسكن التي األخرى األنواُع َفنيت إذا كلها األرَض
بل امُلناخ، بسبب ذلك وليس تقريبًا، الحاالت جميع يف مة، ُمحجَّ تظل أعدادها أن
ا، جدٍّ واضح هذا كل أن ستظن ربما األخرى. الحية الكائنات مع تناحرها بسبب
أن إىل ظني، حد عىل الطبيعة، اقتصاد عن تماًما خاطئة فكرًة أتبنَّى كنت لكني

… املرات آالف لنفيس ذلك أكرِّر َظِللت
من وستُذَهل الفصل، هذا باستحسانك ا جدٍّ ُرسرُت لقد التهجني. بخصوص
أعتقد. حسبما خاطئًا، مساًرا أتَّبع كنُت ما فكثريًا إيَّاه؛ كلَّفني الذي املضني الجهد
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كبري فارٌق الطبيعي االنتقاء نظرية وفق يوجد األثرية. األعضاء بخصوص
األعضاء األكرب كتابي يف يه أسمِّ وما األعضاء، أجنَّة يه تُسمِّ وما األثرية األعضاء بني
مثل الفائدة، عديم كان إذا إال أثري بأنه العضو يُوصف أالَّ ينبغي «الوليدة».
يف املدقَة تمثِّل التي الحليمات، أو أبًدا، اللِّثَة خالل من تربُز ال التي األسنان
تحت الصغرية األجنحة أو ،Apteryx أبرتيكس طائر جناح أو املذكَّرة، األزهار
عديمُة األعضاء هذه أن الواضح فمن أفضل. مثاٌل وهذا املقوَّاة، الخنافس أغمدة
ًرا. تطوُّ أقل حالٍة يف الفائدة عديمَة ستكون أنها أَوىل، باٍب ومن اآلن، الفائدة
متتالية. «مفيدة» طفيفة تعديالٍت حفظ عىل الطبيعي االنتقاء عمل يقترص
أثريٍّا. أو الفائدة عديَم عضًوا الطبيعي االنتقاءُ يصنع أن يُمكن فال ثَم، ومن
يف ح موضَّ هو (كما الوراثة هو األعضاء هذه وجود وراء الوحيد فالسبُب وبذلك
حالة يف العضو هذا لديه كان َسَلٍف وجود عىل واضحة داللة وهي مناقشتي)،
أحيان يف حدث ما وهو أخرى، أغراض ألداء تُستخدم أن يُمكن وربما مفيدة.
ذلك ويبدو األصلية، وظيفتها بأداء يتعلَّق فيما إال أثريًة تكون ال وحينئٍذ كثرية،
ر، التطوُّ ناقص كان وإن الوليد، العضو يكون أن ويجب األحيان. بعض يف جليٍّا
نستطيع ال وألننا رضوريٍّا. تطوُّره دام ما ر، التطوُّ مراحل من مرحلة كل يف مفيًدا
الوليدة األعضاء ستورَّث ما ونادًرا اآلن، وليٌد األعضاء أيُّ تحديُد يُمكننا ال التنبُّؤ،
وذلك الحارض؛ الوقت إىل بعيد أمٍد من املجموعات إحدى يف ُمعيَّنني أفراٍد من
عادًة به سيُستبَدل التطوُّر ناقص لكنه ا مهمٍّ عضًوا تمتلك التي الكائنات ألن
الثديية الغدد تَُعد ربما العضو. ذلك من ر التطوُّ مكتملة صورة أحفادها لدى
البويضات مثبِّتات تَُعد وكذلك البقرة، برضِع ُمقارنًة وليدًة املاء ُخلد لحيوانات
مثانة تكاد مقروء]، غري [نص ويف وليدة، خياشيَم األرجل ُهدابيات بعض يف
قد رئة. بمثابة وليد عضو وهي الغرض، هذا أداء يف أثريًة تَُعد أن السباحة
لكني كجناح، وليًدا كزعنفة، إال يُستخَدم ال الذي الصغري، البطاريق جناح يكون
بعض يُشبه والبطريق للطريان، مهيَّأٌة للطائر الكلية الِبنية ألن ذلك؛ أظن ال
األرجح عىل ُعدِّال قد جناَحيه أن نستنتج قد أننا حدِّ إىل بشدة األخرى الطيور
فتشابُه ثَم، ومن املائية. شبه عاداته مع تماشيًا الطبيعي، باالنتقاء وتقلَّصا
أم أثريٍّا العضو كان إذا ما تحديِد يف ُمرشد دليل بمثابة يُعد ما كثريًا الوظائف
أنه يف أشك ال لكني ُمعيَّنة، عضالٍت يُثبِّت العظمي الُعصعص أن أعتقد وليًدا.
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أثريًَّة، إصبًعا يَُعد الطيور لدى Alula للجناح القاعدي الفص وريش أثري. ذيل
تسلسل من ا جدٍّ منخفضة مواضَع يف رة متحفِّ طيور اكتُشَفت إذا أنه وأعتقد
ذا أنا ها جزأين. إىل بًا متشعِّ أو مزدوًجا جناًحا لديها أن فسيُالَحظ الطبقات،

جريئة! بنبوءة أتنبَّأ
االنتقاء نظرية رفَض يكافئ التنبُّئية األعضاء بأجنة االعرتاف إن

الطبيعي.
أجل من أخرى، مرًة باملطالعة جديًرا كتابي ترى ألنك السعادة غاية يف إنني
انشغاَلك أعترب لكني أكثر. أو أيًضا، أجيل من هو ما بقدِر نفسه الكتاب موضوع
التي املشكالت بعض طرح يف انهماكك أي — باملوضوع القليل الوقت بعَض
أنك، ع وأتوقَّ كتابي. قراءة من بكثري أهمَّ — وحلِّها استيعابه، يف شخصيٍّا واجهتك
عىل وقت أي يف ذلك حدث وإذا رأيك، عن فستحيد كاٍف، باستغراٍق فيه فكَّرت إذا
املؤكَّد شبه من عموًما؛ موثوقٌة الطبيعي االنتقاء نظرية أن فسأعرف اإلطالق،
تُفكِّر ال رؤيتَها. أستطيع ال كنُت وإن اآلن، ُطِرح كما عديدة، أخطاءً ن تتضمَّ أنها
إلرسال أخرى «فرصة» أيُّ لك أتيحت إذا ولكن الخطاب، هذا عىل الرد يف بالطبع
ولو اعرتاضاتك من أيٍّ عن زحزحتُك قد كنت إذا بما فقط فلتُخربني آخر، خطاب
القيِّمة. وتعليقاتك الطويلة خطاباتك عىل خالصشكري مع اللقاء. إىل أنملة. َقيَد

تحياتي وأطيب الودودة مشاعري أصدِق بَقبول ل تفضَّ
داروين يس

فقريًا عمًال يل بدا لكنه فيه، رأيك أعرف ال المارك، عمل إىل كثريًا تشري إنك ملحوظة:
فكرة. أو حقيقة أيَّ منه أستخلص لم إذ للغاية؛

أجايس إل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ١١ داون،

العزيز سيدي
حتى نبذة مجرَّد زال ما (الذي كتابي من بنسخة إليك أبعث أن عىل تجرَّأُت لقد
بشأن إليها لُت توصَّ التي االستنتاجات أن إىل ونظًرا األنواع». «أصل عن اآلن)
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أي يف مجلَّدي قرأَت (إذا أنك ظننُت استنتاجاتك، عن بشدة تختلف نقاط عدة
لك أؤكِّد لكني ح، التبجُّ أو التحدي من بدافٍع إليك أرسلته أني تظن ربما وقت)
ِبغض تقديرك، أنال أن األقل، عىل وأرجو، تماًما. مختلفة ِبنِيَّة ف أترصَّ أنني
إىل ِجدٍّ بكل سعيت ألنني استنتاجاتي؛ يف تراه قد الذي الخطأ مدى عن النظر

الحقيقة. بلوغ
أظل أن أستأذنك
املخلص صديقك
داروين تشارلز

كاندول دي إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ١١ داون،

العزيز سيدي
فحسب نبذًة يزال ال (الذي عميل من نسخًة إليك أرسل بأن يل ستسمح أنك ارتأيُت
الكتب لنرش نورجيت» آند «ويليامز دار (بواسطة األنواع» «أصل عن اآلن) حتى
تماًما، مناسبة غريَ كانت وإن الوحيدة، الطريقة ألنه ذلك؛ فعل أودُّ وبيعها).
العظيمة والفائدة تملَّكني، الذي البالغ االهتماَم بها لك أثبت أن أستطيع التي
يمكنني الجغرايف». «التوزيع عن والنبيل العظيم عملك دراسة من جنيتها، التي
ُدفعًة كلَّه قرأته إذا إال مفهوًما تجده فلن ُمجلَّدي، بقراءة اقتنعت إذا إنك القول
إذا الرسور منتهى يف سأكون للغاية. ُمكثَّف ألنه ف؛ توقُّ بال نهايته حتى واحدة
االستنتاج مع كليٍّا ستختلف أنك تماًما أعي لكني اهتمامك. منه جزء أيُّ نال

إليه. لُت توصَّ الذي
بتناول عديدة سنوات منذ فتني رشَّ لكنك تماًما، نسيتني قد أنك ح املرجَّ من
وهما سيسموندي،3 والسيدة سيسموندي السيد لتلتقي لندن يف بيتي يف العشاء
ُمحبَّك أظلَّ أن وأرجو احرتامي، فائق بَقبول ل تفضَّ وخالتها. زوجتي خالة زوج

املخلص.
داروين تشارلز

21



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

فالكونر هيو إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ١١ داون،

فالكونر عزيزي
الذي األنواع»، «أصل عن كتابي من بنسخة إليك يبعث أن موراي من طلبُت لقد

اآلن. حتى نُبذة محَض يزال ال
وإال ف، توقُّ بال نهايته حتى واحدة ُدفعًة كلَّه تقرأه أن فيجب قرأتَه، إذا

للغاية. ُمكثَّف ألنه مفهوم غريَ فستجده
سرتغب وكم تقرؤه! حني ستنتابك التي الضارية الوحشيَة أشدَّ ما إلهي! يا
سيُحدثه الذي الوحيد التأثري هو هذا إن القول يؤسفني حيٍّا! تصلبني أن يف
مقتنًعا سأكون فعندئٍذ أنملة، َقيد ولو موقفك عن محتواه زحزحك إذا لكن فيك،
قابلية بعدم املؤمن موقفك عىل ثباتًا أقل األخرى، تلو سنًة ستُصبح، بأنك تماًما

املتجارسة. الجريئة القناعة وبهذه . للتغريُّ األنواع

فالكونر عزيزي يا سأظل
املخلص صديقك
داروين تشارلز

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ١١ داون،

جراي عزيزي
يزال ال (الذي األنواع» «أصل عن كتابي من نسخٌة إليك تُرَسل أن طلبت قد
إن لكن الوقت، من ُمتَّسع لديك ليس أن أعرف اآلن). حتى فحسب نُبذًة
اإلطالق، عىل وقٍت أي يف قرأته إذا … للغاية سعيًدا فسأكون قراءته، استطعَت
قصرية كانت مهما رسالة، أيَّ إيلَّ لُرتسل الوقت بعض استقطاَع واستطعت
وجهة من وأفضلها أجزائه بأضعف فيها تخربني للغاية)، رأيك أقدِّر (ألنني
عىل فستسامحني جيولوجيٍّا، لست وألنك االمتنان. منتهى يف فسأكون نظرك،
الفصل أن ويرى الجيولوجيَّني، الفصَلني استحسن اليل بأنَّ إخبارك يف غروري
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التحوُّل مشارف عىل إنه فيه. مبالًغا ليس الجيولوجي» السجل «قصور ب املتعلِّق
… آرائي اعتناق إىل

ترشحها لم عديدًة صعوبات بوجود تماًما أعرتف أنني أضيف دعني
أن تصديَق أستطيع ال لكني وافيًا، رشًحا التعديل مع االنحدار عن نظريتي
ما وهو الحقائق، مجموعات من هائًال عدًدا ترشح أن يُمكنها خاطئة نظريًة
أن وأعتقد مرساتي، أنزل األرض، هذه فعىل بالتأكيد. ترشحه نظريتي أن أرى

… ُرويًدا ستتالىش الصعوبات

إسهنزلو جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ١١ داون،

هنزلو عزيزي
أستاذي يا إليك «األنواع» عن كتابي من نسخًة يرسل أن موراي من طلبُت لقد
تلميذك تستحسن أال أخىش ذلك مع لكني الطبيعي، التاريخ يف القديم العزيز
بذلته الذي املضني الجهد مقدار عىل يدل ال الحاليَّة حالته يف فالكتاب املرة. هذه

موضوعه. يف
إىل اإلشارة عناء وتكبَّدَت بإمعان، لتقرأه الوقت من ُمتسع لديك كان إذا
كتابة يف يل جدٍّا ا ُمهمٍّ َعونًا ذلك فسيكون نظرك، وجهة من وأفضِلها أجزائه أردأ
مدى أيًضا تعرف أشهر. بضعة غضون يف أبدأه أن أرجو الذي األكرب، كتابي
انتقادات عىل الحصول يف أرغب أن املنطقي غري من لكن لرأيك. الكبري تقديري
إىل فيها تُشري فحسب، عامة مالحظات بل ذلك، منك ع وأتوقَّ وطويلة لة ُمفصَّ

األجزاء. أردأ
للتغريُّ األنواع قابلية عدم عىل إرصارَك عن أنملة»، َقيد ولو «تزحزحَت وإذا
فأكثر أكثَر ستتزحزح بأنك حينها مقتنًعا فسأكون ذلك)، ع أتوقَّ ال كنُت (وإن

عقيل. بها مرَّ التي العملية هي هذه ألن األمر؛ يف فكَّرت كلما

هنزلو عزيزي
وامتناني مودَّتي خالص لك
داروين يس
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لوبوك4 جون إىل داروين تشارلز
يوركشاير، إلكيل،

[١٨٥٩ نوفمرب ١٢] السبت
أن قلبي كل من أرجو برايتون. إىل القدوم إىل دعوتي عىل لك جزيًال شكًرا …
مانشن شارع يف نسخًة إليك يرسل أن موراي من طلبُت لقد بإجازتك. تستمتع
الوجيهة املنطقية الحجج من هائل كمٌّ يوجد تتسلَّمها. لم بأنك وفوجئت هاوس،
نفسك ستُقنع املعارضني، من آخر أحد أي أو أنك، حد إىل تُعارضأفكاري، التي
حتى ربما أو بالطبع، جزئيٍّا مخطئ أنني وصحيٌح تماًما، مخطئ بأنني بسهولة
ثَبت حني أنه أظن اتبعتها. التي األساليب ضالل رؤية أستطيع ال لكني كليٍّا،
عن للتخيلِّ البعض حزن ثانوية، بأسباب يحُدثان والربق الرعد أن مرة ألول

الرب. يد من مبارش بفعٍل تحُدث كانت الربق من ومضة كل أن فكرة
ذلك. عىل أزيد لن لذا اليوم؛ شديد ك بتوعُّ أشعر فأنا اللقاء؛ إىل

دائًما لك املخلص
داروين يس

لوبوك جون إىل داروين تشارلز
[١٨٥٩ نوفمرب ١٥] الثالثاء يوركشاير، إلكيل،

لوبوك عزيزي
ا عمَّ التعبري يف أخطأُت كيف أعرف ال ًدا. ُمجدَّ إزعاجك عىل تعذرني أن أرجو
كلُّ برايتون. إىل الكريمة دعوتك قِبلنا أننا تعتقد جعلك الذي الحد إىل بداخيل
عجوًزا رجًال ترى أن يف رغبتك عىل قلبي أعماق من أشكرك أن هو قصدته ما
وسنرغب أسبوَعني، قبل ليس املكان، هذا سنغادر متى أعرف ال فأنا مثيل. ُمنهًكا

املدبَّب. الهرمي سقفنا قمة تحت االسرتاحة يف عندئٍذ
«الالهوت بكتاب أعِجبت ا ممَّ أكثَر تقريبًا كتاب بأي أعِجبت أنني أظن ال
قلب ظهر عن محتواه أُرسد املايضأن يف بإمكاني كان بايل. ألَّفه الذي الطبيعي»

تقريبًا.
يف تبالغ إنك القول يؤسفني ولكن كتابي، عىل حصلت بأنك سعيد أنا
برأيك وإنما النقدية، باملقاالت أكرتث ال انتقادات. ألي ممتنٍّا سأكون تقديره.

وأمثالكم. واليل، وهكسيل وهوكر أنت
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وداًعا. ولك. لوبوك للسيدة املشرتك شكرنا جزيل مع اللقاء، إىل
داروين يس

جينينز5 إل إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،
١٨٥٩ نوفمرب ١٣
جينينز عزيزي

لقد داون. من إيلَّ أرسلتها التي ا جدٍّ اللطيفة رسالتك عىل أشكرك أن يجب
لكنَّ أسابيع، ستة منذ هنا املائي للعالج وأخضع الصيف، هذا بشدة مرضُت
أن أرجو األقل. عىل آخَرين أسبوَعني هنا سأبقى اآلن. حتى ا جدٍّ طفيٌف مفعوله
يُفَهم لكي بإمعان يُقرأ أن ويجب للغاية، ومكثَّف نُبذة مجرَّد كتابي أن تتذكَّر
أنك تماًما أعي لكني انتقادات. ألي ا جدٍّ ممتنٍّا سأكون منه. ضئيًال قدًرا ولو
اإليمان إىل قناعاتي تحويل استغرق فقد اإلطالق. عىل بالكامل معي تتفق لن
ال لكني بفداحة، مخطئًا أكون ربما أنني صحيٌح عديدة. سنواٍت األفكار بهذه
أرى (كما الحقائق من كثريًة فئاٍت ترشح التي النظرية بأن نفيس إقناع أستطيع
الصعوبات من بالرغم تماًما؛ خاطئًة تكون أن يُمكن تأكيد) بكل ترشحها أنها
شخصيٍّا ني تُحريِّ والتي بأخرى، أو بطريقة عليها التغلُّب يجب التي العديدة

هذا. يومنا إىل حتى
بما تعافيُت إذا كامًال، الكتاب بنرش يل سمحت قد الصحية حالتي ليت
املجلَّد وهذا األكرب، الجزء كتابة أتممت ألنني ذلك؛ فسأفعل وقت، أي يف يكفي

ملخطوطته. ص ملخَّ الحايل
وال ك، متوعِّ لكني تقريبًا، للقراءة قابلة غري الرسالة هذه تجد أن يؤسفني
عىل لك شكري جزيل مع اللقاء، إىل بالغة. بصعوبة إال منتِصبًا القعوَد أستطيع

الخوايل. لأليام السارَّة والذكرى اللطيفة رسالتك
املخلص صديقك
داروين يس

25



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٩ نوفمرب ١٣ إلكيل،

العزيز سيدي
أن وآُمل أمكن)، (إن بالربيد كتابي من نسخًة إليك يرسل أن موراي أخربُت لقد
مصابة؛ أصابعي إحدى (ملحوظة: الرسالة. هذه مع تقريبًا بالتزامن تتسلَّمها
أسمع أن بشدة فسأودُّ مانع، لديك يكن لم إذا للغاية.) سيئ بخطٍّ أكتب لذا
وأفكارنا بإمعان، املوضوع يف فكَّرت أنك إىل نظًرا الكتاب، عن العام انطباعك
لكن عليك، الجديدة املعلومات بعض فيه تجد أن أرجو متماثلة. تكون تكاد
وُمكثَّف ص، ُملخَّ سوى ليس أنه تذكَّر كثرية. تكون لن إنها القول يؤسفني
سوى أحٌد يقرأه لم عنه. الجمهور انطباع سيكون ما يعلم وحده الرب للغاية.
واعتنق تماًما رأيه غريَّ قد اليل أن هوكر يعتقد كثريًا. أراسله َظِللت الذي اليل،
باملوضوع، االهتمام شديد أنه غري إيلَّ، خطاباته يف كذلك يبدو ال لكنه فكرتي،
جراي، وآسا واليل هوكر أمثال الحقيقيني، الُحكَّام أن أظن ال للغاية. جيل وذلك
أرخبيل عن ورقتك أن سالتر السيد من سمعُت النظرية. يف إسهامك سيُغفلون

بها. االهتمام «غاية» يف كان وأنه اللينية، الجمعية يف ُقِرئت قد املاليو
بسبب تسعة أو أشهر ستة منذ الطبيعي التاريخ علماء من أيٍّا ألتِق لم
الخطاب هذا أكتب بها. أخربك جديدة أخبار أي لديَّ ليس لذا الصحية؛ حالتي
أسابيع بضعة وسأبقى أسابيع، ستة منذ أرستي مع أقيم حيث ويلز، إلكيل يف
بما سأتعاىف متى يَعلم وحده الرب اآلن. حتى قليًال إال ن أتحسَّ لم لكني أخرى.

األكرب. كتابي لنرش يكفي
قريبًا العودة يف ستُفكِّر وأظنك صحتك، تدوم أن قلبي كل من أتمنَّى
ستكون بكثري. أروع موادَّ من عقلك يف تحفظه وبما الرائعة،6 بمجموعاتك
بأن جديًرا خياًرا امللكية الجمعية صندوق سيكون النرش. كيفية بشأن ًا متحريِّ

تحياتي. وأصدق أمنياتي، أطيب مع فيه. تُفكِّر

املخلص صديقك
داروين تشارلز

األفكار واعتنق تماًما قناعاته غريَّ قد هوكر بأن قبُل من أخربتك قد أظنني ملحوظة:
للغاية. راضيًا فسأكون هكسيل، قناعات أغريِّ أن استطعُت إذا الجديدة.
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فوكس دي دبليو إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،

[١٨٥٩ نوفمرب ١٦] األربعاء
عىل بالنفع وعاد كثريًا، األطفال به استمتع وقد للغاية، املكان يعجبني …
أنا ا أمَّ ًدا. ُمجدَّ ساء حالها لكن أيًضا، البداية يف هنرييتا عىل بالنفع وعاد زوجتي.
ساقي يف شديد تورُّم ثم أوًال، الكاحل يف اْلتواء الحوادث: من لسلسلة فتعرَّضُت
أربعة الدمامل، من بِشعة متتالية ومجموعة شديد، جلدي وطفح ووجهي، كلها
«املحنة هذه بأن إيمان لديَّ وليس بشدة، َمِرضُت لقد الواحدة. املرة يف خمسة أو
اململ كتابي يت تلقَّ أنك األرجح … كثريًا تنفعني الطبيب، يصفها كما الفريدة»،
الحقيقَة يحوي أنه الحال بطبيعة وأعتقد ا، جدٍّ قريبًا اه ستتلقَّ أو األنواع، عن
أعتربه الذي هوكر، الدكتور غريَّ لقد إطالًقا. معي تتفق لن لكنك كبرية، بدرجة
اليل أن ويظن بأفكاري، تماًما مقتنًعا وصار رأيه أوروبا، يف الخرباء أفضل أحَد
قد املوضوع، عن إيلَّ خطاباته عىل ِبناءً اليل، أن لك وأؤكِّد كذلك؛ أصبح أيًضا
يف الكتاب أثَّر إذا اللقاء. إىل بشدة. ًدا ُمرتدِّ وصار السابقة قناعته عن تزحزح

… فلتخربني أفكارك،

كاربنرت بي دبليو إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،

[١٨٥٩] نوفمرب ١٨
كاربنرت عزيزي

يجب نفيس، أعرف كنت وإذا نفيس، عن باألصالة خطابك عىل أشكرك أن يجب
يبدو، حسبما أنك، ذلك املوضوع. عن نيابًة حرارًة أشدَّ ُشكًرا إليك ه أوجِّ أن
يف فكَّرت أنك شك فال السابقة، الفصول قراءة دون األخري فصيل فهمت قد
يف هائلة صعوبًة وجدت إنني إذ شديد؛ وُعمق بنُضج نفسك قرارة يف املوضوع
قوية. معارضًة آرائي ستلقى مقصدي. يفهمون الرجال أبرَع حتى أجعل أن
ألحظها لم الجزئية بعضاألخطاء وجود مراعاة (مع العموم يف ُمصيبًا كنُت وإذا
من الراسخة معة السُّ ذوي عىل سيتوقَّف آرائي بصحة االعرتاف فإن بالطبع)،
اعتقدت أنك بافرتاض ثَم، ومن نفسها. كتاباتي عىل يتوقَّف ا ممَّ بأكثَر أمثالك
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واالحرتام الشكر خالص مني لك كتابي، قرأت حني العموم يف آرائي بصحة
هذه عن الدفاع سبيل يف شعبيتك انخفاض باحتمالية للمجازفة استعدادك عىل
أيٍّ يف الكتاب عن مراجعًة شخصسيكتب أي كان إذا ما إطالًقا أعرف ال اآلراء.
كهذا يشء يستفرسعن أن ملؤلٍِّف يُمكن كيف أعرف ال وأنا العلمية. الدوريات من
فأنا مكان، أي يف الكتاب عن مقاٍل كتابة يف راغبًا كنَت إذا لكن فيه، ل يتدخَّ أو
عن كتابك تجاه عنه وأعربت به شعرُت لطاملا الذي اإلعجاب عىل ِبناءً متيقن،
وسيُقدِّم ممتاًزا، سيكون النقدي مقالك أن من امُلقاَرن»، األعضاء وظائف «علم
أشعر أناني. غري عميًقا اهتماًما بها ُمهتَم أنني أظن التي للقضية جليًال عونًا
يكاد وربما سيئ، بخط مكتوبة الرسالة هذه أن وصحيٌح اليوم، شديد ك بتوعُّ
أشكرك أن دون الربيد تفويَت أستِطع لم ألنني اعذرني لكن مقروء، غري يكون
ولو رأيه عن هوالند إتش ري السِّ زحزحة يف صعبة ة ُمهمَّ ستُواجهك رسالتك. عىل
كافية معرفة لديه العظيم الرجل أن بيننا) ا رسٍّ هذا (وأقول أظن ال أنملة. َقيد

املوضوع. ملعالجة

املمتن صديقك وإخاليص، تحياتي أصدق مع
داروين يس

الفصل أن يظن اليل أن أضيف دعني فعليٍّا، جيولوجيٍّا لست أنك إىل نظًرا ملحوظة:
فيه. مبالًغا «ليس» الجيولوجي جل السِّ بقصور املتعلِّق

كاربنرت بي دبليو إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،

[١٨٥٩] نوفمرب ١٩
كاربنرت عزيزي

ل التوصُّ كتابي، قراءة بعد استطعَت، إذا ًدا. ُمجدَّ إزعاجك عىل تعذرني أن أرجو
منك أطلب أن املالئم غري من يكون فهل كانت، درجة بأيِّ قاطع استنتاٍج إىل
عن فحسب موجزة فكرة بل ُمطوَّلة، مناقشًة أطلب ال إيلَّ؟ خطاب إرسال
وقدراتك، الحقيقة، تحرِّي يف وعادتك الواسعة، معرفتك عىل فِبناءً العام. انطباعك
اعتقادي بصحة أومن أنني من وبالرغم التقدير. درجات أعىل لرأيك أكِّن فإنني
يف آخرون أناس يتشارك حني إال حيويٍّا يكون ال االعتقاد أن أرى فأنا بالطبع،
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الخربة صاحب أعتربه لكني واحد، مؤمن سوى أعرف ال اآلن وحتى به. اإليمان
عىل رجاٌل فيها عكف التي العديدة الحاالت ل أتأمَّ حني هوكر. هنا وأقصد األكرب،
االعتقادات أكثر بصحة أنفسهم وأقنعوا سنوات، مدار عىل واحد موضوع دراسة
من واحًدا أكون أن احتمالية حياَل الخوف من قليٌل يراودني ما أحيانًا حماقًة،

واحدة. بفكرة املهووسني املجانني هؤالء
مالئم. غريَ تراه أن أخىش الذي الطلب هذا عىل تعذرني أن ًدا ُمجدَّ أرجو
عيلَّ فسيتحتَّم ُمخالًفا، معارًضا رأيًا ل أتحمَّ أن وأستطيع قصرية، رسالة تكفيني

اآلراء. هذه مثل من الكثري ل تحمُّ
املخلص صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،

[١٨٥٩ [نوفمرب األحد
هوكر عزيزي

ملعرفِة فضوًال وأتحرَّق أثنيام»،7 «ذا دورية يف كتابي عن نقديٍّا مقاًال للتو قرأت
أن أرى تعرف. كنَت إذا أثنيام»، «ذا يف يكتب بَمن تُخربني ليتك كاتبه. ُهوية
بالِعدائية، يتَّسم وألنه جديدة، اعرتاضاٍت يقدِّم ال الناقَد لكنَّ بإتقان، ُكِتب املقال
أن النقدي، املقال لهجِة عىل ِبناءً أخىش، … االعتقاد تُؤيِّد ُحجة كلَّ يتجاهل
ويوجد قليًال. يُخجلني وهذا متعجرف، مغرور بأسلوٍب الكتاَب كتبُت قد أكون
«ذا دورية يف واطسون إتشيس مقاَل أقصد كاتبه؛ معرفَة أودُّ آخُر نقدي مقاُل
الِعقاب، يستحق وكاتبه تعليقاتك، تُشبه التعليقات فبعُض كرونيكل». جاردنرز

ذلك؟ تظن أَال تأكيد. بكل ينبغي ا ممَّ أقىس املقال لكنَّ
األجانب النبات لعلماء صة امُلخصَّ الثالث النُّسخ يت تلقَّ قد تكون أن آُمل
من خطابًا يُت تلقَّ لقد أيًضا. أنت ونسختك إرساله، تَود الذي الطرد موعد قبل
يت تلقَّ وكذلك فكرتي. ويعتنق رأيَه يُغريِّ أن املحتمل من أظنه الذي كاربنرت،
محارضته َعَرضيف إنه يقول معنا. االتفاق إىل يميل الذي كاتريفاج، من خطابًا

بشدة! البياني رسمي يُشبه بيانيٍّا رسًما
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عىل أسبوًعا وسأمكث داون، إىل سأذهب ثم آخَرين، أسبوَعني هنا سأبقى
بقيُت أسابيع، سبعة أصِل فمن ا؛ جدٍّ تعيًسا كنُت لقد «رشوزبري». يف الطريق
أستِطع لم ألنني سيئًا؛ أثًرا نفيس يف ذلك خلَّف أسابيع. خمسَة املنزل حبيَس
أو «بارعني» رجال أربعة غريَّ إذا أحمق. حدٍّ إىل كتابي يف التفكري عن ف التوقُّ
يف النجاح من متيقنًا فسأكون برأينا، االقتناع إىل أميَل وصاروا قناعتَهم خمسة
أظنك مقدِّمتك؟8 نُِرشت هل هكسيل. رأي ملعرفة ف ُمتلهِّ إنني املطاف. نهاية
كي إضافية نسخًة أريُد ألنني هذا؛ عن تُجيب أن أرجو ِحدة. عىل ستبيعها

اللقاء. إىل ا. جدٍّ أزِعجك أنني أعرف واالس. إىل أرِسلها

املحب صديقك
داروين يس

امللكية. بالقالدة بينثام السيد بفوز السعادة غاية يف كنُت

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٩ نوفمرب ٢١ داون،

هوكر عزيزي
أسعدتني التي ا، جدٍّ اللطيفة رسالتها عىل لها شكري هوكر السيدَة تُبِلغ أن أرجو
سنسعد لكننا هنا، إىل املجيء تستطيع ال ألنها األسف غاية يف نحن بشدة.
أن أيًضا وسيُسعدنا آخر، وقٍت أي أو يناير من الثاني األسبوع يف هنا برؤيتك
نقاط أي بمناقشِة ا جدٍّ سأستمتع املنزل). يف أوالدنا (سيكون معك دبليو يأتي

… معك كتابي يف
التقدير خالَص أِكنُّ ذلك، عكس عىل فأنا، عملك. إىل تُيسء سماَعك أكره
راسخة قديمة قناعًة نفيس قرارة يف أحمل إنني كتاباتك. كل تُجاه الصادق
من الكثري إىل لون ويتوصَّ الحقائَق يجمعون الذين الطبيعي التاريخ علماء بأن
بجمِع يكتفون الذين أولئك ا أمَّ ا». «حقٍّ العلَم يَنفعون َمن ُهم الجزئية التعميمات

كثريًا. أحرتَمهم أن يسعني فال الحقائق،
عىل قادًرا سأكون أنني أظن ال لكني غًدا، النادي إىل أذهب أن آُمل كنُت
لح الصُّ قضاة جلسَة حرضُت يل. حقيقي نفع أيَّ تُجِد لم «إلكيل» أن يبدو ذلك.
من أطول وقتًا املزِعجة القضايا بعض يف أفصُل عاِلًقا وَظِللت اإلثنني، يوم
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استجماع عىل قادر غريَ تماًما ُمنَهًكا املنزل إىل ُعدت ثم ونصف، بساعة املعتاد
رسالتك عىل شكري جزيل لك … القيمة! عديم شخٍص من يل يا قواي.

امُلبِهجة.

الدائم صديقك
داروين يس

للفكرة، أمثالك من النشطني الطبيعي التاريخ علماء َقبول أن من متيقن أنا ملحوظة:
أصل موضوع بتقدُّم يتعلق فيما كتابي، من بكثري أهمُّ يقدِّمونها التي والحقائق والحجج

الرب. أجل من كتابك إىل تسينئَّ ال لذا املستقبل؛ يف تكوُّنها وكيفية األنواع

داروين تشارلز إىل إتشيسواطسون من
[١٨٥٩] نوفمرب ٢١ ديتون، تيمز

العزيز سيدي
قراءته أنهيت حتى التوقُّف أستِطع لم األنواع»، «أصل كتاب قراءَة بدأُت حاملا
األثناء، هذه ويف أكرب. برتوٍّ جديد من قراءته يف اآلن سأبدأ واحدة. َدفعًة كلَّه
ستكون الغالب، يف أنها، املؤكَّد من التي األوىل االنطباعاِت إليك أرسل أن أردُت

دائمة: انطباعاٍت
اعرتاًفا تنال سوف الطبيعي» «االنتقاء أي األساسية؛ فكرتك أن املؤكَّد من األول:
الطبيعية الحقائق كل سمات تحمل إنها العلم. يف راسخة حقيقٌة بأنها
معلوماٍت وتُضيف ًدا، ُمعقَّ كان ما ط وتبسِّ غامًضا، كان ما ح تُوضِّ إذ العظيمة؛
القرن، هذا يف الطبيعي التاريخ يف ثوري أعظُم إنك السابقة. املعرفة إىل هائلًة

القرون. جميع يف يكن لم إن
ملبدأ الحاليَة تطبيقاتك م تُحجِّ أن إىل اليشء، بعض ستحتاج، ربما الثاني:
توسيع إىل أيًضا اليشء بعض ستحتاج وربما لها، تُعدِّ أن أو الطبيعي االنتقاء
الكتاب أن أرى أكرب، بدرجة تفصيليٍة مسائَل يف الخوض دون من ِنطاقها.
الرضوب بني املقارنِة قصور من نشأ االتساق، عدم عىل أساسيٍّا مثاًال ن يتضمَّ
الطبيعة لدى بالحاجز أشبه يشء افرتاضوجوِد يف يتمثَّل آخر ومثاًال واألنواع،
ومع االفرتاض. هذا تدعم كافية أسٌس توجد ال أنه غري ب»، «التشعُّ من ينشأ
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آلرائك إدراكي ألن الشخيص؛ تصوُّري وحي من أخطاءً هذه تكون ربما ذلك،
مرًة الكتاَب أقرأ أن قبل بشأنها أزعجك أالَّ األفضل ومن منقوًصا. يزال ال

أخرى.
يبدو العلماء، جمهور أمام بإنصاٍف الجديدة اآلراءُ هذه ُعرَضت وقد اآلن الثالث:
قبل الصحيَح طريَقهم يَروا لم منهم الكثريين أن كيف ا حقٍّ للنظر الالفت من
األنواع موضوع عن يقرأ املثال، سبيل عىل اليل، يس السري ظلَّ فكيف ذلك.
يبحث ظلَّ ذلك ومع عاًما، ثالثني طوال فيه ويُفكِّر عنه ويكتب و«تعاقبها»،

الخطأ! الطريق يف باستمرار
يتعلَّق فيما نفَسه الرأي نحمل وأنت، أنا كنَّا، أننا بد ال قرن، ربع قبل
هي تَُعد التي التعاقب، «كيفية» إىل ل التوصُّ استطعت لكنك الرئيسية، باملسألِة
هذه ِضمن إليك أرسل استيعابها. يف أنا فِشلت بينما اإلطالق، عىل يشء أهمَّ
كلَّفَت وإذا وسكوت. كومب عن للجدل مثريًا قديًما صغريًا ُكتيبًا الربيدية الدُّفعة
أنني فستجد الهامش، عىل املدوَّنة الفقرات عىل خاطفة نظرة إلقاء عناءَ نفَسك
امُلطَلق التميُّز يف آنذاك شكَّكوا الذين القالئل أحَد أيًضا كنُت قرن، ربع منذ
«الكيفية» اكتشاف عن عجزُت كالبقية، لكني، ا. خاصٍّ خلًقا وَخلقها لألنواع،

بصريتك. و«تُطبِّقها» فطنتُك «تكتشفها» ل محجوزة ظلَّت التي
كما والبَرش الساتريوس قرد بني الفجوة بشأِن استفساري عن أجبَت لقد
قرأُت بعدما إال َقط ببايل يخُطر لم الواضح التفسريَ أن والحق ًعا. متوقَّ كان
أن شكَّ فال أشهر. ببضعة بروسيدينجز» «لينيان دورية يف البحثية األوراَق
عمومتهم أبناء عىل مباِرشًة حربًا شنَّت ما رسعان البرش» «أشباه من األوىل األنواع
استمرَّت ثم الفجوة، تشكَّلت وهكذا َفنائهم. إىل أدَّت البرش» دون «ما أنواع من
سيكون وكم تتسع. تزال ال التي الهائلة الحالية الفجوة إىل وصوًال االتساع يف
ألفكار صادًما الحيوانات، لحياة اقرتحتَه الذي الزمني التسلسل إىل إضافًة ذلك،

الرجال! من الكثريين

إخاليص فائق بَقبول ل تفضَّ
واطسون يس هيويت
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داروين تشارلز إىل هوكر دي جيه من
[١٨٥٩ نوفمرب ٢١] اإلثنني األثنيام، نادي

داروين عزيزي
كتابك عىل فيه أشكَرك لكي ولو الحني، هذا قبل إليك خطاٍب إرسال بعدم أذنبُت
حقائَق بشأن امُلحَكم املنطقي االستدالل من كتلٍة من له يا — فحسب العظيم
كبريًا. نجاًحا ق وسيُحقِّ ممتاز، بأسلوب ُكِتب لقد — جديدة! وظواهَر غريبٍة
ألنني ثالثة؛ أو فصَلني مطالعة يف قضيتُها التي القليلة املرَّات عىل ِبناءً هذا أقول
يف ويُبالغ تماًما، مسحوٌر معنا، يمكث الذي اليل، اآلن. إىل قراءته من أتمكَّن لم
باملساعدة واعرتافك يل، مجامالتك أتقبَّل أن يجب زهو. بكل به سعادته إبداء
كان (وإن صادق رجٍل من حارة َمودٍة عن تعبريًا ذلك باعتباِر مني، املزعومة
العزيز، صديقي يا ولكن، لغروري، ا جدٍّ ُمشِبع ألنه أتقبَّله إنني ثم موهوًما)،
كنُت وإذا اإلطراءات، هذه مثل من أيٍّا تستحق مساعدتي وال رأيي وال اسمي ال
ما فحسب. ذلك ف يتوقَّ أن فيجب أستحق، ال بما ألفرح يكفي بما أمنٍي غريَ
إىل سأحتاج أنني أرى املخطوطة! صياغة عن الكتاب صياغة اختالَف أشدَّ
التي املنحوسة، مقالتي طباعَة الكسولة الطابعاُت تُنِه لم معك. الكثري مناقشة
النَّبَالة شعار رايات إحدى بجوار ممزَّق رثٍّ كمنديٍل كتابك، بجوار ستبدو،

… امللكي
بخري. كلكم تكونوا أن أتمنَّى

امُلحب صديقك
هوكر دي جوس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ [نوفمرب يوركشاير إلكيل،

هوكر عزيزي
بالزهو. ستملؤني للغاية. اللطيفة الودودة رسالتك عىل أشكرك أن إال يسعني ال
املقال من قليًال استأت لقد التواضع. من بقليل التحيلِّ أحاوَل أن يجب إلهي! يا
ذلك أن محاميًا، بصفته يظن، ربما … هو الكاتب أن يتضح « «أالَّ آُمل النقدي.9
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بها يُقِحم التي الطريقَة لكنَّ فقط. واحًدا طَرًفا تؤيِّد التي الحجج تقديَم له يُربِّر
رحمتهم، تحت ويرتكني عيلَّ، القساوسَة بها ويُحرِّض داٍع، بال الخلود مسألة
الحطب، ز سيُجهِّ لكنه األحوال، من حال بأي يحرقني لن أنه صحيح خسيسة.
ال حدٍّ إىل الرائع من سيكون … بي اإلمساك بكيفية السوداء الوحوَش ويُخرب
احتمال ذلك لكن املوضوع، عن محارضًة هكسيل يُلقي أن أمكن إذا يوَصف

الهرطقة. من كبرية درجٌة ذلك أن فاراداي يرى فربما فحسب،
أن حدِّ إىل كبريًا ثناءً كتابي عىل فيه يثني [هكسيل] من خطابًا يُت تلقَّ …
إرساله من يمنعني نفيس) يف الصعبة النبتة تلك زراعَة أحاول إنني (إذ تواضعي

نفسه. عن الحديث يف ا جدٍّ متواضع ألنه ذلك؛ يف أرغب كنُت مثلما إليك،
من ثُلة أواِجه أن أستطيع بأنني اآلن أشعر رصت أنني حدِّ إىل جرَّأتني لقد
إنني تحياتي. أطيَب إليهم أرسل اليل. آل مع زلت ما أظنك املتوحشني. اد النقَّ

أفكاري. يستحسن يزل لم أنه أسمع إذ باالنتصار أشعر
بالتواضع التحيل يحاول الذي صديقك ِصدقي، خالص مع
دي يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، ويلز، إلكيل

[١٨٥٩] نوفمرب ٢٣
اليل عزيزي

خطَّة فال األنواع؛ مسألة عىل العمل يف لإلعجاب مثريًا بالءً أبليت أنك يبدو
ألنك بالغة بسعادة أشعر امُلعاِرض. الطَرف عن كثريًا املرءُ يقرأ أن من أفضل
أن من تماًما متيقن فأنا الجديدة؛10 طبعتك يف التعديل مذهب إقراَر تنوي
فأن صادًقا. بالًغا احرتاًما لك أكنُّ لنجاحه. اإلطالق عىل عامل أهمَّ سيكون ذلك
مسألٍة بشأن ُمعيَّنًا رأيًا يتبنَّى جليًال أستاذًا عاًما ثالثني مدار عىل املرءُ يبقى
السجالت أن أظن ال حقيقٌة لهو إرادته، بمحض هذا رأيه عن يتخىلَّ ثم ما،
وذلك أيًضا؛ لنفيس عميقة بسعادٍة أشعر إنني ثم لها. مثيًال تحمل العلمية
طيلَة رسابًا يُالحقون ظلُّوا لرجاٍل كثرية حاالٍت يف أفكِّر كنت ما كثريًا ألنني،
أكرِّس كنُت إن ا عمَّ نفيس وأسأل باردة، ُقشعريرة جسدي يف فترسي سنوات،
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يكون أن أخالقيٍّا املستحيل من أنه فأعتربُ اآلن، ا أمَّ له. وجود ال لوهٍم حياتي
الطمأنينة يمنحني وذلك تماًما، مخطئني وهوكر، أنت مثلك الحقيقة، متحرُّو
ثانية. طبعة إصداَر نويُت إذا بها سأهتم التي انتقاداتك، عىل أشكرك والسالم.
وغري ُملحد بأنني وتصفني عيلَّ تنهال التي اللعنات َسيل ظل يف أفكِّر، كنت
لكني بأعمالك، سيرض الطبيعي االنتقاء ملذهب إقرارك كان إذا فيما ذلك،
ما حدِّ عىل ب، التعصُّ رضاوَة أن ذلك يحدث؛ لن وأظنه ذلك يحدث أالَّ أرجو
نظره، وجهَة يتبنَّون الذين أولئك ا أمَّ فقط، األول املذنب عىل تُصبُّ أتذكَّر،
من إياهم معتربين عليهم يُشفقوا بأن املرحون الحكماء بون املتعصِّ فيكتفي

املضلَّلني.
املتعدِّد األصل أهمية تقدير يف تُبالغ أنك اعتقاد من نفيس منْع أستطيع ال
كامًال األعراق اختالف نشأ امُلفَردة، األصول حالة يف أنه، الوحيد الفارق للكالب.
جزء نشأ فقد امُلتعدِّدة، األصول حالة يف ا أمَّ األنواع. اإلنساُن ن دجَّ أن منذ
كل يف املفَرد األصل نظريَة ل أفضِّ وأنا طبيعية. ظروف تحت االختالف من
يل يبدو لكن بتقبُّلها. تسمح الحقائُق كانت إذا مطلًقا»، «تفضيًال الحاالت
«بديهيٍّا» املستبَعد من أنه الحيوانات) برتويض الَهَمج ولع مدى إىل (نظًرا
نوًعا ن دجَّ قد العالم، أنحاء كل ويف العصور ُكلِّ َمرِّ عىل اإلنسان، يكون أن
إىل إضافًة واسع. نطاق عىل املوزَّع الكلبيات ِجنس من بمفرده فقط واحًدا
األمريكية الكالب من األقل عىل أنواع ثالثة بني الشديد التشابَه أن يبدو ذلك،
يكاد اآلن، فيها ن تُدجَّ التي البلدان يف تعيش تَزل لم برية أنواع مع نة املدجَّ
من واحد بري جنس من أكثَر ن َدجَّ قد اإلنسان بأن االعرتاَف علينا يُحتِّم

الكلبيات.
هائلة حماسة من كتابي تجاه أبديته ما عىل قلبي أعماق من أشكرك

امُلحب. وُمريدك صديقك اليل، عزيزي يا وسأظل بالغ، واهتماٍم

داروين تشارلز

إىل يميل إنه يقول كتابي. نسخة، إليه أرسلُت الذي هريشل، جيه السري يقرأ سوف
لن بالطبع ألنه رأيه؛ تعرف أن فأرجو يقرؤه، بعدما اْلتقيتَه إذا يُعارضني. الذي الجانب

كعقله. عقٍل يف تأثري أي يل كان إذا ما ملعرفِة ف ُمتلهِّ وأنا بخطاب، إيلَّ يبعث
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داروين تشارلز إىل إتشهكسيل تي من
ويستمنسرت، جريمنيسرتيت،

١٨٥٩ نوفمرب ٢٣
داروين عزيزي

بضَع يل أتاح ا ممَّ الفحوصات، أحد يف الحظ حالفني فقد باألمس؛ كتابك أتممُت
متواصل. فراغ من ساعات

علم يف عمل أيُّ يرتك لم سنوات، تسع قبل بار11 فون مقاالت قرأُت أن منذ
تركه الذي هذا مثل عظيًما انطباًعا صادفتُها التي األعمال من الطبيعي التاريخ
اآلراء من العظيم املخزون هذا عىل قلبي أعماق من وأشكرك نفيس، يف كتابُك
فهو اإلطالق؛ عىل األفضل هو الكتاب طابَع أن أظن إياه. منحتني الذي الجديدة
بخصوص ا أمَّ املوضوع. عن شيئًا يعرفون ال الذين أولئك لدى حتى أثًرا يرتك
يف األمر، لزم إن املخاطر، كل عناء وتكبُّد يشء أيِّ لفعل مستعدٌّ فأنا مذهبك،
والسابع، والسادس الخامس الفصول أجزاء ومعظم التاسع الفصل تأييد سبيل
لإلعجاب، ا جدٍّ املثرية النقاط من الكثريَ يحوي عرش الثالث الفصل أن وأرى
يف ق التعمُّ أستطيع ريثما اثنتنَي أو نقطة عن تنبيهية» «ملحوظة أدرجت لكني

املسألة. جوانب كل
فيها املذكورة املبادئ مع أتفق فأنا األوىل، األربعة الفصول وبخصوص
عىل ورميت األنواع، نشأَة يُفرس حقيقيٍّا سببًا قدَّمت قد أنك أعتقد وكليٍّا. تماًما

تفرتضها. التي بالطريقة تنشأ لم األنواع أن إثبات عبء خصومك كاهل
الثالث الفصول مغزى اآلن حتى اإلطالق عىل أدِرك لم بأنني أشعر لكني
عنها املزيَد أكتب لن لكني وبديعة، ا جدٍّ الفتًة أراها والتي والخامس، والرابع

اآلن.
كاهلك أثقلت أنك أوًال، وُهما: وحيَدين اعرتاَضني سوى ببايل يخطر لم
وثانيًا … رصاحة بكل الطبيعة» يف قفزات «ال مبدأ تبنَّيت حني داٍع بال بمشكلٍة
ذاَت الطبيعية الظروُف كانت إذا أصًال، التباين حدوِث إىل يدعو ما أرى ال أنني

تفرتض. كما ا جدٍّ ضئيلة أهمية
عىل أتجرَّأ أن قبل ثالثًا أو أخرينَي مرَّتنَي الكتاب أقرأ أن يجب ذلك، ومع

األخطاء. اكتشاف يف البدء
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قد ا ممَّ تنزعج أو تستاء بأن إطالًقا لنفسك تسمح لن أنك يقني عىل إنني
شديد. وتحريف بالغة إساءٍة من عي، توقُّ يف مخطئًا أكن لم إذا له، تتعرَّض
الكالب بخصوص ا أمَّ املفكِّرين. الرجال كل من دائًما امتنانًا كسبت بأنك فْلتِثق
أي عىل أصدقائك، بعض أن تتذكَّر أن فعليك وتعوي، ستنبح التي الوضيعة
كنَت وإن ا، جدٍّ تنفعك قد التي للشجار، ب التأهُّ نعمة من قدًرا ُمِنحوا قد حال،

لك. ينبغي كما مراًرا استنكرتها قد
لذلك. استعداًدا ومنقاري مخالبي أشِحذ ذا أنا وها

كل عن التعبري يف للغاية ضعيٌف أنه أجد خطابي، قراءَة أعيد عندما
لكنك اليشء، بعض يُخجلني حدٍّ إىل النبيل كتابك وتجاه تجاهك خواطري

ذلك». من أكثر هو ما «أكنُّ القصة، يف الببغاء قال كما أنني، ستفهم

دائًما الويف صديقك
هكسيل إتش تي

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ٢٥ إلكيل،

هكسيل عزيزي
الزيتون بزيت َمسحًة ى تلقَّ طيب وككاثوليكي داون. من خطابك إيلَّ أرِسَل
بُربع ولو حتى جدٍّا سأرسُّ كنت شمعون». «نشيد أرنِّم أن اآلن أستطيع امُلباَرك،
كانت الكتاب، هذا كتابَة بدأت حني بالضبط، شهًرا عرش خمسة فقبل قلتَه. ما
الكثريون أوهم كما نفيس، أوهمت ربما أنني وظننت فظيعة، شكوٌك تراودني
عىل نفيس قرارة يف عازًما ُحكَّام، ثالثة ذهني يف حدَّدت ثم قبُل، من أنفَسهم
جعلني ما وهذا وأنت. وهوكر اليل هم الُحكَّام وهؤالء كان. مهما ُحكمهم تقبُّل
شمعون. بنشيد الرتنُّم ويمكنني اآلن، راضيًا رصُت ُحكمك. ملعرفة ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ
إيمانًا بالَخلق املؤمنني بعَض تُهاجم حني بك أشدُت إذا املضحك من سيكون كم
يكن لم إذا وهي: كثريًا، أرَّقتني نقطٍة إىل شديد بذكاء تطرَّقَت لقد راسًخا!
يُحدِّد الذي فما «املبارش»، التأثري من طفيفة درجة سوى الخارجية، للظروف
رأس عىل تظهر الريش من ُخصلًة يجعل الذي ما بعينه؟ تباين كلَّ السماء بحق
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أن يف بشدة أرغب وأنا الزهور؟ رجلة عىل الطحلب ظهور إىل يؤدِّي أو ديك
… معك ذلك أناقش

خطابك. عىل قلبي أعماق من أشكرك هكسيل، عزيزي

ا جدٍّ املخلص صديقك
داروين يس

األجنة. لتشابه يفرشحي رأيك ملعرفة ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ سأكون فصاعًدا، اآلن من ملحوظة:
يف تورطك هكسيل يا اآلن أدركت هل التصنيف. بشأن مختِلفة آراءنا إن القول يؤسفني

والكنغر؟ الدُّب بمثال يتعلق فيما الشخيص معتَقدك عىل بناءً الِحجاج

داروين تشارلز إىل (شقيقه) داروين إيرازموس من
[١٨٥٩] نوفمرب ٢٣

تشارلز عزيزي
الكتابَة أستطيع كنت إذا ما أعرف ال أنني حدِّ إىل ا جدٍّ شديد بُدوار مصاب إنني
الدكتور.12 قالها تعليقات بضعة بإيجاٍز ن سأدوِّ حال أي عىل لكني ال، أم
الترصيَح يستطيع ال إنه يقول لذا بقليل؛ إال الكتاب نصَف قراءَة يتجاوز لم
أنه الواضح من … هكذا البقاءَ يود أنه نظري وجهِة من وأرى ، ُمعنيَّ باستنتاج
وإنه الرأينَي، من أيٍّ بتبنِّي موقَفه يحسم لم إنه القول ويواصل فظيعة، حرية يف
تصاَدف الرضوب. عن بها يتحدَّث التي بالطريقة مهربًا لنفسه يرتك ما دائًما
انبهاره عن عربَّ وقد الجزء، هذا يقرأ أن قبل العني مسألة عن تحدَّثت أنني
قرأه، حني لكنه تماًما، مستحيًال ذلك ورأى ذلك، إىل وما ووظيفتها ببنيتها
عليه كان ما إىل عائًدا نكص ثم اليشء، بعض ممكنًا رآه وربما وتلعثم، همهم
طفيًفا، عيبًا ذكر املمكن. أو املحتمل حدود كلَّ فاق الذي األذن، عظام جزء عند
بعُضه يحمل الذي امُلستعبَد النمل عن حديثك عند أنك، وهو أَال أيًضا، أنا الحظته
جزء إىل القراءَة يعيد القارئ يجعل ا ممَّ إنذار؛ سابق دون النوَع تُغريِّ بعًضا،

… سابق
عىل لالهتمام إثارًة قرأتها التي الكتب أكثَر أراه فصدًقا رأيي، عن ا أمَّ …
أدخَلتني التي بالكيمياء، معرفتي باكورة إال يضاهيه أن يُمكن وال اإلطالق،
أجد نظري، وجهِة من أحد. يعرفها ال خفية أغواًرا باألحرى أو جديًدا، عاَلًما
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وكذلك إقناًعا، األدلة أشد هو بالقارات، الُجُزر عالقَة أعني الجغرايف، التوزيَع أن
إني القول يمكنني حاليٍّا. املوجودة باألشكال األنواع من األقدم األشكال عالقة
أعرف ال حال كل عىل لكني كاٍف، دليٌل الرضوب بعض وجود عدَم أن أشعر ال
يستطيعون الحفريات علماءُ أكان ًرا، ُمتحفِّ اآلن حيٍّ يشءٍ كلُّ كان لو إطالًقا،
حدِّ إىل تماًما يل ُمقنع البديهي املنطقي االستدالُل الحقيقة، ويف ال. أم تمييزه
الحقائق بأن سأشعر كنت حسنًا، معه، متماشيًة الحقائُق تكن لم إذا أنني،
حد إىل الشديد الفتور من حالة يف ى الُحمَّ جعَلتني لقد بها. أكرتث وال خاطئة

ذلك. قبل بإمعان الطبيعي االنتقاء مسألَة درست ليتني يا أقول أنني

امُلحب شقيقك
دي إيه إي

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ نوفمرب ٢٤] إلكيل،

اليل عزيزي
يف أوردتَها التي االنتقادات من للغاية قيِّمة مجموعٍة عىل ًدا ُمجدَّ أشكرك أن أود

نوفمرب. ٢٢ بتاريخ خطاٍب
أول يف كلها13 الطبعَة باع أنه اليوم صباَح موراي من أيًضا سمعُت لقد
ظل يف فاآلن، بشدة. يُربكني وهذا فوًرا، جديدة طبعًة يريد إنه البيع. أيام
أبذل أن أستطيع ال الِجلد، إىل العصبية قوَّتي كل وتوجيه املائي للعالج خضوعي
لكني بالفعل. الرضورية التصحيحات بإجراء أكتفي أن ويجب ذهنيٍّا، مجهوًدا
أالَّ يجب أستطيع؛ ما بقدِر بمخطوطتي االستعانة دون اقرتاحاتك من سأستفيد
أن يجب كان إذا بما فيها تخربني قصرية رسالًة إيلَّ تُرسل هالَّ كبريًا. جهًدا أبذل
قلبي. إىل قريبة فهي ال؛14 أم الثانوية الِحقبة يف بالحيتان امُلتعلِّقة الفقرَة أحذف
عنوان تحت األبحاث»، «يوميات عميل فطاِلع املجلِجلة، األفعى بخصوص ا أمَّ
الخطوُة تكون ما وعادًة للجلجلة، ح امُلرجَّ األصَل وسرتى «ترايجونوسيفالوس»،

التحوُّالت. يف األصعب هي األوىل
ألقي أن عليها فعرضُت الفرنسية؛ إىل كتابي ترجمة يف بيلوك السيدة ترغب
من عنها سمعَت هل «علمية». أخطاء أي الكتشاف الربوفات عىل رسيعة نظرًة
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يكون أن أخىش لكني امُلِلحة، نصيحتي عىل ِبناءً وافق موراي أن أعتقد قبل؟
مع يتفق إنه فيه قال خطابًا كاتريفاج إيلَّ أرسل لقد منِّي. ًعا وترسُّ ًرا تهوُّ هذا
أمري من عجلٍة يف أنا الطبيعي. التاريخ يف ممتاز اختصايص إنه آرائي. معظم
بخصوص قصرية رسالًة إلينا تُرِسل أن يُمكنك هل الوقت. من ُمتَّسع لَديَّ وليس
َكلل بال ومساعدة نصائح من إيلَّ تُسديه ما عىل ًدا ُمجدَّ أشكرك الحيتان؟ مسألة

للحقيقة. األناني غري الخالص لحبك صادًقا تبجيًال وأكنُّ َملل، أو

الدوام عىل املخلص صديقك اليل، عزيزي يا سأظل
داروين يس

نوفمرب يف موراي السيد إىل خطابًا داروين أرسل الفرنسية، إىل الكتاب ترجمة [بخصوص
(ال نفسه املوضوع أجل من كتابي؛ ترجمة عىل ا» «جدٍّ ف ُمتلهِّ «إنني فيه: قال ١٨٥٩
عىل مبارش غري بنفٍع سيعود الخارج يف صيته فذيوع يعلم)؛ وحده والرب فحسب للشهرة
نسخًة وأرسلُت أجر، دون من لوافقت بيدي، القرار كان لو اإلنجليزية. النسخة مبيعات
ليُلقي العلوم يف بمختَصٍّ تستعني أن بيلوك] [السيدة منها أْلتمس بأن واكتفيُت الفور، عىل
أستطيع الفرنسية، يف ا جدٍّ سيئًا كنت وإن إنني، تقول ربما … الرتجمة عىل رسيعة نظرًة

الفرنسية.» الربوفات عىل رسيعة نظرًة سألقي وإنني علمي، خطأ أي اكتشاَف
التايل. العام يف إلنجازها ثانية خطٌة وفشلت تُنَجز، لم امُلقرتَحة الرتجمة هذه أن غري
«أصل كتابي ترجمَة أراد الذي الفاضل «السيد قائًال: كاتريفاج دي السيد إىل خطابًا أرسل
ودار «ماسون» ودار «باليري» دار من كلٌّ رفَضته لقد نارش. أي إقناع يف فشل األنواع»
منِّي، متماديًا وتجرًُّؤا حماقًة فرنيس بثوب الكتاب ظهور يف أميل كان بازدراء. «هاشيت»
سأعزِّي فادحة! خسارة من لها يا عيلَّ. اقُرتِحت أنها لوال يل لتخطر كانت ما الفكرة لكن

برون.»15 الربوفيسور يطرحها التي األملانية بالطبعة نفيس
لتغيري الشديد فه تلهُّ مدى تُبنيِّ جملٌة كاتريفاج دي السيد إىل أخرى رسالة يف تِرد
كان إذا ما أعرف أن أود «كم بمذهبه: وإقناعه املعارصين الحيوان علماء أعظم أحد رأي
مقنعة ُحجًجا قدَّمت أنني يرى كان إذا وما إليه، أرسلتُها التي النسخَة قرأ قد إدواردز ميلن
مثل لرأيه أكنُّ طبيعي تاريخ عاِلم الدنيا يف يوجد فال املسألة! من نتبنَّاه الذي الجانَب تُؤيِّد

رأيه.»] تغيريَ ع أتوقَّ أن حدِّ إىل بالطبع ساذًجا ولست العميق. االحرتام ذلك
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ نوفمرب ٢٦] إلكيل،

اليل عزيزي
أحاول أن من فائدة ال والعرشين. الرابع يوم يف أرسلتَه الذي خطابك يُت تلقَّ
والدب الحوت موضوع أحذف سوف ه. حقَّ لطَفك يُويفِّ لن شكر فأي شكرك؛

… بالتأكيد
معنوية حالة يف أصبُح كنت حينما نسخة. ١٢٥٠ من ُمكوَّنة الطبعُة كانت
الرمال عىل ِقالًعا أبِن لم لكني سينجح، كتابي أن أتخيَّل كنت ما أحيانًا جيدة،
بل املبيعات، حجَم بهذا أقصد ولست قه، حقَّ الذي النجاح هذا ع وأتوقَّ قط،
هوكر وكذلك كبريًا)، َحكًما أعتربه ما دائًما الذي (وأنت فيك تركه الذي االنطباع

هائل. وبفارق جموًحا طموحاتي أشدَّ ته بُرمَّ األمر تجاوز لقد وهكسيل.
األوراق. ص تفحُّ عىل عاكًفا كنُت ألنني ُمتَعب؛ إنني اللقاء، إىل

العزيز صديقي يا اللقاء إىل
داروين يس صديقك

يساليل إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،
[١٨٥٩] ديسمرب ٢

اليل عزيزي
الليدي تشكر أْن أرجو اهتمامي. باِلَغ إيلَّ أرسلتَها التي الرسائل جميع أثارت لقد
الفقرة تعديَل أستِطع لم إليها، الليدي تُشري التي الفصول يف تعليقها. عىل اليل
كتب لقد األخري. الفصل يف أربًعا أو فقرات ثالث عدَّلت لكني اقرتاحك، وفق
مع تتناقض «ال» كأفكاري أفكاًرا أن عن ممتازة فقرًة إيل16َّ رسالة يف كينجسيل
رسالٍة من ُمقتطًفا بوصفها الكتاب يف أدرجتها لقد اإلله. عن ساٍم ٍر تصوُّ تبنِّي
الوليدة. األعضاء فكرة عن أيًضا وكتبُت شهري. دين ورجل مؤلِّف من يتها تلقَّ
بخسته أنني وأظن جزئيٍّا، ولو سيجويك، خطاب فهِم يف هائلة صعوبًة واجهُت
سأتعرَّض أني يؤسفني بوسعي، ما أبذل أني من بالرغم الوضوح. من قدَره
سألته «مؤذيًا»، سيكون كتابي بأن سيجويك تعليق عىل ا وردٍّ شديدة. إلساءة
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دون من لكن الهجمات. كل عىل باالنتصار إال الحقيقة معرفة يُمكن كان إذا ا عمَّ
كتابي، سيقرأ إنه قال الحيوان علماء أحد إن إتشيسواطسون يل يقول جدوى.
لقد كتاب! قراءة عند املرءُ يتبنَّاه سلوك من أغربه ما أبًدا». ذلك أصدِّق لن «لكني
«لن لكنه ِعدائية، ستكون النقدية مقالته إن قائًال إيلَّ رسالًة كروفورد17 كتب
األجزاء بعض األقل عىل «أو كتابي، قرأ إنه يقول بالباطل.» املؤلِّف سمعَة يُشوِّه
إىل ة ُمهمَّ (غري واالقرتاحات املالحظات بعَض إيلَّ أرَسل فْهمها.» استطاع التي
حني منه مناَص ال رضًرا باملوضوع ألحقت أنني يل ح تُوضِّ وهي كبري)، حد
الداجنة أعراقنا كل بأن القائل «باالس»؛ بمبدأ كليٍّا يؤمن إنه له. ًصا ُملخَّ نرشُت
ممتزجة. اآلن صارت التي الربية األنواع من كبري عدٍد من انحدرت قد تقريبًا
التعرية موضوع فْهَم حتى يحاول لم إنه عنيًفا. موركيسون يكون أن عت توقَّ
فلسفي غريُ وعقله مثله عظيم جيولوجيا عاِلُم يكون أن غريب هو كم قليًال! إال
لن إنه يقول عدائية. وأقل ا جدٍّ مهذَّبًة كانت … من رسائل عدَة يت تلقَّ إطالًقا!
إن إكس يقول املوضوع. عن شيئًا» يقول لن «ربما مليٍّا، يُفكِّر أن دون يذمني
صألولئك ُمخصَّ بأنه دانتي يُخربنا الذي الجحيم، من الجزء ذاك إىل سيذهب …

الشيطان. أتباع من وال الرب أتباع من ليسوا الذين
حياتي من القادمة القليلة السنوات يف براحتي َمدين أنني يقينًا أعتقد
يكفي بما شجاع أنني أظن ال آخرين. أناس من قليلة قلٍة ودعم السخي، لدعمك
يشء ة ثمَّ ولكْن كاألسد. جريء بأني اآلن أشعر دعم؛ بال مكروًها أكون أن ل لتحمُّ
وبكتابي. بنفيس إعجابي من أقلِّل أن وهو أال أتعلَّمه؛ أن يجب أنني أرى واحد

خالصشكري. مع اللقاء، إىل

صديقك من التحيات أصدق
داروين يس

يف سأزورك إيرازموس. منزل يف وسأبيت الشهر، من السابع يف الديار إىل سأعود
أثناء معك وأجلس الشهر، من الثامن يوافق الذي الخميس، يوم من العارشة الساعة حوايل

مراًرا. جلسنا كما فطورك،
يؤسفني لكن رأيه، عن بريستويتش لزحزحة احتمالية أي توجد كانت لو أتمنَّى

بالكوارث. التغريُّ بنظرية إيمانه يف ب ُمتعصِّ إنه القول
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والحياة» «الزمن بعنوان مقالٌة ماجازين» «ماكِمالن مجلة يف نُِرشت ديسمرب، [يف
األنواع»، «أصل ة حجَّ تحليَل املقالة من األكرب الجزءُ يتناول هكسيل. الربوفيسور بقلم
أيَّد الكتاب. ذلك نرش قبل امللكي املعهد يف ألقيت محارضة مضمون أيًضا تعرض لكنها
فعل يف يعتمد كان أنه ح يُوضِّ وهو محارضته، يف قوة بكل ر التطوُّ فكرَة هكسيل الربوفيسور
يف منهمًكا داروين السيد كان التي للبحوث العام «الطابع معرفة عىل كبريًا اعتماًدا ذلك
الفاضل و«ُحبِّه ومثابرته معرفته يف الكاملة ثقتُه ذلك يف مه دعَّ وقد طويلة»، لفرتة إجرائها
يف قائًال وكتب هكسيل، السيد بكلمات ا جدٍّ فرح والدي أن الواضح ومن للحقيقة». النبيل

إليه: خطاب
كتابي. عن «ماكِمالن» يف أوردته الذي للغاية اللطيف تعليقك عىل أشكرك أن «يجب
بسبب بمحارضتك أسمع لم ذلك. من وترشيًفا إبهاًجا أكثَر إطراءً ينال أن ألحٍد يُمكن ال
صداقتنا واقع من بكثري، ه أستحقُّ ا ممَّ أكرب بدرجٍة الفضَل إيلَّ تنسب إنك املنعزلة. حياتي
يف عظيمة موهبتك أن كم لإلعجاب. مثري بوضوٍح الرئيسية فكرتي رشحَت لقد املتبادلة.

بوضوح!»] التفكري يف باألحرى) (أو الكتابة

كاربنرت بي دبليو إىل داروين تشارلز من
يوركشاير، إلكيل،
[١٨٥٩] ديسمرب ٣

كاربنرت عزيزي
عظيم! فسيولوجيا عاِلم نا صفِّ إىل ينضم أن أعظم ما للغاية. خطابُك أسعدني
رائعني رجاٍل من ملتحمة كبرية مجموعًة اآلن ِرصنا ألننا الجمع بصيغة أتحدَّث
التعرُّض أحب ال البعيد. املدى عىل ننترص، سوف ُمسنِّني. ليسوا ومعظمهم ا، حقٍّ
كما تامة، قناعٍة عىل وأنا اآلن، لها تحمُّ أستطيع ِرصت بأنني أشعر لكني لإلساءة،
كان لقد اإلساءة. من األكرب النصيَب ينال َمن هو األول امُلذنب بأن اليل، أخربُت
ريفيو».18 إدنربة «ذي دورية يف الدينية الكراهيَة تكبح أن منك حقيقيٍّا لُطًفا

بالقضية. وترض النساء، من أقربائي تؤذي فهي
مهمة، غريُ عدمه من نفسها االقتناع درجِة إىل وصولنا مسألَة أن أرى
من جماعٍة يف تُفكِّر عندما أكرب بدرجٍة ستقتنع أنك خربتي، عىل ِبناءً وأظن،
والجنينية التناددية الِبنية يف تُفكِّر وعندما املاء، ُخلد مثل الحيوانات أشكال
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أن عىل تماًما أوافق فأنا مهم. غريُ هذا لكن العديدة. الفقاريات لُرتَب املشرتكة
األكمل، مخطوطتي يف الغرائز من هائل كمٍّ عن تحدَّثت لقد يشء. أهم هو املبدأ
الجسدية؛ الِبنية يف يوجد ا ممَّ أكثر مكتملة غري فجواٌت بها سيوجد أنه املؤكَّد لكنَّ
املوجودة تلك سوى تقريبًا منها أيٍّا نعرف وال رة، ُمتحفِّ غرائز لدينا ليس ألننا
شخصيٍّا أنا ُت غريَّ الذي الشديد البطء مدى ل أتأمَّ حني األوروبية. الحيوانات لدى
وهوكر واليل أنت أبديتموها، التي املوضوعية من الحقيقة يف أُدَهش رأيي، به
مقال كتابة عناء تكبُّد عىل قلبي أعماق من أشكرك ا. جدٍّ عظيمًة أراها وهكسيل.
بأي عنِّي ستكتب النُّقاد من ا جدٍّ قليلة قلًة أن يعلم الرب «ناشونال». يف نقدي

االستحسان.19 من قدٍر

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ ديسمرب، ٥] السبت

ملجلة عنِّي نقديٍّا مقاًال يكتب إنه كاربنرت. من خطابًا اليوم صباَح يت تلقَّ …
يكن لم وإن كبري، حدٍّ إىل بفكرتي ُمقتنًعا وصار رأيه غريَّ لقد «ناشونال».
أن ح ويُرجِّ واحد، سلف من الطيور كلَّ بأن يُِقر فهو بها؛ اقتناعي بقدِر
ال إنه تخنقه. األخرية الُجرعة أن غري آخر. سلٍف من والزواحف األسماك كل
أنه املؤكَّد من واحد. سلٍف من جاءت كلها الفقاريات بأن االعرتاَف يستطيع
أرى األجنة. وعلم التنادد علم من املستقاة األدلة عىل ِبناءً ذلك إىل سيصل
ذلك يف عظيًما أظنه ألنني رائٌع؛ يشءٌ برأيي عظيم فسيولوجيا عاِلم إقناَع أن
يؤسفني أوين! إليه سينحاز الذي الصف ملعرفة فضويل أشدَّ ما بالتأكيد. املجال
عن فضفاضة رسالًة إيلَّ أرسل أنه رغم تأكيد، بكل ضدنا سيكون إنه القول
ودون بإنصاٍف استداليل لدراسة استعداد أتم عىل إنه وقال كتابي، استقبال

تحيُّز.

داروين تشارلز إىل هوكر دي جيه من
اإلثنني كيو،

داروين عزيزي
يف اإلسهام عن سأحجم لذا كتابك؛ نُرش منذ عليك تنهال الخطابات أن أعِرف
أنك وسمعُت وجه، أكمل عىل الثانية الطبعَة أنهيت قد اآلن تكون أن آُمل ذلك.
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اإلرادة، إىل افتقاٍر من ال بعُد، الكتاب نصف إىل أصل لم لندن. يف تتعاىف كنت
يحصل أن املرء أراد إن القراءة يف صادفتها التي الكتب أصعُب ألنه الوقت؛ بل
للغاية سعيد إنني واالستدالل. العلمية باملادة زاخر فهو الكاملة؛ الفائدة منها
لها التمهيد دون الثالثة، األجزاء نرشت أنك فلو الصورة؛ هذه يف نرشته بأنك
عرش، التاسع القرن علماء من طبيعي تاريخ عاِلم أيُّ بها الختنق النبذة؛ بتلك
بكمِّ اإلعجاب من تعبت لقد محتوياتها. استيعاب محاولة يف دماغي ولتحلل
عىل ورميها الحقائق تلك تنظيم يف ومهارتك استخدمتَه، الذي املدهش الحقائق
الصعب من لكن القراءة، يف بلغتُه الذي الحد إىل ا جدٍّ واضح الكتاب الخصوم؛
وكثريًا املخطوطة، عن بعضاليشء مختلًفا يبدو أنه ذلك بالكامل. استيعابه ا جدٍّ
أخربني املخطوطة. يف كامًال فهًما أفهمه لم ألنني بد وال غبي أنني أتخيَّل ما
أن آُمل التي البسيطة األمور من العديد ويوجد كلها، أفهمها لم بانتقاداته. اليل
«إنجلش صحيفة يف باإلطراء مفعمة نقدية مقالًة رأيت ما. يوًما معك أناقشها
لكنها للموضوع، جدية مناقشًة تعرض وال قصرية أنها صحيح تشريشمان»،
بينثام أن ر أتصوَّ … بتأييد! مذهبك عن وتتحدَّث ولكتابك، لك املديح تَكيل

… معرتَضني يزاالن ال وهنزلو
دائًما املحب صديقك
هوكر دي جوس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ ديسمرب ١٢] السبت داون،

… عنها تسمع أن ستودُّ ربما … مع ا جدٍّ طويلة حواريًة لقاءاٍت خضُت …
… األساس يف بشدة معنا يتفق أنه تعبريات عدة من أستنتُج

اإلطالق عىل نُِرشت التي التفسريات أفضَل كان تفسريي أن معناه ما قال
فجأًة فأوقفني ا. جدٍّ يُسعدني ذلك سماع إن فقلت األنواع. ن تكوُّ كيفية بشأن
أظن إنني فقلُت النقاط.» كل يف معك أتفق أنني إطالًقا تفرتض أالَّ «يجب قائًال:
أن احتمالية من أكرب ليست تقريبًا النقاط كل يف ُمصيبًا أكون أن احتمالية أن
متتالية. مرًة عرشين الصورة ذو الوجه يل ويظهر الهواء يف معدنية عملًة أرمي
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عىل ُمعنيَّ اعرتاض لديه ليس إنه فقال رأيه. يف األسوأ الجزء عن ذلك بعد سألته
وأضاف: جزء. أي

يعتقده ما نعرف أن نريد «ال أقول: أن فينبغي أنتقد، أن بد ال كان «إذا
صدق وبكل تماًما فوافقُت إثباته».» يستطيع ما بل به، مقتنع هو وما داروين
يف املتمثِّلة العامة ُحجتي عن ودافعت الجانب، هذا يف بشدة أخطأت أنني عىل
النظرية. هذه سترشحها التي الحقائق مجموعات عدد ومالحظة نظرية، ابتكار
و«االقتناع». «االعتقاد» عن تُعربِّ التي الكلمات تعديل إىل سأسعى أنني وأضفت
عن يُعربِّ أنه (!) جاذبيته رس إن إذ كتابك؛ تُفِسد «إذن قائًال: فجأًة فأوقفني
ا ممَّ كماًال أكثر كان الكتاب أن مفاُده آخَر اعرتاًضا وأضاف ذاته.» داروين
هذا. يف أنجح أن ا جدٍّ املستبعد من كان وأنه يشء، كل رشح أنه بمعنى ينبغي؛
كتابي أن ا إمَّ االثننَي: من شيئًا يعني وهو الغريب، االعرتاض هذا مع تماًما أتفق

… جدٍّا جيد أو ا جدٍّ سيئ
قانون «هو كتابي إن يقول هريشل أن مبارشة، غري بطريقٍة سمعُت، لقد
يحمل أنه الواضح من لكن بالضبط، ذلك معنى أعرف ال الفوضوية.» العشوائية

بالغ. وتثبيط موِجعة رضبة بمثابة فسيكون ذلك، صحَّ إذا شديًدا. احتقاًرا

لوبوك جون إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] ديسمرب ١٤

لن أنني أظن لكني إلكيل، يف إقامتي من األخرية الفرتة يف كثريًا استفدت لقد …
قليًال أنهكني قد عودتي منذ أؤدِّيه الذي العمل ألن أبًدا؛ عافيتي تماَم أستعيد
ا جدٍّ قليل عدد (فيها جديدة طبعة عىل بالحصول مشغول إنني مرة. من أكثَر

التصحيحات). من
موراي به؛ أحلُم كنت ا ممَّ «بكثري» أكربَ نجاًحا اآلن حتى كتابي ق حقَّ لقد
أن فأرجو القراءة، أنهيت كنَت إذا قراءته؟ أنهيَت هل نسخة. ٣٠٠٠ اآلن يطبع
كنت إذا تعارضني. أم «العامة»، القضية بشأن معي تتفق كنت إذا بما تخربني
وهذا ا، جدٍّ نزيًها ُمنصًفا رشيًفا َخصًما ستكون أنك جيًدا أعرف فأنا تعارضني،

… خصومي كل عن قوله أستطيع ا ممَّ بكثري أكثُر
عمل أليِّ الوقت من ُمتَّسع لديك كان هل تفعله. كنَت بما تخربني أن أرجو

… الطبيعي؟ التاريخ يف
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بشأِن الجدال يف صفي إىل املنحازين الرجال من به بأس ال عدٌد يوجد ملحوظة:
وأرجوه. آُمله ما هذا ؛ للتغريُّ األنواع قابلية مسألة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] ديسمرب ١٤ داون،

هوكر عزيزي
يف أضَع أن يجب لكن عديدة، ألسباب بالرضا يغمرني كتابي، استحسانك إن
لديه كان لو عادية، قدرات ذي شخص أي أن أعتقد وتعاطفك. لُطفك حسباني
مدى تعرف ال إنك كتابي. يكتب أن الستطاع الوقت، من ومتَّسع كاٍف «صربٌ»
أن أعتقد ال إيثاري، َسخي تعاطف من واليل، أنت أبديتماه، ِلَما الشديد تقديري
كتابي قه حقَّ الذي النجاح إن الدرجة. هذه بمثل له بعمٍل سيهتم كان منكما أيٍّا
يف اإلطالق عىل قبُل من عه توقُّ عىل تجرَّأت نجاح أيِّ من بكثري أكربُ اآلن حتى
الفاعلني، العلماء من كبرية مجموعًة قريٍب ا عمَّ سنكون جموًحا. أحالمي أشد
ون سينضمُّ الصاعدين الشباب الطبيعي التاريخ علماء كل أن من ن متيقِّ وأنا
جراي؛ إيه يف تأثري أيُّ لكتابي كان ما إذا بمعرفِة ا جدٍّ ا مهتمٍّ سأكون نا. َصفِّ إىل
أقنعته قد معه مراسالتك أن ر أتصوَّ اليل، مع مراسالتي من عرفته ما عىل فبناءً
سيقرأ هل مستبَعد. أمٌر رأيه عن بينثام زعزعة أن يؤسفني بالفعل. ما حدٍّ إىل
يكن لم إذا الجديدة الطبعات نَُسخ إحدى إليه سأرسل نسخة؟ ألديه كتابي؟
الربيطاني، املتحف يف يعمل الذي الكبري،20 جراي إي جيه هاجمني لقد لديه.
وقد إال، ليس المارك مذهب استنسخت أنك فعلتَه ما «كل قائًال: راٍق بأسلوٍب
(بسخريٍة «أنت» تأتي ثم عاًما، لعرشين هذا عىل يهاجمونه وآخرون اليل ظلَّ
تناقض من له يا جميًعا؛ رأيَهم ون فيُغريِّ بالضبط، نفسه اليشء تقول وضحك)

للغاية!» عجيب
كل عن راضيًا تكون أْن وآُمل بيتك، يف باالستقرار ا جدٍّ سعيد أنك املؤكَّد من
بشدة يؤسفني أبًدا. الكمال إىل تصل ال التحسينات أن خربتي واقع التحسينات.
إىل سأتطرَّق واآلن العمل. من هائل كمٌّ ولديك ا، جدٍّ مشغوًال زلت ما أنك سماُع
أَرها لم (التي هوكر السيدة ومن منك أطلب أنني وهو األسايس، رسالتي مغزى
وتقضوا تأتوا أن أطفالكما، وكل أنتما إليكما، ل وأتوسَّ ا) حقٍّ طويل زمن منذ
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أننا يبدو … للغاية وزوجتي أنا سيُسعدنا هذا ممكنًا. هذا كان إن هنا، أسبوًعا
ل تؤجِّ ال لكن وقت، أي يف مجيئكم ويناسبنا الشتاء، َطوال املنزل يف سنظل
هذا، يف فكِّر عنها. تسهو قد ألنك استطعت؛ إن ا، جدٍّ ر متأخِّ وقت إىل الزيارَة

وتعاَل. طيِّبًا رجًال وُكن هوكر، السيدة وأقِنع
الطيب. العزيز صديقي يا اللقاء إىل

امُلحب صديقك
داروين يس

الثالث الفصل يف التصنيف بشأن مناقشتي يف رأيك ملعرفة فضوًال أتحرَّق ملحوظة:
استسالم، دون عالنيًة بآرائه ح رصَّ إنه ويقول كلها، عليها يعرتض هكسيل أن أعتقد عرش؛
املسألة هذه ملناقشة جيدة ذهنية حالة يف فنحن لذا االستسالم؛ عىل املوَت ل أفضِّ وإنني

متشدَدين. متديننَي اثننَي كأي
يذكر لم أصدقائي من أيٍّا أن ويؤسفني كتابي، يف ل املفضَّ جزئي هو األجنة علَم إن

ذلك. يل

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] ديسمرب ٢١ داون،

جراي عزيزي
غضون يف ًدا ُمجدَّ إليك سأرسل ا. جدٍّ اللطيف الطويل الثمنَي خطابَك يت تلقَّ لقد
القيام ينبغي التي العاجلة األمور من الكثري ولديَّ ك ُمتوعِّ اآلن ألنني أيام؛
ني سيرسُّ أمريكية طبعة صدور أن أعتقد فحسب. شخصية اليوم رسالة بها،
أرى لكني بالغة، بالتعرُّضإلساءات ورضيت أمري حسمت لقد عديدة. ألسباب
«لم» وإن العلمي، الجدَل يأَلفون أذكياء رجاٌل أفكاري يقرأ أن املهم من أنه
أظن لكني منطقي، غريَ ذلك يبدو ربما الطبيعي. التاريخ يف صني ُمتخصِّ يكونوا
يف خ ترتسَّ الذين الطبيعي التاريخ علماءَ وراءهم سيجرُّون الرجال هؤالء أن
املكوَّنة األوىل الطبعُة بيعت لقد بذاته. مستقل ِكياٌن نوٍع كلَّ أن فكرُة عقولهم
عىل معها أتعامل التي النرش دار تعكف واآلن األول، اليوم يف نسخًة ١٢٥٠ من
يجعل قد ألنه إال ذلك أقول ال ممكنة». «أقىصرسعة ب أخرى، نسخة ٣٠٠٠ طبِع
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إذا حدوٍد بال لك امتناني سيكون األرجح. عىل ُمرِبًحا أمريكا يف للبيع طرَحه
الزمة تدابري أيَّ تتخذ وأن أمريكية، جديدة طبعٍة إصدار يف تُساعد أن استطعَت
الطبعُة ليست معها. أتعامل التي النرش دار أجل ومن أجيل من أرباح، أي لجني
«بضعة» أجريت لكني األوىل، نظريتها من طبُعها ُمعاد نُسخة سوى الجديدة
طبِع من أيام بضعة غضوِن يف حة املنقَّ النسخة أرسل سوف ُمهمة. تصحيحات
وإذا تريده، يشء أيَّ تفعل أن وتستطيع ذلك، بعد والبقيُة منها، ممكن قدٍر أكِرب
الجديدة الطبعة بإصدار سعيًدا سأكون أيًضا. بأس فال يشء، فعِل يف ترغب لم

خالصشكري. ومع شديد، َعَجل عىل القديمة، ال
املخلص صديقك
داروين يس

قريب. ا عمَّ مجدًدا إليك سأرسل

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ [ديسمرب، ٢٢ داون،

اليل عزيزي
نظري. وجهة من سيئ فأٍل ذات كلمٌة وهي «الدببة»،21 عىل أشكرك

ألقاك. لن لذا املنزل؛ مغادرة عن يُعجزني حدٍّ إىل ا جدٍّ ك ُمتوعِّ إنني
بعد. املقالة عىل أحصل لم هوكر.22 عىل بتعليقاتك غامرة بسعادة أشعر
املطروح التعميم سيما ال رائعة، الربوفات يف قرأتها التي األجزاءَ أن أعتقد لكني
املرموقة! براون روبرت مقالة من أروع أنها كم نفسها. األسرتالية النباتات عن
بحثًا املكتبات ط أمشِّ بعدما إال ذلك من أتمكَّن ولن البحثية،23 نودين ورقَة أَر لم
هذه يف يُقدِّم أنه يظن دوكني أن يبدو عليها. لالطِّالع ا جدٍّ ف ُمتلهِّ إنني عنها.
كتاَب ألقرأ والعافية بالوقت سأحظى متى أعرف ال بحذافريها. نظريتي الورقة

… هوكر
كبري؛ حد إىل ة ُمهمَّ غري وانتقاداته جاردين، دبليو السري من خطابًا يت تلقَّ ملحوظة:
وهذا رضوبًا، ى يُسمَّ أن يجب جاالباجوس أرخبيل يف أنواًعا ى يُسمَّ ما بعض إن يقول إذ
بالكامل، ُمتوطِّنة أنها يُظنُّ التي الفرعية، األجناس بعض إن ويقول تماًما، عه أتوقَّ كنُت ما
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لكني معلوماته)، منه استمدَّ الذي املوثوق املصدَر يذكر أنه يعني ال (هذا أوروبا يف ُوجَدت
أخرى. مرًة إيلَّ سرُيسل إنه يقول لكنه وغامض، مقتضب خطابه سواء. األنواع أن أدَّعي ال

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ ديسمرب ٢٣] داون

هوكر عزيزي
لقد جزيًال، شكًرا عليها أشكرك التي «ُمقدِّمتك» املاضية الليلة يف يت تلقَّ لقد
أنك منك بالًغا لُطًفا كان قريبًا. قراءتها أستطيع لن الكبري؛ بحجمها فوجئت
مندهش إنني عليها. لالطِّالع ًفا ُمتلهِّ كنُت ألنني البحثية؛ نودين ورقَة أرسلت
هو نودين يطرحها التي فاآللية لنظريتي. مطاِبقة إنها يقول دوكني أن من
يقول وعندما االصطناعي، االنتقاء هي فيها، اإلنجليز الُكتَّاب من ومجموعة
التي الكيفيَة ورقته يف سيُثبت أنه ظننت نفسها، بالطريقة تكوَّنت األنواع إن
واالنتقاء البقاء أجل من الرصاع غرار عىل كلمة أيَّ أجد ال لكني بالضبط. أطرحها
ال (الذي الغائية مبدأ (١٠٣ (صفحة يف يُقدِّم ذلك، من العكس وعىل الطبيعي.
يرى فيما القدرية، يعني أنه املؤلِّفني بعض يرى قوله، بحسب والذي، أفهمه)،
الحية، الكائنات جميع أشكاَل يُكيِّف والذي اإللهية، العنايَة يعني أنه آخرون

كلها. الطبيعة مستوى عىل بينها التناغَم وينرش
الطبيعة قوى أن افرتضوا (الذين الُقدامى الجيولوجيا كعلماء يفرتُض إنه
أن وصحيٌح البداية. يف للتغريُّ قابليًة أكثَر كانت األنواَع أن املايض) يف أشدَّ كانت
أعتقد لكني وآخرين)، (أنا لتشبيهي مماثٌل والتصنيَف بالشجرَة املتعلِّق تشبيهه
ال ذاته حدِّ يف األنساب علَم أن رأى قد لكان وإال املوضوع، يف مليٍّا يُفكِّر لم أنه
ونهج نهجي إىل القرب «شديد» نهًجا نودين ورقة أرىيف ال فأنا لذا تصنيًفا؛ يُنتج
واالنحدار. التعديل مسألة يف نتفق فكلنا المارك؛ ورقة يف أراه ا ممَّ بأكثر واالس
أيام بضعة غضون يف أورتيكول» «ريفيو ورقة فسأردُّ منك، خطابًا أتلقَّ لم إذا
باملجلَّد ُمحتفًظا سأظل باملناسبة، برؤيتها. سيفرح اليل أن أظن الغالف). (مع
هذه اليل يرى أن أودُّ ال. أم اليل إىل أرسله أن يل كان إذا بما تُخربني أن إىل

أحمق. فعٌل وأسبقيتها أفكاره استقالل عن املرء دفاع أن مع الرسالة،
الدائم صديقك
داروين يس
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داروين تشارلز إىل سيجويك24 إيه من
[١٨٥٩] ديسمرب، ٢٤ كامربيدج،

داروين عزيزي
األسبوع أواخر يف وصل قد أظنه األنواع». «أصل كتابك عىل ألشكَرك إليك أرسل
وسط ألحْظه ولم أيام، ببضعة ذلك قبل وصل قد يكون ربما لكنه املايض،
أو كسوًال أكون عندما مفتوحة غريَ تظل ما غالبًا التي إيلَّ، امُلرسلة الكتب طرود
الخميس يوم وأنهيته فتحته، حاملا قراءته يف بدأت لقد . لديَّ عمل بأي مشغوًال
ملحارضتي، بالتحضري أوًال، أمس؛ يوم منشغًال كنت كثرية. مقاطعاٍت بعد
النهائية املقرتحات مناقشة أجل من الزمالء من إلخوتي اجتماٍع بحضور وثانيًا،
املناقشة ص ُملخَّ بسماِع ورابًعا، ُمحارضة، بإلقاء وثالثًا، الربملانيني، للمفوضني
ُمخطَّط عىل الشخصية، رغبتي مع تماشيًا عليه، وافقنا الذي الكلية، وردِّ
كوليدج»، «كلري كلية يف قديم صديٍق مع العشاء بتناول وخامًسا، املفوَّضني،
الذي راي، لنادي األسبوعي االجتماع إىل العشاء انتهاء بعد بالذهاب وسادًسا،
إال بيتي َدَرج صعود عىل قادر غريَ للغاية، ُمنهًكا مساءً، العارشة يف منه ُعدت
العاَلم يف يجري ما لرؤيِة تايمز» «ذا صحيفة بمطالعة وأخريًا، جهيد. بجهد

الحافل.
تكره الطبيعة أن أعتقد كنت (وإن فحسب فراٍغ ملء بهدف ذلك أذكر ال
َسنَح فراِغ وقِت أبكِر يف وشكري ردي إليك أرسل أنني إلثبات ولكن الفراغات)،
الطبع هادئَ رجًال أراك أنني لوال إذ ا. جدٍّ ضئيًال السانح الوقت ذاك كان وإن يل،
معرفة من يحويه ا ممَّ (بالرغم كتابك قراءة بأن أخربتك َلَما للحقيقة، وُمحبٍّا
الطبيعة من املختلفة األجزاء عن ممتازة وآراء الحقائق، من ومخزون عظيمة،
العضوية الكائنات من العديد انتشار عن لإلعجاب مثرية وتلميحات العضوية،
أكثَر بألٍم أشعَرتني ذلك) آخر إىل واسعة، مناطَق عْرب قرابة صلُة تجمعها التي
أخرى أجزاءٍ من وضِحكت منه، بأجزاءٍ ا جدٍّ أعِجبُت لقد لذة. من به أشعرتني ا ممَّ
أظنها ألنني بالغ؛ بُحزن أخرى أجزاءً قرأت فيما تؤملني، ضلوعي كادت حتى
تتمثَّل هادئة، ترام عربة يف بنا السريَ بدأَت فبعدما بشدة. ومؤذيًة تماًما خاطئًة
وفاجأتنا الحقيقي، االستقراء نهج عن «تخلَّيت» الراسخة، الطبيعية الحقيقة يف
إىل بنا ستسافر كانت التي ويلكينس األسقف كقاطرة رأيي، يف جامحة، بآليٍة
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إثبات وال إثباتُها يُمكن ال افرتاضاٍت عىل استنتاجاتك من العديُد يستند القمر.
وبخصوص وترتيبه؟ الفلسفي االستقراء بلغِة عنها تُعربِّ إذن فلماذا بُطالنها،
لحقائَق ثانوية نتيجة سوى يكون فماذا — الطبيعي االنتقاء — العام مبدئك
ألنها منه؛ أفضُل «التطوير» كلمة استخدام أن أرى معروفة! أو ُمفرتضة، أولية
العموم) (يف السببية أصُف وأنا السببية. تُنكر ال إنك الحقيقة. سبب إىل أقرُب
مخلوقاته. مصلحة أجل فمن يترصَّ الربَّ أن إثباَت وأستطيع الرب، مشيئُة بأنها
ف الترصُّ أن وأظن وفهمها. دراستها نستطيع قوانني بموجب أيًضا ف يترصَّ وهو
عن تكتب إنك كلَّه. مبدأك يشمل الغائية، العلل ى يُسمَّ ما وتحت قانون، بموجب
ليس إنه امُلنتِقي. العامل بواسطة بوعي يحُدث أنه لو كما الطبيعي» «االنتقاء
هذا عرضَت لقد الحياة. عىل رصاٍع من يتبعه وما امُلفرتَض، للتطوير نتيجة سوى
الطبيعي التاريخ علماء كلُّ كان وإن لإلعجاب، مثريًا عرًضا الطبيعة عن الرأي
التطوير بأن نعرتف فكلنا رشيد. منطقي حس ذي كلُّ يُنكره وال به يعرتفون
يف مبارشًة مشكلًة نواجه إننا كالمي، إىل انتبه كيفحدث؟ ولكن تاريخية، حقيقٌة
الطبيعة يف ميتافيزيقي أو معنوي جزءٌ يوجد املنطق. يف منها أكربَ ومشكلًة اللغة،
ُدرَّة إن ثم الحماقة. يف غارق فهو ذلك يُنكر رجل وأي املادي. الجزء إىل إضافًة
غائية»، «علة عْرب باملعنوي املادي ترِبط أنها وعَظمتها العضوية العلوم تاج
وتصنيفنا بالقوانني، املتعلِّق األول مفهومنا يف بخلطهما لنا تسمح «ال» ولكنها
أنك غري اآلخر. الجانَب أم الطبيعة، جانبَي أحَد أتناولنا سواءٌ القوانني، لهذه
ُقصارى بذلت فأنت مغزاك، فهِم يف ُمخطئًا أكن لم وإذا الرابط، هذا تجاهلَت
كان ولو لتكِرسه. ُمعيَّنة داللًة تحمل التي الحاالت من اثنتنَي أو حالة يف جهدك
من رأيي، يف اإلنسانية، لعانت كذلك) ليس أنه الربَّ (ونحَمد كُرسه املمكن من
انحطاٍط درجة إىل البرشي بالِعرق ويهوي وحشية، سيجعلها كان ربما رضٍر
عن املكتوبة سجالته أخربتنا أن منذ إليها سقط أخرى درجة أي من أدنى
التعديل عن تطويرك أسفر إذا املثال. سبيل عىل النحل خاليا حالة ل لتتأمَّ تاريخه.
فسوفتظل إثباته) إنسان أيُّ يستطيع ال تعديل (وهو وخالياها للنحلة املتعاِقب
املتعاقبة األجياُل فت ترصَّ التي التوجيهية العلَة باعتبارها ساريًة الغائية العلُة
فقرات ببعض كبرية صدمًة األخالقية نزعتي صدمَت لقد لها. وفًقا نت وتحسَّ
أنك أظن سوءًا). تضاهيها تكاد غريها (وفقرات إليها، أرشُت التي كتلك كتابك،
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وأنك العضوي، االنحدار بشأن نك تكهُّ يف الجيولوجي الدليل أهمية من «تُعظِّم»
لكن الطبيعي، النََّسب تسلسل يف املفقودة للروابط مناقشتك يف أهميته من «تُقلِّل»
سأختتم لذا املحارضات. قاعة إىل أذهب أن ويجب االنتهاء، عىل شارفت ورقتي
فهو ُملخًصا؛ بصفته ليس — بشدة الختامي الفصَل أكره إنني قائًال الخطاَب
الجيَل بها تُناشد التي امُلنترصة الثقة نربة بسبب بل — الصدد هذا يف جيد
بأشياءَ والتنبُّؤ «بقايا») كتاب مؤلِّف استخدمها عندما استنكرتُها (بنربٍة الصاعد
البرشي الحس خربة يف نثق أن لنا كان وإذا الزمن، رحم يف بعُد تُوَجد لم
سوى مكان أي يف توجد أن ا جدٍّ املستبَعد فمن منطقه، واستدالالت املرتاكمة
وأحد قرٍد ابِن عن شيئًا ألقول الوقُت حان واآلن اإلنسان. لخيال الِخصب الرحم
املايض. العام يف كنُت ا ممَّ بكثري، أفضل بل أفضل، رصُت لقد القدامى: أصدقائك
سابًقا) األسبوع يف أيام أحارضستة كنت (بعدما األسبوع يف مرات ثالث أحاُرض
وكل والذاكرة النشاط فقدان بسبب أجد، لكني شديد، بإرهاق الشعور دون
أحمل أنني غري األرض. نحو رويًدا ينهار الجسدي هيكيل أن اإلنتاجية، القدرات
هذه ق وستتحقَّ وقلبي، َمِعدتي بقدِر مني يتجزَّأ ال جزءٌ وهي للمستقبل. رًؤى
الذي اإللهي الوحي أقبَل أن واحد؛ برشط ولكن وأعظم. أفضل هو بما الرؤى
جهدي ُقصارى وأبذل تواضع، بكل وكالمه أفعاله يف نفسه عن الربُّ به يكشف
يستطيع وال إياها، يمنحني أن سواه يستطيع ال التي املعرفة تلك وفَق ف ألترصَّ
الجنة. يف فسنلتقي ذلك، كلَّ وأنت أنا فعلنا إذا ذلك. فعِل يف يساعدني أن سواه
جملة أيِّ عىل فلتسامحني لذا األخوية؛ املحبة وبروِح َعَجل، عىل إليك أكتب
النقاط بعض يف خالف أي من بالرغم وصدِّقني، تُعجبك، ال أنها يتصاَدف قد

امُلخلص. القديم صديقك فأنا الشديدة، األخالقية األهمية ذات
سيجويك إيه

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] ديسمرب ٢٥ داون،

هكسيل عزيزي
عليها. أشكرك أن عيلَّ يُحتِّم حدٍّ إىل بالًغا رسوًرا رسالتك من بجزءٍ ُرسرت لقد
يُؤدِّي الذي التشابه بشأن هاجمني َمن وحَده [هوالند] إتش إتش السري يكن لم
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ال أننا سوى بذلك أقصد (لست واحد.25 «مخلوق» أوَّيل شكٍل بوجود اإليمان إىل
استنكرني الجميع أن أظن الحياة.) نشأة كيفية [عن] اآلن حتى شيئًا نعرف
األحكم الخيار هو ذلك أن مع أحذفها لن بأنني أجبُت لكني املسألة. هذه بسبب
آخر. أساس أي عىل أقدِّمها ولست ممكنة، احتماليًة أراها ألنني األرجح؛ عىل
من وما حة، ُمرجَّ احتماليًة أظنُّها جعلتني التي الُحجج نوعيَة عقلك يف سرتى
للفضول املثرية تعليقاتُك تركته ما بقدِر كبريًا أثًرا نفيس يف ترَكت قد حقيقة

واملفصليات. الفقاريات رأس بني الظاهرة التناددات بشأن
قبُل من أسمع (لم يها26 تُؤدِّ التي الوكالة مهامِّ يف حقيقيٍّا نفًعا قدَّمَت لقد
تأثريه ألن إتش؛ إتش السري إىل بتحدُّثك غريك) أجر بال يعمل دءوب وكيٍل عن
وقد األذن، بعظام جهيل من مذهوًال جعلني لقد الكثريين. عىل عظيًما سيكون

عليه. كانت وما الحقائق عن أسألك أن عىل نفيس يف عزمُت
لذلك. تقديري وخالص املوضوع، تجاه حماستك عىل شكري عميق مع

تحياتي أصدق تقبَّل
داروين يس

ال القبيحة،27 مخطوطتي بشأن واحتياطات حذٍر من اتخذته ما عىل ستبتسم ربما
املثال، سبيل عىل بُِذل، الذي للغاية، املضني للجهد تذكاًرا بل ذاتها، بحد ا جدٍّ قيِّمًة أعتربها

الحَمام. سالالت تاريخ تتبُّع يف

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩ [ديسمرب، ٢٥ داون،

للمرء األفضل من بأنه قوي شعور لديَّ كان ما فدائًما دوكني؛28 إىل أَرسل لن …
ينبغي كما باملوضوع مباليًا لست إنني القول أستطيع ال أسبقيته. عن يُدافع أالَّ

ذلك. عىل تعقيبًا يشء أي ِفعَل تفادي أستطيع لكني يل،
كنَت ما دائًما إراديٍّا. ال أفكاري من أيٍّا استوعبت أنك إطالًقا أصدِّق ال
القديمة؛ املخطوطَة تقرأ جعلتك إذ ظلمتك؛ أظنني لكني وزيادة. حقي يني تُوفِّ
أَال االقتناع؛ تماَم به أقتنع واحد يشء ة ثمَّ بالتأكيد. األصلية أفكارك كبحت ألنها
سيعتمد للموضوع األهمية) البالغة النقطَة يَُعد (الذي املستقبيل التقدُّم أن وهو
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وهكسيل، اليل ومثل مثلك، ا، حقٍّ ومشهورون أْكفاء ُمِجدُّون أناٌس يهتم أن عىل
يف يُؤثِّر ما هو هذا أن بوضوح أرى كتابي. عىل يتوقَّف ا ممَّ بأكثَر باملوضوع

العلم. يف صني امُلتخصِّ غرِي أصدقائي
ُمقدِّمتك، عىل رسيعة نظرة بإلقاء سأكتفي إنني املاضية الليلة لنفيس ُقلت

كاملة. ساعة طوال أقرأ وَظِللت املقاومة، أستِطع لم ولكني أقرأ، لن لكني

امُلحب صديقك اللقاء، إىل
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٥٩ ديسمرب ٢٨

أستطيع ال تايمز»؟29 «ذا يفصحيفة كتابي تُقيِّم التي الرائعَة املقالَة رأيَت هل …
أنه قبُل من أسمع لم لكني كتبها، من هو هكسيل بأن يراودني قوي ظن تجنُّب

… جليلة خدمة املقالة هذه ستُقدِّم تايمز». «ذا يف كتب

إتشهكسيل تي إىل يسداروين من
[١٨٥٩] ديسمرب ٢٨ داون،

هكسيل عزيزي
بالعثور ذُِهلت تايمز»، «ذا صحيفة من السابق اليوم عدَد أمس مساء قرأت حني
فضوًال أتحرَّق تُرى؟ يا كاتبها يكون أن يُمكن فَمن كتابي. عن رائعة مقالٍة عىل
يكفي بما مغروًرا لست كنُت وإن ا، حقٍّ قلبي َلَمس ثناءً نت تضمَّ لقد ذلك. ملعرفة
بإمعان كتابي قرأ أملاني. وباحث أدبي رجل املؤلِّف تماًما. أستحقه أنني ألظن
إنه الطبيعي. التاريخ يف ًرا ُمتبحِّ عاِلًما يبدو أنه ا جدٍّ الالفت اليشء لكن شديد،
ذلك، عىل وِعالوًة التقدير. أشدَّ ويُقدِّره الربنقيالت، عن ألَّفته الذي كتابي يعرف
ثريٌّ كتابته أسلوَب أن واألندر بل ا، جدٍّ استثنائيَّني ووضوح بإقناع ويُفكِّر يكتب
الُجمل. بعض عىل قلوبنا أعماق من كلنا ضِحكنا لقد ُمبهجة. طريفة ببديهة
شيئًا يعرفون ال الذين العقالنيني غري األشخاص هؤالء من للغاية ب أتعجَّ إنني
يكون قد َمن الجانبنَي.30 أحد إىل االنحياُز املالئم من أنه ويَرون املوضوع عن
إنجلرتا يف واحد رجل سوى يوجد ال إنه أقول أن بالطبع بي يجُدر كان تُرى؟ يا
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لدينا وأن مخطئ، أنني أظن لكني الرجل. هذا «أنت» وإنك املقالة، هذه يكتب قد
أوليمبيوس» «جوبيرت إقناع من تتمكَّن أن لك فأنَّى الرباعة. شديَد خفيٍّا عبقريٍّا
املسنُّون الرجعيون سيظن خاِلص؟ علمي لنرشمحتًوى أعمدة بتخصيصثالثة
عظيمة خدمًة قدَّم فقد الرجل، هذا كان أيٍّا حسنًا، االنتهاء. عىل شارفت الدنيا أن
املعتادة. الدوريات يف التحليلية املقاالت من مجموعة من بكثري أعظَم للقضية،
هذه مثل بنرش والسماُح الشائعة، الدينية التحيُّزات فوق سموَّه أن أرى فأنا
مسألة عن النظر ِبغض اإلطالق، عىل يشء أهمُّ تايمز»، «ذا صحيفة يف اآلراء
تصاَدف إذا الكاتب هذا بُهوية الرب، أجل من تخربني، فهالَّ ذاتها. بحد األنواع

«تعرفه»؟ أنك
املخلص صديقك من هكسيل عزيزي يا التحيات أصدَق تقبَّل
داروين يس

«ذا صحيفة يف هكسيل السيد مقالة عن وافية فكرة لتقديم ضئيل حيٌِّز يكفي [لن
أحقيَة تُؤكِّد أن أجِل من لإلعجاب، مثريًا تصميًما مة ُمصمَّ فهي ديسمرب. ٢٦ بتاريخ تايمز»
أشكال من شكٍل أي عن بنفسها وتنأى باحرتام، إليه اإلنصات يف األنواع» «أصل كتاب
االستشهاُد اآلن يُمكننا املسألة. تلك يف تُؤيِّدها التي املذاهب صحة تأكيد يف الدوجماتية
تقديم من تُمكِّننا العبقرية الفرضية هذه أن جدال بال لنا «يبدو منها: فقرات ببضع
وأنها واملكان، الزمان عْرب الحية الكائنات توزيع يف الجلية الشذوذ حاالت من للعديد سبٍب
ُقُدًما امُلَيض هكسيل السيد ويواصل األساسية.» والتكوين الحياة ظواهر مع تتعارض ال
من حالة وهي النشط»: «التشكُّك من حالًة يتبنَّوا بأن األنواع» «أصل كتاب ُقرَّاء ليويص
عىل وال تشكيكه، يف تًا ُمؤقَّ يسرتيح أن عىل يجرؤ ال أنه حدِّ إىل الحقيقَة يعشق «شكٍّ
مع صارًخا تناقًضا األخرية الفقرُة وتتناقض له.» ُمربِّر ال اعتقاٍد بتصديِق نفسه إخماد
قائًال: هكسيل السيد كتب إذ ذكرها. التي الفقاعات» «حبال وفرضية سيجويك الربوفيسور
للُحجج نهَمه إنَّ ثم الفراغ. الطبيعُة تكره مثلما املجرَّدة التخمينات يكره داروين السيد «إن
يُرسيها التي املبادئ وكل لها، دستوري محاٍم أيِّ نهَم يُضاهي السابقة املشابهة والحاالت
َعَريض سبيل ُمجرَّد ليس أنه اتباَعه، منَّا يَطلب الذي املساُر، ويدَّعي والتجِربة. للرصد قابلٌة
بأماٍن يحملنا فسوف ا، حقٍّ كذلك كان وإذا الحقائق. من واسع راسخ جرس بل سطحي،
العلل ِفخاخ من خالية منطقٍة إىل ويقودنا معرفتنا، يف املوجودة الفجوات من العديد فوق
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وكانت موثوقٌة، ُعليا مرجعيٌة منها حذَّرتْنا التي العاقرات الفاتنات العذارى تلك الغائية،
التحذير.» ذاك يف تماًما ُمِحقًة

قوي تأثري له كان الرائدة، اليومية الجريدة يف القوية املقالة هذه ظهوَر أن شكَّ ال
الخطابات أحد من أقتبس بأن هكسيل السيد يل سمح وقد الُقرَّاء. جمهور يف تأكيد بكل

املقالة. هذه كتابة فرصَة يديه بني ألقت التي السعيدة الصدفة عن كالَمه
«ذا بصحيفة العاملني أحد لوكاس، السيد إىل األنواع» «أصل كتاب نسخُة «أُرِسَلت
صحفيٍّا لوكاسكان السيد أن ومع أظن. ما عىل الطبيعي، العمل سري إطار يف آنذاك تايمز»
معرفة أي من بريئًا كان فقد ويك»، إيه «وانس ملجلة ُمحرًِّرا الحق وقٍت يف صار ثم ممتاًزا،
كتاٍب مع التعامل إىل اضطراره بسبب معارفه ألحد حظَّه ونََدب رضيع، كطفٍل بالعلوم
بطلبه، إيلَّ تقدَّم ثَم ومن ورطته، من إخراجه مني يطلب بأن أحُدهم أوصاه وعندئٍذ، كهذا.
قد يشء أي عىل يُصدِّق أن الرسمية الناحية من عليه ستُحتِّم الرضورة أن يل أوضح لكنه
قريحته. وحي من ثالث أو فقرتنَي من تمهيدية بمقدمة يُصدِّره بأن وذلك كتابته، يف أرغب
فرصًة الكتاَب ألمنح هكذا عيلَّ ُعرَضت التي الفرصة هذه اغتنام عىل ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ كنت
بخصوصرشوط يشء أيَّ أشرتط فلم تايمز»؛ «ذا جريدة ُقرَّاء من الهائل الكم أمام عادلة
هذه كتبت أنني وأعتقد املوضوع، يف التفكري يف للغاية منخرًطا كنت وملَّا املقالة، كتابة
أضاف الذي لوكاس، السيد إىل وأرسلتها حياتي، يف آخر يشء أيَّ كتبت ا ممَّ أرسَع املقالة

السابق. اتفاقنا حسب االستهاللية فقرته بدايتها يف
مرور مع الرسُّ ب ترسَّ كاتبها. ُهوية حول كثريٌة نات تكهُّ نشأت املقالة، ظهرت وعندما
من كبريًا قدًرا أستمدَّ أن اعتدت ثم ذلك، يف أسهم لم لكني األرسار، كل ب تترسَّ كما الوقت،
أصدقائي، أذكى من بعٌض يُطلقها كان التي سة امُلتحمِّ ة الحادَّ التأكيدات من الربيئة التسلية

تأليفي! من املقالة أن األوىل الفقرة من يعرفون كانوا إنهم قائلني
فأظن باملقالة، ِصلتي إىل سنوات بضع منذ أشارت تايمز» «ذا صحيفة أن إىل ونظًرا
أنها ترى كنَت إذا هذا للثقة، انتهاًكا يكون لن الصغرية التاريخية القصة هذه نْرش أن

ستشغله.»] الذي الحيِّز تستحق

هوامش

تشارلز السري حياة «قصة كتاب من الثاني املجلَّد يف الِخطاب هذا من جزءٌ َوَرد (1)
.٣٢٥ رقم الصفحة اليل»،
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عىل العبارة وردت ،٤٨٠ رقم الصفحة األوىل، الطبعة من املنشورة النُّسخ يف (2)
األحياء.» الطبيعي التاريخ علماء «أبرز التايل: النحو

«مري». من ويدجوود جوزايا السيد شقيقة ألني، جييس (3)
حاليٍّا. لوبوك جون السري (4)

بلومفيلد. إل ل امُلبجَّ يُدعى صار الذي (5)
املاليو. أرخبيل يف واالس السيد كان (6)

من الواضح «الُعجب عن مقاله يف الناقد يتحدَّث .١٨٥٩ نوفمرب ١٩ بتاريخ (7)
زائدة». «بثقة املشكالت كل مع تعامله وعن املؤلِّف»،

أسرتاليا». «نباتات عن مقدِّمة (8)
الذي ،١٨٥٩ نوفمرب ١٩ بتاريخ أثنيام»، «ذا دورية يف النقدي املقال به يُقَصد (9)
دراسة ِقسم «رحمة تحت املؤلِّف تارًكا بإيجاز، الالهوتية الكتاب جوانَب الناقد فيه ناقش

واملتحف». املحارضات، وقاعة والكلية، الالهوت،
ر التطوُّ مذهب إقراَر ينوي كان أنه املنشورة اليل تشارلز السري رسائل من يبدو (10)
أنه غري .١٨٦٥ عام حتى تُنرش لم الطبعَة هذه لكن «الدليل»، كتاب من جديدة طبعة يف
مناقشة عىل بالفعل عازًما وكان ،١٨٦٠ عام يف البرشي» الجنس «ِقَدم كتاب عىل يعمل كان

الكتاب. نهاية يف األنواع» «أصل
وهو ،١٨٧٦ عام دوربات يف وتويفِّ ،١٧٩٢ عام ُولِد بار، فون إرنست كارل (11)

الحديث. األجنة علم س ومؤسِّ الحايل، القرن يف األحياء علماء أبرز أحُد
الحًقا. السري لقب عىل حصل الذي هوالند هنري الدكتور (12)

نسخة. ١٢٥٠ من املكوَّنة األوىل الطبعة (13)
الثانية. الطبعة يف الفقرُة ُحِذَفت (14)

.٧٠ الصفحة برون، إىل الخطابات طاِلع (15)
باألسفل. وارد الخطاب (16)

.١٨٦٨ إىل ١٧٨٣ عام عاشمن برشية أعراق وعاِلم مسترشق، كروفورد، جون (17)
كما ب، التعصُّ من خاٍل فهو ِعدائي، أنه ومع «إكزامينر»، صحيفة يف النقدي املقال نُِرش
بالتفاصيل االهتمام يف ُمباِلغ التديُّن إن القول تجنُّب نستطيع «ال التايل: االقتباس سيُبنيِّ
الكائنات كل أن إظهار إىل تهُدف نظريًة يعارض ألنه بالتأكيد؛ ا جدٍّ اإلرضاء وصعُب
باللهجة ح موضَّ وهذا ن، التحسُّ نحو دائم تقدُّم حالة يف اإلنسان، بينها ومن العضوية،

اقتبسناها.» التي التبجيلية
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عدد يف ليظهر آنذاك جاهًزا كان الذي كاربنرت، نقِد إىل يشري هذا أن املؤكَّد من (18)
الكراهية إىل فيه يُشار والذي ،١٨٦٠ عام يف ريفيو» إدنربة «ذي مجلة من يناير شهر

الدينية.
األسفل. يف كاربنرت الدكتور إىل الخطاَب طاِلع (19)

إف إس أبوه وكان ،(١٨٧٥ عام إىل ١٨٠٠ عام من (عاش جراي إدوارد جون (20)
«الرتتيب كتاَب أبيه باسم نََرش ،١٨٢١ عام ويف األدوية». دستور «ملحق مؤلِّف جراي،
عن اإلنجليزية باللغة املكتوبة األعمال أقدم أحَد يَُعد الذي الربيطانية»، للنباتات الطبيعي
وُعنيِّ الربيطاني، باملتحف الطبيعي التاريخ بقسم التحق ،١٨٢٤ عام ويف الطبيعي. النهج
«رسوم كتاب مؤلِّف وكان .١٨٤٠ عام يف الحيوان بعلم املتعلِّقة العيِّنات ملجموعاِت أمينًا
يُحىص ال وعدد وغريهما، ميناجري»، نوسيل «ذا وكتاب الهند»، يف الحيوان لعلم توضيحية

الوصفي. الحيوان علم مجال يف البحثية األوراق من
.١٨٤ الصفحة األوىل، الطبعة األنواع»، «أصل كتاب طاِلع (21)

عام من ديسمرب ١٩ يف هوكر دي جيه السري إىل خطابًا اليل يس السري أرسل (22)
أصل عن أسرتاليا»] [«نباتات الرائعة مقالتك قراءِة من للتو «انتهيت فيه: ورَد ،١٨٥٩
جدٍّا كبرية بدرجٍة تسهم أنها وأعتقد النبات، علم يف الواسعة بخربتك أوضحتَها كما األنواع،
األنواع ظهور كيفيَة تُفرسِّ باعتبارها النظرية، مرتبة إىل الرضوب إنشاء فرضية ترقية يف

العالم.» يف الجديدة
من الالحقة الطبعات يف التاريخي ص امللخَّ طاِلع .١٨٥٢ أورتيكول»، «ريفيو (23)

األنواع». «أصل كتاب
أستاذية منصَب وشغل ،١٨٧٣ إىل ١٧٨٥ عام من عاش سيجويك، آدم املبجل (24)

كامربيدج. جامعة يف للجيولوجيا وودوارد
من أستنتج أن يجب «لذا .٤٨٤ الصفحة األوىل، الطبعة األنواع»، «أصل كتاب (25)
من األرجح عىل انحدرت قد األرض هذه عىل عاشت التي العضوية الكائنات كلَّ أن التشابه

الحياة.» فيه دبَّت ما ل أوَّ كان واحد، أوَّيل شكٍل
العام.» «وكييل آنذاك هكسيل السيد عىل يُطلق والدي كان (26)

بإمعان. ليقرأها هكسيل السيد مع تُِركت مخطوطة (27)
عام أورتيكول» «ريفيو مجلة يف نُِرشت التي البحثية نودين ورقة بخصوص (28)

.١٨٥٢
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ديسمرب. ٢٦ (29)
ظواهر أن مفاُده الذي د، املتشدِّ التقليدي الرأي تجاُهل املقالة كاتب يقرتح (30)
وهو تماًما.» العلم نطاق خارج فهي ثَمَّ ومن إبداعي، ألمٍر مبارش «نتاٌج العضوي العاَلم
القضية بحقائق امللمني أن العجيبة الواقعية املفارقات من ألنه كبري؛ تردُّد «بال ذلك يفعل
«آراءً يتبنَّون َمن فئِة يف يكونوا» أن هو األفضل أن يَرون ما دائًما بالطبع) كبرية ميزة (وهي
نتائجها.» تدعم تربيرات بوجود يُِقرون ثَم ومن فقط، علمي أساٍس إىل تستند أنها تدَّعي
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الثاني الفصل

(تكملة) األنواع» كتاب«أصل

١٨٦٠

أبي: يوميات مفكِّرة من اإلدخاالت بعَض [أقتبس
٣٠٠٠ من تكوَّنت التي األنواع»، «أصل كتاب من الثانية الطبعة نَُرشت يناير. ٧»

نسخة.»
مكوَّنًة املتحدة الواليات يف األنواع» «أصل كتاب من األوىل الطبعة نَُرشت مايو. ٢٢»

نسخة.» ٢٥٠٠ من
األنواع». «أصل كتاب مبيعات من عليها حصل التي املالية املبالَغ هنا والدي ن دوَّ

جنيًها ١٨٠ األوىل: الطبعة
بنسات و٤ شلنًا و١٣ جنيًها ٦٣٦ الثانية: الطبعة

بنسات. و٤ شلنًا و١٣ جنيًها ٨١٦ اإلجمايل:
كتاب إلعداد العلمية مواده ص تفحُّ يف يناير، ٩ يف فوًرا، بدأ الثانية، الطبعة نرش بعد
هذا يف الوحيُد اآلخر عمله كان فيما التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين

الندية. جنس نباتات عن العام
للعالج لني الدكتور مصحة إىل زيارة باستثناء كله، العام هذا طوال داون يف ظلَّ
ويدجوود إليزابيث اآلنسة منزل إىل وزياراته يونيو، شهر وباستثناء سودبروك، يف املائي
١٦ إىل سبتمرب ٢٢ من إيستبورن، وإىل يوليو)، (يف ساسكس مقاطعة يف هارتفيلد، يف

نوفمرب.]



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يناير ٣ داون،

هوكر عزيزي
لست أنني مع رأيي، معرفة تُريد األرجح عىل وألنك مقالتك1 أنهيُت لقد
املقاالت أعظم أنها أرى مبالغة. أي دون به فسأديل النبات، علم يف ًصا متخصِّ
إثارًة وأكثرها نوِقَشت، التي الطبيعة موضوعات عن اإلطالق عىل قرأتها التي
بمقاالتك البالغ إعجابي مدى تعرُف نظرياتها. أقرب عن كبري بفارٍق لالهتمام
الصفحَة ييل الذي بالجزء أعِجبُت لقد بكثري. أعظَم هذه أرى لكني السابقة،
األرجح عىل ذلك وسبُب األول، بالجزء إعجابي من أكثَر والعرشين السادسة
جميع أن أعتقد ألنني ذلك؛ عىل ظ ستتحفَّ أنك أعتقد إيلَّ. بالنسبة ِجدًة أكثُر أنه
أروع أنها كما أكرب. بدرجٍة كتاباتهم يف التخمينية األجزاءَ يُحبُّون املؤلِّفني
لقد جانبك). من ساخرة مالحظة أول هنا (ستكون الشهرية براون مقالة من
أيُّ توجد لن أنه حدِّ إىل لإلعجاب ا جدٍّ ُمثريًا توضيًحا استنتاجاتك كل أوضحَت
الساخرة (املالحظة النبات علم يف ًصا ُمتخصِّ املرءُ يكون أن من إطالًقا جدوى
الطويلة باألسماء فكرة أيَّ نرِبط أن ا جدٍّ امُلِرض من سيكون إلهي! يا الثانية).
الذي الفلسفي بالتجريد استنتاجاتك إىل ينظر أن للمرء يُمكن الغريبة. للرُّتَب
أعرف ال إلخ. إلخ، a × x + √z2 تقول: معادلة إىل رياضيات عاِلم به ينظر
مراًرا بًا ُمتعجِّ رصخت ألنني غريها؛ من الهتمامي إثارًة أكثَر كانت األجزاء أيَّ
العامة املقارنة ترَكت لقد آخر.» يشء كل من أفضُل «هذا أقول: وأنا وتكراًرا
قبل) من تركته (كالذي انطباًعا نفيس يف العالم وبقية أسرتاليا نباتات بني

كثرية. بأفكار وتوحي وجيدة أصلية بأنها
لالهتمام، ا جدٍّ مثريٌ الغازية الهندية بالنباتات امُلتعلِّق الجزء أن صحيح …
الغطاء أن وهي أَال املقالة؛ نهاية ُقرب ذكرتها التي الحقيقة أن أظن لكني
أجزاءٍ يف يوجد املاليو، ألرخبيل النباتي الغطاء عكس عىل الهندي، النباتي
بََدت التي الصعوبة من ا» «جدٍّ ف يُخفِّ املاليو، جزر من ومنخفضة منبسطة
ل امُلفضَّ املوضوَع يضاهي يشء من فما األوىل). (الصفحة البداية يف هائلًة
الجليدية، الهجرة حالِة يف حدث ما هو نفسه هذا أن أظن املرء. لدى بشدة
عىل الكائنات من أكرب مساحٌة تُنِتجه ما تغلُّب أي — املستوطن اإلنتاج وحالة
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أشدَّ صعوبًة واجَهت الهندية األشكال أن شك ال أصغر؛ مساحاٌت تُنتجه ما
(الصفحة تعليقاتك عىل ظ أتحفَّ أسرتاليا. من الباردة األجزاء عىل االستيالء يف
غطائها أو مناخها أو الهند تربة يف يشء أي عن ًرا تصوُّ ترسم «ال ألنها األوىل)؛
املقالة نهاية وُقرب األسرتالية. النباتات ظهوَر يُعطِّل أن يستطيع ا ممَّ النباتي»،
أو االستيطان بِعلَّة العميق جهلنا عىل رائعة تعليقات لديك ،(١٠٤ (الصفحة
الصفحة أقصد الحقة، بصفحٍة األوىل الصفحة عن سأجيب املحتمل؛ الدخول

.١٠٤
يَُعد الرشقي والجنوبي الغربي الجنوبي الرُّكننَي بني التبايَن إبرازك إن
الحالَة تعرض إنك … اإلطالق عىل بها سمعُت التي الحاالت أروع إحدى
الجنوبي الركَن َغَزت التي املختلطة لألنواع مناقشتك ا أمَّ رائع. قوي بتأثري
يف اإلنسان أعراق كمشكلة دة وُمعقَّ غريبة مشكلٌة فهي (ونيوزيلندا)، الرشقي
نمو تمنع املختِلطة الغازية النباتات أن عىل تعليقك وبخصوص بريطانيا.
«جديًدا يل فيبدو رها، تُدمِّ أو األنواع، بعدد أغنى كانت التي األصلية، النباتات
أكثَر نيوزيلندا لنباتات مناقشتك كانت إذا ا ممَّ متيقنًا لسُت ا». جدٍّ ا وُمهمٍّ
كل استيعاب لكنَّ بكلتَيهما. اإلعجاب يف امُلبالغة أستطيع ال ال. أم يل، تثقيًفا
الرُّتَب أكربَ أن فيه ذكرَت الذي مثالك أن أرى طويًال. وقتًا سيتطلَّب الحقائق
مذهٌل ا، جدٍّ قليلة أنواع بضعة أو أسرتاليا، يف أنواع أي لها ليس األسرتالية
نيوزيلندا) يف ثدييات وجود عدم (مع اآلن «بيَّنَت» لقد حال، أي عىل ا. حقٍّ
اْلتحاًما ُملتحمًة َقط تكن لم نيوزيلندا أن الثالثة) الالذعة الساخرة (املالحظَة
الجملُة توجد ،٨٩ الصفحة يف برٍّا! بأسرتاليا حتى، ُمتَّصل شبه وال ُمتَّصًال،
دخول يف بشدة أرغب التي املوضوع) هذا (عن كلها املقالة يف الوحيدة
املحيطات عرب الهجرة عن نظرية توجد ال أنه أقصد بشأنها؛ محتِدم جدال
يعرف ال أحًدا أن كلِّه العالم أمام أعلن اآلن شابه. وما ذلك تفسريَ تستطيع
كانت إذا ما تعرف ال فأنت املحيطات. عرب الهجرة تأثري قوة عن يشء أيَّ
تقريبًا، البقوليات ككل البحر، مياُه رها تُدمِّ بذوًرا تحوي املوجودة غري الرُّتَب
نيوزيلندا؛ إىل أسرتاليا من الطيور تهاجر ال ال. أم نسيتُها، أخرى وكرتبة
أرصُّ لكني املمكنة، الوحيدة الوسيلة هو املاء عىل الطفو أن «يبدو» ولذا
أننا سيما ال املسألة، لنُناقش املعلومات من يكفي ما نعرف ال أننا عىل
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مياُه تقتلها األسرتالية الرُّتَب بذور كانت إذا ما أي الرئيسية؛ الحقيقَة نعرف ال
البحر.

فقط، هنا لكني، لالهتمام، ا جدٍّ مثريٌ األوروبية األجناس بخصوص النقاش
غري األجناس هذه أي معرفَة أريد أني أقصد املعلومات؛ من مزيًدا ألتمس
املناطق عىل وجوُده مقصور أيُّها بمعنى العالم، يف املدارية املناطق يف موجود
«ِبناءً أسرتاليا يف حدث الذي التعديل مقداَر أعرف أن يف بشدة أرغب املعتدلة.
وأجعلك نلتقي، عندما أرشح أن األفضل من الجليدية». الهجرة مفهوم عىل

بعالمات. محتوياتها وتُميِّز القائمَة ص تتفحَّ
كلِّ باسم ملاذا، ولكن لالهتمام، ا جدٍّ مثريٌة املستوطنة النباتات قائمة …
النهاية؟ يف عليها وتُعلِّق حقائَق ص تُلخِّ ال رشير، هو ما وكلِّ طيب هو ما
تجاه ستُبديها التي الكثرية السخريات عىل ا ردٍّ مرًَّة منك سأسَخر بربك، هيا
أسرتاليا استوطنت التي النباتات عدد عىل تُعلِّق أن ينبغي أَال الخطاب. هذا
للمناخ ما لتوضيِح االختالف»؛ شديدة مناخية ظروف «تحت املتحدة والواليات
وجنوب الشمالية وأمريكا الهند من نباتات انتشار و[عىل] كبرية، أهمية من
ا؟ جدٍّ ُمهم للبذور امُلتكرِّر اإلدخال أن لتوضيح به، بأس ال بقدٍر أفريقيا
أن تعتقد هل أسرتاليا»، يف بالنباتات املأهولة غري األرايض «وفرة وبخصوص
كانت بَُقع عىل أسرتاليا يف اآلن تنمو اإلنساُن أدخلها التي األوروبية النباتات
الخيالية نظرياته عن يدافع أن املرء عىل يجب وِقح، كلٌب لكني تماًما؟ جرداء
ولكن ا، جدٍّ مغروًرا سيبدو الخطاب هذا أن أظن أمثالك. القاسني الرجال ضد
إيجاَد أستطيع ال أنني والحق بإمعان، يقرؤه ا عمَّ رأيًا ن يُكوِّ أن املرء عىل يجب

بمقالتك. إعجابي عن للتعبري يكفي بما قويًة كلمات

القديم العزيز صديقي يا مودتي خالص بَقبول ل تفضَّ
داروين يس

ع يتوقَّ أن للمرء يُمكن ال ريفيو».2 «ساترداي صحيفة بشأن أختلُف ملحوظة:
«السجل إىل إضافًة األخرى، الحجج كل تجاُهل أشكو ال لذا ناقد؛ من اإلنصاَف
بعَض عني يقول والناقد ا، جدٍّ جيدة السنني انقضاء عن التعليقات بعض الجيولوجي».
لكن بالحقيقة؛ االعرتاُف يؤسفني لذلك. ُسحًقا تماًما، ُمستحقًة أراها التي الطيبة األشياء
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«ذا دورية يف لطيًفا نقديٍّا مقاًال ذلك كان الرئيسية. بالحجة إطالًقا صلة ذي غري املقال
تنَس ال ذلك. وأتخيَّل رأيه تغيري مشارف عىل لينديل يكون أْن آُمل كرونيكل». جاردنرز

قبل. ذي من ًدا تردُّ أكثَر يُصبح بينثام كان إذا بما إخباري
ذكرتها التي بالحقائق سأذكِّرك الجليدية، الفرتة يف املدارية النباتات بخصوص
املناطق أشكال من بعٍض وجود وإمكانية الهيمااليا، جبال بسفح يتعلَّق فيما بنفسك،
مشابهة حالة ذكر أستطيع واحد. آٍن يف مًعا األقل عىل املعتدلة املناطق وأشكال املدارية
ا جدٍّ سعيد إنني عليك! الرجال أقىس ما الصغري، املدلَّل طفيل يا آه املكسيك. يف لحيوانات

… الجغرافية الفصوَل باستحسانك

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ يناير ٤] داون،

إل عزيزي
تغمرني رسالتك. عىل شكًرا ساملة. كرونيكل» جاردنرز «ذا دورية عادت لقد
وذلك أكرب؛ بدرجة األنواع موضوع تجاه حماسًة تزداد بأنك بالغة سعادٌة
العاَلم إقناع يف ستُسِهم وكتاباتك آراءك بأن تماًما ُمقتنع دائًما، أقول كما ألنني،
عظيًما نقاًشا تطرح سوف وكتاباتي. آرائي بها ستُسهم ا ممَّ كثريًا أكرب بدرجة
تماًما، ُدِهشُت بالًغا. احرتاًما لك أُِكنُّ وأنا هذا، يف ا جدٍّ جريء إنك اإلنسان. عن
جوين أيًضا. امُلؤيِّدة والحجج املعارضة الحجج يف األصالة إىل االفتقار من مثلك
األصداف بعض وجود عدم بخصوص حق، عن خطابه يف يهاجمني جيفريس
عىل الثالث الجيولوجي العرص رواسب يف األحيان، من كثرٍي يف تماًما الساحلية
حالة لكنَّ الثانية، الجيولوجية الِحقبة يف أفكِّر كنت ألنني ًا؛ ُمتحريِّ كنُت األقل.

… الثالثة الجيولوجية الِحقبة عىل تنطبق كانت الخملوس جنس
توضيًحا باعتبارها هيوويل، من املرَفقة الرسالة عىل االطالع يف ترغب ربما
لك تسنح وقتما عليها الردَّ تستطيع آرائنا. من للغاية مصدوًما ليس أنه عىل

وقتك.3 تُضيِّع ال كي للكتابة؛ فرصٌة
دي يس
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ يناير، ٤] داون،

إليك. أرسلها أن تستحق ال لكنها كايزرلينج،4 من موجزة رسالًة يت تلقَّ …
األشكال تكيُّف يُفرسِّ الطبيعي االنتقاء بأن ويُسلِّم األنواع بتغريُّ يؤمن إنه
تتغريَّ كانت لو كما فيه، ُمبالغ بانتظام تتغريَّ األنواع أن يعتقد لكنه جيًدا،
هو الطبيعي االنتقاء يكون أن استحالة حدِّ إىل ما، كيميائيٍّ قانون بموجب
هي هذه أن أظن لكني املوجزة، رسالته فهَم أستطيع ال . للتغريُّ الوحيد السبَب

الُخالصة.
تخمينات تحوي إنها تُنَرش. وقتما البحثية موراي إيه ورقَة سأرسل …
َمن أنا كنت ولو تُؤيِّدها، واحدة حقيقة وبال لها)، سيُعدِّ (ربما ا جدٍّ مترسعًة
القول يؤسفني ا. جدٍّ الذعة بانتقادات آخرون اد نُقَّ أو هو عيلَّ النهال طرحها،
سريتقي اإلنسان بأن قانٌع أنا اإلنسان. كرامة عن مواِسيًا» «رأيًا أحمل ال إنني
مستقبٍل يف فحسب َهَمج أننا عىل سنُرى ُكنَّا إذا بما كثريًا أكرتث وال األرجح، عىل

األخرية. رسالتك عىل جزيًال شكًرا ا. جدٍّ بعيد
مودتي خالص لك
داروين يس

تُظهر اليشء، بعض جيدة الذعة لسخرية مانشسرت، صحف إحدى يف تعرَّضُت، لقد
عىل مخادع تاجر وكل حق، عىل نابليون فإن وبالتبعية حق»، عىل «األقوياء أن أثبتُّ أنني

أيًضا. حق

كاربنرت بي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠]؟ يناير ٦ داون،

كاربنرت عزيزي
جليًال، نفًعا ستُقدِّم أنها وأرى «ناشيونال». مجلة يف املمتازَة مقالتك للتو قرأُت
آلراء بامتياٍز واضًحا وصًفا تُقدِّم أنها يل يبدو تأليفك. من أنها ُعِرف إذا سيما ال
املعارضني خطوط وراء من اْلتفافك يف براعتك أشدَّ ما وآرائي. واالس السيد
تبنيًا األكثر وامُلصنِّفني بينثام أمثال رجال أعمال مع مقارنٍة بعرض الالهوتيني
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ذكرتني التي «للغاية» فة امُلرشِّ الطريقة عىل قلبي أعماق من أشكرك للفلسفة!
علم بخصوصموضوع التعليقات أو االنتقادات بعض رؤية يف أرغب كنت بها.
دون مقالتك يقرأ أن يُمكن نزيه شخص أي أن أظن ال به. خبري إنك إذ األجنة؛
قابلية بعدم االعتقاد يف املتمثِّل القديم املذهب أن شك ال بشدة. بها يتأثَّر أن
أكبِّدك أن يخجلني كم ببطء. سيحدث ذلك لكن سيندثر، للتغريُّ ُمعيَّنة أشكال
البَيض ِذْكِر بموضِع إخباري استطعَت إذا ا جدٍّ ممتنٍّا سأكون لكني عناء! أيَّ
هذا بأن القائلة املعلومة ومصدر الوقواق، فصيلة أفراد يف املختِلفة األلوان ذي
ما عىل ِبناءً أيًضا، تعلم هل األعشاش. من نوًعا وعرشين سبعة يف يوَضع البَيض
لونُها؟ يتغريَّ الغربية الهند إىل وَرَدت التي األغنام أطراف أن بنفسك، رصدتَه
قدَّرت املدوَّنة تقاريري لكنَّ الصوف، فقدان عن لة مفصَّ معلومات عىل حصلت

تصفه. ا ممَّ أبطأ التغيري أن
تحياتي أصدق تقبَّل قلبي، أعماق من واحرتامي شكري خالص مع

املخلص. صديقك كاربنرت، عزيزي يا
داروين يس

جينينز5 إل إىل داروين تشارلز من
١٨٦٠ يناير ٧ داون،

جينينز عزيزي
يرتكه الذي االنطباَع أعرف أن ويهمني كثريًا يفيدني لرسالتك. ا جدٍّ ممتن أنا
طيبة، كلمات من تقوله ما عىل أشكرك فة. واملثقَّ الفلسفية العقول عىل كتابي
لكني مني، تجرًُّؤا ذلك تَُعد ربما عه. أتوقَّ كنت ا ممَّ أبعَد حدٍّ إىل معي تتفق وأنت
املوضوع»، بشأن التفكري يف االستمرار إىل دفعتك إذا «الظروف بأن مقتنع
تفسريي يف اآلن حتى أحٌد يُشكِّك لم ذلك. من حتى أكربَ بدرجة معي فستتفق
األثرية؛ واألعضاء األجنة، وعلم التناددات، عىل ِبناءً أخرى، لجماعة جماعٍة لتبعية
بأن شك فال أصًال، صحيًحا الحقائق من املجموعات لهذه توضيحي كان وإذا

واحدة. نََسبية ساللة من تنحدر العضوية الكائنات من كاملًة فئات
هذا يبدو … املشكالت أصعب إحدى الجيولوجي السجل قصور يَُعد
عدم لتفسري كافيًا هذا يل ويبدو الفرتات، أبكر خالل درجاته أعىل يف القصور
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كان أنه املؤكَّد من نفسها. الكربى املمالك يف الفئات بني وسيطة أشكال وجود
شكٍل من انحدرت قد الكائنات كل بأن اعتقادي أذكر أن منِّي ًعا ُمترسِّ ًفا ترصُّ
وحَده هكسيل ًحا. مرجَّ احتماًال أراه ألنني حذفه؛ يف أرغب ال لكني «واحد»، أوَّيل
اإلنسان، بخصوص ا أمَّ املزايا. بعض عىل ينطوي احتماٌل وهو ذلك، يف يؤيِّدني
إخفاء أن رأيت لكني بالقوة، اعتقادي أفرض أن يف اإلطالق عىل راغبًا فلسُت
أن يعتقد أن بالطبع شخص ألي يحق نزيه. غريَ ًفا ترصُّ سيكون تماًما رأيي
وال ذلك رضورَة أرى ال شخصيٍّا كنُت وإن منفصلة، بمعجزة َظهر اإلنسان

رجحانَه.
معي اتفاقك اللطيفة. رسالتك عىل شكري خالص بَقبول ل تتفضَّ أن أرجو
ًفا ُمتوقِّ طويلة فرتًة َظِللت ا. جدٍّ مخطئًا لست بأنني كبرية ثقًة يمنحني ما حدٍّ إىل
يف الراحة إىل سيخلد باحث عقل أيَّ أن أعتقد ال لكني الطريق، منتصف يف
بصحة يعرتفوا أو الكل يرفضوا أن ا إمَّ الناس عىل سيتعنيَّ الطريق. منتصف

فقط. كربى مملكة كل أعضاء هو هنا «كل» بكلمة أقصده وما الكل،

املخلص صديقك تحيات بَقبول جينينز عزيزي يا ل تفضَّ
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يناير ١٠ داون،

وآلخرين لك أيًضا وَمدين تقريبًا التصحيحات6 بكل لك َمدين أنني صحيٌح …
بأنك قلبي أعماق من سعيد لكنني الشفهية، التصحيحات من بالعديد
من اللعينة املاليني7 هذه شيئنَي؛ سوى اآلن حتى يزعجني وال تستحسنها،
قصد) (دون وإغفايل األرجح)، عىل خاطئًة أظنها ألنني ذلك (وليس السنوات
قد أحد أيَّ أن يعني ال وهذا ص، امللخَّ يف الكتاب نهاية ُقرَب واالس ِذكَر
ال واضح. مكان يف ٤٨٤ الصفحة يف واالس اسم اآلن وضعُت يل. هذا ذََكر
مالحظات لديَّ ذلك. شابه وما األطفال، َوَفيات جداوِل إىل إحالتك أستطيع
عنها، البحُث يمكنني أين «إطالًقا» فكرة أيُّ لديَّ ليست لكن ما، مكاٍن يف
عن مخطوطة أيِّ بقراءة ا حقٍّ أسعُد سوف اآلن. قديمًة مالحظاتي وستكون
موضوع بشأن الحذر ي توخِّ إىل تُنبِّهني كنَت ما عادًة برأيي. واإلدالء اإلنسان،
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ستكون مرة! ١٠٠ مضاعًفا التنبيه هذا أُعيد أن عيلَّ سيتحتَّم أنه أظن اإلنسان.
ُرعبًا البداية يف العاَلم سُرتعب لكنها شك، بال عظيمًة ستطرحها التي املناقشة
الطبعة ،٤٨٩ صفحة (يف ح أوضِّ أنني مع بأكمله، كتابي سيُحدثه ا ممَّ أشد
أنه الحق أخرى. حيوانات مع نفِسه املأزق يف اإلنسان أن أعتقد أنني الجديدة)8
فحسب). عام (بشكل اإلنسان موضوع يف فكَّرت لقد ذلك. يف الشكُّ يمكن ال
الحقيقة معرفتي فرص أفضل من واحدٌة تالشت فقد األعراق، بخصوص ا أمَّ
يكون أن بد ال ولكن جيد، تخمنٌي لديَّ الحقائق. عىل الحصول استحالة بسبب
وفيما إليه. يستمع أن حتى قبل الطبيعي االنتقاء بصحة تماًما مؤمنًا إنسان أيُّ
من ا جدٍّ الكثريَ جمعت لقد تقريبًا. يشء أيَّ أفعل فلم النفيس، بالجانب يتعلَّق
أنني أظن لكني التخمينات، بعض إىل لت وتوصَّ املوضوع، هذا عن الحقائق
غريب موضوع أنه غري املالمح، تعبريات إدراج من أتمكَّن لم ما أبًدا أنرشه لن
فويجو ديل تيريا إىل أمس من أول األسئلة من كثريًا أرسلت باملناسبة، للغاية.
النفس» علم «مبادئ كتاب أن قط) أقرأه لم (ألنني أظن التعبريات! بخصوص
بها. إليه ننظر أن ينبغي التي بالطريقة النفس علم يتناول سبنرس لهربرت
املكوَّنة الجديد، ويدجوود هينزيل قاموس مقدمة فْلتقرأ األحوال، من حال بأيِّ
أتفق إياه. يُعريك سوف إيرازموس األول، اللغة أصل عن صفحة، ٢٠ حوايل من
من كبرية بدرجة تتسم ال لكنها ا، جدٍّ جيدة مقالًة أراها إذ كاربنرت؛ بخصوص
املعنية إدنربة جمعية إىل ه ُموجَّ خطاٍب يف موراي، أندرو انتقد لقد … األصالة
بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دورية يف املنشور النقدي املقال النبات، بعلم
تنُم فيها مشكلة بإبراز كلها النظريَة و«قوَّض» سوسايتي»، لينيان ذا أوف
أعربِّ ألنني وذلك فيها؛ أفكِّر لم ألنني ا جدٍّ غبيٍّا كنُت مشكلة كبري، ذكاء عن
أن يف املشكلة تتمثَّل املشابهة. الحاالت من مزيد معرفة عدم من دهشتي عن
تنتمي العالم من بعيدة أجزاءٍ يف الواقعة الكهوف يف العمياء الحرشات بعض
حيٍّا عليه يُعثَر وال الكهوف، خارج الجنس عىل يُعثَر ال لكن نفسه، الجنس إىل
اإلجهري، سمك مثل مثلها الحرشات، تلك أن يف كثريًا أشك ال الُحر. العاَلم يف
«حفريات أو القديمة» الحياة ُحطام «بقايا من تَُعد أوروبا، يف الربوتوس وسمك
«ُمبرصة» كانت التي الحرشات تلك لكن واإلفناء. التناحر من أُنقذَت حيَّة»
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هذه فيها توجد التي املنطقة أرجاء كل يف هامت قد نفسه الجنس من سابًقا
الحاالت.

مودتي خالص لك اللقاء، إىل
داروين يس

سباحة وذيل ِسباحة، مثانة لديه وكانت املاء، س يتنفَّ حيوانًا َسَلفنا كان ملحوظة:
ُخنثى! كان أنه املؤكَّد ومن كاملة، غري وجمجمة كبري،

للبرشية! رفيع نََسب من له يا
يساليل إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٠] يناير ١٤ داون،
برأيي وسأديل اإلنسان، عن طرحتَها التي املناقشة بقراءة ا جدٍّ ا مهتمٍّ سأكون …
َمَلكة يف ا جدٍّ حصيًفا حسبتك طاملا لكني فائدته، مدى عن النظر ِبغض بعناية،
أنني حدِّ إىل وأنفعها) الصفات أسمى إحدى رأيي يف (وهذه العلمي التقدير
بعد أحذِّرك أن ملزحة إنها أفكِّر إذ أضحك يشء. يف يجدي لن رأيي أن أظن

نفسه! املوضوع بشأن يل تحذيراتك
تصنيفه يف هكسيل رأي ملعرفة بالغة سعادٌة تغمرني أوين؛9 كتاب سأطلب
األوىل؛ الوهلة من سخيًفا يل بدا الوافية، املعرفة امتالك دون من فحتى لإلنسان؛

فشلت. قد فردية صفات عىل بُنيَت التي التصنيفات كل أن أعتقد أني ذلك
جعلت حني إيَّاها منحتني التي تلك هائلة عظيمة فائدة من لها يا …
إحدى ألن كبريًا؛ رواًجا لقي أنه اليوم حتى أدرك أكن لم كتابي! ينرش موراي
«محطة يف عنه يسأل رجًال سمعت إنها اليوم، إي إىل رسالة يف تقول، السيدات
أيُّ لديه يكون لن إنه الكتب بائع وقال بريدج»، «ووترلو طريق يف القطار»!
سِمع لكنه يقرأه، لم إنه الكتب بائع قال الجديدة. الطبعة تصُدر حتى نسخة

… ا! جدٍّ ُمميَّز كتاب أنه

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ [يناير ١٤ داون،

أنت ات. املستجدَّ ببعض فيه وأخربني اليوم، صباح اليل من خطابًا يت تلقَّ …
أيُّ لديك وليس اليوم، حتى نفسك تستعبد ذا أنت فها الجدوى؛ عديم رجل

70



(تكملة) األنواع» «أصل كتاب

ا، جدٍّ رائًعا مقاًال رأيته10 كتابي! عن نقديٍّا مقاًال تكتب ثم تقريبًا، فراغ وقت
افرتضُت، لكني اليل. إىل أرسلته أنني حدِّ إىل ا جدٍّ باِلًغا تأثًُّرا به تأثَّرت وقد
تأليفك، من أنه عرفت بعدما واآلن كتبه. َمن هو لينديل أن الحال، بطبيعة
فة املرشِّ األشياء بكل الطيب، اللطيف صديقي يا كثريًا ني رسَّ وقد قراءته، أعدُت
َمن هو لينديل ذهن يكون أن بشدة فوجئت لقد وعنه. عنِّي تقولها التي النبيلة
الكاتب. أنت تكون أن َقط ر أتصوَّ لم لكني الواردة، التعليقات بعض عن تفتَّق
ا جدٍّ جيًدا ُكيِّف أنه إعجابي ينال جعَلته التي الرئيسية األسباب أحُد كان لقد
بدافٍع به معجبًا رصت اآلن لكني كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية قرَّاء يف ليُؤثِّر
بجرأة اإلنسان موضوع مع يتعامل اليل … الشكر جزيل مع اللقاء، إىل آخر.
مناقشة بعدم دائًما ينصحني َمن هو كان إذ ُمضِحكة؛ مزحة إنها تُخيفني.

اإلنسان. موضوع

أبي من قصري خطاٌب ظهر ،١٨٦٠ يناير ٢١ كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية [يف
بعض نُوقشت حيث الدورية، من السابق العدد إىل ويستوود السيد أرسله ما عىل ا ردٍّ ُكِتب
(يف ذلك عىل ا ردٍّ ويستوود السيد فكتب األنواع». «أصل كتاب سياق يف التهجني ظواهر
يف للنَّعام رسومات ظهور مثل االنحدار، مذهب ضد األدلة من مزيًدا وطرح فرباير) ١١
إال الذِّكر، املراسالت تستحق وال اآلن. نعرفه كما الطائر بشكل قديمة مرصية» «سجالت
أشكال من شكل أيِّ إىل أبي فيها استُدِرج التي ا جدٍّ القليلة الحاالت من واحدًة باعتبارها

النزاع.]

هوكر. دي جيه إىل جراي آسا من
ماساتشوستس، كامربيدج،

١٨٦٠ يناير ٥
هوكر عزيزي

للغاية، قصرية بفرتة امليالد أعياد ُقبيل إيلَّ وصل الذي األخري، خطابُك ضاع لقد
عليه يُعثَر ولم املوسم، هذا يف مكتبي غرفة يف تُجرى التي التحسينات أثناء يف
امُلتعلِّقة امُلذكِّرات بعض يحوي كان ألنه فقدانه؛ عىل ا جدٍّ آسف إنني اآلن. حتى

… حوزتي يف بها أحتفظ ولم النبات، بعلم
داروين. بكتاب باِلغة إشادًة خطابك من الرئييس الجزء كان
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أيام، بضعة قبل بإمعان قراءته وأنهيت الكتاب، إيلَّ وصل لقد حسنًا،
محلها. يف إشادتك إن رصاحة بكل وأقول

ُمكتظ إنه عاًما. عرشين إنتاجه استغرق ربما شديدة». «براعة ب ُكِتب لقد
جيًدا، ورشحها تماًما الكاتُب استوعبها قد باالهتمام ا جدٍّ جديرة علمية بمادة
أظنه كنت ا ممَّ أفضل حجًة الكتاُب يُقدِّم وإجماًال، ومقِنعة، مكثَّفة أيًضا وهي

… ممكنًا
إنه يقول فحسب. منه جزءًا قرأ قد فيها، رأيته مرة آخر يف أجايس، كان
بشدة منه منزعج أنه [هي] الحقيقة وبينك). بيني (هذا ا»! جدٍّ سيئ بل «سيئ،
العلم، نطاق يف «املثالية» األنظمة جميع تضمنَي أن ذلك ذلك. يف عجَب وال …
سوءًا يقلُّ ال املهمة نقاطه لكل وجيهة طبيعية أو مادية تفسريات وإعطاء
… الجليدية باألنهار املتعلِّقة املواد جميع يف الفضُل فوربس إىل يُعزى أن عن

الظواهر. لكل علمية لتفسريات وتقديمه
كما فرصة. يل تسنح عندما بخطاٍب إليه سأبعث هذا. بكل داروين أخِرب
أكتب أن يجب … الشأن هذا يف متساوية بمعاملة وهو أنت ستحظيان وعدُت،
سيما (ال سيليمان» «دورية إىل به وأبعث داروين كتاب عن نقديٍّا مقاًال بنفيس
شهر عدد يف ليُنَرش فيه) برأيه عالنيًة الترصيَح يعتزم أجايس أن أظن أنني
كلَّ فيه أستغل أن يجب الذي الوقت (يف اآلن ذلك يف أَرشع وأنا املقبل، (مارس)
االستكشافية»، «البعثة كتاب يف املركَّبة الفصيلة موضوع عىل العمل يف لحظة
ر. تتصوَّ قد مثلما السهلة، باملهمة تلك وليست بكثري). أكثَر عنها أعرف والتي
سمعُت إطالًقا. أريضأجايس لن أنني وأعلم تماًما. أرضيك ال قد أنني أظن
باِلًغا اهتماًما الكتاب يُثري وسوف املطبعة، يف الكتاب من جديدة طبعًة ة ثمَّ أن

… أيًضا الجدل وبعض هنا،

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يناير ٢٨ داون،

جراي عزيزي
مدى عن التعبريَ أستطيع وال إليه، أرسلته الذي بخطابك هوكر إيلَّ بعث لقد
إخالص، بكل املرءُ احرتمه لطاملا رجل استحسان فنيُل به. العميق رسوري
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يتمنَّاها أن يُمكن مكافأٍة أسمى لهو ومعرفته، تقديره بصواب يُسلِّم والجميع
ا. جدٍّ اللطيفة تعبرياتك عىل قلبي أعماق من وأشكرك ُمؤلِّف،

خطابك عىل اآلن قبل الردَّ أستِطع لم لذا أيام؛ بضعة البيت عن غائبًا كنت
كبريًا عناءً تتكبَّد أن منك باِلًغا لُطًفا كان يناير. من العارش يف إيلَّ أرسلته الذي
معها أتعامل التي النرش دار أخطأَت بها. الشديد واهتمامك الطبعة بخصوص
فيه َعَرضت الذي َعرضك وكليٍّا تماًما نسيت لقد األوراق. إرسال يف تُفكِّر لم إذ
ألنني معها؛ أتعامل التي النرش دار ألوَم أالَّ يجب لكني مطبوعة. األوراق تََسلُّم
ألغتنمه؛ كنت ما أنني من متيقن فأنا ا، جدٍّ الكريم َعرضك تذكَّرت قد كنُت لو
وكان عاديني، ُقرَّاء لدى الباهر النجاَح هذا كتابي يلقى أن َقط ر أتصوَّ لم ألنني

أمريكا.11 إىل األوراق إرسال فكرة من أضحك أن بي يجُدر
أن قرَّرت وآخرين، اليل من قوية نصيحٍة عىل وِبناءً مليٍّا، فكَّرت بعدما
قصرية ُجَمل إدراج أو األخطاء، تصحيح (باستثناء هو كما الحايل الكتاَب أترك
القليل»، سوى منها يتبقَّ لم «التي عافيتي كلَّ أستخدَم وأن متفرِّقة) أماكَن يف
من ذلك) إىل وما فهرس، مع منفِصل مجلَّد تكوين (أي األول الجزء لنرش
إطالًقا مستعد غريُ فأنا لذا األكرب؛ عميل قوام ستكون التي الثالثة املجلَّدات
أرِفُق أمريكا. يف طبعة نرش أجل من تصحيحاٍت إجراء يف الوقت الستهالك
تسلَّمتها قد ستكون الثانية، الجديدة الطبعة يف تصحيحات ببضعة قائمًة
أو خمس أو تصحيحات أربعة إرساَل وأستطيع الوقت، هذا بحلول كاملًة
القدِر عىل باألحرى أو الضئيلة، األهمية من نفسه القدِر عىل إضافات بضع
عن تاريخية نُبذة مع «قصرية» مقدمة كتابَة أيًضا أعتزم اإليجاز. من نفسه
ما، يوًما بها القيام من بد ال إذ األشياء؛ بهذه القيام يف سأَرشع املوضوع.
املقدمة ثم أوًال، القليلة التصحيحات قصري؛ وقت غضون يف إليك وسأرسلها
منفصلة. طبعٍة إصدار فكرِة عن تماًما تخلَّيت أنك أعرف لم إن هذا ذلك، بعد
الجديدة الطبعة استهالُل املفيد من كان إذا ما تُقرِّر أن حينئٍذ ستستطيع
بأن ا» «جدٍّ ف أترشَّ أني لك أؤكِّد تعليقك، طبيعة كانت ومهما عليها. بتعليقك

… كتابي به يُستَهل
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داروين تشارلز إىل جراي آسا من
١٨٦٠ يناير ٢٣ كامربيدج،

داروين عزيزي
أحَدثته وبما الجديدة، الطبعة أوراق بقية بوصول ألخربك عجٍل عىل لك أكتب
عىل يشء كلُّ بدا لقد حسنًا، بوسطن. يف جديدة طبعة إصدار حياَل َجَلبة من
إصدار أعَلنَت نيويورك يف ثانيًة نرش داَر وجدنا للعجب، ويا عندما، يرام، ما
طاِلبًا نيويورك، يف النرش داَري كلتا إىل حينئٍذ أرسلُت أيًضا! جديدة طبعة
التي الجديدة وطبعته «للمؤلِّف» ذلك من بدًال الطريق وإفساح الرتاجَع منهما
ومن يرتاجعون، بأنهم «هاربرز» دار من ا ردٍّ يت فتلقَّ حة. منقَّ نسخًة تُمثِّل
اليوم يف نسخًة رأيت (وقد بالفعل الكتاَب «نرشوا» قد بأنهم «أبلتونس» دار
راغبني فسيكونون كبرية، مبيعاٍت الكتاُب ق حقَّ «إذا أنهم، أضافوا لكنهم التايل)،

وطائلة.» عادلة ماليًة مبالَغ املؤلِّف إعطاء يف بالتأكيد
«بوسطن» دار ورفضت الجديدة، طبعتَها «أبلتونس» داُر نرشت وهكذا
وعارًضا تماًما، قالوه ما ًقا ُمصدِّ «أبلتونس»، دار إىل أرسلت لذا ُقُدًما. امُليض
باستخدام لهم والسماح الجديدة، طبعتَهم يخصُّ يشء أي يف املساعدَة عليهم
إليهم أرسلت ذلك. إىل وما بها، أعرف حاملا لندن، طبعة يف الواردة التعديالت
اإلضايف النصَّ امُلقبلة طبعتهم يف يُدِرجوا أن منهم وطلبت األوىل، الصفحَة
إذا املوقف. هو هكذا فيه. ورد ما كلِّ يف صواٍب عىل وهو باتلر،12 من امُلقتطف
ثَمنها. يدفعون أجعلهم فسوف الثالثة، لندن طبعة قبل مطبوعة موادَّ أيَّ رت وفَّ
لن لكنه خالص، ربٌح ق تَحقَّ ما كلُّ لصالحك. صفقة عقَد أستطيع ربما

أظن. ما عىل ا، جدٍّ كثريًا يكون
تتسم اآلن حتى ُحف الصُّ يف ظهرت التي الصغرية الناقدة املالحظاُت

التفكري. وعمِق بالرباعة
نيوهافن، من النقدي مقايل أوراق عىل املقبل األسبوع يف أحُصل أن آُمل

هوكر. الدكتور إىل إرسالها منك وسأطلب إليك، وأُرسلها
نظري. وجهة من وأفضلها كتابك، أجزاء أردأ أذكر أن يجب لطلبك، تلبيًة
«الجزء اثنتنَي. أو بكلمة تنفيذها يُمكن وال سهلة، ًة ُمهمَّ ليس ذلك أن غري
املناقشة»، يف و«طريقته «نهجه» أقصد الكتاب»، «مجمل هو رأيي، يف األفضل»،
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كنَت لو كما معها تعاملَت التي الَفِطنة واالستدالالت الحقائق، من الهائل والكم
كهذا. كتاب إلنتاج الطويلة باملدة تَُعد عاًما عرشين أن أظن ال بها. تامة درايٍة عىل
مراجعِة إىل متفرِّقة مواضَع عند يحتاج لكنه وجيد، واضح األسلوب

ذلك). إىل وما «نفسه»، ب ذاتيٍّا نفسه ح يُلقِّ ،٩٧ (الصفحة بسيطة تفاصيل
النفَس يُنعش َلِمما إنه لقضيتك. يشء كلِّ بمثابِة تَُعد رصاحتك إن ثم
يجد أنه رصاحة بكل ويعرتف جديدة نظريًة يطرح شخًصا املرءُ يجد أن
َقط ثوا يتحدَّ لم أناًسا أعرف األقل. عىل حاليٍّا عليها، التغلُّب يمكن ال صعوباٍت

لديهم. صعوبات أي عن
مواصلُة يمكنك حقيقيٍّا أساًسا لديك أن تأكَّدت افرتاضاتك، فهمت حاملا
ثم افرتاضاتك، بصحة يُِقر أن ألحٍد يمكن كيف أدري لست حسنًا، عليه. البناء
األقل. عىل حة مرجَّ فرضيًة بصفتها استنتاجاتك، بصحة االعرتاف عن يمتنع

القوة عن تماًما يُعربِّ ال كتابك عن النقدي مقايل أن بالطبع املؤكَّد من
أظن الحالية، الظروف ظل ويف نفيس. يف الكتاُب تركه الذي لالنطباع الكاملة
تأييد عدم مع لها ُمستحِسنة ُمنِصفة دراسٍة بتقديِم نفًعا لنظريتك أقدِّم أنني
رأيي ت غريَّ أنني أعلنت لو سأقدِّمه كنت ا ممَّ أكربَ بدرجٍة الكاملة، استنتاجاتها
بِصدق. األخرية، العبارة هذه قوَل أستطيع ال أني والحق بها، ُمقتنًعا وِرصت
تفسري محاولة فهو نظري، وجهة من الكتاب يف األسوأ الجزء ا أمَّ حسنًا،
هذه فبعض الطبيعي. باالنتقاء ذلك، إىل وما العيون، ن وتكوُّ األعضاء، ن تكوُّ

تماًما. الماركيٍّ بأسلوٍب مكتوٌب األجزاء
بعض يف مدهًشا كنَت لقد «جيد». بل «سيئًا»، ليس «التهجني» فصُل
، تُفرسِّ أن منك يُطَلب قد كما بعُد، تُفرسِّ لم فأنت ذلك، من بالرغم أجزائه.
األنواع خصوبة يف زيادٍة إىل يُؤدِّي ُمعنيَّ حدٍّ حتى ب التشعُّ أن يف السبَب
ملحوظ، غري يكون يكاد ضئيل بمقدار الحدَّ هذا تخطَّى إذا لكنه نة، املهجَّ
الصحيح، املسار عىل تسري أنك ا جدٍّ ح املرجَّ من النزعة. يعكس أو ُعقًما يُسبِّب

الجزء. هذا يف ما شيئًا تفعل أن ينقصك يزال ال ولكن
حاليٍّا. يكفي هذا

يف إياها تمنحني التي ا جدٍّ البالغة املجاملة مجامالتك، عن غافًال لسُت …
أن أرى كنُت وإن أقدِّره، ا ممَّ بأكثَر تُقدِّره أنك الواضح من رأيي. قيمة تقدير
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بها أكتب التي الطريقة بسبب مستبَعد؛ أمٌر خطاباتي قراءة من ذلك استنتاج
هوكر. [إىل] سيما وال [إليك]، خطاباتي

كتاٍب من حياتي يف أتعلَّم لم إنني رصاحة بكل القول من يمنعني يشء ال
التي األشياء آالُف لديَّ يزل ولم كتابك، من تعلَّمته الذي الهائل القدَر هذا واحد

عنه. قولها يف بشدة أرغب
الدائم صديقك
جراي آسا

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠  [فرباير؟

عن تقوله ما خطابك. يف النقاط بعض عىل رسيًعا أعرِّج بأن اآلن سأكتفي …
كلَّ أستحق بأنني أشعر أن أستطيع كنُت وليتني بالغة، بسعادٍة يغمرني كتابي
ويعتنق تماًما السابقة قناعتَه يُغريِّ لم رجٍل من الناقد الرأي أن أعتقد تقوله. ما
كل من األفضل هو كبري، حدٍّ إىل وُمستحسنًا عادًال رأيًا كان إذا الجديدة، الفكرة
حتى تُقلقني العني فمسألُة الرديئة. النقاط بشأن الرأي يف معك أتفق النواحي.
املنطقيُّ حيس يخربني الدقيقة، املعروفة التدرُّجات يف أفكِّر عندما لكني اليوم،

الخوف. هذا عىل التغلُّب عيلَّ يجب بأنه
ألي الشديد امتناني بمدى وايمان الربوفيسور وتُخرب تتذكَّر أن أرجو
االحرتام. درجات أقىص لرأيه أُكنُّ فأنا انتقادات. أو معلومات أو تلميحات
يزورني. أن بالفعل منه طلبُت لقد الصحية. دانا حالة عىل شديد بحزن أشُعر
أشعر ال لكني االمتنان، َدين ِحمل كاهيل فوق وضعَت لقد اللقاء، إىل
بالقراءة جديًرا كتابي وجدَت ألنك ممكنة سعادة بأقىص أشعر عيلَّ. عبئًا به
الذين الحكاُم آخرين، وثالثة أنت أنكم، نفيس قرارة يف أعتقد ألنني ل؛ والتأمُّ

اإلطالق. عىل األقيم هو رأيهم أعترب

جراي عزيزي يا تحياتي أصدَق تقبَّل
داروين يس
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دفَعتك إذا أنك، من الشخصية، تجربتي واقع من تماًما، متيقن أنا ملحوظة:
بدرجة به اقتناعك يزيد فسوف األنواع، أصل بموضوع التفكري يف االستمرار إىل دراساتُك
الذي االنطباع من مندهش أنني لك وأؤكِّد طويلة، سنواٍت ذلك منِّي استغرق لقد أكرب.
سأتَّسم كنُت ما عاًما، عرشين قبل إنني، القوُل يؤسفني الكثريين. عقول يف كتابي خلَّفه

لالقتناع. االستعداد أو الرصاحة هذه بنصف

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ يناير ٣١] داون،

هوكر عزيزي
األنواع. تغريُّ بشأن اآلراء تقدُّم عن صغري ص ُملخَّ نرش عىل العزَم عقدُت لقد
ورقة من واحدة جملة بنسخ صنيًعا هوكر، السيدة أو أنت إيلَّ، أسديت هالَّ
،١٠٣ صفحة ،١٨٥٢ أورتيكول»، «ريفيو مجلة يف الواردة البحثية «نودين»
مع قريبًا، إيلَّ إرسالها تستطيع هل الغائية. بمبدأ املتعلِّقة الورقة تلك أعني
دقيق؟ نحٍو عىل املتحرِّكة الحروف فوق تُوضع التي اللعينة ط َ الرشُّ تلك وضع
أرسل أن وأريد كتابي، من ثانية لطبعة الرتتيب يف سينجح جراي آسا أن أعتقد
نودين ُجملة إدراج رضورُة ببايل تخطر لم قريبًا. الصغرية املقدِّمة هذه إليه

نسختها. قد كنت وإال الغائية، عن

مودتي خالص تقبَّل
داروين يس

ماذا األسرتالية. النباتات عن مقدِّمتك بِذكِر باالكتفاء الخطاَب سأنهي ملحوظة:
هذا. عن اإلجابَة أرجو ١٨٦٠؟ يناير أم ١٨٥٩ ديسمرب نرشها؛ تاريخ كان

االتفاُق جرى أنه «أعتقد» التي أيًضا، الفرنسية للطبعة مناسبًة مقدمتي ستكون
عليها.

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] فرباير

انتقاًدا تَُعد هاريف ورقة فإن اآلن، األنواع» «أصل كتاب وضع بخصوص …
ذُهلُت وقد امللحوظة، غري الدقيقة التدرُّجات عن الحديث من إكثاري ضد جيًدا
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بفعل مفاجئة تباينات بحدوث تسمح لم نظريتي أن بحقيقِة قذيف من بالطبع
األشكال أن ألتقبَّل بكثري أكثَر أدلٍة إىل سأحتاج الكافية. بالدرجة وكبرية الطبيعة

«قفزات». خالل من األحيان أغلب يف ت تغريَّ
تتطاير. الحجارُة بدأت لقد «أنالز»؟13 مجلة يف وولستن هجوَم رأيت هل

… بالعلم منهما بالالهوت صلًة أكثُر الهجوَمني هذَين لكن

جاردنرز «ذا دورية يف هاريف كتبها بحثية ورقٍة إىل يُشار أعاله، الخطاب [يف
نباتات يف الشديد التشوُّه من حالًة هاريف يصف .١٨٦٠ فرباير ١٨ بتاريخ كرونيكل»،
نبتِة عن التباين» «الشديدة النبتُة تختلف حيث ،Begonia frigida فريجيدا» «بيجونيا
ويميض مميزة. طبيعية ُرتبة بمثابة تكون قد أنها حدِّ إىل باِلًغا اختالًفا العادية بيجونيا
املفرتض من التي الطبيعي، االنتقاء نظريَة تُنايف كهذه حالًة أن ُمدَّعيًا ذلك يف ُقُدًما هاريف
كهذه حاالت «بضع أن ويضيف مفاجئة، «قفزات» ب كبرية ات تغريُّ تحُدث أالَّ بموجبها
جاردنرز «ذا دورية من التايل العدد ويف تماًما.» داروين] السيد [فرضية تدَحض
حالة داللة فهِم يف أخطأ هاريف الدكتور أن هوكر دي جيه السري أوضح كرونيكل»،
مذهب صحَة األحوال من حال بأي تُزعِزع ال أنها ذلك عىل ِعالوًة أوضح التي بيجونيا،
١٨ (بتاريخ اليل إىل خطاٍب يف بيجونيا نبات حالَة أبي يذكر الطبيعي. باالنتقاء التعديل

قائًال: (١٨٦٠ فرباير
كرونيكل» جاردنرز «ذا دورية يف الذًعا هجوًما الربيدية الدُّفعة هذه ِضمن إليك «أرِسُل
غريبًا أراه األرجح). عىل تعرف كما النباتات، علماء صفوة من يَُعد (الذي هاريف شنَّه
عقيمة املشوَّهة النباتات أن حني يف املشوَّهة، النباتات دوام يفرتض إذ اليشء؛ بعض
يف بالغُت أنني يعني فهذا ته، حجَّ بصحة سلَّمُت إذا ولكن تُورَّث. ال وغالبًا العموم، يف
سبَّبته آخر رضٌر يل يتضح وبهذا مفاجئة. كبرية تباينات بوجود االعرتاف عدم يف الحذر
تُشبه عادية سمكًة فيها أصُف مشاِبهة حالًة أناقش الكربى، مخطوطتي ففي «نُبذتي».

املشوَّهة.» الذهبية السمكة
التايل:] الخطاب أبي كتب هوكر، دي جيه السري ردِّ بخصوص

[١٨٦٠ فرباير ٢٦] داون،
كنَت لإلعجاب». «مثري حدٍّ إىل جيًدا هاريف عىل ردَّك أرى هوكر، عزيزي
ورقته يف هاريف يَغفل أن أغرب ما محاميًا. عملَت إذا طائلة ثروًة ستجني
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بي يُفرتض أنه يُبهرني ما أكثر لكنَّ الزهور! حالة يف التدرُّج عن البحثية
ومع آخر، شخص أيِّ من بنفيس ألَّفته الذي بكتابي أدرى أكون أن بالطبع
ببايل! تخطر لم التي الُحجج من هائًال عدًدا طرحت فإنك للعجب، ويا ذلك،
نبات مثل لحاالت افرتضتُه الذي ذلك (أقصد بالتصنيف استشهادك أن أرى
تفاصيلها بكل املشوَّهة بيجونيا نباتات ألن «ممتاز»؛ (Aspicarpa «أسبيكاربا»
«االرتجاعية» الخطوة وال ببايل، ذلك يخطر لم شك. بال بيجونيا نوع إىل تنتمي
النباتات خصوبة مستوى انخفاض وال ُخنثى، حالة إىل منفصَلني جنَسني من

عيلَّ! عار من له يا املشوَّهة.
«فحسب»! نباتات عاِلم صار إذ فقدناه الذي ذاك محاٍم أيُّ العاَلم سيقول
ابتدعته الذي موضوعي يف عيلَّ ق تتفوَّ الذي العزيز أستاذي يا اللقاء، إىل

بنفيس.

مودَّتي خالص تقبَّل
داروين يس

بالتصنيف. املتعلِّق الفصل تستحسن أراك بأن قلبي أعماق الرسوُر يمأل
يدرك أن البداية يف شخص ألي يمكن ال أنه أظن لكني هاريف. رأي سيكون ماذا تُرى

ما. جداٍل يف ُهِزم أنه
إىل األنواع» «أصل لكتاب (١٨٦٠ (عام األوىل الرتجمة إىل التالية الخطابات [تشري
وعلم الحيوان علم يف البارع ص امُلتخصِّ برون، جي إتش عليها أرشف التي األملانية،
إن يل قيل هايدلربج. يف جامعيٍّا أستاذًا صار ثم فرايبورج، يف آنذاك كان والذي الحفريات،
القراءة تكن لم ولِذا الكالم؛ يف جليٍّا الرتجمة أسلوُب بقي إذ ناجحة؛ تكن لم املرتَجمة الطبعة
عىل الصعوبات هذه من واجهته. التي بالصعوبات ُملَحًقا الرتجمة إىل برون أضاف ممتعة.
أن يبدو عندما األنواع، بني االختالفاِت يُفرسِّ أن الطبيعي لالنتقاء يمكن كيف املثال: سبيل
لدى األسنان مينا يف الطيات أو والذيل، األذننَي طول مثل أصحابها، تُفيد ال االختالفات هذه
الصفحة داروين»، تشارلز «أعمال كتابه، يف كراوزه ينتقد القوارض؟ من مختلفة أنواٍع
يف برون تعليقات إضافَة اقرتح والدي أن سيتضح لكن املسألة، لهذه برون معالجة ،٩١
إنه بقوله (٨٧ الصفحة السابق، (املرجع أخطر اتهاًما برون إىل كراوزه ه ووجَّ األمر. واقع
الطبعة األنواع» «أصل كتاب يف (الواردة الفقرة مثل يستحسنها، لم التي الفقرات أهمل
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سبيل عىل وتاريخه»، اإلنسان أصل عىل سيُلقى «الضوء بأن القائلة (٤٨٨ الصفحة األوىل،
ال.] أم التعديالت بهذه ِدراية عىل والدي كان إذا ما عىل دليل أيُّ لديَّ ليس املثال.

برون إتشجي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] فرباير ٤ داون،

ر املوقَّ العزيز سيدي
أن أخىش كنت ا، جدٍّ اللطيفة رسالتك عىل شكري آيات بأصدِق إليك أبعث
احرتامي عن تعبريًا إال إليك أرسله ولم بشدة، األنواع» «أصل كتاَب تستنكر
أشكرك اه. أتلقَّ حاملا شديد باهتمام الُجُزر كائنات عن عملك سأقرأ الصادق.
مينريالوجي»، فري ياربوخ «نويس دورية يف الناقد التقييم عىل قلبي أعماق من
إصدار عن «شفايتزربارت» نرش دار إىل حديثك عىل بكثري أشدَّ شكًرا وأشكرك

كتابي. عىل واملفكِّرون العظماء األملان يَطَّلع ِألن ا جدٍّ ف ُمتلهِّ ألنني ترجمة؛
الطبعة من نسخًة ترسل أن معها أتعامل التي النرش دار من طلبُت
«شفايتزربارت» إىل خطابًا وأرسلت فوًرا، «شفايتزربارت» إىل «الجديدة»14
نسخٌة تصُدر أن آُمل لذا األرباح؛ يف لنفيس حق أيِّ عن أتخىلَّ إنني فيه قائًال
أن استطعَت وإذا صعبة، مهمًة ستكون الكتاب ترجمة أن يؤسفني مرتَجمة.
وسوف ا. جدٍّ جليلة خدمًة هذه فستكون «جيد»، بمرتِجم تويص«شفايتزربارت»
لكن الرتجمة، أجزاء أصعب عىل نظرًة تُلقي أن استطعت إذا أجلَّ خدمًة تُسدي
صعَب سيكون أنه من متيقٌن أنا عه. أتوقَّ أن من أكربَ صنيًعا سيكون هذا

ا. جدٍّ ُمكثَّف ألنه الرتجمة؛
احرتامي. كامل مع وسأظل، السخي، النبيل تعاطفك عىل ًدا مجدَّ أشكرك

ا حقٍّ لك ممتن
داروين يس

بعض أرسل وسوف تصحيحات، بضعة ن تتضمَّ الجديدة الطبعة ملحوظة:
شفايتزربارت. إىل مخطوطٍة يف قصرية، تاريخية وُمقدِّمًة اإلضافية، التصحيحات

أقصد (ال «تحريره» ب قمت إذا كثريًا أكرب بدرجٍة لالهتمام ُمثريًا الكتاب سيكون
يف جدٍّا هائلًة مبيعاٍت الكتاب ق حقَّ لقد ُمؤكِّدة. أو «ُمفنِّدة» مالحظات وإلحاق ترجمته)،

الرتجمة. من أرباًحا سيجني ُمحرِّر أي أن أظن يجعلني حدٍّ إىل إنجلرتا
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برون إتشجي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] فرباير ١٤ داون،

ر املوقَّ العزيز سيدي
الرتجمة. عىل باإلرشاف لك تفضُّ يف البالغ لُطفك عىل قلبي أعماق من أشكرك
تُؤدِّي أنك عىل كلهم أجمعوا وقد البارزين، العلماء لبعض هذا ذكرُت لقد
نفيس أعزِّي ذلك مع فإني تماًما، مخطئ أنني ثَبَت إذا سخية. نبيلة خدمًة
إال تُعَرف أن يُمكن ال الحقيقة ألن ما؛ نفًعا يُثمر قد كتابي أن يف بالتفكري
الناقد، تقييمك عىل جزيًال شكًرا كذلك أشكرك هجوم. كل من بالنهوضمنتًرصا
بعَض الخطاب هذا مع أرسل عنِّي. بها ثَت تحدَّ التي اللطيفة الطريقة وعىل
قصرية. تاريخية ومقدمًة شفايتزربارت، السيد إىل واإلضافات التصحيحات
ال لذا شديد؛ ببطء األملانية أقرأ ألنني األملان؛ باملؤلِّفني كبرية دراية عىل لسُت
أيٌّ كان وإن آلرائي، مشابهة آلراءٍ تأييده أعلن قد منهم أيٌّ كان إذا ما أعرف
اآلن املقدمة؟ يف حاشية بإدراج صنيًعا إيلَّ تُسدي فهالَّ ذلك، فعل قد منهم
املرتجمني أحد ليبدأ شفايتزربارت السيد لدى جاهزًة الجديدة الطبعة صارت
الطبيعي»؛ «االنتقاء مصطلح العلماء من العديُد استحسن عليها. العمل يف
الشخيص، تفسريه يُلبسه أن رجل كلُّ يستطيع وال واضًحا، «ليس» معناه ألن
الطبيعة. بفعل والتباين التدجني بفعل التباين بني واحد آٍن يف يربط وألنه
كلمة ستبدو ربما مشابه؟ مصطلح أيَّ األملان الحيوانات مربُّو يستخدم هل
منِّي، حماقة هذه ينبغي. ا ممَّ أكرب بدرجٍة ميتافيزيقيًة االرتقاء، أو ،Adelung
Wahl der مصطلح كان إذا فيما التشكُّك من نفيس منْع أستطيع ال لكني
ذهني يف يرتك إنه فكرتي. عن سيُعربِّ الحياة»، نمط «انتقاء أو Lebensweise
البالغة األهمية عن أرفضه) (الذي المارك مذهب يرتكه ِلما مشابًها انطباًعا
اإلنجليزية السباق أحصنة سمات من اإلنساُن غريَّ لقد الحياتية. للعادات
وأعتقد سماتها، من ن فحسَّ متعاقبة أجيال من أرسَع أفراٍد «انتقاء» بواسطة
الربي الحصان يف مشابهة «طفيفة» ات تغريُّ ة ثمَّ البقاء، عىل الرصاع بفعل ، أنَّ
حدث ثَمَّ ومن له؛ مفيدًة كانت إذا عليها» «تُبقي أو ستنتقيها الطبيعة كانت
انتقاء أهمية عن التعليقات بهذه إزعاجك عن أعتذر لكني الطبيعي. االنتقاءُ
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خالص مع الطبيعي». «االنتقاء مصطلح لرتجمة جيدة أملانية مصطلحات
احرتامي. وأصدق ُشكري

بشدة لك مخلًصا العزيز سيدي يا سأظل
داروين تشارلز

برون إتشجي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يوليو ١٤ داون،

ر املوقَّ العزيز سيدي
الجزء ترجمة وجدُت الوقت، لبعض استمرَّ غياب بعد املنزل، إىل عودتي عند
من مكوَّن أخري فصٍل برؤيِة ُرسرت وقد األنواع»،15 «أصل كتاب من الثالث
األخرية، والفقرة األوىل الفقرات من بضًعا قرأت لقد أنت. طرحتها انتقادات
عالجت التي النزيهة الكريمة الروح عن راٍض، من أكثر بل تماًما، راٍض وأنا
بإمعان كله الفصَل سأقرأ فيها. ُمبالغ بإشادٍة عميل عن تتحدَّث إنك آرائي. بها
جريتنري ككتاب الوصفية الكتب قراءَة أستطيع كنُت وإن لكني، بالتأكيد،
الكتابة موضوُع كان إذا األملانية اللغة فهم يف شديدة صعوبًة أجد بسهولة،
يف كتابي عىل الفعل ردود معرفة يف بشدة أرغب منطقيٍّا. استدالًال ن يتضمَّ
شفايتزربارت السيد يتكبَّد أالَّ قلبي كل من وأرجو «املستقبل»، يف ما وقتًا أملانيا
املقاالت معظم عارضتني لقد املرتَجمة. الطبعة هذه نرش من مالية خسائر أيَّ
األشخاص بعض إقناَع استطعت لكني الذعة، معارضًة إنجلرتا يف النقدية
أيَّ يُصدِّقون ال الطبيعي التاريخ علماء من «العديد» كان وبعدما بأفكاري،
يكون أن باحتمالية ويعرتفون رويًدا، رأيهم ون يُغريِّ اآلن صاروا منه، كلمة
ون األشخاصسيُغريِّ من مزيًدا أن يف أمًال يمنحني هذا ما. دور الطبيعي لالنتقاء

آرائي. ببعض ويقتنعون آراءهم
البالغ والرشف الجليلة الخدمة عىل كبرية بدرجٍة دائًما لك مدينًا سأظل
تتقبَّل أن أرجو املمتازة. الرتجمة هذه كتابي برتجمة إياهما منحتَني اللذَين

احرتامي. وأصدق ِصدقي خاِلص

العزيز سيدي يا مودتي بالغ لك
داروين تشارلز
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ فرباير ١٢] داون،

عىل هائًال وقتًا املحارضة يف هكسيل يُهِدر أن ا جدٍّ املؤسف من كان أنه أظن …
اعرتضُت لقد ا. جدٍّ وجريئًة ا جدٍّ رائعًة محارضته أرى لكني … األولية التعليقات
شامل معياٌر الُعقم أن وهو سيرتكه، الذي االنطباع عىل ذلك) يف يوافقني (وهو

األنواع. عىل الُحكم يف النجاح ومؤكَّد
تغمرني اإلنسان. ر تطوُّ مسألة عن عظيًما نقاًشا ستطرح أنك من متيقن أنا
الوقت د تُحدِّ أن أرجو هنا. إىل ستأتيان اليل والليدي أنت أنك بمعرفة السعادُة
نُناقش أن حينئٍذ نستطيع بذلك. فسنخربك يُناسبنا، لم وإذا يناسبك، الذي

… بإمعان اإلنسان موضوع
لوالكما. إطالًقا ألنرش أكن لم أنني أظن ولهوكر! لك َمدين أنا َكم

فرباير ١٠ بتاريخ امللكي، املعهد يف األخري الخطاب يف إليها امُلشار املحارضُة [أُلقيَت
عن معلوماٍت عىل بالحصول هكسيل السيد طلب عىل ا ردٍّ التايل الخطاُب ُكتَب .١٨٦٠
ًرا تصوُّ فيها ليُشكِّل املايض إىل باألذهان يعود ألنه ُمهم وهو ذلك. وغري والتهجني االستيالد

املوضوع.] هذا بخصوص الكاتب تجِربة عن واضًحا

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٥٩] نوفمرب ٢٧ يوركشاير، إلكيل،

لكنَّ عظيمة، كولروتري وُمؤلَّفات عظيمٌة جريتنري ُمؤلَّفات هكسيل، عزيزي
تشكيل إىل اضُطررت ا. جدٍّ وطويلة كثرية مجلَّدات َعرب متناثرة البحثية األوراق
ولديه ا، جدٍّ جيد النرجسية الفصيلة عن هربرت كتاب كلِّه. للمحتوى ص ُملخَّ
هورتيكالترشال ذا أوف «جورنال دورية يف ممتازتان بحثيتان ورقتان أيًضا
عىل عليها االعتماد يمكن خالصة من ما الحيوانات، بخصوص سوسايتي».
تجد أنك يؤسفني تماًما. أصلية مصادَر من الحقائق جمع يجب بل اإلطالق،
ثالثًا)، أو مرتنَي الحايل الكتاب من أكرب (وهي األكرب الكتاب عن مخطوطتي
سأعريك محدود، غريَ ُجهًدا عليك ر ستُوفِّ لكنها للقراءة، قابلة غري املراجع، بكل
تُحافظ أن يجب لذا منها؛ أخرى نسخًة أمِلك ال لكني بالطبع، رسور بكل إياها

للغاية. سيئًا سيكون اللعني يدي خط لكنَّ عليها.
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لكني جيد، «لو» عمل أن أرى ال كتاب. أي أعرف ال االستيالد، بخصوص
بكثري، َعَملية» و«أكثر أفضل مرجعية «يوات» أن أعتقد منه. أفضَل أعرف ال
صحيٌح أربعة. أو ضخمة مجلَّدات ثالثة عْرب متناثرٌة وحقائقه آراءه لكنَّ
و«كل» لها، حرص ال بحثية أطروحاٍت قراءة خالل من معظمها عرفت أنني
سنواٍت استغرق قد ذلك لكنَّ بالبستنة، واملتعلِّقة بالزراعة املتعلِّقة الدوريات
ا أمَّ بها.» الوثوق يمكن التي املصادَر تعرف أن يف الصعوبة «تكُمن طويلة.
ا. جدٍّ دة ُمعقَّ الحقائق إن إذ شيئًا؛ يساوي ال فذلك اثننَي، أو واحد ادِّعاء تقديم
كذلك، وأظنني املوضوع، هذا عن أذكره ما كلِّ يف بحقٍّ حِذًرا أكون أن آُمل
وجدت لقد ا. جدٍّ بعيد» حدٍّ «إىل مختَرص اآلن، حتى طرحته، ما كلَّ أن مع
كنت املثال، سبيل فعىل ومربيها. الحيوانات ُهواة مع التواصل يف كبرية أهميًة
مجموعٍة وسط «بوره» يف الِجن رشاب لبيع فاخرة حانٍة يف مساء ذات قاعًدا
الطيور من هجينًا نوًعا أنشأ بول السيد أن إىل أُشريَ عندما الحَمام هواة من
الرءوس إيماءات رأيت أنك ولو أكرب، حجٍم عىل ليحصل البادن والحَمام النفاخة
اإلجراء هذا حيال الحَمام تربية ُهواة كلُّ أبداها التي املروِّعة الغامضة مة امُلتجهِّ
خطورة ومدى السالالت، بتحسني التهجني عالقة ضآلة مدى ألدركت الشائن،
أكرب بدرجٍة اتضح قد هذا كل األجيال. من نهائي ال عدٍد عىل العملية هذه
شابهها. وما ادعاءات سوى تضم ال صفحاٍت يف مكتوبًا كان لو ا ممَّ كثريًا
نصائح إسداء أستطيع كيف ا حقٍّ أعرف ال حمقاء. بعشوائية أكتب أنني غري
إىل الذهاب يُعد وتحسينها. السالالت استيالد عن حقائَق عىل الحصول بشأن
عن البحثية األطروحات «كل» أيًضا ولتقرأ املمكنة. الطُّرق إحدى العروض
بشدة. ُمؤكًَّدا يكون أن دون يشء أيَّ تُصدِّق وال «واحد»، داجن حيوان أي
الطريفة الحكايات بعَض عليك أقرتح أن فأستطيع محارضاتك، بخصوص ا أمَّ

الحارضين. تُضِحك أن تريد كنت إذا املسلية، والُجمل
إذا الطبيعي. التاريخ علماء برأي إخباري عىل جزيًال شكًرا أشكرك
بالفكرة، املؤمنني من ملتحمة مجموعة أيِّ تكوين اإلطالق عىل استطعنا
صفنا؛ يف رامزي ألن «بالغة» بسعادة أشعر الوقت. مرور مع فسننترص
أن وآُمل نسخة. إليه أرسلت رأيي. يف الجيولوجيا، علماء نُخبة من واحد ألنه
عىل تأثَّر قد بريستويتش كان إذا ما ملعرفِة فضوًال أتحرَّق اها. تلقَّ قد يكون
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أو جملة بسبب ولكن صديًقا، بصفته ليس نسخة، إليه أرسلت لقد اإلطالق،
ُمتشكًِّكا. كان أنه أظن جعلتاني بحثية، ورقة يف اثنتنَي

كاتريفاج أخربني لقد رأيه. تغيري إىل الطريق يف كينجسيل يس ل امُلبجَّ
بيانيًة ُمخطَّطات َعَرض إنه ويقول بعيد، حدٍّ إىل معي يتفق أنه خطاٍب يف

قلبي. أعماق من شكري خالص مع كمخطَّطاتي.

امُلنَهك صديقك
داروين يس

التي األحاديث ل أوَّ أحَد بصفتها هكسيل، الربوفيسور محارضة خاتمَة هنا [أذكُر
وأفصحها: األنواع»، «أصل كتاب تأييد يف ألقاها

العليا. السليم املنطق محكمة يف للطبيعة امُلحلَّف امُلفرسِّ هو العلم رجل إن «قلُت
رئيَس هو والتحيُّز القايض، مستشاَر هو الجهل كان إذا الصادق، كالمه جدوى ما ولكن
ِحقبة يف الناس كل من تقبُّلها يسبق لم ُكربى طبيعية حقيقة أيَّ أعرف لست امُلحلَّفني؟
للدراسة الخاضعة الظواهر بأنَّ اعتقاٍد عىل باالحرتام األجدر األشخاص فيها كان زمنية
للذات وُمهينة بل ُمجدية، غريُ دراستها محاولة وأن اإللهية، اإلرادة عىل مبارشًة تعتمد
البقاء عىل عجيب عنيد بإرصاٍر الفيزيائية العلوم معارضة من النوُع هذا ويتسم اإللهية.
ذا هو فها أبًدا؛ يُهَزم ال أنه يبدو لكن معركة، كل يف وُشوِّه ُسِحق لقد الحياة. قيد عىل
لم وإن جاليليو، زمن يف يه تفشِّ قدَر الحارض عرصنا يف ُمتفشيًا يَزل لم هزيمة، مائة بعد

الحظ.» لُحسن نفسه بالقدِر ُمؤذيًا يَُعد
نيوتن كلمات هنا وأستخدم — حياتُهم انقضت الذين فألولئك ذلك، من «بالرغم
— العظيم الحقيقة محيط شواطئ عىل هناك وحصاٍة هنا حصاٍة اْلتقاط يف — النبيلة
بني يحمل الذي العظيم للمد ُمؤكَّد، لكنه البطيء، التقدُّم يوم، بعد يوًما يشاهدون، الذين
للضحك، مثريًا سيكون — لها ويُجمِّ حياته َقدر اإلنساُن بها يرفع التي الكنوز آالَف َطيَّاته
عروَشهم ينُصبون الحايل العرص يف «كنوت» امللك أشباه يَروا أن ا، جدٍّ ُمحزنًا يكن لم إن
ومتوعدين هي، حيث البقاءَ العالية املوجة تلك من طالبني ية، وِجدِّ هيبة بكل الشاطئ عىل
العجوز الدنماركي امللك عكس عىل لكنهم، ويتطايرون، املوجة تعلو النافع. تقدُّمها بكبح
آمنة، لهم تبدو التي املسافة عىل عروشهم فينصبون التواضع؛ درَس يتعلَّمون ال الشجاع،

الحماقة.» وتتكرَّر
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هؤالء يُصدِّقوا وأالَّ القبيل، هذا من يشء أيَّ يُثبِّطوا أن الناس عموم واجب أن شك «ال
دراسًة صنعه ما دراسِة بمنِع للرب خدمًة يُقدِّمون أنهم يظنُّون الذين الحمقى لني امُلتطفِّ

دقيقة.» شاملة
تُوَلد التي الُكربى األسئلة أحَد يناقش الذي األول بالكتاب األنواع أصل كتاب «ليس
الجمعي العقل األخري. يكون ولن الجيل، هذا من َحسًما ستتطلَّب والتي العلم، رحم من
عرش التاسع القرن أن العصور عالمات يراقبون مَلن جليٍّا ويبدو غريب، نحٍو عىل يغيل
فمن عرش. السادس القرن شهدها التي كتلك واألفعال األفكار يف هائلًة ثوراٍت سيشهد
مسار يف يخوضها أن املتحرضِّ العالم عىل سيكون أليمة وتناحرات محاكمات أيُّ يَدري

الجديد؟» اإلصالح هذا
به تضطلع أن يمكن الذي الدوُر فسيكون أمٍر، من يكن مهما بأنه أومن «لكنِّي
واحًدا َشعبًا ة ثمَّ أن للعالم تُثِبت أن تستطيع أنها ذلك ونبيًال. عظيًما املعركة يف إنجلرتا
من حاٍل بأي للحكومة الرضوريَّني البديَلني ليسا والديماجوجية االستبداد بأن يؤمن
النقاش وأن املعرفة، خادم هو التبجيل وأن متعارَضني، غريُ والنظام الحرية وأن األحوال،

واحدة.» أمة أفراد بني الحقيقية بالوحدة ويؤمن الحقيقة، حياة هو الحر
الشعب، عموم يا تعاملكم، كيفية عىل هذا ف يتوقَّ الدور؟ هذا إنجلرتا ستؤدي «فهل
كل عىل تطبيقها يف ُمطلًقا أمينًا اتباًعا أساليبَه واتَّبعتم لتموه وبجَّ أعززتموه إذا العلم. مع

ماضيه.» من أعظَم الشعب هذا مستقبُل فسيكون البرشي، الِفكر فروع
سوف أطفالنا أن فيؤسفني ويسحقونه، سيُسكتونه الذين أولئك إىل أنصتُّم إذا ا «أمَّ
األوان فوات بعد سيرصخون الضباب؛ يف آرثر تالىش مثلما يتالىش وهو إنجلرتا مجَد يرون

قائلني: باألىس، املفعمة «جوينيفري» رصخَة

األسمى، أحب أن واجبي «كان
أدركت، أنني لو شك وال نفعي ذلك يف كان

رأيت.»»] أنني لو رسوري فيه ولكان

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ فرباير ١٥] داون

يف الوارد النقدي املقال بأن اليوم) صباح قرأت (بعدما تماًما مقتنع أنا …
سيستخدم كان العالم يف غريه أحد فال وولستون؛ تأليف من «أنالز» مجلة
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بأن وأخربته خطابًا، إليه أرسلُت لقد االعرتاضية. الُجمل من الهائل الكمَّ هذا
كذلك وأخربته عنه. الحديث يف اللطيف أسلوبه عىل يشكره «املؤذي» الرجل
أشدُّ هو هذا إن يقول أكسفورد أسقف أن بمعرفة مرسوًرا سيكون بأنه
املقال أرى قرأها. التي الكتب جميع بني من الفلسفة16 عن شذوذًا الكتب
الرجال جميع غراِر فعىل قليلة. مواضَع يف إال مقصدي فهَم يُيسء وال ذكيٍّا،
واألعضاء األجنة وعلَم التشكُّل وعلَم للتصنيف َم املقدَّ التفسريَ تجاهَل امُلعادين،
جيدٌة أنها ورأيت البحثية17 واالس ورقِة مخطوطَة قرأت ذلك. وغري األثرية،
تحديد موضوِع يف سبقه قد أحًدا أن يعرف ال إنه لإلعجاب؛ مثري حدٍّ إىل
هي الورقة يف األغرب النقطة أن يل يبدو … للتوزيع الفاصل البحر عمق
من مزيد إىل أحتاج لكني سيليبز، لكائنات األفريقي بالطابع املتعلِّقة تلك

… التأكيد
تقريبًا،18 بانربي رأي يشبه رأيه إن معه، تحدَّثت وقد هنا، يقيم هنزلو
اتفاَقه تمنع حقيقية ُحجًة يطرح ال لكنه ضئيل، بقدٍر معنا يتفق أنه وصحيح
بالفعل لالهتمام امُلثري من العني! موضوَع يستحسن ال أيًضا هو أكرب. بقدٍر
يكون (وربما كبريًا اختالًفا تختلف املوضوع بشأن املعارضني مختِلف آراء أن
السجل قصور عىل معارضته يف يستند هنزلو كان مصلحتنا). يف حجًة هذا
املأزِق هذا من خرجت إنني ويقول كثريًا، به يكرتث ال اآلن لكنه الجيولوجي،
يف يقرأ لم إنه باول بادن يقول ذلك. يف معه االتفاَق أستطيع ليتني بنجاح؛
شخٌص إيلَّ يُرسل العني! عن ذكرتُه الذي ادعائي بمقدار دامًغا شيئًا حياته
موضوٍع بشأِن ُمتحريِّ أنني عىل ويتحرسَّ الجنيس، االنتقاء عن خطاباٍت غريب
وما الرومي، الديك ذكِر عىل املوجودة بالفرشاة الشبيهة الشعر ككتلة تافه
رؤيَة تُحب إنك تقول وألنك ا، جدٍّ فلسفي بعقٍل يتمتَّع جينينز إل ألن ذلك. إىل
به بََعث الحق خطاٍب ويف خطاباته. من قديًما خطابًا إليك أرسل يشء، كل
ألنه به؛ سمعت معارض أي من رصاحًة أشدَّ كان بنفيس، رأيته هنزلو، إىل
ال بها، إيماني َقدَر بقناعاتي اإليماَن يستطيع» «ال كان وإن إنه، فيه يقول
يرسم رجل كل أن غريب هو كم ذلك. من يمنعه وجيه سبٍب ذْكَر يستطيع
ذكرى ذهني يف يستدعي هذا إن بنفسه! عنده ف يتوقَّ الذي التخيُّيل خطَّه
دراسة يف بدأت عندما بشأنك هنزلو) (الربوفيسور يل قاله ا عمَّ ا جدٍّ واضحًة
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من حال بأي يشء كلَّ أصدِّق ال لكن «القليل»، أصدِّق أن وهو الجيولوجيا،
األحوال.

مودتي خالص تقبَّل
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] فرباير ١٨ داون،

جراي عزيزي
وأرسلتهما فقرأتهما النقدي؛19 مقالك من ورقتنَي أسبوَعني حوايل منذ يت تلقَّ
إىل غًدا وسأرسلهما بإمعان، قراءتهما أُعيُد وأنا اآلن إيلَّ عادتا وقد هوكر، إىل
مقاالت من قرأت ما أفضل وهو باإلعجاب»، «جديًرا النقدي مقالك أرى اليل.
أجيل، من قلبي أعماق من أشكرك نظرائه. عن كبري وبفارق اآلن، حتى نقدية
كآرائي وآراءٍ أجايس آراءِ بني التناقَض إبرازك إن املوضوع. أجل من وأشكرك
أجايس كتب إذا تُخربني أن أرجو (باملناسبة، ا.20 جدٍّ وتثقيفي لالهتمام مثريٌ
أن فيها ذكرت التي التشبيهية باستعاراتك مفتون إنني املوضوع. عن يشء أيَّ
الفرضية بني تمييزك وأرى أبًدا. الجاذبية قوى اتجاه عكَس يجري ال الجدول
يتحدَّث الكل اإلطالق. عىل يُستخَدم ال أنه أظن لكني ا، جدٍّ عبقريٍّا والنظرية
عىل يُستدلُّ وال افرتايض، نفسه األثري أن مع الضوء، ج تموُّ «نظرية» عن اآلن
هل الجاذبية»، «نظرية يف وحتى الضوء. ظواهر تفسري من إال نفسها التموُّجات
التفاحة سقوط تفسري خالل من إال األحوال، من حال بأي الجاذبة القوة تُعَرف
نظريًة لتصبح ر» «تتطوَّ أن يُمكن ال فرضية أي أن أرى الكواكب؟ وحركة
مساعدتك عىل وتكراًرا مراًرا أشكرك الحقائق. من وافر هائل كمٍّ بتفسرِي إال

للغاية. مالئم نحٍو عىل له ُمتحيِّز غريَ تزل لم رأيٍّ مناقشة يف السخية

جراي عزيزي يا تحيَّاتي أصدَق تقبَّل
داروين يس
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عاِلم جينينز، إل ل املبجَّ بعيد. حدٍّ إىل الدِّين رجال من عدٌة معي يتفق ملحوظة:
منِّي. مستاءً ليس وهو ضئيلة، بدرجة معي سيتَّفق هنزلو الطبيعي. التاريخ يف ا جدٍّ بارع

للتو. يل زيارة يف كان لقد
(املشار الخطاب فهذا تحرًُّرا، األكثر العقلية ذوي الكنيسة ممثيل موقف [بخصوص

مهم:] كينجسيل تشارلز من سلًفا) إليه

داروين تشارلز إىل يسكينجسيل من
وينشفيلد، ريكتوري، إيفرسيل

١٨٥٩ نوفمرب ١٨
العزيز سيدي

يُرِسل أن إيلَّ. كتابك إرسال رشَف بمنحي املفاجئ لك تفضُّ عىل أشكرك أن يجب
— األحياء الطبيعي التاريخ علماء كل بني من — الذي الطبيعي التاريخ عاِلم
عىل عني يُشجِّ أمٌر لهو كتابَه، مثيل عاِلم إىل منه، والتعلُّم معرفته يف بشدة أرغب

مالحظاتي. يف ًال، تمهُّ أكثر وربما حذًرا، أشدَّ أكون أن
قراءة أستطيع ال أنني حدِّ إىل دماغي)، (يف ا جدٍّ شديد ك بتوعُّ أشعر
ممزوجة «دهشة ب يملؤني منه رأيته ما كلُّ األسف. مع ينبغي كما اآلن كتابك
وكل الصايف، وَحْدسك اسمك، هيبة ومن الكثرية الحقائق من رهبٍة بالرهبة»؛
ُمحق. أنك تبنيَّ إذا وكتبته، به أومن كنت ا ممَّ الكثري عن التَخيلِّ عيلَّ سيُحتِّم ذلك
«يوجد» ما لنعرف كاذبًا! إنسان وكل صادًقا هللا فليكن كثريًا. بذلك أهتم ال
الداهية الثعلَب فلنتَّبع لوجو؛ تو إبسثاي القديم، سقراط قال وكما لدينا،
أن من بُدٌّ يكن لم إذا وغابات، مستنقعات من إليه يقودنا قد ما أيٍّ إىل الخبيث

أخريًا. نلتقيه
كتبك: أقيِّم وأنا األقل عىل شائعتنَي خرافتنَي من ُمتحرًِّرا سأكون

الداجنة الحيوانات تهجني مشاهدة من — بعيد أمٍد منذ تعلَّمت (١)
. تغريُّ دون حالها عىل األنواع ثبات بعقيدِة أومن أالَّ — والنباتات

أشكاًال خلَق بأنه اإلله عن املرء ر تصوُّ بأنَّ أومن أن تدريجيٍّا تعلَّمت (٢)
وحسب الزمان حسب الرضورية األشكال كل إىل نفسها تطويِر عىل قادرة أوَّلية
لسد جديد ل تدخُّ إجراء إىل احتاج بأنه القائل ر التصوُّ عن نُبًال يقل ال املكان،
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األسمى ر التصوُّ هو األول ر التصوُّ كان إن أتساءل بنفسه. أنشأها التي الثغرات
ال. أم

سواءٌ ا، جدٍّ قيًِّما كتابك سأعترب ذلك، صحة مدى عن النظر ِبغض لكن
مثيل. شخٍص وجوَد تعرف أنك عىل دليًال بصفته أو نفسه، ملحتواه

امُلخلص خادمك
كينجسيل يس

الذي برودي، ميلتون قرص من إنيس، برودي جيه ل امُلبجَّ القديم، أبي صديُق [يكتب
أيًضا: نفسها بالعقليِة عديدة، سنوات مدار عىل داون ألبرشية ا قسٍّ كان

املبدأ تبنَّيت قد كنُت داروين، السيد أعرف أن قبل َقط. اآلخر أحُدنا يهاجم «لم
االستشهاد دون عموًما والعلوم والجيولوجيا الطبيعي التاريخ دراسة ينبغي بأنه القائل
من املقدَّس والكتاب الطبيعة كتاب كان ا فلمَّ عالنية. بذلك حت ورصَّ املقدَّس، بالكتاب
لن صحيًحا، فهًما يُفهمان وعندما متوازينَي، مساَرين يف سارا فقد نفسه، اإللهي املصدر

«… أبًدا يتقاطعا
جانبه. من كبرية، بدرجٍة نفَسه، املغزى تحمل املوضوع هذا بشأن آراؤه «كانت
اآلن حتى تحمل تَزل لم بحتة دينية موضوعاٍت عن أجريناها محادثات أيَّ أن صحيٌح
طريفة ُخالصٍة عن اإلفصاَح أستطيع لكني حياته، يف كانت كما مقدَّسة خصوصيًة
وِسفر صحتُها املفرتَض االكتشافات بعض بني الظاهر التناقض عن نتحدَّث ُكنَّا إلحداها.
عاِلم تكون») أن بك املفرتض «من يقول: أن األحرى من (كان «أنت يل: فقال التكوين،
الحقائق اكتشاف إىل جاهًدا أسعى أنا منفصالن. املساران طبيعي، تاريخ عاِلم وأنا الهوت،
موىس أن وأعتقد موىس، أهاجم ال التكوين. ِسفر يف قيل ما الحسباِن يف أضع أن دون
«ال قائًال: نفَسه املعنى تحمل كلماٍت قريٍب وقٍت منذ وكتب بنفسه.» االعتناءَ يستطيع
لو لكن مبارشة، الدِّين رجاَل أو الدِّين تهاجم كلمًة حياتي َطوال نرشت قد أنني أتذكَّر
واعرتفت لضحكَت يوَمني، قبل يته تلقَّ الدِّين، رجال أحد تأليف من صغريًا ُكتيِّبًا قرأَت أنك
بكلمات ثالث، أو صفحتنَي طوال إيلَّ أساء فبعدما استيائي. يف الحق بعَض يل بأن
اللغة يف بحث إنه قائًال كالمه ص يُلخِّ رشيد، رجل أي إلرضاء يكفي بما قاطعة واضحة
بحثه لكن الداروينيني، ولكل يل ازدرائه عن للتعبري مناسبًة مصطلحاٍت ليجد اإلنجليزية
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لكنك اختلفنا، ما «كثريًا داون: غادرت بعدما يل آخَر خطاٍب يف وكتب جدوى.» بال كان
ذرة مثقال لهم يُكنُّ وال معهم يختلف أن للمرء يمكن الذين النادرين األناس أولئك أحد
عني.» يقوله أن شخص أي بإمكان كان لو ا، جدٍّ [به] سأفتخر يشء وهذا العداء، من

«كنت بيته: يف العشاء مائدة عىل داروين، السيد قال داون، إىل األخرية زيارتي «ويف
عىل ا تامٍّ اتفاًقا نتَّفق ولم عاًما، ثالثني طوال ا جدٍّ مقرَّبنَي صديَقني إنيس وبرودي أنا
كان أحدنا أن وظننا بِحدَّة، اآلخر إىل كالنا حدَّق وحينئٍذ واحدة، مرة سوى موضوع أي

تأكيد.»»] بكل ا جدٍّ مريًضا

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] فرباير ٢٣ داون،

اليل عزيزي
إىل القايض ل يتوصَّ أن أغرب ما كرومبتون. القايض والد من رائعة إجابة تلك
ستصبح كنَت كم يل ح يُوضِّ هذا بالضبط! إليها لَت توصَّ التي نفِسها النقاط
لكنَّ عادلة! تبدو ستجعلها كنت الظاملة األفعال من وكم ممتاًزا، محاميًا
اللورد جعلك ربما الثاني هذا كان وإن القانون، من بكثري أعظم مجاٌل العلم
التفاصيل من مزيًدا فسأذكر الكتاب، من أخرى طبعًة أصدرت إذا كينوردي.
محاولة يف واحد، أوَّيل نموذج من اآلتية األشكال كل وعن العني، يف التدرُّج عن

… االستبعاد من الصارخة الدرجَة هذه عنهما أنفي ألْن
الحياة، نشأة كيفية عن الكشف إمكانية عدم عىل بخصوصاعرتاضبرون
ليس الطبيعي االنتقاء بأن ما، حدٍّ إىل يشبهه الذي جراي، آسا تعليق وكذلك
«حياة كتاب يف بالصدفة وجدت أنني بشدة اهتمامي أثار فقد حقيقيٍّا، سببًا
ألن الجاذبية قانون عىل اعرتض اليبنيتس أن بروسرت، ألَّفه الذي نيوتن»،
استخدمت أنني تصاَدف وقد نفسها. الجاذبية ماهية توضيح يستِطع لم نيوتن
قد أحد أي أن أعرف أن دون بالضبط نفَسها الحجَة هذه الخطابات يف
أن املنطق من إنه قائًال نيوتن يُجيب الجاذبية. قانون عىل بالفعل اعرتض
األرض. إىل الوزن نزول سبَب يعرف ال أنه مع ما، ساعٍة حركاِت املرءُ يفهم
الدِّين مع يتعارض الجاذبية قانون إن قائًال االعرتاَض اليبنيتس فيواصل
بعض أجل من الحقائق هذه سأستخدم أنني أعتقد غريبًا؟ هذا أليس الطبيعي!

األكرب. كتابي يف التمهيدية التعليقات
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األعىل الحيوانات يف التشوُّه حاالت غياب يف السبب عن تسأل أنك (أفهُم) …
(حتى األحيان من الُعظمى الغالبية يف عقيمًة تكون تعيش، حني أنها مع رتبة،
أن نعرف وال العموم»)، «يف عقيمًة تكون منها والَقَزمة العمالقة الحيوانات
حالًة ة ثمَّ أن أعتقد وتتكاثر. ستتزاوج كانت هاريف ذكرها التي املشوَّهة الحالة
كانت إذا ما تذكُّر أستطيع وال ِخصبة، شعاعيٍّا متناظرة لزهرة لة ُمسجَّ واحدة

ال. أم ذاتيٍّا تكاثرت قد الزهرة هذه
كان املشكلة مواجهة عدم أن أعتقد العني. موضوع إىل ًدا ُمجدَّ بالعودة
ليصبح كان أنه سيقول) تالريان كان (كما واألسوأ بل أمني، غريَ ًفا ترصُّ سيصري
هوالند إتش عيلَّ أخذ مثلما عيلَّ، سيؤَخذ كان ألنه رأيي؛ يف حكيم، غري ًفا ترصُّ
حدث الذي الدقيق ج التدرُّ بإظهار هكسيل أخرسه حتى األذن، عظام موضوَع

الحية. الكائنات بني
ا. جدٍّ امُلبهج خطابك عىل جزيًال شكًرا. أشكرك

مودَّتي خالص تقبَّل
داروين يس

قراءته تختار أن تستطيع سبنرس، هربرت من يته تلقَّ خطابًا إليك أُرسُل ملحوظة:
من أفَضل الخطاب نهاية يف الحجة فلسفَة يطرح أنه أرى مناسبًا. تراه ما َحَسب ال، أو
أي عىل لكني األنواع، عن املثالية دانا أفكار من يشء فهَم أستِطع لم تقريبًا. آخَر أحٍد أي

وولستون. يقول كما ميتافيزيقي، برأٍس أتمتَّع ال حال
الذي جوردان، ألكسندر كتبها بحثية ورقًة وولستون عاتق عىل ألقيُت باملناسبة،

الرب. خلقها أنواع املزروعة ُسالالتنا كل أن ميتافيزيقيٍّا يُثبت
املقاَل كتب لقد قصد. دون من عجيبًا تحريًفا كتابي فقرات بعَض وولستون يُحرِّف

الفقرات. بعض قراءة يعيد أن دون النقدي

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] فرباير ٢٥ داون،

بالرب أقسم كتابي. تجاه حماستك من ب التعجُّ من نفيس منَع أستطيع ال …
الدرجة بهذه تتحىلَّ أن لك أنَّى به. نفيس أنا اهتمامي قدَر بكتابي تهتَمُّ أنك
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ألنني رامزي؛ خطابات من خطابًا أوراقي حافظة من أخرجت لقد اإليثار؟! من
رأيت باملناسبة، ا. جدٍّ مهمٌّ بأفكاري واقتنع رأيَه غريَّ جيولوجي كل أن أعتقد
حدٍّ إىل معنا فيه يتفق هكسيل، إىل روجرز21 دي إتش من خطابًا فرتة منذ

… بعيد

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٠] ٣ السبت داون،

هوكر عزيزي
إىل الذهاب أستِطع لم هذا! الخميس يوم يته أدَّ الذي ذاك شاقٍّ عمٍل من له يا
أُِصبت ألنني ذلك؛ بعد أذهب أن الحماقة من كان وقد اإلثنني، يوم حتى لندن
األسد، بقوة اعرتتني الجنب) ذات اْلتهاب من طفيفة درجة (مع ى ُحمَّ بنوبة

بشدة. أنهكتني لكنها الحمل، بوداعة عني وزالت
بخصوص عاتك توقُّ يف تُبالغ أظنك … اهتمامي بالَغ األخرية رسالتك أثارت
لن الرجال من كبرية واحدة فئًة أن ذلك األنواع. موضوع بشأن اآلراء تغيري
التاريخ علماء عىل باألخص ينطِبق هذا وأظن عامة، مسألة «أي» ب أبًدا تهتمَّ
تماًما ُمقتنع إنني ثم الربيطاني، املتحف أمني الكبري، جراي ومنهم الطبيعي،
أعمارهم سنوات يف سواءٌ متوسطة، سنٍّا يتخطَّون بعدما تقريبًا، الرجال كل بأن
وجهة من الحقائق ل تأمُّ عن عاجزين يصبحون العقلية، أعمارهم أو الفعلية
ا جدٍّ ومبتهج املوضوع، أحرزه الذي بالتقدُّم ا حقٍّ مندهش إنني جديدة. نظر
سنوات، عرش غضون يف ُسينىس كتابي إن — يقول امُلرفقة.22 املذكِّرة راِجع به؛
أن من تام يقني عىل فأنا كهذه، قائمة بوجود لكن صحيًحا، ذلك يكون ربما

تقول. كما أقوياء، الدخالء املصري. هذا يلقى لن املوضوع
حكيم.» كرجل لسانه، يُمسك «لكنه تأثَّر، قد بينثام أن تظن إنك تقول
فأنا د؛ ُمحدَّ قرار إىل والوصول أمره حْسَم يستطيع ال أنه فقط تقصد ربما
نفسها، بالطريقة اآلخرون ف ترصَّ إذا ألنه للمروءة؛ ُمناٍف الصمت هذا أن أرى

فعيل.23 واجب أداء يف تقصري هذا أصًال؟ اآلراء ستتقدَّم فكيف
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الدكتور من ُمذهًال ِخطابًا يت تلقَّ … ثويتس عن بسماعي السعادُة تغمرني
إنه أحد. أي إىل أرسله لن لذا ومني؛ منه سخرية موضِع إىل ل يتحوَّ قد بوت،

الحقيقة. ُحب من نبيل بدافع يكتب
يقرأ أن من انشغاًال أشد أنه ح املرجَّ من تُرى، يا لينديل رأي هو ما أتساءل

فيها. يُفكِّر أو املسألة عن
نظر وجهة من األردأ األجزاء معرفة ألن بينثام؛ ظ تحفُّ من بالضيق أشعر

ا. جدٍّ قيِّمًة ستصبح كانت واملالحظة الرصد عىل بقدراته يتسم رجٍل

مودَّتي خالص تقبَّل هوكر، عزيزي يا اللقاء إىل
داروين يس

أتذكَّر بالعموميات؟ إطالًقا يكرتثون ال الذين الرجال فئة من هاريف أليس ملحوظة:
عقيمًة أعماله وجدت لقد «التوزيع». موضوع عن بالكتابة إقناَعه تستِطع لم إنك قولك

النواحي. كل من ا جدٍّ
إليها:] املشار املذكِّرة ييل [فيما

النباتات علماء وظائف علماء
األعضاء

الحيوان علماء
الحفريات وعلماء

الجيولوجيون

هوكر كاربنرت هكسيل اليل
واطسون يس إتش هوالند إتش السري

بعيد) حدٍّ (إىل
لوبوك جيه رامزي*

ما) حدٍّ (إىل جراي آسا   بعيد) حدٍّ (إىل جينينز إل جوكس†
بعيد) حدٍّ (إىل بوت الدكتور   وود‡ سريلز روجرز دي إتش

ثويتس      

الجيولوجي. املسح لهيئة الراحل العام املدير رامزي أندرو *

كامربيدج، يف تعليمه ى تلقَّ .١٨١١–١٨٦٩ امللكية، الجمعية وزميل اآلداب، يف ماجستري عىل حاصل جوكس، بيت جوزيف †
يف استكشافية رحلٍة يف «فالي» إس إم إتش سفينة لدى الطبيعي التاريخ يف ًصا متخصِّ عمل ،١٨٤٦ عام إىل ١٨٤٢ عام ومن
من وأكثر البحثية، األوراق من العديَد ألَّف األيرلندية. الجيولوجي املسح لهيئة مديًرا ذلك بعد وُعنيِّ الجديدة. وغينيا أسرتاليا

الجيولوجيا. يف جيد مرجعي ُكتيب
الصخرية». «املنحدرات رخويات عن بكتابه األساس يف اشتُِهر .١٧٩٨–١٨٨٠ فرباير ١٤ وود، فالنتني سريلز ‡
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األخري:] الخطاب يف بينثام السيد بذكِر عالقته حيث من ُمهم التايل [الخطاب

داروين فرانسيس إىل بينثام جي من
غرب، جنوب بليس، ويلتون ٢٥

١٨٨٢ مايو ٣٠
العزيز سيدي

يتها تلقَّ التي الرسالَة هذه إليك أُرِفُق املاضية، الليلة يتَها تلقَّ التي لرسالتك امتثاًال
ُحف، الصُّ يف منشوًرا العام الطلَب رأيت حني ذلك أفعل أن ينبغي كان أبيك. من
أشعر كنت أنني صحيح لك. ُمفيًدا يكون قد منها أيٍّا أن أظن أكن لم لكني
يَذكرني بأن آخر إىل حنٍي من فني يُرشِّ داروين السيد كان عندما شديد بإطراءٍ
املقرَّبني أقرب دائرِة إىل االنضمام رشف أُمنَح لم لكني ودوًدا، لطيًفا ذكًرا
أصدِق من كنُت وأعماله. آرائه بخصوص َقط معي يتواصل لم فهو لذا إليه؛
من يل سبَّبته ا ممَّ بالرغم بالكامل، واستنتاجاته نظرياته وتبنَّيت به، املعجبني
الشهرية ورقته فيه ُقرئَت الذي اليوم ففي البداية. يف بالغ وإحباط شديد وجٍع
طويلة ورقٌة كانت ١٨٥٨؛ عام يوليو ١ بتاريخ سوسايتي»، «لينيان جمعية يف
التعليق سياق يف فيها، جمعت قد وكنت هناك، للقراءة أُِعدَّت قد تأليفي من
كنت ما ح تُوضِّ التي والحقائق املالحظات من عدًدا الربيطانية، النباتات عىل
حدودها، تعيني يف املحتملة الصعوبة من بالرغم األنواع، ثبات أنه آنذاك أعتقد
أو الزراعة عن الناتجة الشاذة، األشكال لدى نزعة وجود أيًضا الورقُة وتُبنيِّ
ل التدخُّ عدم حالة يف األصلية الحدود تلك ِضمن الرتاجع إىل الطرق، من غريها
آنذاك، ورقتي محلَّ حلَّت قد داروين السيد ورقة أن الشديد الحظ ولحسن بها.
فبدأت فيها، النظر ألعيد ورقتي قراءة بإرجاء ُملَزم بأنني شعرت ُقرئَت، وحاملا
األنواع»، «أصل وبظهور باملوضوع امُلتعلِّقة الشكوك بعض يف بجدية أفكِّر
بها، ًكا متمسِّ كنت لطاملا التي قناعاتي عن التخيلِّ إىل مضض، عىل فاضُطررت
الجزء ذلك كلَّ ورقتي من وألغيت والدراسة، املضني الجهد من هائل كمٍّ ونتائِج
يف الورقة بقية من أجزاءٍ بنرش واكتفيت األصل، يف األنواع ثباَت يُؤيِّد كان الذي
منذ اعرتفُت وقد ريفيو». هيستوري «ناتشورال دورية يف معظمها آخر، شكٍل
يف باألخص داروين، السيد بآراء التام بإيماني مختلفة مناسباٍت يف الحني ذلك
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يف صدر الذي واألخري، عرش الثالث وخطابي ،١٨٦٣ عام يف الرئايس خطابي
.١٨٧٤ عام بلفاست مدينة يف اجتماعها يف الربيطانية الجمعية إىل تقرير شكل
إىل االحتفاء، أشدَّ داروين السيد من يتها تلقَّ التي بالخطابات أحتفي إنني
أحتفظ لم منها. حاجتك تقيض عندما إيلَّ أعدتها إذا لك ممتنٍّا سأكون أنني حد
بالشهر بتأريخها يكتفي داروين السيد كان ما وعادًة األسف، مع باألظُرف

زمنيٍّا. ُمرتَّبًة ليست فهي لذا بالسنة؛ وليس فقط

تحياتي أصدق بَقبول ل تفضَّ
بينثام جورج

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] [مارس] ١٢ داون

اليل عزيزي
الفكري ر التطوُّ من العالية الدرجة أن بشأن عنه، ثنا تحدَّ فيما مليٍّا بالتفكري
ن تحسُّ دون بقائها أو طفيف الحق ن تحسُّ من شهدته بما الُقدامى اإلغريق لدى
تماًما تتسق الواقع يف الحالة أن للتو ببايل خطر واضحة، مشكلًة تُمثِّل أصًال
أو الالماركي للمذهب وفًقا أكيدة مشكلًة ستكون الحالة أن صحيح آرائنا. مع
يف واملتمثِّل به أومن الذي الرأي وفق ولكن حتمي، التقدُّم بأن القائل األثري
مع ويتسق إطالًقا، معه متعارًضا ليس فهو الظروف، حسب يحدث التقدُّم أن
حالة يف ألنه، ذلك أخرى. لحيوانات الجسدية البنية يف األخرى التقدُّم حقائق
من الَهَمج، اجتياح بعد أو الحكومة، سوء أو االستبداد أو السياسية الفوىض
الِفكر. وليس النهاية، يف ينترص ما هي الوحشية أو القوة تكون أن ح املرجَّ

اليل. والليدي أنت بزيارتكما ا جدٍّ استمتعنا
ليلتك. طابت

داروين يس

السيدات هاجمتني املوضوع) هذا إىل حتى أمُلِّح لم (ألنني غريبة بمصادفة ملحوظة:
أنها منهنَّ اعتقاد عىل الُقدامى، اإلغريق ِرفعة موضوَع وجهي يف وألَقنَي اليوم، مساء
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وأسكتُّهن. حظي، لحسن تماًما حارضًة إجابتي كانت لكن عليها، الرد أستطيع ال مشكلة
… به وأخربك عجٍل عىل إليك أكتب بأن جديٌر ذلك أن ارتأيت ثَمَّ ومن

بريستويتش24 جيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٠] ١٢ داون،

تقرأ وعندما الفراغ، وقت من ببعٍض تحظى عندما املستقبل، يف ما وقٍت يف …
صنيًعا إيلَّ عامة انتقادات أي بإرسال لك تفضُّ سأعترب األنواع»، «أصل كتاب
يف تورده أن يمكن ما بل ا، جدٍّ طويلًة انتقاداٍت أقصد ال منك. «استثنائيٍّا»
للغاية وسيرسني املختلفة، البحثية بأوراقك ا جدٍّ ُمعجبًا كنُت ما دائًما خطاب.

حقيقية. مساعدًة يل يُقدِّم قد الذي رأيك، معرفُة
سأكون وإنما «أِضلَّك»؛ أو قناعاتك» «أغريِّ أن ع أتوقَّ أنني تفرتض أالَّ أرجو
أالَّ أيًضا وأرجوك أنملة، َقيد الراسخة قناعاتك زحزحَة استطعُت إذا راضيًا
أقرب بعض من عنيفًة رضباٍت يت تلقَّ فقد الحادة؛ باالنتقادات إزعاجي تخىش
بكل ا حقٍّ لك ممتنٍّا فسأكون رأيك، إيلَّ تُرسل أن مزعًجا يكن لم إذا أصدقائي.

… تأكيد

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أبريل ٣ داون،

لكني الشديد، بالتوتُّر يُصيبني العني يف التفكري كان حني جيًدا أتذكَّر …
التافهة الصغرية التفاصيل صارت واآلن الشكوى، من املرحلة هذه تجاوزت
ذيل يف ما ريشٍة فرؤية شديد. بانزعاٍج تُشعرني ما غالبًا التي هي البنية يف

… إليها! حدَّقت كلما بالغثيان، تصيبني طاووس
نرش كتابي. تُناقش التي النقدية املقاالت أخبار عىل االطِّالع تَود لعلك
بالوحشية يتَّسم سبيكتاتور» «ذا مجلة يف الكتاب عن نقديٍّا مقاًال سيجويك
تأليفه).25 من أنه داخلية أدلٍة عىل ِبناءً يقينًا نعرف واليل (وأنا اإلنصاف وعدم
قد أنه الحق جوانب. عدة من ُمنصًفا ليس وهو بالغة، إساءًة املقال ن يتضمَّ
الهائلة الفجوات ابتدعت قد يظنني أن إىل بالجيولوجيا جاهل شخص أيَّ يدفع
تقريبًا. باإلجماع به ُمعرتف مذهب أنها ال املتعاقبة، الجيولوجية التكوينات بني
مفعم ب ومتعصِّ ُمِسن النبيل، قلبه رغم سيجويك، العزيز القديم صديقي لكنَّ
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خطابي يف منك طلبت أنني تتذكَّر لعلك الجميع، إرضاء الصعب من بالغضب.
(مدير جوكس أخربت لقد وايلد، منطقة تعرية مسألة عن تتغاىض أن األخري
كلمة كلَّ صدَّق ألنه بشدة؛ ذلك يف وعاتبني األيرلندية)، الجيولوجي املسح هيئة
يمتلكون ال الجيولوجيني أن الحق مبالغة! أيَّ فيه يَر ولم املوضوع، هذا بشأن
مقال وهو رائع، واحد نقدي مقال ة ثمَّ املايض. الزمن النهائيِة لقياس وسيلة أيَّ
يونيفريسيل «بيبليوتيك دورية يف الحفريات، عالم بيكتت، (كتبه «ُمعاِرض»
كلمة كل مع أتفق وأنا والعدالة، اإلنصاف «منتهى» ب يتسم جينيفا») أوف
وقيمًة املؤيِّدة للحجج أقل قيمًة يعزو أنه بيننا الوحيد فاالختالف كاتبه؛ يقولها
هو هذا أن أظن املعارضة، النقدية املقاالت كل بني من املعارضة. للحجج أعىل
ُمنصف. معارض مقال أيَّ أرى أن َقط ع أتوقَّ ولم كبري، حدٍّ إىل املنصف الوحيد
كنَت وإن األحوال، من حال بأي معارًضا مقالك أُعدُّ ال أنني تالحظ أن أرجو
أراه أن من «بكثري» أعظَم خدمًة إيلَّ أسدى قد أنه ذلك ذلك! تظن نفسك أنت
عن الحديث من باإلكثار أرهقك أنني يؤسفني اإلطالق. عىل التصنيف هذا يف
اعتداًدا األشد الرجل أصبح أن املحتمل من كان أنني ما، حدٍّ إىل أظن، كتابي.
يف أسهمَت لقد حسنًا، الفخر! إىل يدعو ق تفوُّ من له يا كلها! أوروبا يف بنفسه

استطعت. إذا تسامحني أن يجب ولذا بنفسك؛ ذلك

دوًما لك املمتنَّ صديَقك سأظل جراي، عزيزي
داروين يس

«ذا مجلة يف النقدي سيجويك مقال ِذكر يَِرد اليل تشارلز السري إىل خطاب [يف
مارس: ٢٤ بتاريخ سبيكتاتور»،

سبيكتاتور». «ذا مجلة يف املنشور املقال كاتب هو سيجويك أن من متيقن اآلن «أنا
ملفاهيمي! تحريف من له ويا املسيئة. املصطلحات هذه استخدام يستطيع سواه أحد فال
الفواصل بأن القائل االعتقاَد «أوًال» َطَرحت أنني سيفرتض باملوضوع تماًما جاهل أيَّ إن
العجوز لكنَّ عظيم. َجور ذلك طويلة. بينية فرتات إىل تُشري املتعاقبة التكوينات بني
أيُّ بيننا جرى إذا مشوَّش!» «فهٌم املسألة. بشأن بًا ُمتعصِّ يبدو سيجويك املسكني العزيز
يكون أن ق ملحقِّ يمكن أنه تصديَق َقط أستِطع لم بأنني فسأخربه اإلطالق، عىل حديث
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الالذعة، بانتقاداته آخر رجل ِجلَد يسلخ قد الرجل أن اآلن أعرف رصت لكني طيبًا، رجًال
سيجويك.» مثل القلب طيَب نبيًال ذاته الوقت يف ويكون

النقدي: املقال من ُمقتبَسة التالية الفقرات

أختم أن أستطيع ال لكني االعرتاضات. هذه يف ُقُدًما أميض أن إىل داعَي «ال
وألنها العنيدة، الراسخة ماديتها بسبب للنظرية بُغيض عن التعبري دون املقال
الطبيعية، الحقيقة إىل يؤدِّي الذي الوحيد املساَر االستقرائي، املسار َهَجرت
فهًما ُمؤيِّديها يف ترتك أنها إىل يشري ا ممَّ ا؛ تامٍّ إنكاًرا الغائية العلل تُنكر وألنها

مشوًَّشا.»
أعترب أن إال يسعني ال لكن ملِحد، داروين أن أعتقد أنني هذا يعني «ال
الطبيعة مسار مع تتعارض ألنها صحيحة؛ غري أنها أرى وأنا إلحادية. ماديته

بشدة.» مؤذية إنها ثم االستقرائية. الحقيقة مع تماًما وتتضاد الواضح،
وأشكال االفرتاضات من بسلسلة مًعا ترتبط الحقائق من سلسلة كل «إن
من قويٍّا حبًال يصنع أن املرء يستطيع ال الخاطئ. الوحيد املبدأ من متكرِّرة

هوائية.» اعات ُفقَّ من خيط
عنها التعبري يجري حني (مفرتَضة)، وجديدة مذهلة مفارقة أي «لكنَّ
من نوًعا البعض عقوَل يف ترتك املعقولية، من كبري وبيشء شديد بوضوح
معتادين يكونوا لم وإذا تأييدها، إىل ينزعون تجعلهم التي املمتعة اإلثارة
فمن صحتها، مدى من الدقيق ق التحقُّ مشقة ل تحمُّ وكرهوا ن، املتمعِّ التفكري
أصيل، «نبوغ» نتاج يكون أن بد ال «أصيًال» (يبدو) ما أن يستنتجوا أن املحتمل
«اكتشاًفا» يكون أن بد ال السائدة املفاهيم مع بشدة يتعارض يشء أي وأن
ما، برئ» «قاع من يأتي يشء أيَّ أنَّ باختصار، سيستنتجون إنهم أي عظيًما؛

هناك.» مخفية أنها املفرتض من التي «الحقيقة» بد ال هو

،١٨٦٠ عام ماجازين» «ماكِمالن مجلة من ديسمرب عدد يف نُرش نقدي مقال ويف
املنطقي، االستدالل يف خاطئ أسلوب استخدام تهمة من أبي عن برضاوة فوسيت دافع
بيكون طريقة تلك «ليست مثل: العبارات بعض يف سيجويك، مقال يف وردت تهمة وهي

26[.١٨٦١ عام يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف دفاعه فوسيت وكرَّر الصحيحة.»
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كاربنرت بي دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أبريل ٦ داون،

كاربنرت عزيزي
بد ال ريفيو».27 شريورج «ميد دورية يف النقدي مقالك قراءة من للتو انتهيت
يقرأه أن الرب من وآُمل للغاية، البارعِة املقالِة بهذه إعجابي عن أُعربِّ أن يل
أُعربِّ أن يل ينبغي ال ذلك، من بالرغم كبريًا. تأثريًا سيُحِدث ألنه الكثريون؛
غري األسف. مع بكتابي، اإلشادة يف ا جدٍّ تبالغ ألنك الحار؛ اإلعجاِب هذا عن
الُقرَّاء باستحسان كثريًا أبايل أالَّ أرجو أنني وصحيح بشدة، أسعدتني أنك
عىل إطالًقا ينطبق ال هذا إن القول أستطيع لكني العلم، يف صني املتخصِّ غري
أي عىل أعرتض ال ألنني أذكره؛ انتقاد أي لَدي ليس أمثالك. الرجال من ِقلة
ذلك البقية. عىل ُمعنيَّ جزء تفضيَل أستطيع ال لذا يعجبني؛ كله واملقال كلمة،
معرفتك بمدى أُبَهر أالَّ ذلك، رغم املحال، من ا. جدٍّ جيد نحٍو عىل متوازن أنه
من ذكرتَها التي فاالقتباسات الحيوان. وعلم النبات وعلم الجيولوجيا يف الهائلة
تقوله بما أيًضا كثريًا رت ُرسِ لقد ا. جدٍّ ومقنعة «براعة»، ب منتقاٌة هوكر كتابات
خالص مع املزيد. أكتب أالَّ األفضل ومن تغمرني، الحماسة أن الحق اليل. عن

شكري.

تحياتي أصدق تقبَّل
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أبريل ١٠ داون،

اليل عزيزي
حني جدٍّا ُرسرُت الشهر؛ من الرابع يف أرسلتها التي رسالتك عىل جزيًال شكًرا
لكنَّ اآلن، قبل إليك بالكتابة نفيس أُسيلِّ أن ينبغي كان توركي. يف أنك عرفت
من القليَل إن إذ كله؛ وقتي شغال وقد هنا، معي يُقيمان كانا وهكسيل هوكر
وقد النقدية، املقاالت من هائل عدٌد نُِرش … إيلَّ بالنسبة كاملة جرعٌة يشء أي
دورية يف كاربنرت كتبه ا جدٍّ طويل نقدي مقال يوجد بشدة. نفيس من َمِللت
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ليس لكنه جيًدا، ومتوازن ا جدٍّ جيد مقال وهو ريفيو»، شريورج آند «ميديكال
الذي التفصيل عن يقل ال ُمطوَّل بتفصيل هوكر ُكتب كاربنرت يناقش ممتاًزا.
هوكر أجعل أن أستِطع لم لكني ممتازة، مقتطفات ويقتبس لكتابي، يوليه

اإلشادة. يه بتلقِّ البتة يكرتث
«ممتاز» نقدي مقال يوجد تماًما. محرتمة بعباراٍت عنك كاربنرت يتحدَّث
يُسهم أنه من متيقنًا لسُت لكني ممتازة، انتقادات يحوي وهو هكسيل،28 كتبه
كافية أهميًة يُويل ال بأنه أقنعته أنني «أظن» كبريًا. ًما تقدُّ املوضوع تقدُّم يف

النباتات. رضوب لدى العقم من درجات وجود لحالة
آسا إيلَّ يُرسل النقدية؛ املراجعات غري آخَر موضوٍع إىل اآلن لنتطرَّق
خنازير وجود عن جيد مثال بشأن خطابًا) سريسل (الذي وايمان من جراي
السبب، عن السؤال وعند فرجينيا. يف «إيفرجليدز» منطقة يف سوداء كلها
نوًعا تأكل عندما «السوداء»، الخنازير أن ممتازة) مشابهة حاالت (ولديَّ يبدو
الخنازير لكن املعاناة، بعَض وتعاني حمراء عظاُمها تصري الجوز، من ُمعيَّنًا
ألننا «االنتقاء»؛ ب ذلك يف نُسِهم «ونحن وتَنُفق، حوافرها تفِقد «البيضاء»
القراءَة يستطيعون ال رجال هذا قال الصغرية.» البيضاء الخنازير معظَم نقتل
االنتقاء بفعالية االعرتاَف تستطيع ال أنك بشدة يل الصادم من باملناسبة، تقريبًا.
كبرية تغيريات إحداث عىل قدرته يف شكوكي قلَّت فيه، فكَّرت فكلما الطبيعي.
كتبه. َمن هو … أنَّ يف شكَّ ال الذي «إدنربة»،29 مجلة مقال للتو قرأُت وصغرية.
باِلًغا. رضًرا بالقضية سيرض أنه املؤسف ومن والدهاء، بالحقد يعجُّ املقال
بانتقاداٍت هوكر عىل وينهال ضارية، بقسوة هكسيل محارضة عن يتكلَّم كاتبه
به استمتعت أنني يعني ال هذا مًعا. الثالثة نحن به «استمتعنا» لذا ا. جدٍّ الذعة
اليوم. االنزعاِج هذا من تماًما تعافيت لكني بأكملها، ليلًة أزعجني ألنه ا؛ حقٍّ
مريرٍة نكايٍة من ضدي هة املوجَّ الكثرية التعليقات تحمله ما بكلِّ اإلحاطة إن
يُحرِّف إنه بالطبع. بنفيس كلَّها أكتشْفها لم فأنا الدراسة؛ من الكثري إىل تحتاج
بعض اقتباس يف أيًضا املقال كاتب يُخطئ فاضًحا. شائنًا تحريًفا كثرية أجزاءً

… اقتباس عالمات داخل موضوعًة كلماٍت بتغيريه الفقرات،
… به يكرهني الذي الشديد القْدر بهذا مكروًها املرءُ يكون أن املؤلم من
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يف الخطاب. سأختتم وبه كتابي، بخصوص غريب يشءٍ إىل سأتطرَّق اآلن
يُدعى رجٌل نرش كرونيكل»،30 جاردنرز «ذا دورية من املايض السبت يوم عدد
وزراعة البحرية «األخشاب عن كتابه من طويًال اقتباًسا ماثيو باتريك السيد
بنظرية مكتمًال، لكن موجًزا تنبًؤا فيه، يتنبَّأ ،١٨٣١ عام يف الصادر األشجار»،
بعض غامضة فقرات بضَع وجدت ألنني الكتاب؛ طلبُت لقد الطبيعي. االنتقاء
إيرازموس كان ما دائًما مصقوًال! يكن لم وإن كامًال تنبًؤا أظنه لكني اليشء،
يف العذُر يل يكون فقد ذلك، من بالرغم بالتأكيد. ما يوًما سيحدث هذا إن يقول

البحرية. األخشاب عن كتاٍب يف الحقيقَة هذه أكتشف لم أني
أطيَب أرِسل بالنجاح. توركي يف عملك يُكلَّل أن قلبي أعماق من أرجو
وهكسيل هوكر زيارة كانت خري. بكل يكون أن وأرجو فالكونر، إىل تحياتي
كتابي من ملَّ املسكني هوكر عزيزي لكنَّ ا. جدٍّ ُمبهجًة هكسيل) السيدة (مع
ذلك كان إذا ومعجزة، أعجوبة فهذه بامللل، شعوًرا أشد تكن لم وإذا للغاية،

اليل. عزيزي يا اللقاء إىل ممكنًا.

مودَّتي خالص لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ أبريل ١٣] داون

هوكر عزيزي
جليًال صنيًعا سأعتربه لذا بغيضة؛ شجاراٍت عن األسبقية مسائُل تُسفر ما غالبًا
ذلك من متيقنًا (وكنت مناسبًا ًفا ترصُّ إرساله رأيت إذا امُلرَفق. قرأت إذا منك
اليوم إىل التاريخ تُغريِّ أن منك فأرجو وزيادة، كافيًا رأيته وإذا جدال)، أي بال
«ذا دورية يف الواردة الحالة تبدو قريبًا. ذلك وليكن بالربيد، فيه سرتسله الذي
ألن ماثيو؛ السيد كتاب يف الواردة تلك من «قليًال» أقوى كرونيكل» جاردنرز
تكون لن ذلك مالحظة لكن مواضع؛ ثالثة يف متناثرٌة الكتاب يف الواردة الفقراِت
عىل معرتًضا كنَت إذا البسيطة. والتفاصيل الفروق إىل االنتباه يف إفراط سوى
أنك ظننت وإنما ذلك، ستفعل أنك ع أتوقَّ ال لكني تعيده، أن فأرجو خطابي،

102



(تكملة) األنواع» «أصل كتاب

أحظى أن يل الرائع من هوكر، عزيزي عليه. رسيعة نظرة إلقاءِ يف تُمانع لن
ِعلم. من لَدي بما ألصدقائي كثريًا أَدين إنني مثلك. قديم صدوق جيٍد بصديٍق
للغاية. فصيًحا األخري الجزء يل بدا هكسيل. محارضة عىل جزيًال شكًرا

بني وقارنت ًدا، ُمجدَّ بإمعاٍن [«إدنربة»] يف النقدي املقاَل صُت تفحَّ …
ربما الرد. عدم قرَّرت بأنني سعيد لكنني التحريفات. من مذهول وأنا الفقرات،
للتفكري الوقت من املزيد وقضاء املقال عىل الردَّ لكنَّ أنانيٍّا، ًفا ترصُّ ذلك يكون
الهجوِم هذا ملثل تعرَّض هكسيل ألن بالغ بأسٍف أشعر للغاية. مزعجان فيه

عليك. املربَّر غري بالهجوم كثريًا تكرتث ال لعلك بسببي. الوحيش
أرجو العمل. يف اإلفراط من منهك كأنك له بَدوت أنك خطابه يف اليل ذكَر
واستهانوا ذلك، فعلوا قد ا جدٍّ كثريين رجال من كم وتتذكَّر الحذَر ى تتوخَّ أن
صحتك أن تعرف به. أستهني كنت ما كثريًا أيًضا أنا األوان. فوات حتى باألمر

الهند. إىل رحلتك قبل أصًال معتلًة كانت

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أبريل داون،

اليل عزيزي
من هائل كمٌّ منعني لقد توركي. من اللطيفة الطويلة رسالتك ي بتلقِّ ا جدٍّ ُرسرت
رأيك بمعرفة أيًضا رت ُرسِ ما شدَّ ويلز. إىل رسالة إرسال من املتتالية الخطابات
الواجب من أنه وهكسيل هوكر ارتأى النقدي. ريفيو»] [«إدنربة مقال تجاُهل يف
صواب عىل أنهما وصحيٌح بها، امُلستشَهد االقتباسات تغيري إىل االنتباه أَلفت أن
سوف ذلك. أفعل أالَّ قرَّرت أنني حدِّ إىل بشدة الفكرَة كرهت لكني القول، هذا يف
برودي؛ بي السري حفل أجل من عرش؛ الرابع املوافق السبت يوم لندن إىل آتي
وسوف لندن، يف قضائها إىل أحتاج التي املكدَّسة الحاجات من كومًة لديَّ ألنَّ
أسمع لم (إذا األحد صباح من ربًعا إال العارشة الساعة حوايل يف رسيًعا أزورك
لن وبذلك طويًال، أمكث لن لكني الفطور، إىل معك وأقعد ذلك)، يمنع ما منك
الالهوتي شبه الجدِل عن أخرى مالحظًة أقول أن يجب وقتك. من الكثري آخذ
تعترب هل لندن. يف نلتقي عندما برأيك ولتخربني الطبيعي، االنتقاء حول املثاِر
اإلنساُن راَكمها والتي النفاخ، الحَمام حوصلة حجم يف املتتاليَة التبايناِت أن
منظور من براهما؟» اإلله لدى الداعمة امُلبدعة «الُقوى نتاَج كانت هواه، إلشباع
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لن يشء، كلَّ ويعرف أوامره وفق يشء كلَّ يُسريِّ أنه بد ال عليم قدير إله وجود
اإلقرار أستطيع ال وصدق، أمانة بكل لكني، بهذا، اإلقرار من مفرٌّ ثمة يكون
حمامٍة بحوصلة الكون خالق يهتم أن اإلطالق عىل يل املعقول من يبدو فال به.
أن رؤية يف معي تتفق كنت إذا ا أمَّ السخيفة. اإلنسان أهواء إلرضاء إال ليشء ال
بوجود اإليمان إىل املرء يدفع سبب أيَّ أرى فال ُمربَّر، غري اإلله من ط التوسُّ هذا
خصائص فيها تُنتقى التي الطبيعية، الكائنات حالة يف طات التوسُّ هذه مثل
حمامًة أن تخيَّل نفسه. الكائن لتُفيد طبيعيٍّا انتقاءً لإلعجاب مثرية غريبة
وتُبحر املنتفخة، بحوصلتها األعىل إىل تطفو ثم املاء، يف تخوض الطبيعة يف
الضغط قوانني مع التكيُّف ذلك؟ يُثريه قد الذي اإلعجاب ما الطعام. عن بحثًا
أن يف صعوبة أيَّ أرى أن إطالًقا أستطيع ال ذلك. آخِر إىل وما الهيدروستاتيكي،
مثل إىل الوصول املمكن من كان «إذا إتقانًا، األشد الِبنية الطبيعي االنتقاء يُنِتج
تحديد صعوبة مدى وخربتي تجِربتي واقع من أعرف وأنا ج»، بالتدرُّ البنية هذه

النهاية. يف إليها أدَّت التي التدرُّجات بعض األقل عىل لها تُعرف ال ِبنية أي

الدائم صديقك
داروين يس

كهذه مسألًة أن هو جراي، آسا أخربُت كما إليه، لُت توصَّ الذي االستنتاج ملحوظة:
وحرية «القدر مثل ذلك يف مثلها البرشي، الفكَر تفوق الرسالة هذه يف بإيجاز ذكرتُها التي

الرش». «أصل أو اإلرادة»

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ أبريل ١٨] داون،

هوكر عزيزي
ال ريفيو» إدنربة «ذي مقال إنَّ معاريف بعض يقول … إليك … خطاب أعيد
من لهم يا ب… باِلغة إشادًة يُشيد كاتبه ألن … تأليف من يكون أن «يُمكن»
مكتوٌب املقال إن نورمان، السيد الذكي، جاري يقول مساكني! بَُسطاء أعزاء
إيلَّ أرسل لقد أحد. يقرأه ولن واضح، هدف له وليس ا، جدٍّ سيئ بأسلوب
ومعارض برباعة مكتوب وهو املتحدة، الواليات من نقديٍّا31 مقاًال جراي آسا
لو إنه يقول املقال مؤلِّف أن ذلك غريبة. حججه إحدى أن غري تماًما. يل
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يف تنجح لم ُمشوَّهة بأنواع الجيولوجية الطبقاُت المتألت صحيًحا، املذهب كان
شديد! بوضوح البقاء عىل الرصاع يفهم الكاتب هذا البقاء!

مسحوًرا كنُت فقد بشدة. إعجابك نالت بيد» «آدم رواية بأن مرسور أنا …
… بها

أعدادك مع ريفيو» «ناشيونال مجلة من الثمني32 عددي أخذت أنك نعتقد
ال. أم لديك كانت إن لرتى نظرًة تلقي أن أتمنَّى بالخطأ. الخاصة

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أبريل ٢٥ داون،

جراي عزيزي
«أصل كتاب عن املنشور النقدي املقال نسخة عىل بالطبع أشكرك أن يجب
سيرض أنه من متيقن وأنا ذكيٍّا، أراه ريفيو». أمرييكان «نورث مجلة يف األنواع»
بشدة يرغب كان اليل لكنَّ عليه، التعليقات بعض إبداء أعتزم كنت بكتابي.
ًرا. ُمؤخَّ قرأتها التي العديدة املقاالت بني تماًما ُمشوَّش ورأيس به، االحتفاظ يف
املسافة، بشأن أقصد النحل، خاليا بشأن مخطئ املقال كاتب أن يف أشك ال
بعض لكن مناسبة، ستكون أطول، حتى أو أقرص، مسافة أيَّ أن صحيٌح
الكتاب إىل يضيف ال ذلك أن غري التكاثر، نطاقات خارَج ستقع حينئٍذ املواضع
يعترب أنه يبدو إذ الغريزة؛ عن غريبًا رأيًا املقال كاتب يتبنَّى عويصة. مشكلًة
موضوع يدرس لم أظنه تماًما. خاطئًا ذلك أرى وأنا رة، ُمتطوِّ غريزًة الذكاء

فحسب. عنه قرأ ربما قبل، من كثريًا الحيوانات وعقول الغريزة
أن تستطيع كنت إذا ا عمَّ أسألك أن هو الخطاب هذا من الرئييس هديف
نيويورك «ذا صحيفة من مارس، ٢٨ املوافق األربعاء، يوم نسخًة يل تشرتي
يف بشدة وأرغب كتابي، عن ا» جدٍّ «الفتًا نقديٍّا مقاًال ن تتضمَّ أنها ذلك تايمز».
املقال) وهذا مقالك (أي لكتابي األبرز املقاالن يظهر أن أغرَب ما بها. االحتفاظ
اليشء. بعض ُمبهر لكنه الواقع، يف مفيًدا ليس املقال هذا أن صحيح أمريكا! يف
أبريل، من األول بتاريخ موند»، دو دي «ريفو مجلة يف جيد نقدي مقاٌل نُِرش

الذكاء. شديد رجل إنه يُقال الذي لوجيل، السيد كتبه
ا، جدٍّ مؤنًسا وكان أيام، بضعة هنا هوكر مكث أسبوَعني، حوايل منذ
التي تلك هائلة مهمة من لها يا العمل. يف باإلفراط نفسه يُرهق أظنه لكني
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أتخيَّل! ما حسب النباتات»، «أجناس كتاب تأليف يف وبينثام هو سيخوضها
ملسألة الوقت بعض تدبري عن يُعجزه حدٍّ إىل باِلًغا انغماًسا فيها ينغمس أالَّ آُمل

املشابهة. املسائل من ذلك وغري الجغرايف، التوزيع
املتعلِّقة التفاصيل عىل كالعادة، شديد ببطء لكْن بانتظام، العمل بدأُت

التدجني. تأثري تحت بالتباين
الدائم املمتن الصدوق صديقك تحيات خالص جراي عزيزي يا لك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ مايو ٨] داون،

أستِطع لم وإذا ناتشوراليست». «كاناديان دورية عىل للحصول أرسلت …
من خطابًا اليوم صباح يت تلقَّ نسختك. فسأستعري نسخة، عىل الحصوَل
هجوًما يشن أن املايض اإلثنني ليلة يف قرَّر سيجويك إن يقول الذي هنزلو،
بأن ا جدٍّ ف أترشَّ حال، أي عىل الفلسفية». كامربيدج «جمعية يف عيلَّ ضاريًا

إدنربة. يف امللكية» «الجمعية ويف هناك، أُهاَجم
يتكبَّد أن وال فردية، حجج تفنيد عناءَ املرء يتكبَّد أن يف جدوى أيَّ أرى ال
لك فسيتبنيَّ لحظة، فكَّرَت إذا أقوله. بما ون يهتمُّ ال الذين أولئك مجادلة عناء
الصفحة (طاِلع تتغريَّ ال كبرية أجناس وجود من بد ال أنه مذهبنا) عىل (ِبناءً
مع األنواع»). «أصل كتاب من الثانية الطبعة يف املوضوع، هذا بخصوص ٥٦

بالتفصيل. الحالة أناقش ال أنني
فكرة تأييد إىل أميل ال لكني ألفكاري، ب تعصُّ سوى هذا يكون ال ربما
وحيوانات نباتات بهجرة تفيد التي فكرتي عليها ل وأُفضِّ أتالنتس، قارة وجود
من قريب مسار عْرب وذلك العكس، أو الجديد، العالم إىل القديم العالم من
رؤية تقول، كما ا، جدٍّ املهم من بكثري. حرارًة أشدَّ امُلناخ كان حني بريينج مضيق
عىل سنتمكَّن أتُرانا ا. جدٍّ قديمة ماضية أزمنة إىل تعود النباتات من حية أشكال
كثريًا تختلف ال ونجدها الفحم، ِحقبة يف اليابسة نباتات اكتشاف من اإلطالق
عىل دءوبًا عمًال أعمل الفحم؟ تصنع التي النباتات أو املستنقعات نباتات عن
… شديد ببطء فيها أتقدَّم آخر، أو لسبب لكني، امُلباركة، الَحمام مخطوطة
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فيالدلفيا، يف الطبيعية العلوم أكاديمية من خطابًا اليوم صباح يت تلقَّ
هناك الطبيعي التاريخ علماء بعض أن يُبنيِّ هذا … ُمراِسًال اختياري فيه تُعلن

هنا. الكثريون يراني كما فاسًقا عامًلا يرونني ال

اليل عزيزي يا امتناني خالص تقبَّل
داروين يس

املنقرض! األُيَّل قرون استخدم اإلنسان أن مهمة حقيقٍة من لها يا ملحوظة:

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ مايو ١٣] داون،

هوكر عزيزي
أن منه طيبة لفتة من لها يا برؤيته. ا جدٍّ ُرسرت الذي هنزلو، خطاب إليك أردُّ

وأشكره. إليه سأُرسل عني!33 يدافع
خطابَه إليك أُرسل تومسون،34 رأي ملعرفة فضوًال تتحرَّق إنك ُقلَت ملَّا

… لنا قوي معارض أنه الواضح من اللطيف.

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ مايو ١٥] داون،

يقرءوا أالَّ والبقية و«ص» «س» مثل رجال من وضيٍع ف ترصُّ من له يا …
صلَّبت قد فأنا يشاءون. كما يهاجموني أن جميًعا لهم للغاية.35 وضيع مقالتك.
كامربيدج، يف املسنني الرجعيِّني أولئك بخصوص ا أمَّ كالفوالذ. وجعلتها روحي
يُؤدَّى. بأن جدير عملنا أن عىل دليًال هجماتهم أرى ا. حقٍّ أهمية أيُّ لذلك فليس
أنها بوضوح أرى جسدي. حول درعي ربط إحكام عىل عازًما تجعلني إنها
أحرزه الذي التقدُّم ذلك، من بالرغم ل، لنتأمَّ طويلة. رضوًسا معركًة ستكون
مساعدتك لوال أنه وهو وضوح؛ بكل أراه واحد يشء ة ثمَّ الجيولوجيا. يف اليل
إذا ا أمَّ إال. ليس قصريًا تًا ُمؤقَّ كتابي نجاح لكان وكاربنرت، وهوكر واليل أنت
أرى املطاف. نهاية يف حتًما فسننترص عنه، الدفاع وواصلنا بمذهبنا كنا تمسَّ
من أرجو باستماتة. فيها ويقاتل املرءُ يخوضها بأن جديرٌة املعركة أن اآلن
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عىل تقدُّم أيَّ بينثام يُحرز هل هذا. يف معي ُمتفًقا تكون أن قلبي أعماق
أُحرضه أن بشدة أود أكسفورد.36 بخصوص أقول ماذا أعرف ال اإلطالق؟

… بالتأكيد الصحية الحالة عىل يعتمد ذلك لكنَّ معك،

مودَّتي خالص تقبَّل
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] مايو ١٨ داون،

اليل عزيزي
وأُرسل هناك. املعركة اشتداد مدى منه لتتبنيَّ جراي آسا من خطابًا إليك أُرِسل
يبالغ كان وإن كالمه، يف جدٍّا ُمنِصف إنه واالس، من آخَر خطابًا أيًضا إليك
مثري نحٍو عىل والغرية الحسد من بريء وهو التواضع، يف ويبالغ املديح يف
يف الربوفيسور تومسون، من خطابًا أُرِفق ربما طيب. رجل أنه بُد ال لإلعجاب.

… به اإلعجاب شديد هوكر لكنَّ مهم، ألنه ذلك وليس «َكْلَكتا»، كلية
هجوًما شنَّا كالرك38 الربوفيسور وكذلك سيجويك،37 بأن هنزلو يُبلغني
هنزلو أن يبدو لكْن الفلسفية، كامربيدج جمعية يف كتابي عىل ضاريًا معتاًدا
الحني، ذلك ومنذ بالدراسة. جدير املوضوع أن وأكَّد جيًدا، دفاًعا عني دافع
بإنصاف تناوله لكنه نفسه، املوضوع عن كامربيدج يف محارضاٍت فيليبس ألقى
الهجمات هذه املعركة! يف جراي آسا بها يقاتل التي الطريقة أروَع ما شديد.
من بالقتال جديٌر املوضوع أن تريني أنها سوى يشء بأي عيلَّ تُؤثِّر ال املتعدِّدة
الهجمات هذه كلُّ تجعلك أن آُمل … بالتأكيد بوسعي ما كلَّ وسأبذل أجله،

… تأكيد بكل الشجاعة إىل ستحتاج إنك إذ شجاعتك؛ عىل تحافظ

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٦٠ مايو ١٨ يف داون،

واالس السيد عزيزي
فرباير، ١٦ بتاريخ ُمؤرًَّخا أمبوينا من أرسلته الذي خطابك اليوم صباح يت تلقَّ
لقد لكتابي. املفرط استحسانك عن وتُعربِّ املالحظات بعض فيه تعِرض والذي
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وأضعفها. أجزائه أفضل بشأن تماًما معك وأتفق بالسعادة، خطابك غمرني
تقول، كما اإلطالق عىل جزء أضعف هو الجيولوجي السجل قصور أن صحيح
من بأفكاري وآمنوا رأيهم وا غريَّ الذين عدد أن برؤية سعيد ذلك رغم لكني
الفروع يف صني امُلتخصِّ من رأيهم وا غريَّ الذين عدد من تقريبًا أكربُ الجيولوجيني
أسهُل رأيهم بتغيري الجيولوجيني إقناع أن أعتقد … الطبيعية العلوم من األخرى
عىل اعتياًدا أكثُر الجيولوجيني ألن العموم؛ يف الطبيعي التاريخ علماء إقناع من
املوضوع، بخصوص اآلراء تقدُّم ات بمستجدَّ أُخربك أن قبل املنطقي. االستدالل
عن الحديث يف اللطيف بأسلوبك البالغ إعجابي مدى عن لك أُعربِّ أن بد ال
أو الحسد ببعض لشعروا مكانتك مثل يف كانوا لو األشخاص أغلب كتابي.
تتحدَّث لكنك البرش. لدى الشائع العيب هذا من نبل بكل طاهًرا تبدو الغرية.
لقدَّمَت فراغ، من يل سنح بما حظيت أنك لو فيه. ُمباَلغ بتواضٍع نفسك عن

… أفضل وربما بل كتابي، جودة عن تقل ال بجودٍة املوضوع
مهاجمتي، عن يتوقَّف ال لكنه شخصية، ُمهذَّبة رسالًة إيلَّ يُرسل أجايس …
ثابتًا يزل فلم اليل، ا أمَّ كالبطل. املعركة يف ببسالة يدافع جراي آسا أن غري
الجيولوجي «التاريخ عن كتابًا الحايل العام خريف يف وسينرش كالربج، راسًخا
معروًفا صار ما وهو أفكاري، واعتناق قناعاته تغيري سيُعلن ثم لإلنسان»،
أمس يوم يت تلقَّ … الرائعة هوكر مقالَة يت تلقَّ قد تكون أن أتمنَّى اآلن. للجميع
إليه أرسل شافهاوزن39 الدكتور يُدعى أملانيٍّا رجًال إن فيه يقول اليل من خطابًا
هذا أَر لم لكني تقريبًا، نفسه بالرأي تنبًُّؤا يحوي سنوات بضع منذ نُِرش ُكتيِّبًا
أن «ستجد يقول: باِلغة، بحصافٍة يتسم الذي أخي، كان ما دائًما بعد. الُكتيِّب
يف سأنرشه الذي األكرب، كتابي إنجاز عىل أعمل هذا.» إىل سبقك قد ما شخًصا
الخطابات. وأرساب املرض بسبب شديد ببطء فيه أتقدَّم لكني منفصل. ُمجلَّد
خطابك، عىل شكري خالص مع التفاصيل. بهذه بامللل أصبتك قد أكون أالَّ آُمل
كل ويف العلم، يف حليفك النجاح يكون بأن قلبي أعماق من األمنيات وأطيب

الحياة. نواحي

أمنياتي وأطيب تحياتي أصدق بَقبول ل تفضَّ
داروين يس
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جراي آسا إىل داروين تشارلز من
١٨٦٠ مايو ٢٢ داون،

جراي عزيزي
ن وتضمَّ مايو، ٧ بتاريخ خ امُلؤرَّ امُلبهج خطابك عىل ًدا ُمجدَّ أشكرك أن أود
العناء كل من ا حقٍّ مذهول إنني جنيًها. ٢٢ مقدارها ا جدٍّ ُمبهجة مالية حوالًة
«أبلتونس». نرش دار حسابات كشف إليك أردُّ أجيل. من تكبَّدته الذي امُلِحب
واحًدا. إليك أُرسل املال، بتسلُّم رسمي إقرار عىل الحصول يف لرغبتك بًا وتحسُّ
عن لهم تُعربِّ أن فأرجو آخر، تواصل أيُّ «أبلتونس» دار وبني بينك جرى إذا
بتقلُّص إطالًقا متفاجئًا لست َكرًما. ذلك أرى ألنني لَكَرمهم؛ امتناني خالص
جمهور أن املؤكَّد من ضخامتها. من الشديدة دهشتي إن بل املبيعات، حجم
منهم ظنٍّا الكتاَب ابتاعوا لقد ُمخٍز»! نحٍو «عىل للخديعة تعرَّضوا قد الُقرَّاء
أن مع إنجلرتا، يف قريبًا املبيعات ف تتوقَّ أن ع أتوقَّ لطيًفا. سهًال سيكون أنه
نسخًة خمسني أن وعرف موراي زار إنه قائًال أيام بضعة قبل إيلَّ أرسل اليل
ستُعلِّق أنك للغاية ني يرسُّ املاضية. واألربعني الثماني الساعات يف بيعت قد
استناًدا األنواع». «أصل كتاب يف الواردة اإلضافات عىل «سيليمان» دورية يف
التعليقات، وإىل هوكر)، إىل ثويتس من واحًدا للتو رأيت (وقد الخطابات إىل
أعتقد، حسبما وأخطرها كتابي، يف ذكرها عن غَفلُت التي النقاط أهم فإن
أن يُمكن وكيف بالرضورة، كلها ر تتطوَّ ال األشكال أن كيف رشح عدم هي
الذًعا نقديٍّا مقاًال ة ثمَّ أن سمعت … اآلن حتى موجودة «بسيطة» كائناٌت تظل
ل املبجَّ يُدعى رجل تأليف من ريفيو» بريتيش «نورث دورية يف عني ا» «جدٍّ
التاريخ مجال يف وهاٍو الُحرة، االسكتلندية الكنيسة يف عضو «َدنس»40 السيد
مفيدة كلها ألنها جيدة؛ أمريكية نقدية مقاالت أي برؤية ا جدٍّ سأسَعد الطبيعي.
أيًضا هكسيل أخرى. نقدية مقاالٍت عن بإيجاٍز ستتحدَّث إنك تقوُل ما. نوًعا
فرتٍة بعد النقدية املقاالت كل عن نقديٍّا مقاًال سيكتب بأنه مدة منذ أخربني
«ذي دورية مقال إىل أملحَت إذا ال. أم ذلك سيفعل كان إذا ما أعرف ال ما،
ُقصاصة يف إليها سأُشري التي النقاط «بعض» تذكر أن فأرجو ريفيو»، إدنربة
(إحدى ريفيو» «ساترداي مجلة من مايو من الخامس يوم عدد يف منفصلة.
الوارد النقدي املقال عن جيد مقاٌل ٥٧٣ الصفحة يف يوجد دورياتنا)، أبرع
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هوكر، عن يدافع ال لكنه هكسيل، عن يدافع ريفيو»] إدنربة [«ذي دورية يف
أنك املؤكَّد لكنَّ شديدة.41 بفظاظة يعامله «إدنربة»] [دورية ناقد أن أظن الذي

ادي. نقَّ ومن منِّي للغاية ستمل
هذا كان ما دائًما املسألة. يف الالهوتي الرأي مناقشة إىل اآلن سأتطرَّق
إلحادية. نظرًة أُقدِّم ألن نية أيُّ لديَّ تكن لم أمري. من حريٍة يف إنني يل. موجًعا
أن أتمنَّى كنُت وكما اآلخرون، يرى كما أرى، أن أستطيع ال بأنني أعرتف لكني
جميع يف حولنا من واإلحسان التصميم وجود عىل واضًحا دليًال أيًضا، أنا أرى
إقناَع أستطيع ال الشقاء. من هائل بكمٍّ ميلء العاَلم أن يل يبدو وإنما الجوانب.
بالرغبة ُمزوَّدًة ويخلقها النمسيات م سيُصمِّ كان القدرة ُكيل ًا خريِّ َربٍّا بأن نفيس
عىل القطَّ يَُجبل أن أو الحية، اليساريع أجساد داخل تتغذَّى أن يف الرصيحة
العني بأن لإليمان رضورًة أرى فلست ذلك، أُصدِّق ال كنت وملَّا بالفرئان. اللَّعب
حاٍل بأي أستطيع ال أخرى، ناحية ومن . ُمعنيَّ لغرٍض خصوًصا مت ُصمِّ قد
اإلنسان، طبيعة سيما وال البديع، الكون هذا إىل بالنظر أرىض أن األحوال من
قد يشء كل أن رؤية إىل أميُل غاشمة. قوة من نَتَج قد يشء كل أن واستنتاج
وفق تُسريَّ سيئة، أم جيدًة أكانت سواء التفاصيل، وأن مة، ُمصمَّ قوانني من نتج
بتلك «تماًما» قانع أنني يعني ال هذا دفة. الصُّ يه نُسمِّ أن لنا يجوز ما مقادير
العقل يفهمه أن من أعمُق كلَّه املوضوع بأن عميق شعور يراودني إذ الفكرة.
يطرح أن أيًضا فللكلب املوضوع؛ هذا ُكنه يدرك أن لإلنسان كان إْن البرشي.
أتفق يطيق. بما وليؤمن يطيق، ما إنسان كل لريجو نيوتن. عقل عن نظرياٍت
يقتل الربق إن بالرضورة. إطالًقا إلحاديًة ليست آرائي أن يف بالتأكيد معك
نحٍو عىل الطبيعة قوانني عمل بسبب طالًحا؛ أم صالًحا أكان سواءٌ اإلنسان،
تعقيًدا، أشد قوانني بفعل يولد أبله) يصري قد (الذي والطفل التعقيد. شديد
آخر، حيوان أي أو اإلنسان، يكون أن احتمالية يمنع سببًا أرى أن أستطيع وال
مت ُصمِّ قد القوانني هذه كل تكون وأن أخرى، قوانني بفعل األصل يف نشأ قد
ونتائج. أحداث من املستقبل سيحمله ما كلَّ ع توقَّ عليم خالٍق بُقدرة عمًدا
عىل الخطاب هذا يف بالفعل ذلك اتضح كما حريتي، اشتدَّت فكَّرت، كلما لكني

األرجح.
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البالَغني. واهتمامك لُطفك ُعمق مدى أُقدِّر

ومودتي تحياتي خاِلص تقبَّل
داروين تشارلز

ريفيو»]: «إدنربة مجلة مقال بخصوص والدي انتقادات ييل [فيما

«مستوطني» ب قصدتُه ما يفهم لم بأنه يتظاهر أن منه مراِوغ ٍف ترصُّ من له يا
إىل كله ُمجلَّدي يف أتطرَّق لم أنني شخص أيُّ يظن قد الجنوبية! أمريكا
والتعاقب التصنيف، عن قلتُه ما كلَّ يتجاهل إنه ثم الجغرايف. التوزيع مسألِة

.(٤٩٦ (الصفحة األثرية واألعضاء األجنة وعلم التنادد وأمثلة الجيولوجي،
«عمى عن فيها) ُمباَلغ (بوقاحة ذكرتُه ما إن قوله يف أيًضا الكاتب يُخطئ
به أقصد لم أنني حني يف الخلق، بفكرة املؤمنني عىل ينطبق امُلسبَقة» اآلراء
يؤمنون لكنهم الحقيقية، األنواع من كبري عدد وجود فكرَة يرفضون َمن إال

.(٥٠٠ (الصفحة بالباقي
الَخلق بفكرة املؤمنون كان إذا ا عمَّ «أسأل» فأنا قليًال؛ كالمي يُغريِّ إنه
إنني يقول لكنه فجأة. الحياة يف انبثقت قد العنارص ذرات أن ا حقٍّ يعتقدون
(الصفحة بالتأكيد ذاك عن مختِلف وهذا بالفعل، ذلك يعتقدون بأنهم أصفهم

.(٥٠١
هذا يف أرى وأنا الخلق، بفكرة املؤمنني بجميع «أُندِّد» أنني عن يتحدَّث إنه

.(٥٠١ (الصفحة جائًرا اتهاًما
خطأ هذا متباينة، إنها الظهرية الفقرات عن أقوُل وكأنني أبدو يجعلني
(الصفحة الظهرية الفقرات عن واحدة كلمًة بأكمله الكتاب يف أذكر ال فأنا تماًما؛

.(٥٢٢
وإنني بالرصاحة، أتظاهر إنني تقول التي تلك بة ُمتعصِّ جملٍة من لها يا
أيَّ توِقف قد كهذه حجٌة كوفييه! أوقفت التي الحواجز عْرب االندفاع يف ل أتعجَّ

.(٥٢٥ (الصفحة العلم يف تقدُّم
خطابي عىل لك تعليقي من جزءًا يقتبس أن مخادع ف ترصُّ من له يا
لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا أوف «جورنال دورية يف [املنشور «املوَجز»

.(٥٣٠ (الصفحة كله املوضوع عىل ينطبق وكأنه سوسايتي»]،
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ِبناءً النظرية، بَقبول ُمطاَلبون إننا يقول أن أيًضا مخاِدع ف ترصُّ هو كم
خطورِة مدى وتكراًرا مراًرا [أذكر] أنني حني يف الجيولوجي! السجل قصور عىل

[«.(٥٣٠ (الصفحة القصور هذا يُشكِّلها التي املشكلة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] مايو ٣٠ داون،

هوكر عزيزي
يقرأ ال جعله الذي السبب بمعرفة ا جدٍّ ُرسرُت وقد هاريف، خطاَب إليك أردُّ
يتَّفق أراه أني ويُسعدني السبب، هو ب التعصُّ يكون أن أخىش كنت مقالك.

… أعتقد) كنت ا ممَّ كثريًا أكربَ (وبدرجٍة قليًال معنا
هاريف، إىل خطاٍب كتابة يف يل َسنَحت التي الطبيعية الفرصة عىل أنَدم لم
وهذا سخرية،42 موضِع إىل وكتابي إياي تحويله من أنزعج لم أنني فقط ألريه
اهتماُمك يُسعدني به. الئًقا ًفا ترصُّ أو ه أستحقُّ ًفا ترصُّ كان ذلك أن يعني ال
َمِللت قد تكون أن أخىش كنُت إذ األنواع؛ تغريُّ مسألة بشأِن اآلراء تقدُّم بمتابعة
يف تحتدم املعركة أن الحق جراي. إيه خطاباِت أُرسل لم ولذا املوضوع، من
ساعًة إلقاؤه سيستغرق لخطاٍب يُِعد كان إنه جراي يقول املتحدة. الواليات
ويبدو رائعة، ببسالة يقاتل إنه ُمذهًال». باهًرا يكون بأن أمٌل «وُكلُّه ونصًفا،
يُشفق أجايس االجتماعات. يف وآخرين أجايس مع عديدًة مناقشاٍت خاض أنه
أنه بوضوٍح فأرى اآلراء، تقدُّم بخصوص ا أمَّ ضالل. يف يراني إذ بشدة عيلَّ
السأم يعرتيني … األنواع تغريُّ بطء تُضاهي تكاد بدرجٍة للغاية، بطيئًا سيكون

… تقريبًا فائدة أيَّ تحمل ال التي الِعدائية النقدية املقاالت عاصفة من

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ يونيو ١] الجمعة مساء داون،

أن أظن «فريزر»؟ مجلة من الجديد العدِد يف هوبكنز مقالِة عىل اطَّلعت هل
يف لكنه تنبَّأَت، كما يل، تماًما معارًضا سيكون ثقيلة. سيجدها الُقرَّاء جمهوَر
الذي الربهان ملعيار وفًقا الشخيص. املستوى عىل معي تعامله يف ُمهذَّب العموم
وضع دون من بأنه تماًما مقتنع فأنا أبًدا؛ «الطبيعي» العلم م يتقدَّ لن به، يؤمن

ومالحظة. رصد عمليات توجد لن النظريات،
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اآلن. حتى بارًعا وأراه بريتيش»،43 «نورث دورية مقال قراءة يف بدأت …
كامربيدج. يف فيليبس ألقاها التي املحارضُة ستُنَرش

من املزيُد يُغريِّ فلن جسيًما؛ تأثريًا امُلتكرِّرة الهجمات هذه كلُّ ستُحِدث
آُمل البعض. سريتد ربما بل الجديدة، الفكرة يعتنقوا ولن قناعاِتهم األشخاص
ذلك، من وبالرغم النهاية. حتى القتال عىل عازم فأنا باإلحباط؛ تُصاب أالَّ

بشدة. كتابي يستحسن العظيم باِكل أن سمعت
بخيبِة أُصيب والذي كلكتا، يف يعمل الذي املسكني، باليث من رسالًة يت تلقَّ
بشدٍة أخاف لذا أموال؛ أيَّ يمنح لن كانينج اللورد أن سِمع عندما كبرية أمٍل
من ا جدٍّ بارع خبري (وهو باليث يقول ُسًدى. املضنية جهودك كلُّ تذهب أن

… جذريٍّا ت تغريَّ األنواع عن أفكاره إن جوانب) عدة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يونيو ٥ داون،

هوكر عزيزي
مثل عن إليه أتحدَّث َمن لديَّ ليس إذ إليك؛ الخطابات كتابِة يف كبريًا رسوًرا أجد
إال تراسلني أال جديٍة بكل إليك ل أتوسَّ لكني بشأنها. نرتاسل التي املسائِل هذه
فأنت اآلخر؛ حال عن تماًما مختِلفة منَّا كلٍّ حاَل ألن ذلك؛ يف راغبًا كنت إذا

… كثريين بأناٍس وتلتقي االنشغال شديُد
مقال عىل حتى يتفوَّق إنه … عني؟ … كتبه الذي امليسء املقال رأيت هل
حياتي يف أشهد لم والتحريف. الفهم سوء يف «إدنربة» ومقال بريتيش» «نورث
حالة تجاهل حني النحل خاليا مسألِة مناقشِة يف فعله ا ممَّ َجوًرا أكثر هو ما
ما بني بالضبط وسيطًة تكون تكاد عسٍل أقراَص يبني الذي ميليبونا، نحل
بأنه يشعر حتى … فعله الذي ما الطنَّان. النحل يبنيه وما الخليات نحُل يبنيه
االقتصاديني وكل الحقراء الطبيعي التاريخ علماءَ نحن كلنا، منَّا للغاية أفضُل
املقال فهذا ذلك، ومع مالتوس؟ العظيم الفيلسوف ذاك فيهم بمن السياسيني،
وال هذا فال تأكيد. بكل ا جدٍّ سيئ شارٌح بأني أقنعاني هاريف وخطاُب النقدي
املحاولة عن التخيلِّ إىل أميل الطبيعي. باالنتقاء قصدته ما حقيقَة يفهم ذلك
إفهامهم. يُمكن ال يفهمون ال الذين أولئك أن يبدو منها. ميئوًسا أراها ألنني
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مصطلحاٍت أستخدم ربما أنني باستثناء تماًما، نتفق أننا أظن باملناسبة،
إىل أذهب أكاد بل تماًما، معك أتفق االنتقاء. عن حديثي يف الالزم من أقوى
بسبب للتباين القابلية (أي امُلناخ إن قلَت عندما إليه تذهب ا ممَّ أبعَد حدٍّ
للغاية.» ا ُمهمٍّ تأثريًا سيدتها يف تُؤثِّر نشطة «وصيفة املجهولة) األسباب كل
الغالب ال الَفعَّ «السبب هو الطبيعي االنتقاءَ أن إىل َقط أمُلِّح لم أنني الواقع
ذلك. وغري امُلناخ، بسبب للتباين القابلية أي اآلخر»؛ السبَب يُقيص حدٍّ إىل
االختالف، أو التباين أي ما؛ شيئًا أن إىل ضمنيٍّا يشري نفسه «االنتقاء» فمصطلح

… يُنتقى
من أرجو النباتات)، عن العام مجلَّدك (أعني كتابك تَقدُّم حال هي ما
أن ينبغي ربما مقصدك. يفهمون الناس جعِل يف مني أنجَح تكون أن الرب
ال حال أي عىل لكني تماًما، أحمَق كنت وأنني تماًما، مخطئ أنني رؤية يف أبدأ
جراي وآسا وكاربنرت وهكسيل واليل أنت بأنك اآلن حتى نفيس إقناَع أستطيع
سيُبنيِّ ما هو وحَده الزمن حسنًا، مًعا. حمقى كلكم والبقية، وواطسون،

… اللقاء إىل الحقيقة.

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يونيو ٦ داون،

عاِلم كان وإن أنه، ح يُوضِّ ذلك ألن مالتوس؛ من يسخر … أنَّ عزائي …
مع حدث ما باملناسبة، الشائع. املنطقي االستدالل فْهَم يستطيع ال رياضيات،
فهِمها وإساءة الحجج أوضح تحريف كيفيِة عىل ا جدٍّ ُمحِبط مثال مالتوس
يطرح أن أغرَب ما «فيوترش»، دورية مقال قرأت لقد طويلة. سنوات مرِّ عىل
إن القائلة كتلك سليم منطقي استدالٍل إىل تستند ال ُحجًجا اِدي نُقَّ من العديُد
القديمة املدحوضة العقيدَة يطرحوا وأن تمتزج، ال والقطط الكالِب رضوَب
لن بأنني ويُشعرني يراودني اليأُس بدأ لقد … امُلحدَّدة بالتشابهات القائلة
فهًما يفهمها ال هوبكنز حتى أفكاري. يفهمون الناس أغلب جعِل يف أبًدا أنجح
ا. جدٍّ سيئ شارح أنني بد ال بنفسه. إيلَّ أشار أنه ا جدٍّ ُرسرت باملناسبة، ا. تامٍّ
عديدة نقدية مقاالت يل بيَّنت لقد أفضل. نجاًحا ق تُحقِّ أن الرب من أرجو
أن أظن مقصدي. من ُفِهم ما قلة مدى صارخ، بوضوٍح عديدة، وخطابات
سيُفاقم اآلن تغيريه أن أرى لكني سيئًا، مصطلًحا كان الطبيعي» «االنتقاء

115



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

الطبيعي» «الحفاظ فمصطلح أفضل؛ مصطلًحا أرى ال إنني ثم االلتباس،
انتقاء يضَع ولن بديهيٍّا، شيئًا وسيبدو ُمعيَّنة، رضوٍب عىل الحفاَظ يعني لن
أن أرجو أن إال يسعني ال واحد. منظور ِضمن الطبيعة وانتقاء اإلنسان
مخطوطتي، بت تشعَّ إذا املتكرِّرة. بالتفسريات النهاية يف أوضح املسألَة أجعل
الحيوانات تباين مسألة مناقشِة عىل يقترص واحًدا ُمجلًدا سأنرش أنني فأعتقد
كما ا جدٍّ ًعا ُمترسِّ لست أنني ح أُوضِّ أن أُريد التدجني. تأثري تحت والنباتات

الكثريون. يظنني
لويل44 مقال أُطاِلع أن أود النقدية، املقاالت من للغاية سئمت أنني مع
الغريزة مسألة فهِم يف لويل يواجهها التي الصعوبة أنَّ أظن … ما يوًما
قائمة تها بُرمَّ أنها يل يبدو لكن بوين، يواجهها التي الصعوبة نفسها هي
تدرُّج درجة بنفس دقيًقا تدرًُّجا ج تتدرَّ أن يُمكن ال الغرائز أن افرتاض عىل
يتغريَّ البنية، أم الغريزة أيهما؛ معرفة استحالَة مجلَّدي يف ذكرت الِبنى.
البنية وربما أحيانًا، الغريزة تكون ربما ملحوظة. غري طفيفة بتدرُّجات أوًال
تتغريَّ أجنبي، نباٍت عىل بريطانية حرشٌة تتغذَّى فعندما أخرى. أحياٍن يف
من كاملة استفادًة لتستفيد ِبنيتها تتغريَّ وربما ا، جدٍّ طفيفة بتدرُّجات الغريزة
أحد يف األنياب اتجاه تغريُّ مثل أوًال، البنيُة تتغريَّ قد ربما أو الجديد. الغذاء
أنواع عن مختلفة بطريقة النمَر يُهاجم يجعله ا ممَّ الهندية، األفيال رضوب
الشهر، من الثاني اليوم يف أرسلته الذي خطابك عىل شكًرا األخرى. األفيال
أحِد يف دبلن، من هاريف، يل يذكر (ملحوظة: موراي. عن معظمه كان والذي
قيمة ذات باعتبارها قصريات، بنساء القامة طوال رجال زواج ُحجة الخطابات

كبرية!)
بأهمية تستهني أنك أثبتوا كلما «إنهم بقولك قصدتَه ما تماًما أفهم ال

إلنقاذك.» تُهبُّ الجيولوجيا ألن لك؛ أفضل ذلك كان الطبيعية، الظروف
إىل التلميح عند آخرين وكثريين موراي لدى مستمرة واحدة مغالطة ة ثمَّ
أن إغفال وهي أَال ا؛ جدٍّ ة ُمهمَّ أنها أرى الطبيعية الظروف يف طفيفة اختالفات
أنها ورغم كبرية، مساحٍة عىل تمتَد ا، جدٍّ املحلية األنواع باستثناء كلها، األنواع
اكتفيُت وقد حالها. عىل ثابتًة تظل كبرية، «تنوُّعات» العالم يه يُسمِّ ِلَما ُمعرَّضة
القديم العامَلني كائنات بني املقارنة يف األنواع» «أصل كتاب يف ذلك إىل بالتلميح
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إتش، صحُة نت تحسَّ إذا أكسفورد؟ يف موجوًدا ستكون هل اللقاء. إىل والجديد.
هناك. إىل سأذهب فربما

مودتي خالص بَقبول ل تفضَّ
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠ يونيو ١٤] داون،

عاِلًما ليس أنه الواضح من لكن ممتع، بأسلوب مكتوٌب لويل45 مقال …
الفروق تراكم أهميَة كبري حدٍّ إىل يُغفل أنه ذلك الطبيعي. التاريخ يف ًصا ُمتخصِّ
يف املهم العامل كان الرتاكم ذلك أن إثبات أستطيع وأظنني وحَدها، الفردية
سيئ ألنني شافهاوزن مقال قراءة من أنتِه لم التدجني. تأثري تحت التغيري
ريثما بنسختك االحتفاَظ وأود لنفيس، نسخًة طلبُت األملانية. قراءة يف ا جدٍّ
التَّرسع بعَض ع يترسَّ إنه شئت. إن فوًرا إليك سأردُّها لكني نسختي، تصل
جملة سوى اآلن حتى أَر لم أظن. ما عىل مثيل االدعاءات، بصحة االعرتاف يف

ا. جدٍّ ضئيلة بدرجٍة الطبيعي االنتقاء فكرة من تقرتب واحدة
راوند»، يري ذا «أول مجلة من األخري قبل العدِد يف عني قصري نقٌد َوَرد
أثارت لكالمي. ُمتقنة صياغة إعادة فمعظمه بشأنه؛ استشارتك يستحق ال لكنه

كثريًا. عني فت وخفَّ بشدة اهتمامي األخرية رسالتك
يف املباَرش الطبيعية الظروف تأثريَ أن أعتقد أنني برصاحة ذكرُت لقد
الدراسة، يف أمعنت كلما لكني الحيوانات. يف املبارش تأثريها من أكربُ النباتات
ضئيلًة فروًقا الطبيعية، الحالة يف يُنظِّم، الطبيعي االنتقاء أن اعتقاد إىل ُدفعت
تشييد يف عنها غنَى ال موادُّ الخشب أو الطوب أو املربَّع الحجر أن فكما ا. جدٍّ
قوًة وتُمثِّل عنها، غنَى ال أيًضا للتباين القابلية فإن طابعه، يف وتُؤثِّر مبنًى، أي
يف شخٍص «أهم» املعماري املهندس يَُعد فمثلما ذلك، من الرغم وعىل ُمؤثِّرة.

… العضوية األجساد بناء يف أيًضا األهم هو االنتقاء فإن املباني، تشييد

محتدمتنَي بمعركتنَي ١٨٦٠ عام يف أكسفورد يف الربيطانية الجمعية اجتماُع [يشتهر
الخميس يوم ففي مهمة. غرِي بحثيٍة أوراٍق يف كلتاهما بدأت األنواع». «أصل كتاب بشأِن
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بعنوان: بحثًا «دي» القسم أمام أكسفورد من دوبيني الدكتور َعَرض يونيو، ٢٨ املوافق
داروين السيد كتاب إىل خاصة إشارٍة مع الجنيس، النباتات لنشاط الغائية العلل «عن
لتقرير (وفًقا حاول األخري هذا لكنَّ هكسيل، السيد الرئيس استدعى األنواع»». «أصل عن
جمهوٍر أمام يُطَرح أالَّ ينبغي كهذا «نقاًشا أن بداعي نقاش، أيِّ تجنُّب أثنيام») «ذا دورية
بعدِم يُسَمح لم ذلك، رغم ينبغي». ا ممَّ أشدَّ اختالًطا بالِفكر املشاعُر فيه تختلط عام
دورية من ١٨٦٠ يوليو عدد من هنا (أقتبس أوين آر السري أن ذلك املوضوع. مناقشة
بوجود «قناعته عن عربَّ الفيلسوف» بروح املوضوع مع التعامل «أراد الذي أثنيام».) «ذا
نظرية صحة احتماالت بشأن ما استنتاٍج إىل ل يتوصَّ أن بها الجمهوُر يستطيع حقائَق
يتسم اإلنسان، بدماغ مقارنته «عند الغوريال دماغ إن قائًال وأضاف داروين». السيد
ُرتبة، األدنى األربع األيادي ذوات بأدمغة مقارنته عند تظهر التي تلك من أكثَر باختالفاٍت
مطلًقا» مباًرشا «إنكاًرا االدعاءات هذه وأنكر هكسيل السيد ردَّ أكرب.» ُمعِضلًة تُمثِّل والتي
بهذا أوىف وقد مكان»46 كل يف املعتاد غري اإلجراءَ هذا «يُربِّر بأن نفسه عىل عهًدا آخذًا
الشهر، من الثالثني املوافق السبت يوم يف لكن الجمعة، يوَم سالٌم َحلَّ وزيادة.47 العهد
نيويورك، من درابر، الدكتور كتبها بحثية ورقة بسبِب مضاَعفة برضاوة املعركة نشبت

داروين». السيد بآراء عالقته حيث من ألوروبا الفكري ر التطوُّ «دراسة عن
املشهد. عىل عيان شاهِد عن مأخوذة التالية الرواية

النقاش إجراءُ امُلقرَّر من كان التي املحارضات قاعة أن اتضح بالغة. اإلثارُة «كانت
املتحف، مكتبة إىل االجتماع ونُِقل الغفري، الجمهوَر تستوعب أن من حجًما أصغَر فيها
ُقدِّرت النزال. ساحَة األبطال دخول من طويل وقت قبل آخرها عن مكتظَّة كانت التي
يف ُعِقد قد النقاش هذا أن ولو فرد. و١٠٠٠ فرد ٧٠٠ بني يرتاوح بما الجمهور أعداد
استيعاُب املستحيل من لكان الناس، عامة بحضور فيه ُسِمح أو الجامعية، الدراسة وقِت
الذي هنزلو، الربوفيسور توىلَّ الجريء. األسقف ُخطبة لسماع القادمني الحارضين ق تدفُّ
لن أنه الجلسة» «بداية يف حكمة بكل وأعلن االجتماع، رئاسَة «دي»، القسم رئيس كان
الجانب أو الجانبنَي أحد تأييد يف يطرحها سليمة ُحجج لديه ليس شخص ألي يُسَمح
قد هنزلو ألن رضوريٍّا كان التحذير هذا أن وتبنيَّ الحارضين، جموَع يخاطب بأن اآلخر

كالمهم. غموض بسبب خطاباتهم استكمال من مقاتلني أربعة عن يقل ال ما منع
ال بحماسة كاملة ساعة نصف طوال وتحدَّث امُلحدَّد، الوقِت يف األسقُف حرض
كان أنه للموضوع تناوله من واضًحا بدا لهما. مثيل ال وُظلم فارغ وكالم تُضاهى،
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جميع أن فالواقع مبارشة؛ بصورة املوضوع عن يشء أيَّ يعرف ال وأنه للغاية، «حانًقا»
داروين من سِخر «كورتريل». دورية يف مقاله يف ورد ا ممَّ كانت استخدمها التي الُحجج
اإلقناع، شديد وأسلوب ا، جدٍّ عذبة بنربة كلَّه ذلك فعل لكنه برضاوة، هكسيل ومن بشدة،
لوم إىل أميل كنُت الذي أنا أنني، حدِّ إىل الصياغة، حسنَة تامًة عباراٍت ذلك يف ُمستخدًما
أُسامحه اآلن رصت علمي، غرض أيَّ يخدم أن يُمكن ال نقاش بإجراء السماح عىل الرئيس
ق بتدفُّ مدفوًعا رسيعة بوترية يتحدَّث كان الذي فاألسقف األسف؛ ومع قلبي. أعماق من
إىل تصل أن كادت األفضلية نيل يف محاوالته أن لدرجِة تماًما نفسه نيس فصاحته، نهر
إياه؛ مخاطبًا هكسيل نحو فيها استدار كاشفة بفقرٍة أدىل حني وذلك الشخصنة، درجة
لهكسيل كانت إذا ا عمَّ األسقف «سأل اليل. كالم من سأقتبس لذا بالتحديد؛ قاله ما نسيت
العلمية الحجة عىل هكسيل ردَّ ته.»48 َجدَّ فرع أو ه َجدِّ فرع عْرب القردة بأحد قرابة صلُة
املهابَة أضفى ا ممَّ النفس، ضبط من الشخيصبيشءٍ تلميحه وعىل وفصاحة، بقوة لَخصمه

امُلفِحم.» الرسيع ردِّه عىل
ختام يف قاله ِلَما التالية الرواية وهذه ُمتعدِّدة، بروايات هكسيل ُخطبة تداُول جرى
طالبًا آنذاك كان الذي جرين، ريتشارد جون الراحل أرسلها رسالٍة من مأخوذة ُخطبته
أنه أكَّدت «لقد جامعيٍّا. أستاذًا اآلن صار الذي دوكينز، بويد الطالب زميله إىل جامعيٍّا،
أُكرِّر ذا أنا وها قرًدا، َجده يكون أن من الخجل إىل إنسان أيَّ يدفع سبٌب يوجد ال
ذا إنسانًا «إنسانًا»، فسيكون تذكُّره، عند بالخجل سأشعر َسَلٌف ة ثمَّ كان إذا هذا. قويل
فيندفع الخاص،49 نشاطه مجال يف فيه املشكوك بنجاحه يَقنَع لم ُمتقلِّب ُمضطرب فكٍر
ليحُجب إال ليشء ال بها، حقيقية دراية أي لديه ليست علمية مسائَل يف نفَسه ُمقِحًما
الرئيسية النقطِة عن إليه املستمعني انتباَه ويُشتِّت منها، هدف ال بخطابة املسائل تلك
التحيُّز باستجداء الناس إقناع ومحاوالت املوضوع، عن فصيحة بانحرافاٍت الخالف محلِّ

برباعة.» الديني
التايل: النحو عىل أعاله امُلقتبَس الخطاب يُتبَع

الخارج، إىل حملُها ووجب لإلغماء، سيدٌة تعرَّضت إذ ذروتها؛ يف آنذاك اإلثارُة «كانت
ُمرِّر وبعدما هوكر، ُمناديًة األصوات بعُض تعالت قليل. وقٍت بعد النقاُش استؤنف ثم
املتعلِّقة الناحية من النظريِة يف برأيه اإلدالء إىل الرئيُس دعاه الرئيس، منصة إىل اسُمه
بلسانه، الحارضين أمام ذكره ما عىل ِبناءً األسقف، أن ًحا ُموضِّ ذلك فعل وقد النبات. بعلم
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علم بعنارص تماًما جاهًال كان وأنه اإلطالق، عىل األنواع»50 «أصل كتاب مبادئَ يفهم لم
االجتماع. وانفضَّ األسقف، يردَّ لم النبات.

النباتات علم أستاذ غرف يف مزدحمة أدبية نقاشية جلسًة اليوم ذلك مساء شهد
املثارة املعركة هو تقريبًا الوحيد املوضوع كان حيث دوبيني؛ الدكتور الودود، املضياف
ناقش التي امُلتحيِّزة غرِي امُلنصفة بالطريقة ا جدٍّ بُهرُت وقد األنواع»، «أصل كتاب حول
والرصاحة املسألَة، البيضاء العنق ورابطات السوداء املعاطف ذوو أكسفورد أساتذُة بها

املعركة.»] يف للمنترصين تهنئتهم بها قدَّموا التي

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
اإلثنني مساء بارك، سودبروك

[١٨٦٠ يوليو ٢] 
هوكر عزيزي

بصداع إصابتي بسبب بخري أكن لم خطابك، وصل عندما للتو. خطابك يت تلقَّ
وتفكريي معنوياتي، وانخفاض ساعة، وأربعني ثماٍن طوال مستمر شبِه شديد
ا؛ جدٍّ أبهجني خطابك لكن اآلخرين، وعىل نفيس عىل الجدوى عديم عبء أنني يف
والرشف الشهرَة أهوَن ما بالدموع. تغرورقان عينيَّ جعال ومحبتك فلُطفك
باملحبة، قورنت ما إذا لها قيمة ال وضيعة أشياءُ فكلُّها والثروة؛ والرسور
كنت كم … قلبك صميم من معه ستتفق أنك خطابك، من أعرُف، مبدأ وهذا
كنت وكم جيدة، بصحة كنت لو أكسفورد، أنحاء يف معك أتجوَّل أن سأتمنَّى
من مذهول أنا األسقف! عىل تنترص أسمعك أن بكثري أكربَ بشدة سأتمنَّى
جمهوٍر أمام الجدال عىل األشخاص قدرَة أفهم أن أستطيع ال وُجرأتك. نجاحك
األخرية اآلونِة يف قرأت القدرة. هذه لديك أن أعرف أكن لم املفوَّهني. كالخطباء
مخطئًا كنُت ربما أنني أظن بدأت أنني حدِّ إىل املعادية اآلراء من هائًال ا كمٍّ
النسيان طيَّ سيُصبح ته بُرمَّ املوضوع إن قال عندما ا محقٍّ كان … وأن تماًما،
ستقاتالن وهكسيل أنت أنك اآلن عرفت وقد لكنني سنوات، عرش غضون يف
تماًما مؤمنًا رصت أبًدا) فْعَله أستطيع لن أنني من متيقن أنا يشء (وهو عالنيًة
ألنني أكسفورد؛ يف أكن لم أنني يرسني البعيد. املدى عىل ستنترص قضيتنا بأنَّ

الحالية. [الصحية] حالتي ظل يف نكراء، هزيمًة سأُهَزم كنت
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إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
ريتشموند، بارك، سودبروك

[١٨٦٠] يوليو ٣
األحد، مساء من ر ُمتأخِّ وقٍت يف هوكر كتبه أكسفورد، من خطابًا يت تلقَّ …
أكسفورد. يف األنواع مسألة حول نشبت التي الرهيبة باملعارك فيه يُخربني
وإنك تفاصيل)، أيَّ أعرف لم (لكني أوين مع برشٍف قاتلَت إنك يل يقول
أصدقائي أن األحيان من كثرٍي يف أُفكِّر براعة. بكل أكسفورد أسقف عىل رددت
ليكرهوني؛ وجيه سبٌب لديهم اآلخرين) من بكثري أكرب بقدٍر بالذات (وأنت
صديًقا كنُت لو ا. جدٍّ بغيض عناء يف وأوقعتهم الراكد، الوحَل حرَّكت ألنني
بلغة الجملة هذه كتابة كيفية عن فكرة أيُّ لديَّ (وليست نفيس. لكرهُت لنفيس،
فمن الراكد، الوحل هذا حرَّكت قد أكن لم لو أنني تذكَّر لكن سليمة.) إنجليزية
ُجرأتك؛ أحرتم ما لشدَّ قريب. وقٍت يف ذلك سيفعل كان ما شخًصا أن املؤكَّد

… كهذا ٍع تجمُّ وسط األسقف عىل الردَّ محاولتي فور ملتُّ مكانك كنت فلو

يقول: هكسيل السيد إىل والدي كتب يوليو، ٢٠ [يف
املوضوع لهذا قدَّمت أكسفورد أن يبدو أشخاص، عدة من أسمعه ما كلِّ عىل «ِبناءً
التعبري يخَشون ال أفاضل رجال بضعة أن العالم يعرف أن ا جدٍّ املهم فمن جليلة. فائدًة

آرائهم.»] عن

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠  [يوليو

األجزاءَ مهارة بكل ينتقي إذ للغاية؛ ذكي إنه «كورتريل». مقال للتو قرأت …
مني يسخر جيًدا. طرًحا املشكالت كل ويطرح التخمني، عىل اعتماًدا األكثَر
لم َجدي. عىل «أنتي-جيكوِبن» صحيفة بهجوم استشهاده خالل من برباعة
أرى أن وأستطيع للغاية، غريب أمٌر وهو هكسيل، إىل وال إليك، املقال كاتب يُلمح
الختامية الصفحات ستصيب كتابته. يف … إسهام متفرِّقة مواضَع يف بوضوح
طابت نا! َصفِّ إىل انحاز إذا حقيقيٍّا بطًال سيكون إلهي، يا والقلق. بالخوف اليل

حزينًا. ليس لكنه بشدة، منه ُسِخر الذي امُلحب صديقك ليلتك.
دي يس
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ت ُقصَّ قد الصفحات إحدى ألن النقدي؛ املقال يف غريب تالعب وجود أرى أن أستطيع
طباعتها. وأُعيدت

موقف إىل والدي يشري جراي، آسا الدكتور إىل يوليو ٢٢ يف الخطابات أحد كتابة [يف
اليل:

هذا إزاء سلوكه أن أعتقد املجتمع، يف ومكانته السابقة وآرائه عمره إىل «بالنظر
بطوليٍّا.»] كان املوضوع

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يوليو ٢٢ ساسكس]  [هارتفيلد،

جراي عزيزي
نقل إىل اضطراري ثم املائي، العالج ي تلقِّ أجل من املنزل عن غيابي بسبب
الوارد النقاَش أقرأ لم اآلن، الخطاب هذا أكتب حيث إىل املريضة فتاتي
أستطيع وال ًرا ُمؤخَّ إال أكاديمي»51 أمرييكان أوف «بروسيدينجز دورية يف
االستدالل عىل ا جدٍّ الجلية بقدراتك الصادق إعجابي عن التعبري مقاومَة اآلن
األكثُر امُلطَلق الخبري أنت إيلَّ، رسالة يف ًرا ُمؤخَّ هوكر قال ومثلما املنطقي.
ما قْدَر كتابي تعرف بأنك أُقرُّ املوضوع. بهذا آخر أحد» «أي من إملاًما
التوضيحات من جديدًة تنويعاٍت املسألِة إىل وتُضيف شخصيٍّا، أنا أعرفه
بهذه إعجابي أن أظن حسدي! تثري وتكاد دهشتي تثري بطريقٍة والحجج
كل أن الجيل من «سيليمان». دورية يف بمقالتك إعجابي يفوق النقاشاِت
هذا رطًال. ٣٢ وزنها قذيفة تأثريَ يضاهي تأثري ولها بإمعان، مدروسة كلمة
مزيًدا تكتب أن يف وقت) لديك ليس أنه أعلم (لكني بشدة أرغب يجعلني
الربية الثمار ع بتنوُّ امُلتعلِّقة الحقائَق املثال، سبيل عىل وتذكر، التفاصيل، من
املحرِّر إىل نسختي أرسلُت وقد تداوًال، األكثر هي أثنيام» «ذا دورية األمريكية.
نََقد ألنه ذلك؛ يفعل أالَّ بشدة أخىش األوىل، املناقشة نَرش يُعيد أن منه طالبًا
أغسطس، عدد عىل لالطالع فضوًال أتحرَّق … جدٍّا معادية بروح املوضوع
النقدية. املقاالت عن النقدي مقالك ن يتضمَّ أنه أعرف حاملا أطلبه، و«سوف»
تكون أن عليك يجب كان إذ نباتات؛ عاِلم أصبحت بأن أخطأت أنك أرى

محاميًا.
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أن هوخشرت من سِمع أنه هوكر من سمعُت متزعزعان. ودوبيني هنزلو …
الجيدين والباحثني العلماء بعض وأن أملانيا، يف كبريًا ًما تقدُّ ق تُحقِّ آرائي
االنتقادات، من فصًال ترجمته نهاية يف برون أضاف املسألة. يناقشون
يُظنُّ بعد. أقرأه لم أنني حدِّ إىل ا جدٍّ صعبة أملانية بلغة مكتوب لكنه
املعارضة املقاالت من َظَهر ما أفضل هو «فريزر» يف هوبكنز مقال أن
يدفعه لم دراسته مسار ألن باِلغة؛ بشدة يعارض هوبكنز أن أعتقد لنا.
والتصنيف الجغرايف التوزيع مثل موضوعاٍت يف مليٍّا التفكري إىل قط
تُشعره ال ما تفسرٍي بوجوِد معرفته فإن لذا ذلك؛ إىل وما التنادد، وأشكال

باالرتياح.

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يوليو ٣٠ [ساسكس]، هارتفيلد

نا صفَّ أن ويبدو الربيطانية، الجمعية عن امُلبِهجة الخطابات من الكثريَ يت تلقَّ …
من الكثريَ األطلنطي املحيط من اآلخر الجانُب يشهد ا. جدٍّ جيًدا نجاًحا ق يُحقِّ
تها بُرمَّ القضيَة يفهم ال أحًدا أن أعتقد الجانب. هذا يشهده ما بقدِر النقاشات
لقد املنطقي. االستدالل يف ممتاز إنه برشف. يقاتل وهو جراي، آسا من أفضَل
واملحرِّر الربيطانية، أثنيام» «ذا دورية إىل املطبوعة مناقشاته إحدى أرسلُت
من خاٍل إنه مدة. منذ «كورتريل» دورية مقاُل َصَدر سينرشها. إنه يقول
لم كثريًة أشياءَ أقول وكأنني أبدو يجعلني … رائع يشء وهذا الضغينة،
بكل ويناشدك المارك، ضد استنتاجاتك كل يقتبس النهاية، ويف بالفعل. أُقلها
قليًال. قِلًقا سيجعلك أنه ر أتصوَّ الصحيحة. بالعقيدة مستمسًكا تظل أن جدية
مذهب قائَد باعتبارك شديد بدهاء موركيسون) (مع األسقف عليك … يُحرَّض
وارٌد أتذكَّر، ما حدِّ عىل بالذكر، الجدير الوحيد اآلخر النقدي املقال االتساقية.
أنه والغريب ما، جيولوجي كتبه ريفيو»، «لندن مجلة من الثالث العدد يف
ُهوية معرفة يف بشدة وأرغب شديدة، برباعٍة ُكِتب لقد الكتاب. يستحسن
األملانية برون ترجمة كانت إذا ما عودتك، عند أعرف، ألن ف أتلهَّ ُمؤلِّفه.
ف ُمتلهِّ هكسيل ال. أم املوضوع إىل انتباٍه أيَّ لفتت قد األنواع» «أصل لكتاب
عدد ولديه آخرين، مع سيُحرِّره ريفيو» هيستوري «ناتشورال دورية يف ملقال
ممتاًزا. ُمنتًَجا سيجعله أنه ا حقٍّ أعتقد ولهذا املمتازين؛ املساعدين من هائل
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عىل النبات بعلم املتعلِّقة األعمال من القليل سوى يشء عىل اآلن أعمل ال
جولتك ُمجريات ملعرفة فصاعًدا اآلن من ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ سأكون التسلية. سبيل
قذيفًة لإلنسان الجيولوجي التاريخ عن كتابك يكون أن ع أتوقَّ أثمرته. وما
اليل. السيدة إىل تحياتي أطيب مع طويًال. ر يتأخَّ أالَّ آُمل هائلة. بقوٍة مدوية
أفضل يشء لديَّ ليس لكن اإلرسال، يستحق الذي باليشء ليس هذا أن صحيح

أقوله.
مودتي خالص تقبَّل
داروين يس

واتكينز52 إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠؟] يوليو، ٣٠ داون،

واتكينز عزيزي
سوء مع منعزلة، حياة من أعيشه ما ظلِّ يف بالغة. سعادًة رسالتك منحتني
يفعل قد ا ممَّ أكثَر الخوايل األيام يف بخيايل أرسح ما كثريًا الصحية، حالتي
بقسماته أمامي يبدو اللطيف وجهك ذا هو وها األرجح، عىل الرجال معظُم

بالفعل. أراك كنت لو كما بوضوٍح وأراه امُلبهجة، القديمة
عن فضًال البالغة، لإلساءة كذلك وتعرَّض باإلشادة كتابي حظي لقد
تأثريه من أراه ما عىل ِبناءً لكن أكسفورد، أسقف جانب من الشديدة السخرية
الصحيح. الطريق عىل الغالب»، «يف أنني، بيقني أشعر ا، حقٍّ أْكفاء علماء يف
قد كلها الحيوانات أن ح وتُوضِّ سليمة، الحجج أن أظن سؤالك، بخصوص
تُسهم الضعيفة والعلل القياس وأن خمسة، أو أوَّلية أشكال أربعِة من انحدرت

واحد. أوَّيل نموذج من انحدرت قد كلها أنها توضيِح يف
الخوايل كامربيدج أيام إىل بذاكرتي أعود القديم. صديقي يا اللقاء إىل

خالص. برسور
مودتي خالص إليك
دوًما لك املخلص صديقك
داروين تشارلز
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داروين تشارلز إىل إتشهكسيل تي من
أغسطس١٨٦٠ ٦

داروين عزيزي
… إليك انضمَّ عظيًما جديًدا حليًفا أُعلن أن بد ال

تكتب تزل لم أنك أرى ذلك، عىل «وِعالوًة ييل: ما بيري فون إيلَّ كتب لقد
نبذات سوى منه أجد لم داروين السيد كتاب عن نقديٍّا مقاًال كتبَت املقاالت.
فيها َوَرد التي اإلنجليزية للصحيفة البشع االسم نسيت لقد أملانية. صحيفة يف
أنني إىل ونظًرا حال. أية عىل هنا الصحيفة عىل العثوَر أستطيع ال وأنا مقالك.
قد أكون وربما عالنيًة عنها تحدَّثُت التي داروين، السيد بأفكاِر ا جدٍّ مهتم
كتبتَه ما إيلَّ ترسل أن استطعت إذا للغاية لك ممتنٍّا فسأكون عنها، شيئًا نرشت

األفكار. هذه عن
األنواع تغريُّ عن داروين السيد ذكرها التي نفَسها األفكاَر ذكرُت لقد
الحيوانية الجغرافيا إىل استندُت لكني األول.) الجزءَ (طاِلع األنواع. أصل أو
(عن ألفورين» آند بابواس «أوبر أطروحة من األخري الفصل يف ستجد فقط.
أعرف أن دون تأكيد بكل املوضوع هذا عن أتحدَّث أنني والُفرس) البابواويني

به.» ا ُمهتمٍّ كان داروين السيد أنَّ
لكني هنا، كان عندما إليها يُشري التي األطروحَة بيري فون أعطاني لقد
أجدها، عندما يوَمني. قبل الخطاَب هذا يت تلقَّ أن منذ عليها العثوَر أستِطع لم

بمحتواها. سأُخربك
الدائم إخاليص لك
هكسيل إتش تي

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أغسطس ٨ داون،

هكسيل عزيزي
فون إن إرسالها. عىل قلبي أعماِق من وأشكرك رائعة، أخباًرا رسالتك نت تضمَّ
بالغة. بقوٍة الضعيفة أجايس وحجَج «إدنربة»] دورية [ناقد ِغلِّ كلَّ يحبط بيري
عون أيَّ نعترب إننا له ُقل الرب أجل فمن بيري، فون إىل خطابًا أرسلت إذا
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يشء، أي كتب وإذا للغاية، قيًما شيئًا واحدة، استحسان بإيماءة ولو لصفنا،
«ذا دورية يف ونرشها ترجمتَها سأُحاول ألنني نسخة؛ إيلَّ يرسل أن فناشده
أجايس هجوَم رأيت هل … أجايس أُثري كي «سيليمان» دورية ويف أثنيام»،
من األخري العدِد يف األنواع» «أصل كتاب عىل الضعيف الالهوتي امليتافيزيقي
لندن يف عليه إطالعك أن أدرك لكني إليك، سأرسله كنت «سيليمان»؟53 دورية
فاجنر آر إيلَّ أرَسل يل. تُعيده أن سبيل يف له ستتحمَّ ا ممَّ أقلَّ عناءً سيُكبِّدك
عالقتها حيث «من التصنيف» «عن أجايس مقالِة عن نبذًة يُعطي أملانيٍّا54 ُكتَيبًا
ا، جدٍّ خِطر» «حدٍّ إىل معنا االتفاق يف يصل ال إنه آخره. إىل داروين»، بآراء
وملَّا األنواع». «أصل وكتاب أجايس بني املنتصف يف تقع الحقيقة أن يظن لكنه
سيكتب إنه يقول أبعد. حدٍّ إىل محالة، ال سيصل فإنه الحد، هذا إىل وصل قد
نرش يف اللطيف الطيب وكييل يا تحياتي مع السنوي. [تقريره] يف عني مقاًال

الشيطان. إنجيل أعني اإلنجيل؛

الدائم صديقك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أغسطس ١١ داون،

لكني الجمهور، بكالم رأيه يتأثَّر قد رجٌل بأنك وودورد اعتقاد من ضحكُت …
التأثري من خائًفا كنت بأنني لنفيس االعرتاف عيلَّ كان بشدة، منه سخرت بعدما
رجاٌل يشنها التي الضارية الهجمات من الهائل الكمُّ هذا يُحِدثه قد الذي
كورتريل «ذا دورية من موراي) (أرسلها فائضة نسخًة أمِلك كنت ملَّا عظماء.
لقد بها. تستمتع ربما الربيدية؛ الدُّفعة هذه ضمن إليك أُرسلها فأنا ريفيو»،
وهوكر باألخطاء، ميلء إنه «أنتي-جيكوِبن». بصحيفة املتعلق بالجزء استمتعت
أن أودُّ أُلغيت، لكنها ما صفحًة ن يتضمَّ أن املفرتض من كان عليه. الرد يف يُفكِّر
باألسقف، تالعب … إن هوكر يقول عليه. تحتوي كانت فادح خطأ أي أعرف
لك مزعًجا املقاَل يجعل أن أراد لقد عنه، التعبري أراد رأي أي عن يُعربِّ وجعله
اثننَي. أو يوم غضون يف أثنيام» «ذا دورية عدَد سأُرسل ممكنة. درجٍة بأقىص
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أن يل يجوز فربما ظهرت، التي النقدية املقاالت ما تعرَف أن تُريد أنك بما
ليس وهو «سيليمان»، دورية من األخري العدد يف الذًعا نقًدا أجايسشنَّ أن أذكر
يقول الجيولوجية. األدلة كمال إىل ويستند التباينات، يُنِكر إذ اإلطالق؛ عىل جيًدا
واالنضمام رأيه تغيري وْشك عىل صار جدٍّا ذكيٍّا صديًقا ة ثمَّ إن جراي آسا يل
بارَسنز55 الربوفيسور نرش … أجايس كتبه الذي املقال هذا بسبب نا َصفِّ إىل
مفاهيمي، تُصوِّب تخمينية بحثية ورقًة «سيليمان» دورية من نفسه العدِد يف
جورنال» أجريكالترشال «هايالند دورية يف يوجد إطالًقا. مهمًة ليست وهي
ما كلُّ هذا كبرية. أهميًة يحمل ال وهو الحرشات، علماء أحُد كتبه نقدي مقاٌل
املتواصلة املتناوبة الهجمات أن بد ال هكسيل، يقول مثلما … تذكُّره أستطيع
ك التمسُّ عىل عازمون جراي وآسا وهكسيل هوكر أن أرى قريبًا. ف ستتوقَّ
ستُحدث نرشت، متى أنك، تماًما موقن إنني االستسالم، وعدم القتال بمواصلة
نسيت باملناسبة، آخرين. وكثريين االنتهازيني»، «املتلوِّنني كل يف كبريًا تأثريًا
أن أعتقد علميٍّا. ضعيف لكنه ونزيه، ا جدٍّ ُمتحرِّر دوبيني56 ُكتَيب أن أذكر أن
أرسل لقد … للغاية مشغول فهو الصيف؛ هذا مكان أي إىل يذهب لن هوكر
عن الروايات، بعض لسماع ا جدٍّ ف ُمتلهِّ أنا ا. جدٍّ لطيفة كثريًة خطاباٍت إيلَّ
أنك أذكر الجيولوجيا، عن الحديث بمناسبة تعود. حينما الجيولوجية أنشطتك
حوايل منذ الطباشريية. الرواسب يف املوجودة الرملية» «األنابيب ب ا مهتمٍّ كنَت
ُمثريًة مستٍو، عشبي حقل يف فجأًة تماًما دائرية حفرٌة ظهرت سنوات، ثالث
يوَمني منذ واآلن، الرتاب؛ من عربات عدة بحموالت وُملئت الجميع، دهشة بذلك
أوضح ما أُخرينَي. اثنتنَي أو قدم ملسافة دائري بشكٍل ًدا ُمجدَّ هبطت ثالثة، أو
اليوم، صباح العمَل استأنفت ببطء! تجري زالت ما التي لألشياء ذلك تبيان
عنها، القصرية مناقشتي كتابة أُنهي حني بالكالب، الُمتعلِّق الجزء عند وأنا
املتعدِّد باألصل املتعلِّقة الحجة تُقيِّم أن حينئٍذ يُمكن شئَت، وإذا سأنسخها،
بأن جديًرا يكون ربما يبدو، ما عىل ا ُمهمٍّ هذا ترى أنك إىل ونظًرا للكالب.
الذي نفسه ح املرجَّ االستنتاج إىل ستصل أنك من متيقنًا لست أنني مع تقرأه،
بتجميع وذلك ضدي؛ جدٍّا ُمؤثِّرة حجًة األسقف يطرح باملناسبة، إليه. لُت توصَّ
بعض يف األدلة ألن كبري؛ َجور هذا لكنَّ شديد، بتشكُّك فيها أتحدَّث كثرية حاالت

… مناقشتي يف ينعكس أن لهذا بد وال معضلة، الكلب حالة مثل الحاالت

127



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] أغسطس ١١ داون،

جراي عزيزي
مقاالت عدة وجدت أسبوع، حوايل قبل ساسكس من املنزل إىل عودتي عند
فأنا مانثيل»، «أتالنتيك مجلة يف املنشور األول، املقال بخصوص منك. ُمرسلًة
أجايس عىل ردودك أثنيام»57 «ذا ُمحرِّر أدَرج باملناسبة، بحيازته. ا جدٍّ سعيد
يف كنت ا ممَّ بها إعجابًا أشدَّ أصبحت هناك، قرأتها وعندما والبقية، وبوين
وحداثتها. ووضوحها وقوَّتها تكثيفها يف ا حقٍّ لإلعجاب مثريٌة أنها ذلك البداية.
املراوغة تلك أسخَف ما أفضل. يشء كتابة يف ينجح لم أجايس أن يدهشني
أن لو كما تتباين؟» أن يُمكن فكيف موجودة، األنواع تكن لم «إذا املنطقية:
ُمحدَّد فارق وجوَد يفرتض وهو لروعته يا ت. املؤقَّ وجودها يف يُشكِّك أحد أي
أشكاًال يِصف الذي الرجل، أن عجَب ال والرضوب! الفردية الفروق بني وواضح
يجد أن يستطيع ال بلَدين، يف موجودًة تكون عندما مختلفة أنواع بأنها متطابقًة
الداجنة الرضوب أن بافرتاضه ثانيًة املنطق عن يحيد أنه كما الطبيعة. يف تباينًا
املفرتض من (١٤٧ (صفحة الشخصية أهوائه إلشباع اإلنسان انتقاها التي
ا ردٍّ يستحق وال رديئًا، كله املقال أرى الطبيعية. األنواع أو الرضوب تُشبه أن
مهارتك أمتلك أنني يف بشدة وأشكُّ ذلك، أستطيع كنت وإن (حتى تفصيليٍّا
عدة عىل بالفعل رددت قد وأنت ومهاجمتها)، الضعيفة النقاط أبرز انتقاء يف
… لنا املعارضة الِكفة ميزان يف إطالًقا به يُستهان أجايسال اسم أن شك ال نقاط.
امُلتحرِّرة العقلية عىل فضلك من فلتشكره بارَسنز، الربوفيسور رأيت إذا
مليٍّا فكَّرت أنني تُخربه أن منك أرجو مقالته.58 بها كتب التي للغاية امُلنصفة
مفاجئ). كبري تبايٌن ظهور (أي مناِسبة ُمشوَّهة كائناٍت نشوء احتمالية يف
لكني كبرية، مساعدًة سيُقدِّم إنه بل بالطبع، هذا عىل اعرتاض أيُّ عندي ليس
إيجاَد أستِطع ولم املضني، الجهد من الكثريَ بذلت ألنني املوضوِع إىل أُشري ال
كلها الحاالت أن يل يبدو الحاالت. هذه مثل وجود باحتماليِة يُقنعني يشء
الِبنى جميع يف للغاية والجميل د املعقَّ التكيُّف من هائلة بدرجٍة تتسم تقريبًا
البذور نقطة تحت أملحت، وقد املفاجئ. ظهورها تصديق عن يُعجزنا حدٍّ إىل
الشاذة األفراُد تكون ما غالبًا االحتمالية. هذه إىل املعقوفة السنون ذات البديعة
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التدرُّج دقِة إىل وبالنظر الشاذة. خصائصها عادًة تنقل «ال» إنها أي عقيمًة؛
نفسه، الكبري الجيولوجي التكوين من متعاقبة فرعية» «مراحل أصداف يف
من الرأي. هذا مثل يف أشكُّ جعلتني عديدة أخرى اعتبارات ِذكر أستطيع
فيها يحافظ التي الداجنة، الكائنات عىل ما، حدٍّ إىل منطبًقا، يظل هذا أن املؤكَّد
بكالم االستشهاد من ذُهلت لقد البنية. يف املفاجئة ات التغريُّ بعض عىل اإلنسان
ت وَرسَ النباتات، لدى القرابة صالت يف خبريًا بصفته موركيسون آر السري
إحدى أن عن نات تكهُّ يطرح ما أحًدا أن سمعت عندما جسدي يف الُقشعريرة

حقيقية!59 سمكًة تلد أن يُمكن الحقيقية القرشيات

تحياتي أصدق تقبَّل
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] سبتمرب ١ داون،

اليل عزيزي
اليوم، صباح يته تلقَّ والذي والعرشين، الثامن يوم بتاريخ خ امُلؤرَّ خطابك أثار
الطبيعي االنتقاء يف مليٍّا فكَّرت أنك ح يُوضِّ ألنه «أسعدني»؛ لقد اهتمامي. بالَغ
يف تماًما عيلَّ جديد فهذا واملشكالت؛ االعرتاضات قلُة أدهَشتني ما شدَّ ًرا. ُمؤخَّ
عيلَّ. تماًما وجديًدا مختلًفا طابًعا تعليقاتك تحِمل املنشورة. النقدية املقاالت

ذهني. عىل يِرد مثلما الحجج بعض وأعرض رسيًعا، سأقرؤها
متصل» نحٍو «عىل ملتحًما كان جاالباجوس أرخبيل أن احتماليَة طرحُت
ولم فوربس، مذهب بصحِة يؤمنون الذين للكثريين اإلذعاِن ملجرَّد بأمريكا،
الحياة قيد عىل صغرية ثدييات ببقاء يتعلَّق فيما بهذا، إقراري يف الخطَر أَر
عىل ِبناءً جاالباجوس، أرخبيل حالَة أن الواقع الحالة. هذه مثل يف هناك
الهادئ املحيط يف ساحلية أنواع (أي ساحلية بحر أصداف عن ُمعيَّنة حقائَق
أرخبيل بأن األخرى الجزر حاالت جميع من أكثر أقنعتني الجنوبية) وأمريكا
هذا كان وإنما َقط، متصل نحٍو عىل الرئييس بالرب ملتحًما يكن لم جاالباجوس

والبقية. هوكر من وذعًرا خسيس، إذعان محَض
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الحياة قيد عىل تبَق لم الثدييات أن أظن املرجانية، الجزر بخصوص
املخطَّط (ألن ثدييات تسُكنها الرئيسية الجزر كانت لو حتى ا»، جدٍّ «طويًال
املرجانية، عاب الشِّ عن كتابي يف قلت كما املرجانية، الجزر ملجموعات العام
للغاية، الصغرية املساحة عىل ِبناءً وذلك سابقة)، «قارة» كمخطَّط يبدو ال
أو املرجانية الجزر كل تكون أن واحتمالية الخصوصية، الشديدة والظروف
مراًرا البحر بمياه وُغِمرت قت تشقَّ قد الهبوط، أثناء يف منها، العظمى الغالبية

مرجانية. كجزر وجودها إبان
عىل فِبناءً ثديي. إىل موجود زاحف أي ل تحوُّ إمكانية ر تصوُّ أستطيع ال
أكيًدا. شيئًا واحد سلف من الثدييات كل انحداَر أعترب أن ينبغي التنادد، حاالت
بُخلد أشبه أنه الظن أغلب بها. ن التكهُّ فيستحيل السلف، هذا طبيعة عن ا أمَّ
الحيواننَي هذَين ألن وذلك آخر؛ معروف شكل أيِّ من الشائك النمل آكل أو املاء
الثدييات. وطباع أقل) بدرجٍة الطيور (وطابع الزواحف طباع بني يجمعان
شكًال نتخيَّل أن يجب واألسماك، الزواحف بني حاليٍّا افة الذَّفَّ ط تتوسَّ ومثلما
الجنيني بالطابع تحتفظ (ألنها ناحية من والطيور الثدييات بني كوسيط ما
وبخصوص أخرى. ناحيٍة من والزواحف الثدييات وبني أطول)، فرتًة نفِسه
الالزم الزمن ر توفُّ عدم إىل إضافًة جزيرة، أي عىل ثديي كائن أي ر تطوُّ عدم
الجزيرة بهذه الخاص الرضوري السلف يكون أن بُد فال كهذا، مذهل ر لتطوُّ
رة «املتطوِّ الزواحف أحد ال الثدييات، أحد جننِي طابَع حامًال إليها وصل قد

األسماك. أو الطيور أو بالفعل»
جزءًا ستحفظ الوراثة لكن الثدييات، أحد عاداِت الطيور أحَد نُكِسب قد
جديد مخلوق تصنيف وتمنع تقريبًا، األبد إىل الطيور ببنية الشبيهة البنية من

حقيقي. ثديي حيوان أنه عىل
األحرى بل ناتك؛ تكهُّ بدقة ليس لكن الُجُزر، عهد بِقَدم نُت تكهَّ ما كثريًا
بما الطبيعي االنتقاء قيام «عدم» منظور من اإلطالق عىل بها ن أتكهَّ لم أنني
املايوسيني العرص من ساحلية أصداف وجود ة حجَّ إن ًعا. ُمتوقَّ سيغدو كان
ِقَدم [ب] التعرية) مقدار (من بشدة انبهرت لقد عيلَّ. جديدٌة الكناري جزر يف
وبخصوص النباتات. خصوصية مع يتوافق وُعمرها هيلينا، سانت جزيرة عهد
الخفافيش من ثالثة أو اثنان يوجد (ملحوظة: نيوزيلندا يف الخفافيش أن
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مجموعة منها ر تتطوَّ لم أظن) ما عىل الكناري جزر ويف ماديرا، يف األوروبية
سيما ال مفاجئًا، املثال هذا أجد فأنا الطريان، عىل القادرة غري الخفافيش من
أنه ح املرجَّ فمن ثَم ومن باملكان، ا جدٍّ خاصٌّ نيوزيلندا يف الخفافيش جنَس أن
العرص من حفريات وجود عن اآلن حديث ة وثمَّ طويلة، فرتة منذ إليها وصل
األوىل؛ الرضورية الخطوة توضيح يجب ذلك، من الرغم وعىل هناك. الطباشريي
ويف كانت، طريقة بأي أو األرض، عىل تتغذَّى أن الخفافيش اعتياد بداية أي
حقيقًة بالفعل أعرف بأنني االعرتاف إىل ُمضطر أنا الجو. باستثناء مكان، أي
يف أنني، الحظ الضفادع. يقتل هندي نوع وجود وهي أَال مشابهة، واحدة
التي األوىل، الخطوة أن بالفعل ح أُوضِّ ذكرتُها، التي اللعينة القطبي الدُّب حالِة
األمر ينطبق صعوبة»! أي تُشكِّل «لن «سهًال»، حوت إىل ل التحوُّ بها سيكون
يتمثَّل بدائي تباين أيَّ تُظِهر حقيقة أيَّ أعرف ال فأنا الفقمات؛ عىل نفسه
بحثُت لقد كثريًا؛ تتجوَّل الفقمات إن ثم الشواطئ. عىل الفقمات تغذي يف
عىل وجوده يقترص الفقمات من نوع ألي حالة «أي» أجد ولم جدوى بال
مع تهاجنت املتجوِّلة الفقمات أن ح امُلرجَّ فمن ثَم، ومن الجزر. من جزيرة
الطيور مع الحال هي مثلما ما، جزيرٍة عىل ما بتغيرٍي تمرُّ كانت نوع أفراد
ألنها الخفافيش؛ عىل حتى نفسه التعليق ينطبق وبرمودا. ماديرا يف الربية
٦٠٠ حوايل عنها يبُعد أنه مع الرئييس، الرب من برمودا إىل تأتي ما كثريًا
أن للمرء يُمكن جاالباجوس، أرخبيل يف البحرية اإلجوانة وبخصوص ميل.
واقتصار السحايل، لدى البحرية للعادات الشديدة الندرة عىل ِبناءً يستنتج،
قد األرجح عىل سَلَفها أنَّ صغرية، جزر بضع عىل األرضية األنواع وجود
منه؛ جاء الذي بلده معرفة املستحيل من لكن جاالباجوس، إىل أوًال وصل
ح املرجَّ من معروف. نوٍع بأي واضحة قرابة ِصلة ذا ليس أنه أعتقد ألنني
أنني أدَّعي ال الحالة هذه يف اآلن بحرية. ُجعَلت قد األرضية األنواع ذرية أن
نوٌع األرضية األنواع يف لدينا يوجد لكن العادات، يف تباين إظهاَر أستطيع
سيما ال اليشء)، بعض استثنائية حالٌة ذاتها حد يف (هذه النباتات عىل يتغذَّى
عىل أوًال تتغذَّى أن لذريتها كبريًا تغيريًا يكون ولن العموم، يف األشنيات عىل
ما قلُت لقد البحر. سطح تحت الواقعة الطحالِب عىل ثم الساحلية الطحالِب
أن يجب ذلك، رغم جيد. الهجومي نهجك لكنَّ الدفاع، سياق يف قوله أستطيع
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«يتصادف» عندما إال اإلطالق عىل فعيلٍّ تغيرٍي أيُّ ق يتحقَّ لن أنه دائًما نتذكَّر
يمنح لكي الصحيح؛ االتجاه يف كَليهما أو البنية أو العادات يف تباين حدوُث
املاء، أو األرَض تسكن التي األخرى الكائنات عىل أفضليًة املعني الحي الكائن
ا جدٍّ سعيد إنني ى. ُمسمٍّ غريَ طويًال وقتًا ُمعيَّنة، حالة أي يف هذا، يستغرق وقد
ستكون األدلة ميزان يف رأيك معرفة ألن الكالب؛ عن مخطوطتي ستقرأ بأنك
لفرتة فيه التفكري بعد للغاية صعبًا ما موضوٍع تقييُم يكون ما فغالبًا يل. ًة ُمهمَّ
إىل لالهتمام. ا جدٍّ املثري خطابك عىل قلبي أعماق من صدق بكل أشكرك طويلة.

اللقاء.
العزيز القديم أستاذي يا
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] سبتمرب ٢ داون،

هوكر عزيزي
ُمسنٍّا رجعيٍّا أصبحُت لقد اليوم. صباح يتُها تلقَّ التي أخبارك من مشدوه إنني
بنفسك وتُلقي تذهب أالَّ بالرب أستحلفك حيويتك. من مذهول أنني حدِّ إىل ا جدٍّ
بأنها أُقرَّ أن يجب تأكيد. بكل ك مسَّ قد الجنون أن أعتقد عجبًا، التهلكة. إىل
مثريًة أظنها التي لبنان، قمِة إىل وصلَت وإذا لالهتمام، ا جدٍّ مثرية جولًة ستكون
لكن هناك، الحجارة أسفل موجودة خنافس أي تجمع أن فيجب لالهتمام، ا جدٍّ
يُمكن فائدَة ال إنه القول يمكنني البطء. شديدة بعرباٍت أشبُه الحرشات علماء

َقط. الربيطانية األلب جباَل يستكشفوا لم [إنهم] منهم. تحصيلها
البالغة وحيواناتها بنباتاتها فلتهتم بشدة، ِملحية بُحريات أيَّ صادفت إذا

بها. االهتمام قلة بمدى فوجئت ما كثريًا فأنا الصغر؛
تُعارضفكرَة عبقريًة صعوباٍت يطرح الذي اليل، من طويًال خطابًا يُت تلقَّ
ا؛ جدٍّ جيد هذا أحدثه. ا ممَّ أكثَر يُحِدث لم االنتقاء أن بدعوى الطبيعي، االنتقاء
باهر خطاب إنه نواياه. يف جادٌّ وأنه تماًما، باملوضوع ا ُملمٍّ صار أنه يُبنيِّ ألنه

بالبهجة. قلبي ويغمر امُلجمل، يف ا جدٍّ

132



(تكملة) األنواع» «أصل كتاب

الرب. ليباركك وأطيبهم! أصدقائي أعزَّ يا سأفتقدك كم …
مودتي خالص تقبَّل
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] سبتمرب ١٠ داون،

لإلعجاب، ا جدٍّ ُمثري بشكٍل معروضًة أراها60 لكني مديحي، من تَملُّ سوف …
يُضاهى. ال بقدٍر جيدٌة الكثرية استعاراتك ا. جدٍّ ورائع جيد بأسلوب ومكتوبًة
ن متيقِّ فأنا جسيًما؛ ً خطأ ارتكبت لكني محاميًا، كنت إنك سابق خطاٍب يف قلُت
د ُمعقَّ مزيج هجني؛ أنت بماهيتك؛ سأُخربك إلهي، يا كال، شاعر. أنك من
كائنًا البرشيُة أشِهَدت الهوت! وعاِلم طبيعي تاريخ وعاِلم وشاعر محاٍم من

اإلطالق؟ عىل قبُل من مثلك استثنائيٍّا
جيدًة يل تبدو أنها ارتأيت التي الفقرات عىل خاطفة نظرة بإلقاءِ اكتفيُت
وهذه بالتحديد، ِذكرها عن يُعجزني حدٍّ إىل ا جدٍّ كثرية أنها أرى لكني ا، جدٍّ
ألوان بني امُلبِهج التشبيه عىل البحتة بالصدفة عيناي وقعت مباَلغة. ليست
«املاشية» أحافرِي يف صغريًا واحًدا ً خطأ أرى االصطناعية. ومجموعاتنا املنشور

الجنوبية. بأمريكا
أرى فأنا مختلف؛ بميزان الحجج يزن شخص كلَّ أن كيف أستغرُب
عن كبري بفارق الحقائق، من مفردٍة فئٍة أقوى الجنينية والظواهَر السماِت
أملح قد ادي نُقَّ من أحًدا أن أظن وال األنواع، تغريُّ فكرة تأييِد يف نظرياتها، أقرِب
وتواُرثه ا، جدٍّ صغرية سنٍّ يف التباين حدوث بداية عدَم أن يل يبدو ذلك. إىل
أو الطبيعي، التاريخ يف الحقائق أعظَم يرشح ا، جدٍّ ُمبكِّرة غري مكافئة فرتٍة يف

األجنة. تشابه وهي أَال الحيوان؛ علم يف باألحرى
يوليو أعداد يف مانثيل»، «أتالنتيك مجلة يف مقاالت ثالثة جراي الدكتور [كتب
اآلن وتُمثِّل ،١٨٦١ عام يف ُكتيِّب صورِة يف طباعتها أُعيدت وقد وأكتوبر، وأغسطس
الطبيعي االنتقاء تعارض «عدم بعنوان ،(١٨٧٦) «داروينيانا» كتاب يف الثالث الفصل

الطبيعي».] الالهوت مع
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] سبتمرب ١٢ داون،

اليل عزيزي
أحد أن هوكر إىل خطاٍب يف ذكرُت خطابَك. شخص أيَّ أُرَي أن يف َقط أُفكِّر لم
بصفٍة تستند أصلية، اعرتاضات من يحويه بما اهتمامي بالغ أثار قد خطاباتك
كان الذي بالقدِر كبريًا يكن لم الطبيعي االنتقاء تأثريَ أن فكرة إىل أساسية
امُلعارضة حجتك نت حسَّ أنك للتو يتُه تلقَّ الذي خطابك يف أرى … عه توقُّ يُحتَمل
حداثتها تدَع (ال الجمهور بني ملحوًظا تأثريًا ستُحِدث وهي الطبيعي؛ لالنتقاء
ا»، «حقٍّ ا جدٍّ ُمفِحمًة ليست أراها لكني ينبغي)، ا ممَّ أقوى تجعلها بأن تُغريك
مرحلًة القوارض بلوغ عدم سبب سيما ال عليها، الرد أستطيع ال أنني مع
فرتة منذ أسرتاليا سكنت أنها تفرتض أنك بد ال أسرتاليا. يف ر التطوُّ من عالية
جهلنا بأن أشعر لكني صحيح. غري أو صحيًحا هذا يكون وقد ا، جدٍّ طويلة
يف يتقدَّم أو تقريبًا هي كما بنيته وتبقى األشكال أحُد يُحَفظ فلماذا ا؛ جدٍّ عميٌق
اإلشكالية هذه إعطاء عن يُعجزني حدٍّ إىل ينقرض، أو يرتاجع، حتى أو تكوينه
العصور عدد نعرف ال خطابك، يف مراًرا تقول كما إننا، ثم ا؟ جدٍّ كبرية أهميًة
التكوين. يف كبري تقدُّم أي إحداُث استغرقها قد يكون ربما التي الجيولوجية
أعرتف لكني الجيولوجية، اإليوسيني العرص تكوينات يف املوجودة القرود تذكَّر
إجابات إعطاء سوى بوسعي وليس ممتاَزين، وصعوبًة اعرتاًضا طرحت بأنك
تويل ال فإنك ذلك، ومع أنت، وضعتَها التي كتلك تماًما، ومبهمة ُمقنعة غري
أي الصحيح؛ االتجاه يف أوًال تنشأ التي للتباينات املْطلقة للرضورة كافية أهميًة

الشواطئ. عىل التغذي عىل الفقمات تعوُّد بداية
يُصبح كثرية أنواٍع من فقط واحًدا نوًعا أن عن تقوله ما مع تماًما أتفق
مناقشٌة ولديَّ النباتات، رضوب جدولة عند بشدة بهرني هذا أن أتذكَّر ًال. معدَّ
التصنيف عن أفكاري يف بالطبع ضمنيٍّا يِرد وهو النقطة. هذه عن ما مكاٍن يف
الكبرية حتى األجناس، من اثننَي أو فقط واحًدا نوًعا أن يف املتمثِّلة ب والتشعُّ
منقرًضا كاملة أجناٍس من العديد ويُصبح جديدة، أنواٌع عنه تتولَّد منها،
من بالرغم األنواع». «أصل كتاب من ٣٤١ الصفحة فلتُطاِلع رجاءً … «تماًما»
من فقط قليلة قلًة أن حقيقَة األنواع» «أصل كتاب يف ذكرت أنني أتذكَّر ال ذلك،
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أفضَل طرًحا النظر وجهَة طرحَت لقد تتباين. التي هي جنس كل يف األنواع
األنواع من قليلة قلًة إن مراًرا، أقول كما القول، من فبدًال خطابك. يف بكثري
أي أنواع من قليلة قلًة إن أقول أن يجب كان واحد، آٍن يف تتباين التي هي
األسايس التفسري هو هذا ألن لة؛ ُمعدَّ تُصبح لكي «أصًال» تتباين التي هي جنس

… املنقوش ُمخطَّطي يف ح ُموضَّ وهو للتصنيف،
د تتجسَّ التي للتفسري القابلة غري الغريبة الحقيقة بشأِن تماًما معك أتفق
ما دائًما السيلوري. اللينجوال جنس أو األسرتالية والرتيجونيا املاء ُخلد حفظ يف
أشهر يف انتشاره أو بعينه ُمفرد نوع أي نُدرة سبَب نعرف ال أننا لنفيس أُكرِّر
املياه تسكن التي الكائنات عن ما مكاٍن يف مالحظات مجموعُة لديَّ البلدان.
هذا أن وأظن وسيط، أو قديٌم األشكال هذه من الكثري أن الغريب ومن العذبة،
املناطق يف أبطأ كان الكائنات تغريُّ ُمعدَّل وأن حدة، أقلَّ كان التناُحر بأن يُفرسَّ
بالبحر مقارنًة العذبة، املياه تُشكِّلها التي املناطق كل مثل الصغرية، املحصورة

اليابسة. أو
مشيميات تصبح لم الجرابيات أن إىل األخرية الصفحة يف تشري أنك أرى
إطالًقا املنطقي غري من أرى لكني النظرية، يف مشكلًة هذه معتربًا أسرتاليا، يف
من انحدرت قد واملشيميات الجرابيات أن نعترب أن يجب ألننا ذلك؛ ع تتوقَّ أن
عالية مرحلًة تبلغ لم القوارض أن عىل القائمة ة الحجَّ إن أدنى. وسيط شكِل
أقوى طويلة) فرتًة هناك موجودًة ظلَّت أنها (بافرتاض أسرتاليا يف ر التطوُّ من
إىل إضافًة متمايزة، متتالية «أنماط خلق إىل تُلمح أراك أن يؤسفني بكثري.
ذلك، بصحة اعرتفت إذا أنك، تذكَّر متمايزة». األصلية األنماط من ُمعنيَّ عدٍد
والحجة اإلطالق)، عىل عندي (األهم األجنة علم عىل القائمة الحجة عن فستتخىلَّ
وآذيت آذيتني لقد التنادد. عىل القائمة الحجة أو التشكُّل، علم عىل القائمة
اآلن سأكتفي ذلك. عىل فيه ستأسف الذي اليوم إىل ستعيش أنك وأعتقد نفسك،

األنواع. عن الحديث من القدِر بهذا
سنوات قبل إيلَّ رسالٍة يف تأليفك من كان إي نَسَخته الذي الالفت االقتباس
تفِرز تي عمَّ كانت وبينما سيسموندي؛ السيدة إىل وأرسلته هي نََسَخته عديدة!
األخرية اآلونة يف رصُت … إليها وأعادتها إي خطابات وجدت ًرا، مؤخَّ خطاباتها
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الكتابة، من بدًال الندية) جنس (نبات أراقب إنني مخزية؛ بصورة عاطًال
الكتابة. من بكثري أمتُع واملالحظة

مودتي خالص إليك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
إيستبورن، باريد، مارين ١٥
[١٨٦٠ سبتمرب ٢٣] األحد

اليل عزيزي
إنك للتو. هنا إىل سفري ُقبيل عرش الثامن اليوم بتاريخ خ املؤرَّ خطابك يُت تلقَّ
هذا يف تفكر ال الخطابات. عىل الرد عناءَ تُكبِّدني أن تُريد ال أنك عن تتحدَّث
ا ممَّ بكثري أكثر وهذا ورسوًرا، رشًفا خطاباتك من خطاب كلَّ أعترب ألنني أبًدا؛
أن ينبغي خطاب اآلن لديَّ اها. أتلقَّ التي الخطابات بعض عن قوله أستطيع
عن مكدَّسة» بكتابة مليئة مطوية صفحًة ١٣» من ُمكوَّن وهو عليه، ا ردٍّ أكتب

… األنواع! موضوع
بال «واحد» أبويٍّ أصٍل من انحدرت كلها الثدييات بأن راسخة قناعٌة لديَّ
ا جدٍّ الكثري أن يتضح التفاصيل، من الهائل الكم يف مليٍّا التفكري فعند شك.
وغريها، الرأس عظام عدد (مثل للغاية تافه تأثرٍي سوى عاداتها يف يؤثِّر ال منها
أعترب أن يجب اآلن ذلك). إىل وما املتطابق، الجنيني ر والتطوُّ الشعر، وتغطية
أن أُدرك مشرتك. أصٍل من الوراثة عن ناجًما التشابه من الكبري القدَر هذا
االنتقاء بتأثريات مشابه ِشبه أو مشابه عضو اكتساب تشهد الحاالت بعض
يف املتمثِّلة الحاالت هذه معظم يف يمكن ذلك، من بالرغم املستقلَّة. الطبيعي
املهمة. التناددية االختالفات بعض اكتشاُف التشابه، شديدة أعضاء اكتساب
الكهربائية»، «األعضاء بكلمتَي تبدأ التي ،١٩٣ الصفحة تقرأ أن منك أرجو
آخره، إىل … هذه» ا جدٍّ املتمايَزين النوَعني حاالت من كلٍّ «يف ُجملة أن وصدِّقني
هيكل عىل الحجة هذه طبِّق بإمعان. حالة كل صت تفحَّ ألنني ع؛ بترسُّ تُوَضع لم
قد بأنها ا جدٍّ القوي اعتقادي سبب وسرتى والخارجي، الداخيل كله، الثدييات
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أنني من متيقنًا ولست للتو، خطابك قراءة أعدُت واحد. سلف من كلها انحدرت
قصدك. أفهم

تطوَّرت الثدييات أن ن» «أُخمِّ التي الكيفيَة حان يُوضِّ بيانيَّني ُمخطََّطني أرِفق
«السيد بكلمتَي تبدأ التي ،٤٢٩ الصفحة كتابة عند قليًال ذلك يف فكَّرت بها.
واحد الختيار كافية معرفة لديَّ ليست الفقرة.) قراءة (يُرجى ووترهاوس».
بشدٍة يتشابه الجنينية الحالة يف الجرابيات دماغ كان إذا املخطََّطني. هذَين من
عهد ِقَدم مع يتسق وهذا بقوة، الثاني املخطَّط ل فسأُفضِّ املشيميات، دماغ مع
إذا ما وبخصوِص األول؛ املخطَّط ل أُفضِّ عام، بوجه «ميكروليستيس». خنافس
ُمبكِّرة فرتة من املراتب، عْرب االرتقاء أو ر، التطوُّ واصلت قد الجرابيات كانت
يمكن أن من تعقيًدا أشد وهي للغاية، دة ُمعقَّ ظروٍف عىل يعتمد فهذا ا؛ جدٍّ
رخويات أن حني يف السيلوري، العرص منذ اللينجوال جنس يرتِق لم تخمينها.

ارتقت. قد تكون ربما أخرى
وسيط شكٌل أنه ح امُلرجَّ من مجهوًال، شكًال املخطََّطني يف A الحرف يُمثِّل
بني وسيط شكٌل اآلن افة الذَّفَّ أن مثلما والطيور، والزواحف الثدييات بني
املاء بُخلد صلًة أقرُب املجهول الشكل هذا أن ح امُلرجَّ من والضفدعيات. األسماك

آخر. معروف شكل أي من
فكل … املفرد اإلنسان أصل مع يتعارض امُلتعدِّد الكالب أصل أن أظن ال
حدٍّ إىل قرد، أي إىل منها هائلة، بدرجة بعٍض إىل أقرب بعضها اإلنسان سالالت
أبويٍّ أصٍل من منحدرًة باعتبارها كلها اإلنسان سالالت إىل النظر عيلَّ يستوجب
أن ينبغي واحد). سلف من كلها الثدييات انحدار مع الحال هي (مثلما واحد
ا ممَّ املايض يف بًا تشعُّ وأقل عدًدا أقل كانت اإلنسان سالالت أن أرجحية أرتئي
حتى شذوذًا واألشد األدنى السالالت بعض تكن لم ما بالطبع وهذا اآلن، هي
كالبنا أن شخصيٍّا أنا أعتقد كما لنفرتض، انقرضت. قد الهوتنتوت ساللة من
فإن ذلك، وغري آوى، ابن وحيوانات الذئاب من ثالثة أو شكَلني من انحدرت
واحد سلف من منحدرًة نظرنا»، «وجهة من ذلك، رغم تظل الحيوانات هذه
حول ببساطة يرتكز فالسؤال الداجنة؛ الكالب بخصوص ا. جدٍّ قديم مجهول
إن أم واحًدا، نوًعا اإلنسان ن دجَّ أن منذ نتج قد كله االختالف ار مقدَّ كان إذا ما
والقوقاز الزنوج أن والبقية أجايس يظن الطبيعة. يف ينشأ االختالف من جزءًا
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ثدييات
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يستحقان كانا إذا ما نناقش أن عبٍث محض وهو متمايَزين، نوَعني اآلن صارا
أقل كان عندما نوعان، بأنهما املحدَّدة، القيمة ذي املعيار هذا وفق يوصفا أن

اليشء. بعض تمايًزا
وأرى النقطة، هذه بخصوص نفسك عىل بها أجبَت التي إجابتك مع أتفق
ر يتطوَّ قد جديد إنسان أي ر تطوُّ كبِح من اآلن اإلنسان يمارسه بما التشبيه
عليه» َمن يُزيل بأن األرض وجه ن «يُحسِّ األبيض فالرجل وجديًدا. جيًدا تشبيًها
عىل سأعتمد أظنني الجزر، بخصوص له. مماثلًة تكون تكاد التي األعراق حتى

والقوارض. الخفافيش عىل وليس وحَدها، الوقت توافر عدم ُحجة
فئات ر تطوُّ تكبح املحيطية الجزر يف قوارض أي أعرف ال ملحوظة:
استقدمه قد يكون «ربما» الذي جاالباجوس، أرخبيل فأر (باستثناء أخرى
الحايل، الفتقارنا «بكثري» أكرب أهميًة أويل أن ينبغي ذلك، ورغم اإلنسان).
تكوين درجة ذات معروفة حيوانات [أي] ل آخر، مكان أي أو الجزر يف سواء
كائن منها ر يتطوَّ أن يُمكن وغريها، والزواحف، واألسماك الثدييات بني وسيطة
باستثناء للدمار، كله العالم أنحاء يف فقاري كائن كل تعرَّض إذ جديد. ثديي
ماليني تنقيض فربما طويلة»، فرتة منذ موجودًة اآلن أصبحت التي «زواحفنا
مكافئ مستًوى عىل التطوُّر من عالية مرحلًة الزواحف تبلغ أن قبل العصور
ثدييات، وليس تماًما، جديدة» «فئًة ستُنشئ الوراثة، مبدأ عىل وِبناءً للثدييات،
إطالًقا أعرف ال منها! الفكرية القدرات يف أعىل تكون أن املمكن» «من كان وإن

ا. جدٍّ تخميني فهو الخطاب؛ بهذا ستهتم كنت إذا ما

تحياتي أصدق تقبَّل
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] سبتمرب ٢٦ داون،

فيه يُعارض هاريف من بصفحتَيها ورقة عرشة أربع من خطابًا يت تلقَّ …
أن الواقع لكنَّ الجديدة، املبتكرة التعليقات بعَض ن يتضمَّ أنه وصحيح كتابي،
يقرأ أن ناشدتُه غريب. وهذا الطبيعي، باالنتقاء أعنيه ما إطالًقا يفهم ال هاريف
تتطرَّق ال ألنك «سيليمان»؛ دورية من القادم العدد يف سيُنَرش الذي الحوار
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كلمات تقول ما دائًما أنك يل غرابًة األشد أوضَح. وتجعله إال أبًدا املوضوع إىل
فهم آخرون، وأناس وهوكر اليل ا أمَّ تماًما. قصدي عن تُعربِّ صفات وتستخدم
عليها. أعرتض مصطلحاٍت يستخدمون ما أحيانًا لكنهم تماًما، كتابي يفهمون
الحقيقة، من به بأس ال نصيب لرأيي كان إذا االستثنائي، تعبُك انتهى حسنًا،

… ُسًدى يذهب لن الهائل جهدك أن من يقني فكيلِّ
بفكرة اإليمان إىل ما يوًما ستصل أنك واثًقا، أكون وأكاد آُمل، زلت ما
بها تؤمن أو البداية يف إليها وصلت التي تلك من أكرب بدرجٍة األنواع تعديل
أشد درجًة أو أبعد، ا حدٍّ بلغت قد كنَت إذا بما تُخربني أن تستطيع هل اآلن.
ذلك. أعرف أن بشدة أود البداية؟ يف بلغته ا ممَّ بأفكاري اإليمان يف رسوًخا،
كثريًا يعرتض كان الذي اليل، مع للغاية الكثرية مراسالتي يف أُالحظ أن أستطيع
كبريًا تغيريًا بنفسه قناعاته غريَّ قد بنفسه، وعي دون من ربما أنه، البداية، يف
إن هوكر. عىل ينطبق نفسه األمر هذا أن وأظن املاضية، الستة األشهر خالل

أخرى. حقيقة أيُّ إياه تمنحني ا ممَّ بكثري أكربَ ثقًة تمنحني الحقيقة هذه

يساليل إىل داروين تشارلز من
إيستبورن، باريد، مارين ١٥

[١٨٦٠ سبتمرب ٢٨] الجمعة مساء
قناعته أحد أيُّ يُغريِّ لن كتابي. يقرءون األملان أن بسماع ا جدٍّ سعيد إنني …
األنواع. بشأن نفسه تلقاء من يتشكَّك بدأ قد يكن لم ما الجديدة األفكار ويعتنق
كان خطابًا. إليه أُرسل أن طويلة فرتة منذ أنوي طيبًا؟ رجًال كرون61 أليس
قد كنت … ثالثة أو فادَحني خطأَين واكتشف األرجل، ُهدابيات عىل يعمل
صعب ترشيح من له يا ذلك. عىل للرب والشكر التشكُّك، ببعض عنها تحدَّثت
التفسري يف الجسيم الخطأ ُجلُّ يكُمن فيه. أخفق قد نفسه هكسيل إن حتى ا جدٍّ
أخطاءً كانت لكنها أصفها. التي األجزاء يف وليس األجزاء، بشأن أطرحه الذي
يُبدي أن من بدًال كرون، أن هو ذلك كل أقول يجعلني الذي والسبب فادحة،
نويُت لطاملا والدماثة. اللطف بمنتهى أخطائي إىل أشار بي، شامت تفاُخر أيَّ
به. سيتصل «بون»، جامعة من كرون، الدكتور أن أظن وأشكره. إليه أُرسل أن
للكالب املتعدِّد األصل طرح يُمكن كيف أرى أن اآلن حتى أستطيع ال
هذا شعورك أليس صحيحة. بطريقة لإلنسان املتعدِّد لألصل حجًة باعتباره
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مستقل ِكيان النوع بأن كلها عقولنا يف عميًقا خ املرتسِّ ذاك من متبقيًا أثًرا
بحجة ترضُّ الكلب حالة أن هذا يعني أَال ب؟ الرضَّ عن متمايز يشء بذاته،
اإلنسان سالالت أن يف املتمثِّلة الرئيسية الحجج إحدى فإن ثمَّ ومن الخصوبة،

بشدة؟ تُضَعف بينها، فيما ِخصبة ألنها أنواًعا؛ وليست رضوٌب
الرتبية تأثري تحت ممكن تباين أي بأن هوكر يقوله ما مع تماًما أتفق
تلبية إىل الرامي االنتقاء أن يعني ال وهذا الطبيعة، يف «ممكن» فهو والزراعة
الحي الكائن مصلحة تحقيق إىل الرامي الطبيعي واالنتقاء اإلنسان، رغبات

إليه. الوصول أو نفسه الشكل تراكم إىل اإلطالق عىل سيؤديان
من البدء إىل اضُطِررت أنني لو الطبيعي»؛ «االنتقاء عن الحديث بمناسبة
رجاًال، أجد أنني ذلك الطبيعي». «الحفظ مصطلح الستخدمت ًدا، ُمجدَّ األول
قال مرتنَي. الكتاب قرأ أنه مع قصدي فْهَم يستطيعون ال دبلن، من هاريف مثل
النباتات يف «االنتقاء» «حدوث إن الربيطاني، املتحف أمني جراي، الدكتور يل
ق يتحقَّ قد التي بالكيفية إخباره ألحد يمكن وال وضوح! بكل مستحيًال يبدو

له! ذلك توضيح يُحاول لم املؤلِّف أن يُضيف أن اآلن له ويمكن ذلك!» بها

دوًما مودتي خالص
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
إيستبورن، باريد، مارين ١٥

[١٨٦٠] أكتوبر ٨
اليل عزيزي

ترجمَة تضم (مخطوطة برون كتبه ِلَما [اإلنجليزية] الرتجمة إليك أُرسُل
األنواع»)، «أصل لكتاب األملانية ترجمته نهاية يف برون طرحها التي االعرتاضات
لم وإشادة عامة عبارات من يحويه بما الفصل من األول الجزء أن العلم مع
قويًة تبدو حجًة عيلَّ يُقيم أنه ذلك الوجيهة. االنتقادات بعَض يُقدِّم إنه يُرتجم.
سبب تفسريَ أستطيع ال إنني بقوله ما، حدٍّ إىل فيها ُمحق وهو ظاهريٍّا، ُمؤثِّرة
لكن ذلك. إىل وما آخر، فأٍر لدى أطول وأذننَي ما فأٍر لدى أطول ذيل وجود
أن أو اإلطالق، عىل مًعا تتباين لم األجزاء هذه أن افرتاض بشأن يرتبك أنه يبدو
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ُمعاًرصا الحقيقة يف يَُعد أنه حدِّ إىل ا جدٍّ ضئيل بوقت اآلخر قبل تباين قد أحدها
يف االختالفات هذه أن يظن كان إذا ا عمَّ الخلق بفكرة املؤمن أسأل أن يل له.
بذلك، اعرتف وإذا النمو، بقوانني ما عالقًة لها أن أو فائدة، أي لها الفأَرين
ليشء ال مختلفًة الحيوانات خلَق الرب أن يظن َمن االنتقاء. دور يأتي فربما
لحجة قوة بأي يعرتف لن مالبسه، اإلنسان م يُصمِّ كما ع، التنوُّ أو للتسلية إال

أطرحها. التي الشخصنة
جليدية، فرتات عدة وجود بافرتايض يتعلَّق فيما فادًحا ً خطأ برون يُخطئ

عدمه. من الفرتات هذه مثل حدوث عن النظر ِبغض
كل يف نفِسه باملعدل يحدث ر التطوُّ أن بافرتايض يتعلَّق فيما يخطئ إنه
كلِّ إىل امُلفرتضة الهجرة مسألة بسبِب ذلك فهم أساء أنه أفرتض العالم. أنحاء

هيمنة. األكثر األشكال مناطق
أنه اتضح وإذا شئت، إذا إياه، وسأُعريك بري،62 الدكتور كتاب طلبُت لقد

جيد.
بالقدرة تتحىلَّ ال األنواع أن بشأن فهمك أسأت بأنني ا جدٍّ سعيد إنني …
ميَّال أنني يبدو جديدة. أنواًعا تلد الواقع، يف منها، قلًة أن مع التباين، عىل
حالُة يل تُبنيِّ اعرتاضات. أتخيَّل ما دائًما أنني أفرتض فهمك، إساءة إىل بشدة

… تماًما متفقان أننا ذكرتها التي الُحمر الهنود
يعارضني كان الذي ثويتس إيلَّ أرسله سيالن من خطاٌب جاءني باألمس
بظواهر املتعلِّقة بآرائك دراية أكثَر أصبحت كلما أنني، «أجد اآلن: يقول بشدة.

لها.» عقيل استحسان ازداد املختلفة، الطبيعة
رودويل63 إم جيه إىل داروين تشارلز من

إيستبورن، باريد، مارين ١٥
[١٨٦٠] نوفمرب ٥

العزيز سيدي
بودينج سوى يشءٌ عندي حالوته يضاهي ال الذي لخطابك، االمتنان غاية يف أنا
عن كتبته فيما ًعا ُمترسِّ كنُت لقد الجيدة. باألشياء ا جدٍّ ممتلئ فهو امليالد؛ عيد
أعطاني فقد موثوقة. مرجعيًة يل بدا ما إىل استناًدا تحدَّثت لكني القطط،64
هذا فيها الحظ متنوِّعة أجنبية سالالٍت بحاالِت قائمًة فوكس دي دبليو ل املبجَّ
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بحثية ورقة ة ثمَّ جدوى. دون سنوات طوال استثناءٍ عن يبحث وظلَّ االرتباط،
لوَن فقدت لُهريرة الغرابة شديدة حالة منها عديدة، حاالت تذكر أيًضا فرنسية
قد أكن لم مشابه. بتدريٍج السمع قدرَة واكتسبت «بالتدريج» األزرق عينَيها
السيد ك عمُّ ذكرها والتي القطط، تربية يف العناية أثَر تُبنيِّ التي بالحالة سمعت

بشدة. له أُبجِّ كنت ما دائًما الذي كريبي65
تُؤكِّد خطاباتك لكنَّ باملصاهرة، ك عمَّ كريبي السيد كان إذا ما أعرف ال
اللغات، دراسة يف ص تتخصَّ لم لو وأنك، عروقك، يف كريبي دم تحمل أنك يل

الطبيعي. التاريخ علماء صفوة من ألصبحت
الكلمات «ميالد عن الكتابة عىل عزِمك تنفيذ من تتمكَّن أن صدق بكل أرجو
هذا أن يرى والبعض حال، أي عىل ممتاًزا عنوانًا اخرتَت لقد وموتها». وحياتها
قبل هريشيل جيه السري يل قال حني أتذكَّر كتاب. تأليف يف األصعب الجزء هو
كما اللغَة ما شخٌص يعالج أن يتمنَّى إنه الصالح الرجاء رأس يف سنوات بضع
سيئ وألنني القرآن! ترجمت إذ بارع لُغوي أنك بد ال الجيولوجيا. اليل يعالج
إذا ما أعرف ال اللغويات. لعلماء باِلًغا احرتاًما أُكنُّ اللغات، فهِم يف بشع حدٍّ إىل
سيكون ويدجوود، هينزيل صهري كتبه الذي الكلمات»، اشتقاق «قاموس كان
بإيجاز، الكلمات نشأة يتناول لكنه ال، أم اإلطالق عىل صك تخصُّ مجال ِضمن
قد حقائق بأي ستُبلِّغني إنك بالقول تتكرَُّم يل. يبدو كما شديدة، وبرباعة
الخطابات بني فمن االمتنان. غاية يف سأكون أنني من متيقن وأنا ببالك، تخطر

ا. جدٍّ قليلة قلة سوى قيمًة خطاباِتك يضاهي ال اها، أتلقَّ التي الكثرية
عىل املكتوب املنظَّم غري الخطاب هذا عىل واعتذاري شكري خالص مع

العزيز. سيدي يا تحياتي أصدُق مني ولك عجل،

امتناني خالص تقبَّل
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] نوفمرب ٢٠

عىل («الحياة فيليبس كتاب أقرأ أن يف اآلن حتى قلبي يُطعني لم …
مذكرة يف بوين الربوفيسور بقلم ا جدٍّ طويًال ِعدائيٍّا نقديٍّا مقاًال وال األرض»)،
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بوصات ١٠ (طوله ُربعي ُكتيب يف املطبوعة للعلوم» األمريكية «األكاديمية
بانتقاداٍت عيلَّ سينهال أجايس أن سِمعت (باملناسبة، بوصات).66 ٨ وعرضه
كتاب بمبيعات إخباري عىل شكًرا «إسهامات».) كتاب من املقِبل الجزء يف الذعة
فرتٍة بعد جديدة طبعة ستُصَدر بها. سِمعت قد أكن لم التي األنواع» «أصل
أنني تعرُف وأنت واحدة، نقطة بشأن باألخص نصيحتك وأُريد أظن، ما عىل
أنها ببايل َخَطر بنصيحتك». سأسرتشد أني املؤكَّد و«من الرجال، أحكَم أراك
أي يحوي ال الذي األنواع»، «أصل كتاب يف أُدرج أن جيدة فكرًة ستكون «ربما»
خمسني) أو وأربعني عرشين بني (ترتاوح حواٍش مجموعَة اآلن، حتى حواٍش
ربما ناقٌد فيه أخطأ ما أن ببايل خطر فقد ادي. نُقَّ ألخطاء فقط صة ُمخصَّ
ثقًة بالنُّقاد يثق أالَّ يجب أنه للقارئ ح ستُوضِّ وثانيًا، . عاديٌّ قارئٌ فيه يُخطئ
لن عنها. الدفاع يف سأرغب خاصة، حقيقة أي تُهاَجم عندما وثالثًا، عمياء.
إذ الحًقا؛ تُمزَّق أن يجب أوَّلية عينة ُمجرَّد هنا أُرِفُق الغضب. من نوع أيَّ أُظِهر
ببايل خطرت التي الفكرَة طبيعة ألريك دقة أو عناية أي بال الذاكرة من أعددتها
جيًدا؟» فيها النظَر تُمعن بأن كبريًا صنيًعا إيلَّ وتُسدي تتكرَّم «فهالَّ فحسب.
إمعاُن سيكون الثقة. بعض القارئَ وتمنح جيًدا، تأثريًا ستُحِدث أنها أرى

بشعة. ُمملَّة ُمهمًة النقدية املقاالت كل يف النظر
مودتي خالص إليك
داروين يس

والصفحة املجلَّد إىل اإلشارات مواضُع فيها تُِرَكت الحوايش من عيِّناٌت ييل [فيما
وواَصل حوايش، يكتب كان أنه يبدو ما عىل نيس أنه الحاالت بعض يف سرُيى فارغة.

اليل: إىل خطابًا يكتب كان لو كما الكتابَة
الضغط «نظرية ب العسل نحل خاليا بنيَة أَرشح أنني بري الدكتور يؤكِّد •
غري أو مبارشة بطريقٍة تفسريها يُمكن كلمة أيَّ أقول ال لكني املدحوضة».

الضغط. إىل إشارة أنها عىل مبارشة
الحَمام «فقرات أن فيه ذكرت إنني قائًال بكتابي «إدنربة» دورية ناقد يستشهد •
إىل مكان أي يف أمُلح ال أنا الحقيقة». هذه ويعارض عددها، يف تتباين الظهرية

فحسب. الذيلية والفقرات العجزية الفقرات إىل أرشُت بل الظهرية، الفقرات
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لكنَّ الربنقيالت. خياشيم األعضاء هذه تكون أن يف «إدنربة» دورية ناقد يُشكِّك •
فعل مثلما خياشيم، بأنها د، تردُّ دون يعرتف، ١٨٥٤ عام يف أوين الربوفيسور

بعيد. زمن منذ هانرت جون
بعدم مقتنع أنني مفاُدها ملحوظة وستُدَرج اللعني، وايلد منطقة حساب سيُحذَف •
فيليبس، إىل واستناًدا ريفيو»، «ساترداي صحيفة يف نقدي مقال إىل استناًدا دقته

إليه. يُلمح أنه كتابه محتويات جدول يف أرى كما
تذكًُّرا أتذكَّره ا ممَّ فقط أقتبس هنا وأنا — «فريزر») (مجلة هوبكنز السيد يقول •
يف الشديد القصور إىل استناًدا آلرائي تأييًدا «أُحاجج إنني — دقيق غريَ واهيًا
العلم تاريخ يف اإلطالق عىل األوىل املرة هي هذه إن ويقول الجيولوجي»، السجل
بأشد مراًرا، أعرتف لكنني ُحجة. باعتباره بالجهل باالستشهاد فيها يسمع التي
الجيولوجيا تُقدِّمه الذي املنقوص الدليل بأن استخدامها، أستطيع مؤكِّدة لهجة
بني بالطبع كبري فرٌق يوجد آرائي. مع بشدة يتعارض تة املؤقَّ األشكال بخصوص
قويٍّا ليس أنه إظهار بمحاولة ذلك بعد والقياِم ما، باعرتاٍض الكامل االعرتاف
ذاك عىل حجتي أقمت أنني يُؤكِّد هوبكنز والسيد األوىل، للوهلة يبدو ما قدَر ا جدٍّ

االعرتاض.
التي املتعدِّدة الطرَق ح وأُوضِّ الطبيعي، االنتقاء عن حاشيًة أيًضا أُضيف سوف •

فهمه. بها أُيسء
الخشب ار نقَّ إن قويل جورنال» فيلوسوفيكال «إدنربة دورية يف الُكتَّاب أحُد يُكذِّب •
أن األهم لكنَّ عاَمني، طوال عاداته رصدُت لقد أبًدا. األشجار يرتاد ال البالتا يف
ال أنه منِّي تشديًدا أكثر بطريقٍة أكَّد يقوله، ما بصحِة الجميع يُقرُّ الذي أزارا،
الخشب» «نقار تسمية إطالق وجوَب موراي إيه السيد ينفي أبًدا. األشجار يرتاد
ولسان ُمدبَّب، ذيل وريش خلفيتان، وأخريان أماميتان قدٍم إصبعا لديه عليه؛
نفسه، واللون نفسها، الطريان وطريقة للجسم، العام الشكل ونفس ُمدبَّب، طويل
نفسه الجنس ِضمن قريب وقٍت حتى ُمصنًَّفا كان أنه صحيح نفسه. والصوت
اآلن صار لكنه األخرى، الخشب نقارات كل مع — Picus الحقيقية النقارات —
تلك وتختلف .Picidæ الخشب نقارات فصيلة بني مستقالٍّ جنًسا باعتباره مصنًَّفا
وأن ا، جدٍّ قويٍّا ليس منقارها أن يف فقط النموذجي Picus جنس عن الفصيلة
كل «يف إنه قويل تماًما تُربِّر الحقائق هذه أن أظن قليًال. ُمحدَّب العلوي فكَّها

خشب.] نقار األساسية» تكوينه أجزاء
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إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] نوفمرب ٢٢ داون،

هكسيل عزيزي
بإتقان ذلك ستفعل فأنت للداروينية؛ معاديًا مقاًال تكتب أالَّ بالرب أُناشدك
أن أستطيع التي الطرق أفضِل يف بالتفكري نفيس أُسيلِّ ما أحيانًا لعني. شديد
أو جيَدين ساخَرين بتعليَقني اإلدالء أستطيع أنني وأعتقد نفيس، بها أنتقد
دورية عدد رؤية سأنتظر ذلك. أُحاول أن قبل أوًال … سأراك لكني ثالثة،
هائًال هائًال، نفًعا يُجدي فربما نجح، إذا الجمر.67 من أحرِّ عىل ًفا ُمتلهِّ «ريفيو»

… ا حقٍّ ا جدٍّ
جديدة68 طبعة عىل فوًرا العمل أبدأ أن يجب أنني موراي من اليوم سمعُت
املبيعات. ن تُحسِّ لم النقدية املقاالت إن [موراي] يقول األنواع». «أصل كتاب من
مقاالتك، تقريبًا كلها كانت التي املبكِّرة، النقدية املقاالت تلك أن دوًما سأرى
انتقادات أو اقرتاحات أي لديك كانت إذا «جليلة». خدمًة املوضوع إىل أسَدت
ا جدٍّ ممتنٍّا فسأكون األنواع»، «أصل كتاب من جزء أي بشأن طْرحها تودُّ ُمهمة
إسهاب. دون من لكن أستطيع، ما قدَر التصحيح أعتزم ألنني بالطبع. [لها]
الرب من نعمة محض وهي بشدة، تكرهه ورصت املوضوع سئمت أنك بد ال

اللقاء. إىل تكرهني. لم إن

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] نوفمرب ٢٤ داون،

اليل عزيزي
الطرق أفضِل يف بالتفكري كثريًا استمتعت خطابك. عىل جزيًال شكًرا أشكرك
اتباع عىل األحوال، كل يف عازًما، كنُت لكني نُقادي، تجاهل بها أستطيع التي
نصيحتك.69 بحكمة مقتنًعا كنت خطابك، نهاية إىل أصل أن وقبل نصيحتك،
خطابك يف واردة نصيحة كل سأتبع مثلك! بأصدقاء أحظى أن ميزة من لها يا

بحذافريها.
نسخة، ٧٠٠ برشاء طلبات ى تلقَّ إنه يقول للتو موراي من خطابًا يُت تلقَّ

… فوًرا70 أبدأ أن يجب لذا إتاحته؛ املطلوب العدد نصف لديه ليس وإنه
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أنني تتذكَّر لعلك أسعدتني. واحدة صغرية بحقيقٍة أُخربك أن يجب ملحوظة:
واجهتني، التي الصعوبات أكرب إحدى إياها معتربًا لألسماك الكهربية باألعضاء أستشهد
من (وهو دبلن من ماكدونيل، إيلَّ أرَسل حسنًا، للغاية. ماكرة بروٍح الفقرة يذكر و…
دليًال تُشكِّل تها بُرمَّ الحالة صعوبة بأن يشعر كان إنه فيه يقول خطابًا الرجال)، صفوة
عن بعضها يبتعد الكهربائية األعضاء ذات األسماك أن عىل يقترص ال فاألمر ضدي. قويٍّا
يف الذيل قرب ويقع بعضها، يف الرأس قرب يقع العضو إن بل الحجم، يف ا جدٍّ بعض
تحوُّل أيُّ يكون أن مستحيًال يبدو تماًما. مختلفة بأعصاٍب ُمزوًَّدا ويكون اآلخر، بعضها
يذكر الذي ماكدونيل، يف شِمت بشدة، يعارضني الذي األصدقاء، أحد أن يبدو حدث. قد
من بالقرب متناددة أعضاء وجود من بد فال ا، ُمحقٍّ داروين كان لو إنه، لنفسه قال أنه
للعجب، ويا العمل، يف رشع لقد األخرى. الكهربائية غري األسماء يف والذيل الرأس من كلٍّ
االفرتاضية أفكاري تُسفر أن ُمرضيًا أوليس الصعوبة، من جزء زال فقد لذا وجدها!71 قد
قبل سنوات تمرَّ أن بد ال إنه يقول إذ ا؛ جدٍّ حذًرا ماكدونيل يبدو جميلة؟ اكتشافاٍت عن
جيًدا؛ يعرفها التي املوضوعات بخصوص ا أمَّ بعقيدتي، مؤمنًا نفسه تسمية عىل يجرؤ أن
كله. املوضوع عىل ضوءًا وتُلقي بشدة، معه آرائي تتَّفق األجنة، وعلم التشكُّل علم أي

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
١٨٦٠ نوفمرب ٢٦ داون،

جراي عزيزي
عىل يحتوي ثانيهما كان اللذَين الخطابنَي أعني خطابنَي. عىل أشكرك أن يجب
طبعة إصداَر فيه طلبُت الذي خطابي ى تتلقَّ أن قبل ُكتبا واللذَين التصحيحات،
صورة يف النقدية مقاالتك طباعة من جدوى ال إنه فيه وتقول أمريكية، جديدة
مقال إن أقول أن ا جدٍّ يُسعدني للشهرة. الُكتيبات نَيل استحالِة بسبب ُكتيب،
نرشه أُعيد قد الثاني، املقال أو «أتالنتيك»، دورية من أغسطس عدد مجلة
هناك. أَره لم لكني هيستوري»، ناتشورال أوف ماجازين آند «أنالز مجلة يف
من رأيته كما لإلعجاب»، «مثريًا وأراه أمس، يوم بإمعان كلَّه الثالث املقال قرأت
بالدرجة التصميم بمسألة أقتنع أن أستطيع ال إنني القول يُحزنني ولكن قبل.
أن أظن ال تماًما. منه ميئوس تشوُّش حالة يف أنني أعي بها. تقتنع التي
كل أرى أن أستطيع ال ذلك رغم لكني الصدفة، نتاُج نراه، الذي بشكلها نيا، الدُّ
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إىل تدفعني إنك حاسًما؛ مثاًال هنا لك سأرضب للتصميم. نتاًجا حدٍة عىل يشء
(صفحة ُمعيَّنة» مفيدة مسارات يف ُسريِّ «قد التباين ذاك أن تعتقد أنك استنتاِج
الطيور ذيل أن رؤيِة إىل ستُضطر أنك وأعتقد بذلك، اإليماَن أستطيع ال .(٤١٤
إشباع أجل من الريش هذا واتجاه ريشه عدِد يف التباين إىل ُدِفع قد الهزازة
واستخدمت برية، الهزازة الطيور كانت لو ذلك، من بالرغم رجال. بضعة نزوة
هبوب اتجاه نفس يف كاإلبحار ما، خاصٍة غاية أجل من الطبيعي غري ذيلها
م ُمصمَّ جميل تكيُّف من له «يا الجميع: لقال األخرى، الطيور عكس عىل الريح،

دائًما. وسأظل منها، ميئوس حرية حالِة يف إنني ًدا ُمجدَّ أقول لحكمة!»
(«مذكرات ُربعية مذكرة يف املطبوع بوين ملقال نقِدك عىل لك جزيًال شكًرا
به يزعم الذي الهدوء إن الثامن.) املجلَّد والعلوم»، للفنون األمريكية األكاديمية
حجًجا يُقدِّم أنه الشنيع من تماًما. سخيٌف العقل إىل تفتقر الحيوانات كل أن
تماًما االنتقاءَ ويتجاهل ،١٠٣ الصفحة يف الرتاكمي التباين إلمكانية معارضًة
حمامة أو القرون، القصرية املاشية من ن ُمحسَّ حيوان إنتاج احتمالية إن بالفعل!
معدومة، تكون تكاد البرشي االنتقاء دون من الرتاكمي بالتباين نة، ُمحسَّ نفاخة
أبرَع ما الطبيعي. االنتقاء دون من طبيعية أنواع إنتاج احتمالية هي وكذلك
بحسِب والفلك، الجيولوجيا ظواهر أن أتالنتيك» «ذا يف بها تُظِهر التي الطريقَة

الربعية. املذكرة يف ذلك يتجاهل لكنه ميتافيزيقية، ظواهُر بوين، يقوله ما
بوا-ريموند دو أن للتو سمعُت كتابي. عن به ألُخربك الكثري عندي ليس
البيع توقف لم النقدية املقاالت وكثرة جيدة، مبيعاٍت كتابي ق يُحقِّ معي. يتفق
إليك سأُرسل حة. ُمصحَّ جديدة طبعٍة عىل فوًرا العمل أبدأ أن يجب لذا …
وقت، أي يف الكتاب قراءة إعادة من تُمكِّنك فرصة أي لتوافر بًا تحسُّ نسخًة

للغاية! منه ضِجرت أنك بد ال إلهي، يا لكن،

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] ديسمرب ٢ داون،

يل أوضحت أنها يف مفيدًة كانت ذلك، رغم الِعدائية. النقدية املقاالت سئمُت …
سأرسل بالطبع جديدة. نقاشات بضعة وأطرح قليًال أُسهب أن ينبغي متى

الجديدة. الطبعة من نسخًة إليك
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بعدما لكن هائلة، مفاهيمي يف الكامنة الصعوبات أن يف تماًما معك أتفق
بأن قبل ذي من إيمانًا أشدَّ رصت ضدي، النقدية املقاالت قالته ما كلَّ رأيُت
أن وهو أَال إيماني؛ يُعزِّز آخر يشء ويوجد العموم». «يف صحيحة العقيدة
معي يتفقون صاروا فحسب ضئيل بقدٍر معي يتفقون كانوا الذين بعض
حدِة من قلَّلوا حادة معارضًة يُعارضونني كانوا الذين وبعض اآلن، أكرب بقدٍر
أرجح العامة الفكرَة ترى أن إىل تميل ال ألنك قليًال يُحبطني هذا معارضتهم.
اليشء. بعض شؤم نذيَر هذا أعترب البداية. يف تراها كنت ا ممَّ ضئيل بقدٍر ولو
أن وضوح بكل أرى أن أستطيع إيمانك. درجة عن راٍض أنا ذلك، وبخالف
يتبنَّونها َمن فسيكون اإلطالق، عىل وقت أي يف ا عامٍّ َقبوًال القت إذا آرائي،
يستطيعون أنهم يجدون وُشبَّانًا املسنني، العلماء محلَّ ويحلُّون يكربون ُشبَّانًا
تُمكِّنهم جديدة بحثية مسارات إىل يصلوا حتى بجدٍّ والبحث الحقائق تجميَع
إجراؤها يمكن ا ممَّ أفضَل االنحدار فكرِة عىل ِبناءً العلمية الدراسات إجراء من
الغرور بهذا الحديث إطالتي عىل فلتسامحني ولكن الخلق. فكرة عىل ِبناءً
يف سخيفة بطريقة يُفكِّر مثيل، شديدة ُعزلة يف املرء يعيش فعندما الشديد.

بيَديه. صنعه الذي عمله

تحياتي أصدَق تقبَّل
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] ديسمرب ١١ داون،

طباعة سيُعيد اقرتاحي، عىل وِبناءً اليوم؛ صباح جراي إيه من خطابًا يت تلقَّ …
إىل نسخة ٢٥٠ وسرُيسل ُكتَيب، شكل يف الثالثة أتالنتيك» «ذا مجلة مقاالت
نسًخا ع وسيُوزِّ كلها، الطبعة تكلفة نصَف مقابلها أدفع أن أنوي إنجلرتا
دعائية ومنشورات إعالنات، بضعة بإدراج أخرى نسٍخ بيع وسيحاول مجانية،

الدوريات. يف أمكن، إن
وألنني فرتة، منذ شديد بإمعان تشييل جيولوجيا فوربس ديفيد يدرس …
خاصية أي عىل الثناء ر أُقدِّ ا ممَّ بكثري أكثَر الدقيقة املالحظة عىل الثناء ر أُقدِّ
آخر نسِخ يف يُطاق» ال «الذي غروري عىل استطعت) (إذا فلتسامحني أخرى،
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أجمل من واحدًة بتشييل املتعلِّقة البحثية أُْفرودتك «أرى هنا: رسالته من جملة
التبخرت يف برغبة أشعر استثناء.» بال الجيولوجي العلمي االستقصاء نماذج

رومي! كديك

هوامش

أسرتاليا». «نباتات (1)
كاتُب يوردها التي املعادية الحجج .١٨٥٩ ديسمرب ٢٤ ريفيو»، «ساترداي (2)
كاتب يقول باألخص. وايلد منطقة تعرية مناقشة عىل يُركِّز وهو جيولوجيٌة، الناقد املقال
يف تردُّد بأي يشعر ال تقريبًا، قرن مليون إىل يحتاج ُحجته من جزء أيُّ كان «إذا املقال:

غرضه.» لتلبية املدة هذه بوجود يقبل أن
اآلن إىل رأيي، تغيري أستطيع ال …» :(١٨٦٠ يناير ٢) هيوويل الدكتور كتب (3)
يُمكن ال أنه حدِّ إىل والحقائق األفكار من ا جدٍّ كبريًا قدًرا يحوي كتبته ما لكن األقل. عىل
هيوويل الدكتور أن يُذَكر حرص.» بكل وطريقتها املعارضة أسِس انتقاء دون معارضته
من نسخة بوضع السماَح برفضه وذلك سنوات، عدة طوال عملية بطريقة ُمعاِرًضا ظلَّ

ترينيتي. كلية مكتبة يف األنواع» «أصل كتاب
.١٨٤٥ روسيا»، «جيولوجيا كتاب تأليف يف موركيسون مع شارك (4)

بلومفيلد. إل ل امُلبجَّ (5)
٧ يف نسخة، ٣٠٠٠ من املكوَّنة األنواع»، «أصل كتاب من الثانية الطبعة نُرشت (6)

يناير.
،(٢٨٥ الصفحة الثانية، (الطبعة األنواع» «أصل كتاب يف فقرة إىل هذا يشري (7)
املناقشة وتنتهي ضمنيٍّا. وايلد منطقة تعريُة عليها تُدل التي الزمنية الفرتة فيها نُوقشت
مليون ٣٠٠ من أطول فرتة انقضت قد تكون أن املستبَعد من فليس «لذا الجملة: بهذه
الطبعات يف الفقرة هذه ُحِذَفت وقد الثانية.» الجيولوجية الفرتة من األخري الجزء منذ سنة
من يتبنيَّ كما أصدقائه، بعُض به نصحه ما عكس عىل األنواع»، «أصل كتاب من الالحقة

الثانية. الطبعة من أبي نسخة يف رصاص بقلم املدوَّنة املالحظات
.٤٨٨ صفحة األوىل، الطبعة (8)
.١٨٥٩ الثدييات»، «تصنيف (9)
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هوكر دي جيه السري اتخذ أعاله. إليه املشار .١٨٦٠ كرونيكل»، جاردنرز «ذا (10)
لينديل. يُلِزم ال كي التام؛ الحياد موقَف

ا جدٍّ مرسور «إنني يقول: ١٨٦٠ عام يف موراي السيد إىل خطاب يف أبي كتب (11)
الواليات يف الطبيعي التاريخ علماء بني كتابي أحدثها التي اإلثارة عن جراي آسا قاله بما
بمثابة الواقع يف تَُعد عبارات استخدم لكنه الصحف، إحدى يف أجايس أدانه لقد املتحدة.

التجارية. املكتبات جمعية أمام أُلقيَت محارضٍة إىل يشري هذا أن يبدو جيد!» إعالن
كلمة استخدام عن باتلر، ألَّفه الذي الدِّين» يف «املماثلة كتاب من اقتباس (12)
الثانية، الصفحة يف وبيكون هيوويل من فقرات مع الثانية الطبعة يف أُدِرج وقد طبيعي،

العنوان. صفحة مقابل
.١٨٦٠ هيستوري»، ناتشورال أوف ماجازين آند «أنالز (13)

الثانية. الطبعة (14)
الُكتَيبات. تشبه إصدارات ثالثة يف األملانية الرتجمُة نَُرشت (15)

ُكِتبَت التي الكتب «أشدُّ وهي: أَال له؛ قيلت الكلمات من أخرى نسخًة اليل ذكر (16)
.٣٥٨ الصفحة الثاني. املجلَّد اليل»، تشارلز «حياة كتاب اإلطالق.» عىل املنطق عن شذوذًا
ذا أوف «جورنال دورية املاليو»، ألرخبيل الحيوانية الجغرافيا «عن (17)

.١٨٦٠ سوسايتي»، لينيان ذا أوف بروسيدينجز
نباتية. حفريات عاِلم بأنه املعروف بانربي، تشارلز السري الراحل (18)

.١٨٦٠ مارس يف آرتس»، آند ساينس أوف جورنال «أمرييكان مجلة يف نُرش (19)
.١٨٧٦ عام «داروينيانا»، دورية يف طبعها وأُعيَد

وتوزيعها األنواع أصل إىل أجايس نظرية «تَنظر هكذا: بإيجاز التناقض ص لُخِّ (20)
بالقدر للطبيعة وخارق نفسه بالقدر بدائيٌّ كَليهما أن عىل العالم أنحاء يف الحايل العام
نفسه»، بالقدر وطبيعي نفسه بالقدِر ر تطوَّ قد كَليهما أن فرتى داروين، نظريُة ا أمَّ نفسه،

.١٤ الصفحة «داروينيانا»، دورية
،١٨٠٩ عام املتحدة الواليات يف ُولد جالسكو. جامعة يف جيولوجيا أستاذ (21)

.١٨٦٦ عام وتُويف
أدناه. الوارد األسماء جدوَل طاِلع (22)

مارس ١٢ (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل الحق خطاٍب يف والدي كتب (23)
تماًما.» بينثام صْمَت م أتفهَّ «اآلن :(١٨٦٠
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أكسفورد. جامعة يف للجيولوجيا أستاذًا اآلن صار (24)
الخطاب. هذا تيل التي االقتباسات طاِلع (25)

فوسيت» هنري «حياة كتاب يف أبي كتابة من باالهتمام جديًرا خطابًا طاِلع (26)
.١٠١ الصفحة ،١٨٨٦ سيتفنز، السيد ألَّفه الذي

.١٨٦٠ أبريل (27)
.١٨٦٠ أبريل ريفيو»، «ويستيمينسرت (28)

.١٨٦٠ أبريل ريفيو»، «إدنربة (29)
.١٨٦٠ أبريل، ٧ (30)

نسخة عىل ومكتوب .١٨٦٠ أبريل ريفيو»، أمرييكان «نورث مجلة يف نُِرش (31)
حيث ٤٨٨؛ الصفحة يف واردة إليها امُلشار الفقرة بوين». الربوفيسور «بقلم ُجملة: أبي
ووقحة فظَّة — أخرى رضوٍب يُحىصمن ال «عدًدا نجد أن املفرتَض من إننا الكاتب يقول

«… واٍع غري لسبب مغًزى بال مخلوقات — الجدوى وعديمة
كتبه نقديٍّا مقاًال ن يتضمَّ الذي يناير، شهر عدد إىل يشري ذلك أن املؤكَّد من (32)

األنواع». «أصل كتاب عن كاربنرت الدكتور
الفلسفية. كامربيدج جمعية أمام سيجويك هجوم ضد (33)

تأليف يف هوكر مع شارك الهندي. النباتات عاِلم تومسون توماس الدكتور (34)
.١٨٥٥ الهندية»، «النباتات كتاب

بعض مشابه وضٍع يف كان أنه مع هاريف، الدكتور عىل الكالم هذا ينطبق ال (35)
أدناه. انظر اليشء.

الجمعية اجتماع لحضور أكسفورد إىل الذهاب من الصحية حالته منَعته (36)
الربيطانية.

كامربيدج «ذا صحيفة يف اليشء بعض مختًرصا سيجويك خطاب َوَرد (37)
.١٨٦٠ مايو ١٩ يف كرونيكل»،

أخربه َمن فْهم أساء قد أبي أن ويبدو الترشيح، أستاذ كالرك ويليام الراحل (38)
سيجويك يؤيِّد لم كالرك) (الربوفيسور أباه أن كالرك دبليو جيه السيد يل أكَّد إذ باملعلومة.

الهجوم. يف
يف ها» وتغريُّ األنواع ثبات «عن بعنوان مقاًال كتب شافهاوزن، هريمان (39)
ص «امللخَّ فصل طاِلع .١٨٥٣ بون، مدينة فريآينس»، ناتورهيست دي «فريهاندل دورية

األنواع).» «أصل كتاب يف التاريخي»
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تشامربز. روبرت إىل املؤلِّف ُهوية بشأن الترصيح هذا يستند (40)
مجلة من األخري العدد رأيت «هل هكسيل: السيد إىل خطاٍب يف والدي كتب (41)
ذكر قد الناقد ليت وعني. عنك دفاٍع من فيه ورد بما ا جدٍّ سعيد أنا ريفيو»؟ «ساترداي
املقال هذا من يل تبنيَّ كما ا، جدٍّ جيد رجل فهو الناقد، هذا ُهوية كانت أيٍّا أيًضا. هوكر
[ناقد هاَجم قد ليته جيًدا. موضوعه ويفهم ممتاز، بأسلوب يكتب إنه عنِّي. مقال وآخر

أشد.» بقوة «إدنربة»] مجلة
علم «جمعية أمام جادة»، هزلية «سخرية بعنوان قصرية ساخرة مقالٌة ُقرئت (42)
خاصة. نُسخ سوى منها يُطبَع ولم ،١٨٦٠ فرباير ١٧ دبلن»، جامعة يف والنبات الحيوان

.«١٨٦٠ أكتوبر الكاتب، ندم خالص «مع عليها مكتوب أبي إىل امُلهداة النسخة
.١٨٦٠ مايو (43)

(بوسطن، إكزامينر»، كريستيان «ذا دورية يف لويل إيه جيه الراحل مقال (44)
.(١٨٦٠ مايو املتحدة، الواليات

.١٨٦٠ مايو إكزامينر»، كريستيان «ذا دورية يف لويل إيه جيه (45)
الصفحة ،١٨٦٣ هكسيل، إتش تي بقلم الطبيعة» يف اإلنسان «مكان كتاب (46)

.١١٤
.١٨٦١ ريفيو» هيستوري «ناتشوال دورية طاِلع (47)

.٣٣٥ صفحة الثاني، املجلَّد اليل، تأليف من «خطابات» كتاب (48)
قال هكسيل أن يتذكَّر ال بوضوح، املشهَد يتذكَّر الذي كاروس، يف الربوفيسور (49)
ما. نوًعا صحيحة غريُ «القرد» لُجملة اليل رواية أن أيًضا ويعتقد فيه». «مشكوك كلمة

كتب ريفيو»، «كورتريل دورية يف األسقُف نرشه الذي النقدي املقال بخصوص (50)
دراية عىل وُهم نقدي مقال كتابَة يستطيعون أنهم األذكياء الرجاُل هؤالء «يظن والدي:

النقاش.» محلِّ املوضوع أو ينقدونه الذي بالكتاب ا جدٍّ ضئيلة
التي املواقف من «العديَد بالتفصيل جراي الدكتور انتقد .١٨٦٠ أبريل ١٠ (51)
أجايس». والربوفيسور بوين والربوفيسور إيه] [جيه السيد السابق االجتماع يف اتخذها

.١٨٦٠ أغسطس، ٤ أثنيام»، «ذا دورية يف طبعه أُعيد
األول. الجزء طاِلع (52)

سيليمان «دورية باسم (املعروفة والفنون» للعلوم األمريكية «الدورية (53)
يف «إسهامات كتاب من الثالث املجلَّد من أبي نسخَة تحمل .١٨٦٠ يوليو جورنال»)،
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املجلَّد، ذاك من متقدِّمة مسوَّداٍت من ُطِبَعت التي املتحدة»، للواليات الطبيعي التاريخ
يف وأتباعه داروين ينجح لم «إذا التالية: الفقرة ُمقابل رصاص بقلم مكتوبة ا» «حقٍّ كلمة
ُمعيَّنني أفراد وجود تفضيل جانب إىل آخر يشء إىل يهُدف البقاء عىل الرصاع أن إظهار

رسابًا». يالحقون أنهم قريبًا يكتشفون فسوف آخرين، أفراد وجوِد عىل
داروين». بآراء عالقتها حيث من آخره، إىل للتصنيف، أجايس لويس «مبادئ (54)

.١٨٦٠ أنزايجن»، جيلريتن «جوتينيشن دورية من مستقالٍّ طباعته أُعيدت
هارفارد. جامعة يف القانون أستاذ بارَسنز، زيوَفِلس (55)

عىل يتعلَّق فيما النباتات لدى الجنيس للنشاط الغائية العلل عىل «تعليقات (56)
الربيطانية، الجمعية تقرير األنواع»». «أصل عن داروين السيد بعمل الخصوص وجه

.١٨٦٠
.١٨٦٠ أغسطس ٤ (57)

.١٨٦٠ يوليو، عدد جورنال»، «سيليمان دورية (58)
أسماك عن حديثه يف املذكور، السابق املصدر من ٥ الصفحة يف بارَسنز، يقول (59)
الحقائق هذه من نستنتج أن املبالغة من هل «اآلن، «سيفاالسبيس»: وأسماك «ترييكثيس»
أن حدِّ إىل بسمكة الشبه شديَد كان القرشيات، أحد كان إذا الحيواننَي، هذَين من أيٍّا أن
الشبه شديَد كان فقد سمكة، نفسه هو كان إذا أو سمكة، أصبحت ربما بَيضاته بعض

القرشيات؟» أحد بيضِة من ُولِد قد يكون ربما أنه حدِّ إىل القرشيات بأحد
.١٨٦٠ يوليو، عدد مانثيل»، «أتالنتيك مجلة يف جراي الدكتور مقالة (60)

ر تطوُّ عن واألخرى الالصقة، الغدد عن واحدة ورقتنَي؛ كرون أوجست نرش (61)
السادس والعدد والعرشون الخامس العدد فيجمان»، «أرشيف دورية يف األرجل، هدابيات
كتاب الالصقة، بالغدد يتعلَّق فيما فادًحا ً خطأ ارتكب أنه والدي ذكر وقد والعرشون.

الذاتية». داروين «سرية
.١٨٦٠ بري، آر يس بقلم ،« للتغريُّ قابلًة ليست «األنواع كتاب (62)

وهو يتذكَّره والدي، مع كامربيدج يف درس الذي رودويل، إم جيه ل املبجَّ (63)
عن عجوٌز دجاجٌة تعرفه ما مع ا جدٍّ تتشابه أرضنا ببنية معرفتنا كل أن «أرى يقول:

أركانه.» أحد يف األرض تنقر فدان مائة مساحته حقٍل
األوىل، الطبعة األنواع»، «أصل دائًما»، صماء الزرقاء العيون ذات «القطط (64)

.١٢ الصفحة
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(تكملة) األنواع» «أصل كتاب

الحرشات» علم يف «مقدِّمة كتاب تأليف سبنسيف مع شارك الذي كريبي، ويليام (65)
.١٨١٨ الشهري،

بوين، فرانسيس بقلم ر». التطوُّ نظرية أشكال أحدث عىل «تعليقات بعنوان (66)
للفنون األمريكية «األكاديمية هارفارد. جامعة يف األخالقية والفلسفة الطبيعي الدين أستاذ

الثامن. املجلَّد والعلوم»،
هيستوري «ناتشورال دورية من الجديدة السلسلة من األول العدد ظهر (67)

.١٨٦١ عام يف ريفيو»
الثالثة. الطبعة (68)

كانت نصيحتك أن أرى الجديدة. طبعتي إنجاز يف بطيئًا ًما تقدُّ «أحرز (69)
بإسهاب مبارش، ذكر أي ِذكرها دون الناقدة، املقاالت كل عىل الرد أستطيع «ممتازة».
سأُعامله من هو وحَده برون وهناك. هنا جديدة فقرة إدراج مع وهناك، هنا بسيط
عرشين حوايل وسأُضيف كثريًا، كتابي ن سأُحسِّ أظنني باسمه. اعرتاضاته وأذكر باحرتام

.١٨٦٠ ديسمرب، ٤ اليل، إىل خطاب من فقط.» صفحًة
.١٨٦١ أبريل يف نُرشت التي األنواع»، «أصل من الثالثة الطبعة يف (70)

العضو مع بالتنادد متسًما يبدو الورنك سمك لدى عضو «عن بعنوان مقالة (71)
ريفيو» هيستوري «ناتشورال دورية ماكدونيل، آر كتبها الرعاد.» سمك لدى الكهربائي

.٥٧ الصفحة ،١٨٦١
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الثالث الفصل

ر التطوُّ انتشار

١٨٦١-١٨٦٢

كتاب من الثالث الفصل كتابة إنهاء عىل يعمل يزل لم وأبي ١٨٦١ عام بداية [حلَّت
حتى منه ينتِه ولم السابق، أغسطس يف كتابته بدأ قد كان والنباتات». الحيوانات «تباين
ويناير ١٨٦٠ ديسمرب (خالل املدة هذه من جزء مدار عىل انشغل أنه غري .١٨٦١ مارس
«أصل كتاب من نسخة) ٢٠٠٠ قوامها (بلغ جديدة لطبعة اإلعداد يف أظن) ما عىل ١٨٦١

.١٨٦١ أبريل يف ونَُرشت كثرية، وإضافات تصحيحاٍت شهدت األنواع»
:١٨٦٠ ديسمرب يف موراي إىل خطابًا أرَسل الثالثة، الطبعة هذه وبخصوص

كان أكثر، كانت كلما ستطبعها، التي النسخ عدد تُحدِّد عندما قرارك بمعرفة «سأسعد
أالَّ أرجو ألنني أرضار؛ حدوث عدم مع يتوافق إنه حتى النواحي، جميع من يل أفضل ذلك
اإلضافات باألحرى أو التصحيحات من الهائل الكم هذا مثل إجراء إىل أبًدا ذلك بعد أُضطر
األقل. عىل املقصوَد يفهمون األغبياء املراجعني من العديد أجعل أن أمِل عىل أجريتها التي

ذلك.» ق ستُحقِّ التعديالت هذه أن وأظن كبريًا، تحسينًا الكتاب عىل أُضفي أن أرجو
تاريخي «ملخص فصل الجديدة الطبعة يف لالهتمام املثرية السمات إحدى كانت
واستمرَّ مرة، ألول آنذاك ظهر الذي األنواع». أصل بشأن اآلراء تقدُّم مستجدات آلخر
املؤلَّف لطابع قوية بصمًة الفصُل هذا يحمل الكتاب.1 من الالحقة الطبعات يف ظهوره
من ينُج لم أنه مع ا، تامٍّ إنصاًفا أسالفه كل إنصاف يف الواضحة الرغبة يف الشخيص

حتى. النقطة هذه بخصوص السلبية االنتقادات
الطبعة إلصدار النهائية الرتتيبات اكتملت ،(١٨٦١) الحايل العام ذاك نهاية ُقرب
اإلنجليزية الطبعة من نسخًة أرسلت سبتمرب ويف األنواع»، «أصل كتاب من األوىل الفرنسية



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يف آنذاك ينترش الكتاب كان الرتجمة. مهمَة تولَّت التي روييه، كليمنس اآلنسة إىل الثالثة
فقد رأينا. كما ١٨٦٠ عام يف أملانية ترجمة ت ونُِرشَ هولندية، طبعٌة صدرت إذ أوروبا؛ قارة
يثري كتابي أن «يبدو قائًال: ،(١٨٦١ سبتمرب ١٠ (بتاريخ موراي السيد إىل خطاب يف كتب
ُكِرس، قد الصمت كان إيلَّ.» أُرِسَلت التي النقاشات عدد عىل ِبناءً أملانيا، يف بالًغا اهتماًما
ر. التطوُّ نظرية مؤيدي أشد من واحًدا األملاني الِعلم صوت صار سنوات، بضع غضون ويف
من هائلة مجموعة عىل يعمل والدي كان (١٨٦١) العام من األول الجزء طوال
والنباتات». الحيوانات «تباين كتاب من األول الفصل يف بالرتتيب نُظَِّمت التي التفاصيل
الدواجن من االنتهاء مايو، ١٦» مثل مقتضبة إدخاالت يومياته مفكرة يف تظهر ولذلك

البط». مايو، ٣١ أسابيع)؛ (ثمانية
وهي أغسطس؛ ٢٧ حتى مكث حيث توركي، إىل أرسته مع سافر يوليو، من األول يف
ويوم». أسابيع «ثمانية بأنها إيَّاها واصًفا يومياته مفكرة يف ُمميًَّزا إدراًجا أدرجها إجازة
بيوٍت من ُمقوًَّسا ا صفٍّ كان الذي كريسنت»، «هيسكيث يف موجوًدا سكنه الذي البيت كان
املنطقة عن اليشء بعض ومنعزًال قصرية، بمسافة البحر شمال يقع مبهج بشكٍل مرتاصة
الُجريف الساحيل الحد عن بعيًدا وليس آنذاك، البلدة من الرئييس الجزء تُمثِّل كانت التي

كوف». «أنستيز حي يف الجميل
تلقيح موضوع عىل عمل العام، من املتبقية الفرتة وطوال توركي، إجازة أثناء يف
(كما حياته سجَل ألن الحايل؛ الفصل يف ١٨٦١ عام من الجزء هذا يُعَرض لن السحلبيات.
تُوضع عندما أوضح يصبح أنه خطاباته، يف ورد كما يبدو، الكتاب) تقديم يف ح ُموضَّ هو
ن تتضمَّ فلن ثَم، ومن منفصل. نحٍو عىل وتُناَقش مًعا النباتات بعلم املتعلِّقة أعماله كل
«أصل كتاب موضوعات يف االستفاضة نحو أعماله تقدُّم سوى الحالية الفصول مجموعُة

ذلك.] وغري اإلنسان»، و«نشأة والنباتات»، الحيوانات «تباين كتاب نرش مثل األنواع»،
هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من

[١٨٦١] يناير ١٥ داون،
هوكر عزيزي

… يدك خط رؤية عند قلبي السعادة تغُمر ما دائًما
املقالَة أرى … الكتابة وقوة هكسيل، مقالة عن تقوله ما مع تماًما أتفق
الكتَب أوليفر بها ص لخَّ التي تلك ممتازة طريقة من لها يا ممتازة. كلها
… تأكيد! بكل قراءته وأكثر اطالَعه أوسَع ما إلهي، يا النبات! بعلم املتعلِّقة
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ال قراءته. عن يُعجز املرء أن حدِّ إىل مملٌّ فيليبس2 كتاب أن تماًما أتفق
… بري كتبه ما قراءة تحاول أن إىل داعي

كتبه الذي العضوية» القرابة خالل من األنواع «أصل كتاَب صادفت إذا
القارئ من يطلب إنه … منه متفرِّقة صفحات بضع فاقرأ فريك، الدكتور
مبنية كلها نتائجي أن حني يف باالستقراء [نتيجته] إىل ل توصَّ أنه مالحظَة
أمام بحثيًة ورقًة قرأ قد نيل السيد يُدعى رجًال أن أرى فقط. «القياس» عىل
بذلك. يعنيه ما أعرف ال لكني النموذجي»؛ «االنتقاء عن الحيوان علم جمعية
اقتصاًدا وأشدَّ أشدَّ أكون أن يجب أنني أجد ألنني سبنرس إتش كتبه ما أقرأ لم
صحتي أن األحيان بعض يف أظن ا. جدٍّ ضئيلة عافية من لديَّ ما استخدام يف
بقليل، اعتداًال أكثَر الشنيع الطقس هذا يُصبح حاملا … قريب ا عمَّ تماًما ستنهار
الرداء «ذات رواية قرأت هل املائي. العالج من لقليل الخضوَع أُجرِّب أن يجب
أثار كتابًا ح أُرشِّ أن أستطيع عجيب. حدٍّ إىل لالهتمام مثرية حبْكتها األبيض»؟
إنه أوملستيد. ألَّفه الذي النائية»، املناطق يف «رحلة كتاب وهو أَال اهتمامي؛ بالَغ
الواليات يف والعبودية لإلنسان الباهرة بالتفاصيل مفعمة واضحة صورًة يرسم

… الجنوبية

يساليل إىل داروين تشارلز من
١٨٦١ فرباير ٢

اليل عزيزي
جراي إيه من خطاب من واملقتبسة هنا املرفقة الفقرة قراءة ستودُّ أنك ارتأيُت
ألنني إنجلرتا) إىل منه نَُسًخا وسريسل ُكتَيب3 شكل يف مراجعاته يطبع (الذي

الواقع: يف كبرية بدرجٍة صالحنا يف يقوله ما أن أرى
وأجايس، بوين يبلغه الذي املدى عن كثريًا لك ألحكي وقتًا أملك كنت «ليتني
(انتقال أنواعها بجميع كلها الوراثة وجوَد يُنكر فاألول الخاصة. بطريقته كلٌّ
وراثيٍّا منحدرون أننا يُنكر يكاد والثاني ُمحدَّدة). أمثلة خال بأكمله الصفات
أنها الواضح من يبدو التي اللغات أن عىل ويُرص أجدادنا، أجداد أجداد من
بأيٍّ تَدين ال والسنسكريتية، واليونانية الالتينية مثل واحد، أصٍل إىل منتِسبة
بأن أجايس يعرتف بذاتها؛ أصلية كلها إنها أي مشرتك؛ ألصٍل تشابهاتها من
وأنه واحد، أساٍس عىل قائمان األشكال، أو األنواع واشتقاق اللغات، اشتقاق
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منطقي هذا إن له ُقلت وقد األول، بصحِة أقرَّ إذا الثاني بصحة يُِقر أن بد ال
تماًما.»

رائًعا؟ هذا أليس
الدائم صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] فرباير ٤ داون،

هوكر عزيزي
يذوب. العلم تجاه جمودك أن ومعرفة الودي، الطويل خطابك ي بتلقِّ ُرسرُت
تَذُْب ال لكن اليشء، بعض أطوَل وقتًا استمرَّ قد الجمود ذاك أن لو أتمنَّى أكاد
طويلة لفرتات يعمل أن يستطيع أحد ال أشد. قوة وال ينبغي ا ممَّ أرسَع بوتريٍة
يف أعَظك أن بي يجُدر ال أنه غري عاطًال، كسوًال فلتُكن تفعل. كنت ما بمقداِر
كثريًا، ذلك أتمنَّى أنني رغم عاطًال أكون أن أستطيع ال نفيس عن فأنا هذا؛
بلغة مكتوبة إجازة كلمة أن أعترب فأنا العمل. عند إال أبًدا راحتي أجد وال
إتش مع اللطيف تعاطفك عىل صدق بكل نشكرك بشدة. يُحزنني وهذا ميتة،
وصارت القديمة، حالها إىل العودة عىل اآلن شارفت لقد … [ابنته] املسكينة
أصبح لقد … األحيان بعض يف يوميٍّا مرَّتنَي اثنتنَي أو ساعًة النهوض تستطيع
أشدَّ ما حياتنا. قاعدَة ممكن، قدٍر بأقل أو مطلًقا، املستقبل يف التفكري عدُم
املستقبل، من خوف بال كانت إذ الشباب؛ زمن يف عليه كانت ا عمَّ الحياة اختالَف

واقعي. أساس بال كانت وإن ذهبية، بآمال ومليئًة
السيدات أن أظن ال ريفيو»، هيستوري «ناتشورال دورية بخصوص …
الحايل الوقت يف الدورية لكنَّ السحايل»؛ «أمعاء تجاه ا جدٍّ اساٍت حسَّ سيُكنَّ
املدعومة األصلية البحثية األوراُق تظهر أن ينبغي وال تأكيد، بكل بهجنٍي أشبُه
نفع أيُّ سيُجدي أنه يف أشكُّ اإلطالق. عىل نقدية دورية يف توضيحية برسوم
يبدو تقوله ما كلُّ يُنَرش. ولم مات إذا بشدة سأندم لكني اإلطالق، عىل مادي
بمادٍة يُمأل أن للكلمة، الحريف باملعنى نقدي، ملقاٍل يُمكن هل ولكن ا، جدٍّ معقوًال

القراءة؟ تستحق
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«أصل كتاب من الجديدة الطبعة كتابة إنهاء باستثناء كثرية، أشياءَ أفعل ال
… التدجني» تأثري تحت «التباين كتابي يف شديد ببطء زاحًفا والتقدُّم األنواع»،

قوائم إحدى يف «إسهامات البحثية، بيتس السيد ورقة إىل التايل الخطاب [يُشري
سوسايتي» إنتومولوجيكال ذا أوف «ترانزاكشنس دورية يف األمازون»، وادي حرشات
بيتس السيد يشري (.١٨٦٠ نوفمرب ٢٤ يف الورقة (ُقرئت جديدة. سلسلة الخامس، املجلَّد
«يُفرتَض الجليدية، الفرتة انقضاء بعد االستوائية املناطق يف أدفأ ُمناٍخ عودِة مع أنه إىل
إىل وجنوبًا شماًال تراجعت قد االستواء خط من بالقرب آنذاك تعيش كانت التي األنواع أن
بعد ت تغريَّ التي نفسه، الجنس إىل املنتمية األخرى األنواع بعض تاركًة السابقة، مواطنها
الحالة، هذه يف جديد.» من بالفعل هجرتها قد كانت التي املنطقة لتستوطن … ببطء ذلك
باألنواع واضحة عالقٌة االستواء خط عند اآلن تعيش التي األنواع لدى تظهر أن ينبغي
ِصلة ذات أنها بالطبع يُفرتَض والتي ،٢٥ عرض خط حول الواقعة املناطَق تسكن التي
والدي. إليها يُشري التي الصعوبة هي وهذه الواقع، يف ينطبق ال هذا لكنَّ بها. بعيدة قرابة
،(١٨٧٤) نيكاراجوا» يف طبيعي تاريخ «عاِلُم كتابه يف لذلك تفسريًا بيلت السيد طرح
شديدة إبادًة شهدت قد الجليدية الفرتة أن هي اإلجابة أن «أعتقد فقال: .٢٦٦ الصفحة
لم األمريكي) الحصان مثل ذلك، إىل وما األجناس، (وبعض األنواع من العديد أن حدِّ إىل
سطح بانخفاض ُكِشَفت أراٍض عىل ً ملجأ وجدت قد األنواع من العديد لكنَّ … منها تنُج
ُكتَل يف محبوسًة كانت التي الهائلة املياه كمية بسبب املحيط تحت اآلن تقع وهي البحر،

اليابسة.»] عىل دة متجمِّ

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[مارس١٨٦١] ٢٧ داون،

هوكر عزيزي
نال ألنه ا جدٍّ سعيد إنني بالتحديد. اليوم إليك بيتس مقال إرساَل أنوي كنت
بطريقٍة الجليدية للنظرية معارضًة ُحجًجا يُقدِّم إنه للغاية. بهرني لقد إعجابك.
للغاية، مشدوه إنني فيه، التفكري عن ف التوقُّ أستطيع ال ساحقة. وقوة ممتازة
فكرة عن التخيل أستطيع وال ما، يوًما سيظهر تفسريًا ة ثمَّ أن أعتقد لكني
الكثري. مع وتتسق الكثريَ تُفرسِّ أنها ذلك االستوائية. املناطق حرارة انخفاض
بمدى تُخربني أن منك فأرجو بخطابك)، ا جدٍّ ا ُمهتمٍّ (وسأكون إيلَّ تُرسل عندما
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عرض دائرتَي إىل ٠ عرض دائرة من الجنيس الطابع يف عموًما النباتات تماثُل
وجنوبًا. شماًال ٢٥

أن آُمل إليك. كتبته ا ممَّ تماًما استأت قد كنُت بيتس، كتبه ما أقرأ أن قبل
«لينيان». دورية يف يكتب بأن بيتس تُقِنع

سيكتب أنه ر أتصوَّ (الذي واطسون يس إتش مضحكة: بنكتٍة سأخربك
األربع الفقرات إن يقول ذلك، يف آُمل مثلما الجديدة)4 الطبعة عن نقديٍّا مقاًال
وأربعني ثالثًا املتكلِّم وضمائر «أنا» كلمة فيها وردت الكتاب مقدِّمة من األوىل
بواسطة تفسريه يُمكن ذلك إن يقول اللعينة. الحقيقة هذه أعي أكن لم مرة!
تغطرًسا الرجال أشدُّ أنني لذلك املهذَّب املعنى أن وأفرتُض الرأس، ِفراسة علم
هذه سينرش كان إذا ا عمَّ أتساءل كذلك. أكون ربما الحياة، قيد عىل وأنانيًة
كتبه فيما االعرتاضية الجمِل عىل ساحًقا تفوًُّقا ق تتفوَّ فهي السارة؛ الحقيقَة

وولستون.
الدائم صديقك تحيَّات هوكر عزيزي يا تقبَّل
داروين يس

ينبغي. ا ممَّ أشد بدرجٍة الذعة باألحرى فهي السارة؛ النكتَة هذه تنْرش ال ملحوظة:

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] ٢٣؟ [أبريل] داون،

(وأنا هوتون5 املالزم كتبه الذي النقدي املقال عن قلته ما مع تماًما أتفق …
يمكن ال أنه ترى قليلة قلٍة من واحد إنه ا. جدٍّ ومبتكًرا أصليٍّا أراه أعرفه)؛ ال
حسب تفشل أو تنجح أن بد ال العقيدَة وأن مبارشة، بصورٍة األنواع تغريُّ إثبات
فحسب قليلة قلًة أن ا حقٍّ الغريب من بها. وتفسريها للظواهر تجميعها طريقِة
الصحيحة. الطريقة أنها الواضح من التي الطريقة، بهذه األمَر يَرون َمن هم
اهتمامي، عىل آر إتش إن دورية يف املنشورة البحثية6 بينثام ورقُة حازت لقد
أُعِجبُت لقد بالفعل. فيها ما تألُف ألنك أبهرتني كما تُبِهرك لن بالطبع لكنها
أستغرب إلهي! يا واملتباينة. املتشابهة األنواع طبيعة عن الحقائق كلُّ كلها؛ بها
عن شيئًا يفقه ال إنه وقالوا تأنَّفوا الربيطانيني النبات علماء أن يف أُفكِّر حني
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أوضحت ألنها التصنيف؛ مسألة عىل بتعليقاته أيًضا رُت ُرسِ الربيطانية! النباتات
رأيت صحيًحا. كان األنواع» «أصل كتاب يف املوضوع هذا عن كتبته ما أن يل
وووليك، وإيدجوورث ولوبوك هو إليه وتحدَّثت اللينية، الجمعية يف بينثام
األنواع؛ بخصوص أفكاره لنا يذكر أن بينثام من طلبت آخرين. أشخاص وعدة
لكنَّ ، يُردَّ لم «ممتازة». مادًة سيكتب كليٍّا، أم جزئيٍّا يعارضنا أكان فسواءٌ
باإللحاحات. تهاجمه فهالَّ عليه؛ ألححنا إذا يردُّ قد أنه أظن جعلني أسلوبه
الليني، النادي يف بيل مع يُت تعشَّ هنزلو.7 عن وقلق بمودٍة يتحدَّث الجميع كان
فاستمتعُت عيلَّ ا جدٍّ جديد يشءٌ الخارج يف العشاء فتناُول … العشاء وأعجبني
إعجابي، البحثيُة روليستون ورقُة نالت لقد ا. حقٍّ القلب ِطيب لديه بيل إن به.
األحكام».8 «معايري مثل واضح وغري غامض يشء أيَّ حياتي يف أقرأ لم لكني
جونز «سانت حي يف جدٍّا الرائع بيته يف رسيعة زيارًة تشامربز آر زرُت …
ا. حقٍّ ممتاز رجل إنه الساعة، نصف طوال جدٍّا ممتع حواٌر بيننا ودار وود»،
العاديني األشخاص أن وهو مكتومة، ضحكًة عليه وضِحك جيد بتعليٍق أدىل لقد
عىل الناقدة» والكتابات «املقاالت كتاب حول املثار الجدل مع تعاملوا قد كلهم
الدِّين. لرجال تركوه بل فيه، يشاركوا ولم بحت، يص تخصُّ مهني موضوع أنه
تعاطفي أصدق مع اللقاء، إىل الصرب.9 بفارغ هنزلو عن املقبل خطابك سأنتظر

القديم. صديقي يا

داروين يس

ومادتها كثريًا، قراءتها نُحب ريفيو». «لندن ملجلة االمتنان غايِة يف نحن ملحوظة:
إرسالها عن تتوقَّف أن يجب تُضاهى. ال بدرجٍة أثنيام» «ذا دورية من أفضُل العلمية
بدوريتَي مرتبط لكنني سيُهلكك، وأمواٍل عناء من ستتكبَّده ما ألن ببعيد؛ ليس وقٍت بعد
طواَل قراءتهما اعتدُت إذ بشعة؛ سحرية بتعويذة كرونيكل» جاردنرز و«ذا أثنيام» «ذا

عنهما. االستغناء عن «يُعجزني» حدٍّ إىل ا جدٍّ عديدة سنوات
من بالقرب «بيدنهام» قرية يف الحىص مقالع اليل زيارِة إىل التايل الخطاب [يُشري
الذي وايات، جيمس السيد من بدعوة الزيارة أجريت .١٨٦١ أبريل يف بيدفورد مدينة
الرتبة»، سطح من قدًما عرش ثالثة عمق «عىل حجريتنَي أداتنَي ًرا ُمؤخَّ اكتشف قد كان
السري يقول هذا وعن الرسئي.»10 الجريي الحجر من صلبة طبقاٍت عىل «مبارشًة تستقرَّان
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لتلك زمنيٍّا املرتَّبة العالقات عىل له مقنًعا دليًال األوىل للمرة رأى «قد هنا إنه اليل يس
الجليدي.»] والتكوين املنقرضة، والثدييات العتيقة، األدوات الثالث: الظواهر

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] أبريل ١٢ داون،

اليل عزيزي
خطوًة واتخذت أعظم، عمًال أنجزت أنك يبدو اهتمامي. بالَغ خطابك أثار لقد

اإلنسان. ر تطوُّ بمسألة يتعلَّق فيما اإلطالق عىل شخص أي من أعظَم
الفرنسية السطحية الرواسب تظن أنك سماُع الشديد االرتياح بواعِث من
الكيفية إن لصديٍق أقول كنت يوَمني قبل لكني بحرية، وشبه دلتا رواسَب
لم أُنِجز. الذي العمل كل يف كبريًا عيبًا بََدت الرواسب هذه لرتاكم املجهولة
هائل فهذا البحرية. الطبقات أو الجليد ات بتكرسُّ املتعلِّقة النقاط تقبُّل أستِطع
«ديفونشري» كهوف يف البقايا بعض أن يظن أنه أخربني فالكونر أن أتذكَّر ا. جدٍّ
بخصوص استنتاجك هو أفرتض، ما عىل وهذا، الجليدية، الفرتة قبل ما إىل تنتمي
عظيم. هذا النهر. وأفراس الضباع إىل إضافًة األقدم البدائية الحجرية الفئوس

إيَّاه! البرشي الِعرق منحت الذي ذلك رائع طويل نََسٍب من له يا
أثناء يف تراكمت قد متوازيًة ُطرًقا أن يف َقط أُفكِّر لم أنني من متيقن أنا
قراءة عند أنني، مع الرأي، هذا يف املشكالت بعض أرى أنني أظن االنحدار.
رأيته ما كلِّ يف سأُفكِّر ذلك، من بالرغم بالفكرة. بت رحَّ مرة، أوَل رسالتك
الديوك عىل للعمل الثالثاء يوم لندن إىل املعدة) (بمشيئة آتي سوف هناك.
(ما األربعاء صباح من ربًعا إال العارشة الساعة حوايل يف وسأزورك والدجاج،
العظيم. عملك عىل أُهنِّئك لرؤيتك. أتوق ألنني ذلك)؛ يعارض ما منك أسمع لم

الدائم صديقك
داروين يس

جنائزية مراسم وجود مسألة تقبُّل أستطيع ال بأنني اليل الليدي أخِرب ملحوظة:
النمل كان إن ما يوًما أكتشف سوف بأنني مراًرا أخربني إيرازموس أن مع النمل، لدى
امليتة النمالت يحمل النمل أرى كنت ما دائًما املعارك، فبعد به. الخاصة أساقفته لديه
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من امليت النمل يحمل ما ودائًما االقتصاد، درجات بأقىص يتسم النمل إن ليأكلها. بعيًدا
كانا باسك إىل استثنائيَّني بخطابنَي للتو بعثت فقد ذلك، من بالرغم له. غذاءً جنسه بني
راقب أنه الواضح من تكساس يف معزولة نائية منطقة يف يعيش رجٍل من َوَرداني قد
يه ويُنمِّ العشب من ما نوًعا يزرع النمل أن ا جدٍّ واثق بتأكيٍد وأعلن بعناية، النمل بعَض
لكن بعد، رأيي أحسم لم له! مأًوى لتكون أخرى ُشجريات ويزرع الغذاء، فيه ليُخزِّن
أو الخطابات قراءة تقرير مسئوليَة باسك إىل أوكلُت وقد عمًدا. يكذب لن العجوز الرجل

قراءتها.11 عدم

ديفيدسون توماس إىل داروين تشارلز من
١٨٦١ أبريل ٢٦ داون،

العزيز سيدي
أن تماًما أُدرك وأنا إليك اقرتاح إرسال عىل تجرُّئي عىل تسامحني أن أرجو
«أصل كتابي قرأَت قد كنت إذا ما أعرف ال ا. جدٍّ مستبَعدة عليه موافقتك
بصحته، الجميع يُقرَّ أن ع أتوقَّ تعليًقا، الكتاب هذا يف طرحُت إذ ال؛ أم األنواع»
طابع بني وسيط طابع ذات «ككل»، جيولوجي، تكوين أي حيوانات أن مفاده
عيلَّ أشاروا للغاية بارعني ُخرباء عدة لكنَّ الدنيا. والتكوينات العليا التكوينات
ببعض حه وأُوضِّ ذلك عىل أمثلًة أذكر أن ا جدٍّ امُلستحَسن من سيكون بأنه
أحد من ما بأنه الجميع يُقر واآلن الكائنات. من واحدة وبمجموعٍة التفصيل
قد األرجل. عضديات بمجموعة أنت حه تُوضِّ أن من أفضل ذلك توضيَح يستطيع
ألولئك ا جدٍّ مواتيًا هذا وسيكون أتبنَّاها؛ التي لآلراء بشدة معاِرضًة النتيجة تأتي
العموم يف مؤيدًة ستكون بأنها االعتقاد إىل أميل لكني يعارضونني.12 الذين
املتحف يف سولرت13 السيد عرض عام، حوايل فمنذ التعديل؛ مع االنحدار لفكرة
العرص من مراحل ثالث من ذلك، إىل وما امللولبات، بعض جريمني شارع يف
خطوًطا واضًعا ومتفرِّعة، مفردة خطوٍط يف ورتَّبها ما، لوٍح عىل الباليوزي
وبََدت تعرفه)، كنت إذا كتابي، يف البياني املخطَّط (مثل التكوينات د تُحدِّ أُفقيًة
فهِم عن أعجزني حدٍّ إىل تماًما جاهًال كنت أنني مع ا، جدٍّ ُمدهشًة يل النتيجة
ما حسَب األصداف، هذه صور طباعِة إىل أتوق كنت القرابة. صالت خطوط
إقناَع أستِطع لم لكني طة، ُمنقَّ بخطوٍط بينها والتوصيل سولرت، السيد رتَّبها
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العديد أن يف أشكُّ ال املوضوع. عن صغرية بحثية ورقة بنِرش سولرت السيد
باملوضوع، تامة دراية عىل أحد أي ببال ستخطر لالهتمام املثرية النقاط من
كل أن أظن التعديل. مع االنحدار منظور من الكائنات من مجموعًة وسريى
جدٍّا طفيف لتغريُّ إال تخضع ولم قديم عٍرص من انحدرت التي األشكال هذه
كبري لتعديل خضعت التي األشكال سوى الحسبان يف تُؤَخذ وأالَّ تُغَفل، أن يجب
شهدت قد األرجل عضديات كانت إذا ما هو أخشاه ما متعاقبة. ِحقبة كل يف
مثل يف األشكال الختالف امُلطلق املقدار مراعاة أيًضا ينبغي ال. أم كافيًا، تغيريًا
تكون مًدى أي وإىل الزمن، من تماًما متضادَّين طرَفني عىل املجموعات هذه
زمنية بفرتة بعدها ظهرت التي تلك بني طابعها يف وسيطًة املبكِّرة األشكال
ما مجموعٍة ِقَدُم يتضاءل ال يبدو، فيما البعض يراه ما خالِف وعىل طويلة.
نقطة ة ثمَّ ببعض. بعضها الصلة قريبَة أشكاًال الحارض عرصنا إىل نَقلت ألنها
ظهر التي األوىل املرة من جنس، كل تعاُقب انقطاع عدم مدى يف تتمثَّل أخرى
وافية. مراعاًة بالحفريات الغنية غرِي التكوينات مراعاِة مع انقراضه، حتى فيها
بكثري (أهم مهمة مقالًة يكتب قد مثلك شخًصا أن أرى أن سوى يسعني ال
ح املرجَّ من أنه أعرف كبري. ُمضٍن جهٍد دون ومن أدبي)، نقدي مقال مائة من
ُمعَجب غري أو باملوضوع مهتم غري تكون ربما أو فراغ، لديك يكون أالَّ ا جدٍّ
االقرتاح. هذا تقديِم عىل ستسامحني أنك يف لُطفك، عىل ُمعتمًدا أثق، لكني به،
منك فسأطلب الفكرة، هذه ذ تُنفِّ أن استثنائي، حظٍّ ُحسن أي بفضل أردَت، إذا
تسمح أن الحالة هذه يف وأود الجيولوجي. التعاُقب عن العارش فصيل تقرأ أن
أدرجُت والتي للتو، نُرشت التي الجديدة، الطبعة من نسخًة إليك أُرسل بأن يل

والعارش. التاسع الفصَلني يف والتصحيحات اإلضافات بعَض فيها
أصدق بَقبول ل وتفضَّ الطويلة، الرسالة هذه عىل تسامحني أن أرجو

تحياتي.

إخاليص بالغ
داروين يس

الرسالة. هذه نَْسخ أحدهم من طلبت أنني حدِّ إىل ا جدٍّ سيئ بخطٍّ أكتُب ملحوظة:
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ديفيدسون توماس إىل داروين تشارلز من
١٨٦١ أبريل ٣٠ داون،

العزيز سيدي
طالعت أنك إطالًقا أعرف أكن لم خطابك، عىل شكري آيات بأحرِّ إليك أُرسل
الُحسبان يف األخذ مع إياه، أوليته الذي االهتماَم أعترب أنني لك أؤكِّد عميل.
إيلَّ، أرسلتَه الفتًا خطابًا جيًدا أتذكَّر (ألنني لعقلك الفلسفي والطابع بمعرفتك
بل يتها، تلقَّ التي اإلطراءات أقيَم من واحًدا املختلفة)، منشوراتك طالعُت وألنني
قلَّما أنني حدِّ إىل شديدة ُعزلٍة يف أعيش إنني اإلطالق. عىل األفضل يكون ربما
بعَض فيه نرشَت الذي العمل معرفِة يف بشدة أرغب وأنا يجري، بما أعرف
مدفوًعا اهتماًما يكون ال ولعله باملوضوع، ا جدٍّ مهتم إنني كتابي. عىل التعليقات
قانًعا أكون إذ بشدة؛ أسعدني خطابك أن تُصدِّق أن أرجو لذا فحسب؛ باألنانية
الرأي أوافقني سواءٌ اإلنصاف، بعنِي املوضوع إىل أحد أيُّ ينظر عندما تماًما
عىل متفاجئ أنني تظن أالَّ أرجو معي. يتَّفق لم أم ضئيل بقدٍر أم تماًما
فالحق الكتاب؛ يف ورد ما بصحِة الرسيع التسليم عىل اعرتاضك من اإلطالق
أحكم أن يل تسنَّى إذا أعني ذلك؛ يفعل َمن لرأي كبريًا احرتاًما أُكنُّ ال أنني
كل أن ذلك قناعاتي. تغيريُ استغرقه الذي الطويل الوقت عىل ِبناءً اآلخرين عىل
كثريٌة الصعوبات أن صحيٌح سنوات. كلَّفتني قد االقتناع مراحل من مرحلة
بمقداِر االستهانة عن ناجمًة أراها فكَّرت، كلما لكني تقول، كما ا جدٍّ وهائلة
الناجمة الصعوبات أويل إنني حتى القديم، العرص إىل أنتمي إنني نجهله. ما
ا فممَّ الشبان. بعُض إياها يوليه ا ممَّ أكربَ أهميًة الجيولوجي السجل قصور عن
وجوكس رامزي مثل جيدين رجاًال أجد أنني ذاته الوقت يف ويُبهجني يُذهلني
يف إطالًقا بالغت أنني يَرون ال بينهم، من الوحيد العجوز وهو واليل، وجيكي
تعديل فسيجب اإلطالق، عىل وقت أي يف آرائي صحُة ثبتت إذا السجل. قصور
عىل القدرة عدم هي الكربى مشكلتي كبريًا. تعديًال الحالية الجيولوجية آرائنا
طويلة فرتة منذ املستمر الحياة ظروف تغريُّ لتأثري املبارشة اآلثاِر بني املوازنة
كثريًا أتردَّد القول). جاز (إن العريض التغريُّ عىل االنتقاء وتأثري انتقاء، أي دون
لظروف املبارش التأثري بأن إيماني إىل أعود ما عادًة لكني املسألة، هذه بشأن
للغاية صغريًا دوًرا األقل عىل املبارش التأثري هذا أدَّى ربما كبريًا. يكن لم الحياة
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حي. كائن كل يف لها حَرص ال التي الجميلة التكيفية التعديالت كل إنتاج يف
أي يكون أن هو اليشء بعض يُفاجئني فما األشخاص، إيمان وبخصوص
بأن االقتناع حدِّ إىل كبرية» بدرجة معي «لالتفاق ا مستعدٍّ كاربنرت) (مثل أحد
لينطبق فحسب قليًال هذا عىل يزيد وال واحد، سلٍف من انحدرت كلها الطيور
من املستوى هذا عىل أنه ذلك نفسه؛ الكبري التقسيم أعضاء كل عىل أيًضا ذلك
كل بني من (األهم األجنة وعلم التشكُّل علم يف الحقائق كل تصبح االعتقاد
ُعمق مدى عن التعبريَ أستطيع ال … إلهية مهازل محَض برأيي)، املوضوعات،
األرجل عضديات نوع تعديِل عن النظري رأيك ما يوًما ستنرش بأنك سعادتي

املعرفة. إىل قيِّمة إضافًة سيكون هذا أن من متيقن أنا له؛ وتحمُّ
جزءًا ل تتحمَّ لكنك باألنانية، املفعم الخطاب هذا عىل تسامحني أن أرجو
إليك يُرسل أن موراي من طلبُت بالغة. سعادًة بإسعادي ذلك عىل اللوم من

اسمك. وكتبت الجديدة، الطبعة من نسخًة
تحياتي. أصدَق تتقبَّل أن العزيز سيدي يا أرجو

احرتامي خالص مع
داروين يس

نرشتها التي الربيطانية، األرجل عضديات عن البحثية ديفيدسون السيد أُْفرودة [يف
إىل والدي عه توقَّ الذي النحو عىل النتائج أتت قصري، بوقت بعدئٍذ الحفريات علم جمعيُة
ال ما أن االنتقالية األشكال من طويلة سلسلٍة خالل من ديفيدسون السيد «أظَهر ما. حدٍّ

واحد.»14 نوع … ب مرتبطة عموًما بها امُلعرتف األنواع من نوًعا عرش خمسة عن يقل
مع كثريًا والدي تراَسل ،١٨٦١ عام من األول والجزء ١٨٦٠ عام خريف يف
الربوفيسور نرشمقاالت وهو أَال سلًفا؛ إليه أُشري موضوٍع بخصوِص جراي آسا الربوفيسور
،١٨٦٠ عام مانثيل»، «أتالنتيك مجلة من وأكتوبر وأغسطس يوليو أعداد يف الثالث جراي
«كان عنهم: ثًا ُمتحدِّ والدي كتب وقد الُكتيب، نَرش تروبنر السادُة توىلَّ ُكتيب. صورة يف
بالرغم نفقات أيَّ يأخذوا لن إنهم ويقولون واللُّطف، الكرم غاية يف للنرش تروبنر السادُة
دورياتهم يف أحدها وسيُدرجون دعائية، إعالنات بضعة حدَّدُت لقد مجهوداتهم. من

مجانًا.» الخاصة
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آسا كتبه الذي «داروينيانا» كتاب يف نْرشها أُعيد وقد املقاالت هذه القارئ سيجد
الطبيعي». الالهوت يتعارضمع ال الطبيعي «االنتقاء عنوان تحت ،٨٧ الصفحة يف جراي،
أنه والدي وارتأى محاسنه، إدراك عىل األقدر األشخاِص بني كبريًا إعجابًا الكتاُب القى
واعتناق القديمة أفكارهم بتغيري الناس وإقناع املعارضة، تقليل يف كبرية فائدة ذا كان
حقيقِة يف كذلك بل فحسب، خطاباته يف له الشديد استحسانه يتجىلَّ وال ر. التطوُّ فكرة
وقد األنواع». «أصل كتاب من الثالثة الطبعة يف ا جدٍّ بارز مكاٍن يف له ا خاصٍّ ِذكًرا أورد أنه
قضيُة كانت الذي النقد لنوعية كرتياق الُكتيب بقيمة آخرين، رجال بني من اليل، اعرتف
لك «سأذكر فيه: قائًال جراي، الدكتور إىل خطابًا والدي أرسل ثَمَّ، ومن تعانيها. ر التطوُّ
الوارد النقدي املقال يف رأيه عن اليل يسأل لندن أسقف كان كتيبك: فائدة عىل واحًدا مثاًال
جراي».» آسا كتبه ما «أتالنتيك» مجلة يف «اقرأ قائًال: اليل وأجاب «كورتريل»، دورية يف
بنجاح يفرح لم جراي، الدكتور منشورات حالة مثل يف والدي، أن تام بوضوٍح يتجىلَّ
عىل بل الطبيعي، االنتقاء بسبب أساًسا يحدث التعديَل إن أي ر، التطوُّ عن الخاص رأيه
ثَم ومن االنحدار. مذهب يُقبَل أْن هي ا حقٍّ املهمة النقطَة أن يرى كان ذلك، من العكس
البرش «عصور كتاب بخصوص (١٨٦٣ مايو ١١) جراي الربوفيسور إىل خطابًا أرسل

قائًال: اليل، كتبه الذي القديمة»،
يكون أن يرفض أنه اآلن منه أشكو ما َحَكًما، إياه معتربًا اليل عن تتحدَّث «إنك
املتكلِّم بضمرِي أتحدَّث عندما انتقدني. قد اليل يكون أن أحيانًا أتمنَّى أن أكاد … َحَكًما
أراها التي النقطة هي فتلك باالنحدار». األنواع «تغريُّ مسألِة سوى أقصد ال فأنا هنا،
تماًما مهم غري ذلك أرى لكني الطبيعي، باالنتقاء ا جدٍّ مهتم شخصيٍّا أنني صحيح فارقة.

التعديل».»] أم «الخلق بسؤال ُمقارنًة

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] أبريل ١١ داون،

جراي عزيزي
فوَر سأُرسلها التي صورتي انتظار يف اآلن وأنا صورتك، بتلقي ا جدٍّ رسرُت
آخر منذ … امُلصوِّر ذنْب ليس الذنْب إن القول ويؤسفني قبيحة، إنها مجيئها.
الجميع يُِقر إذ ملقالتك؛ إشادة بأعظِم تُعج خطابات عدة يت تلقَّ أرسلتُه، خطاب
قدَّمت أنها متيقن وأنا نظرياتها، أقرِب عن كبري وبفارٍق ُكِتب، ما أفضُل بأنها
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سرتى مبيعاته. قدِر عن بعُد شيئًا أسمع لم كبريًا. نفًعا األنواع» «أصل لكتاب
الذي املسكني، هنزلو عزيزي كرونيكل». جاردنرز «ذا دورية يف نقديٍّا مقاًال
أوراق مجموعتَي عىل جزيًال شكًرا برفقته. وهوكر يُحترض، بالكثري، له أَدين
ثَت تحدَّ أظنك أجايس. إليه يرمي ما فْهم أستطيع ال أرسلتها. التي املحارض
أرى أني الحق ا. جدٍّ ذكي رجل بأنه إياه واصًفا بوين الربوفيسور عن مرة ذات
شاهد قد يكون أن يمكن ال تماًما. املالحظة مهارة إىل يفتقر أنه كتاباته من
والكالب الحكيمة نة امُلسِّ الكالب بني الفارق سريى كان وإال كثريًا، الحيوانات
أحَد أخربَت إذا أنك ذلك للغاية. عجيبة الوراثية عن البحثية ورقته الصغرية.
نسًال، منها ويُنشئ لديه، الحيوانات «أفراد» أسوأ ينتقي بأْن الحيوانات ُمربي

مجنون. … أنك يظن فسوف مبتغاه، نيل يف يأمل ثم

الهوائية الشعب التهاب مضاعفات َجرَّاء ،١٨٦١ مايو ١٦ يف هنزلو الربوفيسور [تُويف
حالِة يف وظلَّ رسيًعا، القوية الجسدية بنيتُه تستسلم لم القلب. م وتضخُّ الرئتنَي واحتقان
شجاعتنَي بعيننَي املوت إىل وينظر قريبٌة نهايته بأن يدري وهو أسابيع، طيلة مؤملة وهن
،(١٨٦٢ (عام (جينينز) بلومفيلد السيد كتبه الذي هنزلو» «سرية كتاب ويف خائفتنَي. غري
صديقه إىل سيجويك الربوفيسور بها قام التي الوداع لزيارة ُمؤثِّر جليل وصٌف َوَرد

منه». الجنة إىل أقرب روُحه «إنسانًا َقط يَر لم إنه بعُد فيما سيجويك قال القديم.
«إنني قائًال: هنزلو، بوفاة سماعه عند هوكر دي جيه السري إىل خطابًا والدي أرسل

َقط.» منه أفضل رجٌل عليها يِرس لم األرض هذه أن تامٍّ يقنٍي عىل
بلومفيلد. كتبه الذي هنزلو» «سرية كتاب يف هنزلو شخصية عن انطباعاته أبي ذََكر
(١٨٦١ مايو ٣٠ (يف الذكريات هذه بخصوص هوكر دي جيه السري إىل خطابًا وأرسل

قائًال:
يف هنزلو املسكني عزيزي شخصية عن وانطباعاتي ذكرياتي اليوم صباح «كتبُت
ال اآلن. تُنَسخ خمًسا أو صفحات أربع كتبُت ولذا املهمة؛ هذه أحببت تقريبًا. ١٨٣٠ عام
تشاء. ما بقدِر ها وتُغريِّ تُجزِّئها أن تستطيع بالطبع لكنك كلها، ستستخدمها أنك أظن
أبًدا أستطيع ال ألنني طباعة؛ بروفة أرى أن فسأودُّ واحدة، جملة من أكثر استُخِدمت إذا
بعض تبدو أن ا جدٍّ ح املرجَّ من مطبوًعا. املوضوع أرى أن إىل جيد نحٍو عىل أكتب أن
َخَطرت مثلما أفكاري عن أُفصح أن األفضل من أنه رأيت لكني للغاية، تافهًة تعليقاتي

مناسبة. تريانها التي بالطريقِة وجينينز أنت لتستخدمها ببايل؛
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بكتابة مستمتًعا كنت البداية، يف قلت كما لكنني، طلبتَه، ما تجاوزت قد أنني سرتى
الرائعة.»] شخصيته عن انطباعي

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] يونيو ٥ داون،

جراي عزيزي
املؤرَّخة رسالتك عىل الرد يف توانَيت لذا املعتاد؛ من أكربَ بدرجٍة منشغًال كنَت
األنواع» «أصل كتاب من الثالثة الطبعة يت تلقَّ قد تكون أن آُمل مايو. ٦ بتاريخ
مقالتك؛ مبيعات عن «تروبنر» نرش دار من شيئًا أسمع لم … طويل وقت منذ
من مزيد توفريَ تستطيع بأنك ألُخربك إليك وأرسلت كبرية، تكون أالَّ أخىش لذا
الجديدة طبعته يف وضع الذي هريشل، جيه السري إىل نسخًة أرسلت لقد النسخ.
إىل يتَّفق وهو األنواع»، «أصل كتاب عىل تعليًقا الطبيعية» «الجغرافيا كتابه من
… كثريًا ظك تحفُّ يشبه — التصميم مسألة بشأِن ًظا تحفُّ يُدرج لكنه ما، حدٍّ
أصبحت إنني القول ويحزنني ًرا، ُمؤخَّ املوضوع يف مليٍّا التفكري إىل ُدِفعُت لقد
التي القوَة يجعل م امُلصمَّ التبايَن أن يعني ال هذا عنك. الرأي يف اختالًفا أكثَر
ِبناءً لكن يل، يبدو كما رضورية، غري الطبيعي» «االنتقاء الربوبيَة إليها أعزو
ورؤية التدجني، تأثري تحت الحادث التباين دراسة من ًرا ُمؤخَّ أجريته ما عىل
الطبيعي لالنتقاء يمكن والتي مة، املصمَّ غري التباين إلمكانية ا جدٍّ الهائل املجال

كائن. لكل نافع غرض ألي تخصيُصها
أتذكَُّر إيلَّ.15 فيليبس عن النقدي مقالك إرسال عىل الشكر جزيل أشكرك
رصت لكني ممارستها، عليك كان التي الكثرية باملهن مرة ذاَت أخربتك أنني
بها تُصيب التي الطريقَة أحسَن ما إلهي، يا بالفطرة. ناقد بأنك اآلن مقتنًعا
أعىل فيليبس كتاب ترى إنك ذلك! فيها تفعل التي املرات وأكثَر الصواب عنَي
سلَّيُت لقد مخيف. حدٍّ إىل رجعيٍّا يظنه الذي اليل، يراه ا ممَّ أو أراه، ا ممَّ قيمًة
تأثري تحت الحادث التباين عىل تنطبق مثلما فيليبس حجة بمحاكاِة نفيس
لم الحَمام أو البط نوع أن تُثبت أن يمكن ثَمَّ، ومن ساخرة؛ محاكاًة التدجني
تحديد يُمكن وال أقدم، عصوٍر يف ن ُدجِّ أنه مع يتباين، لم اإلوز نوع ألن يتباين

… عديدة رضوبًا إنتاجه لعدم وجيه سبٍب
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أمريكا الحد. هذا إىل ا جدٍّ شائقة ُحف الصُّ أن قبُل من أعرف أكن لم
إىل منحاًزا ليس أحد بأي أسمع ولم أَر لم فأنا إنجلرتا؛ تُنصف ال الشمالية
أمريكا تُعلن أن الرب من يتمنَّون منهم، وأنا البعض، إن بل الشمالية. أمريكا
فعىل األرواح. ماليني خسارة من بالرغم العبودية، عىل صليبية حملًة الشمالية
لقضية جليلة خدمًة املاليني إىل تصل التي الوَفيَات هذه ستُقدِّم البعيد، املدى
تُبدي ماساتشوستس أن يبدو فيها! نعيش التي األوقات أروَع ما اإلنسانية.
أي األرض؛ عىل لعنة أكربَ أرى أن يف أرغب كم العظيم! إلهي يا نبيلة. حماسًة

تماًما! زالت وقد العبودية،
وداًعا. ر. املوقَّ املسكني هنزلو عزيزي شئون يف منهمك هوكر اللقاء. إىل

تحياتي خالص
داروين يس

داروين تشارلز إىل فالكونر هيو من
١٨٦١ يونيو ٢٣ ويستمنسرت، ساكفيل، شارع ٣١

داروين عزيزي
األوروبي، الكهوف سمندل من حيٍّا فرًدا معي وأحرضت أديلسربج، كهف زرُت
أسماك حوض لديك كان إن هذا عليه، حصلت حاملا لك صه أُخصِّ أن نويت
فقط، املاضية الليلة سوى أوروبا من أُعد لم عليه. الحصول يف ترغب وكنت
وقتًا أُضيِّع لم توركي، إىل الذهاب وْشك عىل أنك أخيك من سمعُت وعندما
أنه مع — حيٍّا املسكني العزيز الحيوان يزال ال إليك. العرض هذا تقديِم يف
مسئولية من للتخلُّص بشدة ف ُمتلهِّ وأنا — شهر منذ كافية تغذية موارد بال
ر للتطوُّ عادلة بفرصٍة ويحظى فسينمو يديك، بني ا أمَّ أطول. وقتًا تجويعه
حمامة أو نفاخة حمامًة ربما الحماميات؛ من ما نوًعا يصري أن إىل تأخري دون

املثال. سبيل عىل بهلوانية
سمعُت ًرا. ُمؤخَّ وأملانيا إيطاليا شمال أنحاء يف أتجوَّل كنت داروين، عزيزي
كانت اآلراء أغلب أن صحيح — مكان كل يف تُناَقش الرائعة ومقالتك آراءك
غايته، وِصدق الكتاب، لكنَّ — املتكلِّم لدى الخاص للتحيُّز وفًقا معارضة،
درجات بأشد إليه يُشار ما دائًما رشحه وجرأة إيضاحه، ولباقة فكرته، وعظمة
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التقدير بذلك أحٌد يفرح لم ا، وودٍّ محبًة أصدقائك أشد بني ومن اإلعجاب.
لك. فرحُت ا ممَّ أشدَّ داروين لتشارلز العادل

اإلخالص الشديد صديقك
فالكونر إتش

فالكونر هيو إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١ يونيو ٢٤] داون،

فالكونر عزيزي
ولم بيوم، املحدَّد املوعد قبل وصل أنه الحظ حسِن ومن للتو، خطابك يُت تلقَّ
عرضك عىل قلبي أعماق من ألشكرك عليك، بالرد وسارعت واحدة ثانيًة أُضيِّع
إىل قريبًا وسأُسافر أسماك حوض لديَّ ليس لكن عيلَّ، القيمة العيِّنة هذه
يف ا جدٍّ أرغب ذلك، ومع أخذته. إذا ا جدٍّ مؤسفًة النتيجة ستكون لذا توركي؛
الحيوان علم جمعية تكون ألن األسف. مع مستحيل هذا لكن بالتأكيد، رؤيته
الحيوان بهذا الكثريون سيهتمه الذي االهتماَم سيُعوِّض ثَمَّ ومن مكان؟ أفضَل

عنائك. عن االستثنائي
منك؛ لطيف ٌف ترصُّ عيلَّ العينَة وعرضك العناء هذا تكبُّدك أن رغم
برسالتك سأحتفظ الَعيِّنة. من قيمًة أعىل نفَسها رسالتك أعترب أنني فالحقيقة

بشدة. وجداني يف لُطفك أثَّر لقد القيِّمة. الرسائل من قليلة قلٍة بني

واالمتنان االحرتام خالص بَقبول ل تفضَّ
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
توركي، كريسينت»، «هيسكيث بنايات ٢

[١٨٦١] يوليو ١٣
عني النقدي16 مقاله يُت تلقَّ لقد نت؛ تحسَّ قد هاريف صحُة تكون أن آُمل …
مقاٌل إنه بالتأكيد، ن تتحسَّ ته صحَّ أن منه واستنتجُت اثننَي، أو يوم قبل
تعاُقب ملسألة ُمؤيًِّدا يُحاِجج رجًال ترى أن املضحك من لكن وُمنصف، جيد
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آنذاك، كلهم البَرش يُِبِد لم الرب أن فبما نوح؛ طوفان إىل استناًدا الحيوانات
جيولوجية! ِحقبة كل يف كلها األخرى الحيوانات سالالت يُِبد لم أنه ح املرجَّ فمن

… القديم العهد من مساعدًة أنال أن َقط ع أتوقَّ لم

يساليل إىل داروين تشارلز من
توركي، كريسينت»، «هيسكيث بنايات ٢

[١٨٦١] يوليو ٢٠
اليل عزيزي

جيد نقدي مقاٍل من األصل طبق نسخًة ثالثة أو يوَمني قبل إليك أرسلُت
أنه الواضح ومن ماو،17 السيد يُدعى رجٌل كتبَه األنواع» «أصل كتاب عن
يف ترغب قد أنك ظننت ألنني إليك املقال هذا أرسلُت وقد التفكري، عميق رجل
… النقدية املقاالت من ا جدٍّ الكثري عىل الحصول يف رغبت مثلما عليه، الحصول
وإيابًا ذهابًا كامَلني ميَلني مشيت قد أنني وأعتقد ب، خالَّ املكاَن هذا إن

رائع. إنجاز وهذا بالفعل،
إطالًقا أعرف ال بحماسته. وُرسرُت أيام، بضعة منذ بنجيل18 السيد اْلتقيُت
لكني كثريًا، وقتًا عليك أضاع مرضك أن املؤكَّد من ال. أم لندن يف كنت إذا ما
الطبعة إصدار يف املتمثِّلة العظيمة مهمتك إنهاء عىل أوشكت قد تكون أن أتمنَّى
وأُقسم كريًما فسأكون لذا لندن؛ يف كنت إذا ا جدٍّ مشغول أنك شك ال الجديدة.

… اململَّة التافهة الرسالة هذه عىل ردٍّ أيَّ أنتظر ال أنني برشيف

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١؟] سبتمرب ١٧ داون،

جراي عزيزي
املؤلَِّف ا جدٍّ الشائق والسيايس العلمي الطويل خطابك عىل صدق بكل أشكرك
صباح يتُه تلقَّ الذي سبتمرب، و٢ أغسطس و٢٩ ٢٧ بتاريخ أجزاء ثالثة من
اإلنجليز، نحن نكون، أن الرب من وأتمنَّى تقوله، ا ممَّ الكثري مع أتَّفق اليوم.
يستطيع الشمال كان إذا ما (١) حيال: شكوك من يراودنا فيما تماًما مخطئني
و(٣) الجنوب، يف كثريون أصدقاء لديه الشمال كان إذا ما و(٢) الجنوب، غزو
الطيبة مشاعركم نقل يف ني محقِّ ماساتشوستس، نبالء يا أنتم كنتم، إذا ما حيال
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نكون أن الرب من نتمنَّى إننا أخرى مرًة أقول واشنطن. رجال إىل الخاصة
تجعل ما هي وحَدها الثالثة النقطة النقاط. هذه بشأِن التشكُّك يف مخطئني
لكن النكشري، يف عليه الوضُع يكون قد ما أعرف ال لكم. سة متحمِّ غري إنجلرتا
متبوًعا انتصاركم ق تحقَّ إذا بشكوكنا. عالقة أي للقطن ليس إنجلرتا، جنوب يف
إنَّ الكثريين. وعيون عينَي، يف إرشاًقا أكثَر كله العالُم فسيبدو العبودية، بإلغاء
كبريًا، مكسبًا سيكون فحسب األقاليم إىل وصولها ومنَع العبودية انتشار وقَف
برود من كثريًا ب تتعجَّ أالَّ ينبغي فيه. أشك ما وهذا اإللغاء، دون ذلك أمكن إذا
الحرب بداية يف ُطِرحت التي ا جدٍّ الكثرية املقرتحات عدَد تتذكَّر عندما إنجلرتا
القديمة، العرض دائرة بحدود االلتزام مع القديمة حالتها إىل األوضاع إلعادِة
أستطيع ما كلُّ املسألة، هذه بخصوِص الحديث من القدُر هذا يكفي لكن
كل من الكامل بالتعاطف تحظى املجاورة والواليات ماساتشوستس إن قوله
إذا كلها؛ الفيدرالية الواليات ليشمل سيتسع التعاطف وهذا أُقابله، صالح رجٍل
الحديث من القدُر هذا يكفي ولكن مشاعركم. يشاركونكم بأنهم إقناعنا أمكن
كلمة كلَّ قرأت أنني مع اختصايص، نطاق خارج فهي املسألة. هذه بخصوص

املايض… يف جيًدا أوملستيد كتابات وَدَرست األخبار، من
تَنزَّل مالًكا رأيُت إذا . ُمحريِّ التصميم بمسألِة يُقنعني قد ا عمَّ سؤالك
فريَونه آخرون إليه ينظر عندما مجنونًا لست أنني واقتنعت الخري، ليُعلمنا
الحياة بأن ا تامٍّ إقناًعا إقناعي أمكن إذا التصميم. بوجود أومن فسوف أيًضا،
فسوف خفية، أخرى قًوى عىل ما، مجهولٍة بكيفية معتمَدين، كانا والعقل
البتة مرتبًطا يكن ولم حديد أو نحاس من مصنوًعا اإلنساُن كان إذا أقتنع.
يف الطريقَة هذه أن غري سأقتنع. فربما اإلطالق، عىل عاش آخر حي كائن بأي

فحسب. طفوليٌة الكتابة
عن فكرتك يتبنَّى أظن، ما عىل الذي، اليل مع األخرية اآلونة يف أتراَسل
هذه من سيُفكِّر إنه يقول (وهو سألته لقد م. مصمَّ أو ه موجَّ التباين تيار أن
كان إذا م. ُصمِّ قد أنفي شكَل أن يعتقد كان إذا ا عمَّ ويُجيبني) فصاعًدا اللحظة
ما إىل فبالنظِر كذلك؛ يكن لم إذا ا أمَّ أقوله. آخُر يشء لديَّ فليس ذلك، يعتقد
أرى سوف الحَمام، أنوف عظام يف فردية فروق بانتقاء الحيوانات مربُّو فعله
لها ُمخطَّط الطبيعيُّ االنتقاءُ يحفظها التي التبايناِت إن القائَل االفرتاَض أن

175



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

ذلك، من بالرغم منطقي. غري افرتاٌض كائن، أي مصلحِة أجِل من ومقصودة
أن يبدو التي قبل) من قلُت (كما نفَسها التشوُّش حالَة أُعاني أني أعلم فأنا
يشء كل أن افرتاض مقابل الحرة اإلرادة مسألَة بخصوص يعانيها كلَّه العاَلم

سلًفا. وُمحدَّد به ُمتنبَّأ
املمتع. خطابك عىل الشكر جزيل مع جراي، عزيزي يا اللقاء إىل

الرحمة العديم مراسلك
داروين يس

بيتس دبليو إتش إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] ديسمرب ٣ داون،

العزيز سيدي
الربَّ أن مع إليها، أرشت التي القيِّمة واملراجع للغاية املمتع خطابك عىل أشكرك
ال املرء أن صحيٌح موضوعي. من الجزء هذا إىل ًدا ُمجدَّ سأعود متى يعلم وحَده
ورقتك لكن واحدة،19 بحثية ورقًة يسمع عندما األسلوب عىل الُحكم يستطيع
وجهة فمن للغاية. قيِّمًة أعتربها أنني فلتُصدِّق ا. جدٍّ وجيدة واضحًة يل تبدو
بضعة منذ نفسه الرأي وهكسيل هوكر تبنَّى (وقد تماًما مقتنع أنا عامة، نظر
فلسفية رؤيٍة تبَنِّي إىل الطبيعي التاريخ علماء توجيه يمكن ال بأنه أشهر)
نظر وجهة ومن فعلت. كيفما خاصة موضوعاٍت بتناول إال للطبيعة محضة
ُرسرُت اإلطالق. عىل حالٍّ املشكالت أصعب من واحدًة حَللت قد أظنك خاصة،
إذا الرسومات طباعة ألواح ستمنح اللينية الجمعية أن هوكر من سمعُت عندما

… رسومات عىل الحصول استطعَت
جزءًا أن أظن فأنا سفرك؛ رحالت أثناء يف النصائح نقِص من تشُك ال
التفكري إىل اضطرارك بسبب يكون ربما آرائك يف الكامنة العظيمة األصالة من
ستُثبِّطك، الربيطاني املتحف يف استقبالك كيفيَة أن م أتفهَّ مساعدة. دون بنفسك
تُقدِّر التي النوعية من ليسوا لكنهم الرجال، من ا جدٍّ جيدة جماعة أنهم صحيح
الوصف [و] املنهجي العمل يف «اإلفراط» أن ظننُت لطاملا أنني الحق عملك.
من جيدة جرعًة يُقدِّرون الناس فعامة ما. بطريقٍة الفكرية امللكات يُضعفان
والعلل العادات عىل وغريبة جديدة تعليقات مع التعميم، أو املنطقي االستدالل
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الطبيعي التاريخ علماء إياه يوليه ا ممَّ بكثري أكربَ تقديًرا ذلك، آخِر إىل الغائية،
النظاميِّني.

مشغول أنني صحيح … سفرك رحالت بدأت أنك بسماع للغاية ُرسرُت
أول بقراءة تقديَمها أستطيع مساعدة أي بتقديم ا» «حقٍّ سأسَعُد لكني ا، جدٍّ
ألنني األسلوب؛ تصحيِح عىل قادًرا سأكون أظنني ال كتابك. من اثننَي أو فصل
إال شخصيٍّا أنا أسلوبي تصحيَح أستطيع ال أنني ُمتكرِّرة، تجاِرَب بعد وجدُت،
مثل الكتابة، إجادة بَمَلكة البعض يوَلد للطباعة. جاهزًة املخطوطة أرى عندما
ُمضٍن بجهٍد جملة كل كتابة إىل اليل، ومثل مثيل آخرون، يُضطر بينما واالس،
نقاش لعرض يُرضيني أسلوٍب إىل ل التوصُّ أستطيع ال عندما شديد. وبطء ا جدٍّ
ويسألني الغرفَة دخل قد ما شخًصا أن أتخيَّل بأن ا جدٍّ جيدة خطًة أتَّبع صعب،
الرئييس. مقصدي امُلتخيَّل الشخص لهذا أرشح أن فوًرا فأحاول أفعل، ا عمَّ
كنت ما وأحيانًا عديدة، مرات واحدة فقرة نطاق عىل نفيس مع هذا فعلت لقد
بها يُطَرح أن ينبغي التي الكيفيَة أرى أن إىل داروين السيدة مع هذا أفعل
األسلوب لكنَّ عاٍل. بصوٍت مخطوطته املرء يقرأ أن جيًدا شيئًا أظنه املوضوع.
نجحت، أنني يَرون البارعني الُحكَّام بعض كان وإن يل، كبرية صعوبًة يُمثِّل

عك. ألشجِّ هذا أقول وأنا
أن يُستحسن التي باألجزاء إخبارك هو فْعله أستطيع أنني «أظن» ما
مقدمات، بال رسيًعا املوضوع» «صلب يف تدخل أن األفضل من أظن تخترصها.
الحًقا. رضوريًة تكون ربما تاريخيٍة تفاصيَل أو للبلد أوصاف أيَّ تضيف وأن
الرسومات بعَض فلتُعِطه التوضيحية، الرسومات من الكثريَ يُحب موراي
أبناء للقردة؛ تقديًرا الجمهور يحمل ممكنة. طريقٍة بأي للنمل، التوضيحية
أبقيتَها هل القردة؟ لدى املوجودة الجنسية الفروق ما املساكني. عمومتنا
إنك القول يؤسفني تعابريها. عن فلتتحدَّث كذلك، األمر كان إذا خاملة؟
بخطٍّ الكتابة أستطيع ال لكني البغيض، يدي خط قراءَة بالكاد ستستطيع

قاتل. عناء تكبُّد دون أفضل
إىل استناًدا الُحكم أن تذكَّر ولكن مخطوطتك، يف الرصيح برأيي سأُخربك
الُحكَّام أحد كان بكثري. أثقَل تبدو الثقيلة واألجزاء صعب، وحَدها املخطوطة
عرفت مطبوعة، صارت بعدما واآلن ا، جدٍّ سيئة يومياتي أن يظن املمتازين
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األناني غروري سبَب م ستتفهَّ أنك من متيقن أنا إعجابه. تنال أنها مصادفة
الشديد.

حقائَق يحوي ال فهو األمازون؛ عن واالس20 كتاب يف «قليًال» أميل خاب لقد
كاٍف منطقي استدالل يوجد ال جوس،21 كتاب ففي اآلخر، الجانب وعىل كافية.
هذه كل بقراءة ستهتم كنَت إذا ما يعلم وحَده الرب تعجبني. التي بالدرجة

… املبعثرة الخواطر
مثري حدٍّ إىل طيب رجل إنه هوكر،22 مع مبهًجا يوًما قضيت أنك يُسعدني

الكلمة. معنى بكل لإلعجاب

مثريٌة نفسه املوضوِع عن بيتس السيد إىل رسالٍة من املقتبَسة التالية، [الفقرة
عالم «رحلة كتابه كتابة يف والدي اتبعها التي الخطة عن ملحًة تعطي ألنها لالهتمام؛

العالم»: حول طبيعة
نصيحة؛ إليك أُسدي دعني التأليف، يف العمل كثرة من بَليُت قديًما ُمؤلًِّفا «بصفتي
أن يُمكن وال تناقشه، الذي للموضوع تماًما رضوريًة ليست كلمة كل تحذف أن وهي
أن لهذا يمكن هل نفيس أسأل ما دائًما املوضوع. عن شيئًا يعرف ال رجٍل اهتماَم تجذب
أتركها أو أحذفها التي الجمل وأختار املوضوع؟ عن شيئًا يعرف ال شخص اهتمام يجذب
واضًحا األسلوب جعل سبيل يف العناء كل العناء ل تحمُّ علينا ينبغي أنه أظن لهذا. وفًقا

بها.» ينشغلون اد للنقَّ فريسًة البالغة ولنرتك شفافية، بكل
لكن ،١٨٦٥ عام يف األمازون»، يف الطبيعي التاريخ «عاِلم بيتس، السيد كتاب نُرش

املناسب:] الزمني موضعه يف وليس هنا التايل الخطاب ِذكر يمكن

بيتس دبليو إتش إىل داروين تشارلز من
١٨٦٣ أبريل ١٨ داون،

بيتس عزيزي
واحدة؛ جملة يف انتقاداتي ص أُلخِّ أن يُمكن ربما األول. املجلَّد قراءة من انتهيت
رحالت أعمال من اإلطالق عىل إنجلرتا يف نُِرش ما أفضُل هو هذا أن وهي أَال
من أفضَل يكون أن يُمكن يشء ال لإلعجاب. مثريًا أُسلوبك أرى الطبيعي. التاريخ
الغابة.23 منظر وصف من أفضل يشء وال البقاء، عىل بالرصاع املتعلِّق النقاش
ثَت تحدَّ لقد خالًدا. فسيبقى ال، أم برسعة نَُسخه أبيعت وسواءٌ عظيم، كتاب إنه
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أنَدر تُصبح املوضوع هذا عن الحديث يف الجرأة أن ويبدو األنواع، عن بجرأة
املنقوشة الصورة التوضيحية. بالرسومات محتواه رشح كيفية أجمَل ما فأنَدر.

نرشه. عىل قلبي أعماق من أُهنِّئك أيًضا. ا جدٍّ رائعة غالفه ظهر عىل
ووقحًة دائًما، هي كما اليشء، بعض باردًة أثنيام»24 «ذا دورية كانت
ريدر»؟ «ذا دورية رأيت هل الرئيسية. حقائقك عن الحديث يف حد أقىص إىل

… رأيتها قد تكن لم إذا إليك إرسالها أستطيع

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] ديسمرب ١١ داون،

جراي عزيزي
عندما أننا، أغرب ما ا. جدٍّ القيِّمتنَي األخريتنَي رسالتَيك عىل حارٍّا جزيًال شكًرا
رجَلني بصفتنا وسنُضطر حرب، حالة يف نكون ربما الخطاب، هذا ى تتلقَّ
مهمًة كراهيتك سأجد أنني مع اآلخر، أحُدنا يكره أن إىل صالَحني، وطنيَّني
رأينَي يتبنَّيان سخيَفني، غاضبنَي كرجَلني بلَدين، نرى أن أغرَب ما ا. جدٍّ شاقة
سنخوض إننا القول يؤسفني نفسها! التجارية الصفقة بشأن تماًما متضادَّين
للبشاعة ويا املارقان.25 الجنوبيان الرجالن يُسلَّم لم إذا شك أي بال قطًعا الحرب
من نحارب إننا بالطبع سيُقال للعبودية! املؤيِّد الجانب صف يف حاربنا إذا
الدافع من جزءًا ليس هذا أن تماًما موقن لكني القطن، عىل الحصول أجل
عالقة لنا ليس العاديني، األفراَد نحن أننا، عىل الرب أشكر حسنًا، اإلطالق. عىل
الشديد عجبي عن أخرى مرًة التعبري سوى يسعني ال كهذه. فظيعة بمسئوليٍة
أُقابل ال أنني رغم الجنوب غزَو تستطيعون أنكم يبدو، ما عىل تظنون أنكم من
غزو أي ممكنًا؛ ذلك يظن بشدة، ذلك يتمنَّون الذين أولئك من حتى إنسان، أي
بلدكم يف الشعب أفراد معظم أن أعتقد ال عليه. بالسيطرة واالحتفاظ الجنوب
مضض عىل ذلك فسيكون الحرب إىل ذهبنا إذا أننا ن ُمتيقِّ لكني ذلك، سيُصدِّق
حقيقَة الزمن سيُبنيِّ أجمعني. والناس الحكومة ووزراء الطبقات كل من شديد
بضعة قبل بوت الدكتور ُزرت فيه. التفكري أو عنه الكتابة من جدوى وال األمر،
رأيًا يتبنَّى أنه أرى باملناسبة، حال. وبخري مبتهًجا وجدته عندما وُرسرُت أيام،
ربما صميمه.26 يف أمريكي أنه مع األمريكية، الشئون بخصوص تماًما إنجليزيٍّا

الطول! خط عىل كليٍّا يعتمد الرأي أن عن فصًال باِكل يكتب قد
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البيضاء الراية رفِع يف رغبتي بأن أشعر التصميم، مسألة بخصوص …
أن محاولِة يف أرغب كالعادة. املدى البعيدة قذائفي إطالق يف رغبتي تفوق
شكوٌك تراودني بمثلها، املجاملة تردُّ عندما لكنك ًا، محريِّ سؤاًال عليك أطرح
ًما، مصمَّ يشء كل كان إذا للمناقشة. عادلة طريقًة هذه كانت إذا ما حياَل كبرية
خاطئ) إرشادي دليل أنه (مع للمرء الداخيل» «الوعي م؛ ُمصمَّ اإلنسان أن بُد فال
البرش ذكور لدى األثرية األثداء أن تقبُّل أستطيع ال ذلك مع لكني بذلك، يُخربه
أن ينبغي بذلك، آمنت إنني القول حاولت وإذا ما. لحكمٍة مًة ُمصمَّ كانت …
وحدة األرثوذكس املتديِّنون بها يُصدِّق التي املنطقية غري الطريقة بتلك به أومن
املتديِّنون ا أمَّ غليظ، وحٍل وسط عالق أنا ضباب، وسط تائه إنك تقول الثالوث.
ال ذلك مع لكني بغيض، نتن وحل وسط عالق إنني فسيقولون األرثوذكس
من كبريًا قدًرا كتبُت لقد جراي، عزيزي يا املسألة. يف الخوض تجنُّب أستطيع

الُهراء.
مودَّتي خالص لك
داروين يس

١٨٦٢

يف بورنموث يف منزًال أخذ القرمزية، ى بالحمَّ إصابته جرَّاء أوالده أحد مرض [بسبب
:(١٨٦٢ أغسطس ٢١) ساوثهامبتون من جراي الدكتور إىل خطابًا أرسل الخريف.

إىل رحلته يف املسكني ولدنا إلراحة هنا مكثنا إبادتنا. وينبغي بائسة، أرسة «نحن
إصابًة بها أُصيبت إذ القرمزية؛ ى بالحمَّ َمرضت املسكينة العزيزة وزوجتي بورنموث،
أن إىل باألمان أشعر لن امُلنِهك. العالم هذا يف للعناء نهايَة ال جيًدا. تتعاىف لكنها ا، جدٍّ حادة
الحماقة من بدافٍع أشكو لكني ذلك. سيحدث متى أعرف وال مًعا، ديارنا يف كلنا نصبح

فحسب.»
وقد القرمزية، ى بالحمَّ املريض إىل بريديًة طوابَع يُرسل ما دائًما جراي الدكتور كان

الودود: اللطيف ف الترصُّ هذا بخصوص خطاٍب يف والدي كتب
حساباته الصغري رجيل أجرى لقد الطوابع؛ مسألة ِذكر إىل العودة من يل بد «ال
ولد أيُّ يملكه ال رقٌم وهو طوابع، ستة عىل اآلن حتى حصل قد سيكون أنه إىل ل وتوصَّ
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امللوَّنة، الطوابع من العديُد األخري بخطابك ملصوًقا كان انتصار. هذا املدرسة. يف آخر
والهدوء.» الرضا من ا جدٍّ بكثري الظرَف ص يتفحَّ فراشه يف الصبي وظلَّ

موجة لكنَّ بالسحلبيات، املتعلِّق الكتاَب ١٨٦٢ عام خطابات من األكرب العدد يتناول
وظلَّت االنتشار، يف مستمرًة تزال ال كانت ر التطوُّ فكرة واعتناق القديمة القناعات تغيري
عىل وكمثال باملوضوع. املتعلِّقة النقدية واملقاالت الخطابات من الكثريَ تشهد الفرتة هذه
«من العام هذا من يناير يف وصل خطاب ذكُر يُمكن اها، تلقَّ التي الغريبة الخطابات
األنواع». «أصل بكتاب س ُمتحمِّ معَجب وهو التجانيس، الطب يف ص ُمتخصِّ أملاني طبيب
إىل يتطرَّق لكنه تقريبًا، نفسها النوعيِة من كتابًا نرش قد شخصيٍّا الطبيب هذا وكان
التجانيس الطب مبادئ إىل استناًدا والحيوانات النباتات أصل يرشح بكثري. أعمَق تفاصيَل

إنجلرتا.»] يف وأنرشه سأُترجمه لذا أملانيا. يف

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] [يناير؟] ١٤ داون،

هكسيل عزيزي
رسالتك عىل وأشكرك الشمال،27 يف بنجاحك قلبي أعماق من سعيد إنني
ستتعرَّض كنت أنك ظننت معقله! يف ب التعصُّ هاجمت لقد إلهي، يا وُقصاصتك.
حافظت أنك يبدو محارضاتك. ستنرش بأنك ا جدٍّ سعيد أنا جماعي. لهجوم
بأن قلبي أعماق من سعيد أنا والحذر. البالغة الجرأة بني مناسب نهٍج عىل
حال بخري هكسيل السيدة تكون أن أرجو يُرام. ما أحسِن عىل ساَر يشء كل
هذه أن يف محق أنك شك ال الهجائن. مسألة بشأن كلمًة أقول أن يجب …
أهميتها، تقدير يف تُباِلغ أظنك كنُت وإن الحجة، يف كبرية فجوًة تُمثِّل النقطة
ونبات البوصري نبات «رضوب» أن يف املتمثِّل املمتاز الدليل إىل أبًدا تُلمح ال إنك
(كما أقرأ أن عيلَّ الغريب من مًعا. تالقحها عند جزئيٍّا عقيمًة تصبح النيكوشيانا
ا تامٍّ استخفاًفا يستخفُّ التهجني يف ص ُمتخصِّ « «بستانيٍّ أعظَم أن اليوم) قرأت
أن عىل ويُِرص النقطة، هذه بشأن النبات» «علماء يضعه الذي املميِّز بالفارِق
معروًفا إيلَّ تُسدي هالَّ املرات. من كثري يف عقيمة ذريًة تُنتج نة امُلهجَّ «الرضوب»
«جورنال دورية يف الربيع زهور عن البحثية ورقتي من األخري النصف بقراءة
فصاعًدا اآلن من يجب الُعقم أن أظن يجعلني ألنه سوسايتي»؛ لينيان ذا أوف
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أملك كنت وليتني «ُمنتًقى»، أو مكتَسب طابع أنه عىل العموم يف إليه يُنَظر أن
األنواع».28 «أصل كتاب يف عليه ألُشدِّد الرأي هذا حقائَق

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] يناير ٢٥ داون،

هوكر عزيزي
واحًدا كان والذي املايض، األحد يوم أرسلته الذي خطابك عىل جزيًال شكًرا
وأنا عافيتنا، جميًعا اسرتددنا لقد حياتي. يف يتها تلقَّ التي الخطابات أمتع من
كنت وما صدري مكنون عن أُفصح أن األفضل من أنه ارتأيُت العمل. عاودت
للغاية، أزعجني فيه حدث وما بوسطن عشاء بأن وأخربته جراي، آلسا أُخفيه
سالم عىل سيعود نفًعا املتحدة الواليات تقسيم يف أرى أن وْشك عىل كنت وأنني
سينترصون العبيد مالكي أن يف التفكري إن قلت اآلخر الجانب عىل لكني العالم،
… سيقوله؟ الذي ما تُرى رهيبة. كانت فاصل حدٍّ إنشاء صعوبات وإن آملني، قد
الرجاِل صفوَة يجعل هذا وأن للغاية، بارزون األرستقراطيني أن عن فكرتك إن
من كلنا ضحكنا لقد ومدهشة. عيلَّ جديدٌة بسهولة، يُنتَقون كبرية مجموعة يف
عجوًزا الحقيقة يف َجعلك قد األنواع» «أصل كتاب أن فكرة عىل قلوبنا أعماق
املوضوع؛ هذا بشأن أحيانًا أُفكِّر كنت املحافظني. لحزب بشدة املؤيِّدين من
جعلوا قد املزارعني جميع أن تخيَّل االنتقاء، مع تماًما تتعارض البكورية29
الجانب عىل بالرضورة! ساللته أفراد لبقية امُلنشئ الذكر الوالد هو الِبكر الثوَر
باستمرار، النبالء طبقة إىل أهليًة وأكثرهم الرجال أقدُر ى يُرقَّ تقول، كما اآلخر،
النساء أجمَل باستمرار اللوردات وينتقي األقدم، اللوردات ذُرِّية مع ويتزاوجون
كبري قدٍر بفعِل اللوردات نسل ن يتحسَّ لذا األدنى؛ الرتب من فتنًة وأكثرهن
الحايل األمريكي الخالف أن يف بالتأكيد معك أتفق املبارش. غري االنتقاء من
بدأت أنك سماع عند ا جدٍّ ُرسرُت املحافظني. تأييد إىل بشدة ميالني كلنا يجعلنا
كبرية بدرجة الشعور املرء يف يبعث ا فممَّ النباتات»؛ «أجناس كتاب طباعِة يف
درجات بأقىص املرء يُشعر ا ممَّ ذلك إن بل هكذا، الكتاب يُولد أن الرضا من
ا عمَّ ر التطوُّ مرحلة يف سيصري صغريًا مولوًدا ثمة أن يعرف كان وإن الرضا،

… قريب
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ماسرتز30 ماكسويل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] فرباير ٢٦ داون،

العزيز سيدي
كان بالغ. باهتمام للتو قرأتُه الذي مقالك،31 إيلَّ أرسلَت ألنك لك ا جدٍّ ممتن أنا
جديًدا األخرى، املعلومات من الكثري إىل إضافًة تاريخي، محتًوى من فيه ورد ما
ينبغي الوضوح. شديد وبأسلوب رائع نحٍو عىل أنجزته أنك يل يبدو عيلَّ. تماًما
لكن فيه، ُمباَلغ بكرٍم كتابي عن تتحدَّث إنك األكرب. كتابك تكتب أن ا حقٍّ لك
ما بحسب اإلطالق، عىل أحٌد يُعلَّق لم إذ ا؛ جدٍّ أسعدتني بأنك أعرتف أن يجب
أكتبه. كنت عندما كثريًا استمتعت جزء وهو التصنيف، عن أقوله ما عىل أعرف،

تحياتي. وأصدق إيلَّ، مقالك إرسال عىل شكري جزيل لك
العزيز سيدي يا وإخاليص احرتامي تقبَّل
داروين يس

«تاريخ باِكل كتاب من الثاني املجلَّد والدي قرأ ،(١٨٦٢) العام هذا ربيع [يف
نقتبسه بأن جديًرا وقوة بوضوح عنه عربَّ الذي التايل الرأي هذا يكون وربما الحضارة».

هنا:
إذا ما يهمني ال اهتمامي، بالغ أثار لقد باِكل؟ كتاب من الثاني املجلَّد قرأت «هل
الكتاب ييش الحقيقة. من كبريًا قدًرا تحوي أظنها لكني خاطئة، أم صحيحًة آراؤه كانت
باللغة كاتب أفضل هو رأيي يف وباِكل والحقيقة، للتقدُّم نبيل بحب أجزائه جميع يف

به.»] يُقاَرن ن عمَّ النظر برصف اإلطالق، عىل اإلنجليزية
جراي آسا إىل داروين تشارلز من

مارس[١٨٦٢] ١٥ داون،
جراي عزيزي

إنجلرتا)، إىل موجهًة انتقادات ن تتضمَّ كانت أنها (مع ُحف الصُّ عىل أشكرك
من الطعنات ي بتلقِّ أستمتع ا حقٍّ أكاد فرباير. ١٨ بتاريخ خ املؤرَّ خطابك وعىل
أستطيع كنت لو قلبي صميم من أتمنَّى كقلمك. حاد مصقول أملس خنجٍر
عىل مشاعري تقترص أن من بدًال هذا، من أكرب بدرجٍة معكم أتضامن أن
التمرُّد، اسكتلندا أرادت إذا مشاعركم؛ مع التعاطف نستطيع ال الجنوب. ُكره
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إطالًقا نكرتث أالَّ يجب أننا أرى لكني أظن، ما عىل غضبًا نستشيط فسوف
تنَي األمَّ كلتا تُحب أن قبل ستأتي الجديدة األلفية أن بُد ال األخرى. األمم بآراء
العيننَي. معصوَب مسكينًا أبلَه فلتعتربني تكرهني. أالَّ حاِول ولكن األخرى،

… بالعلوم اهتماَمك ع امُلروِّ الراهن الوضُع يُضِعف أن أخىش
قدَّمته ما عىل قلبي من وأشكرك «كبريًا»، نفًعا لكتابي قدَّم ُكتيبك أن أعتقد
أنك أظن صحيح، اآلراء أغلب أن اعتقادي ُمنطلق ومن نفع، من شخصيٍّا يل
الطبيعي االنتقاء بموضوع اإليمان أن يبدو أيًضا. كثريًا الطبيعية العلوم أفدَت
نسخٌة وظهرت جديدة، أملانية طبعٌة ُطِلبَت إذ والقارة؛ إنجلرتا يف قليًال ينترش
معروف غري كان وإن اآلراء، هذه تبنَّوا الذين الرجال أفضل أحد للتو. فرنسية
األمازون» يف «رحالت كتابه ُمجلَدي تقرأ أن منك أرجو بيتس، السيد هو حاليٍّا،
سيكونان أنهما األولني الفصَلني مخطوطة عىل ِبناءً وأعتقد يُنَرشان، عندما

ا. جدٍّ جيَدين
تكرهني. أالَّ منك أرجو أخرى مرًة …

األبد إىل األوىف صديقك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
ساوثهامبتون،32 ترييس، كارلتون شارع ١

[١٨٦٢] أغسطس، ٢٢
األسقف إن تقوُل … أكتوبر يف كتابك33 يُنَرش أن قلبي صميم من أتمنَّى …
ما شخًصا ألن ذلك؛ يستطيع ال الثاني هذا الذًعا، انتقاًدا سينتقدانك وأوين
فكرًة الحايل العام ربيع يف ألقاها التي محارضاته يف َطَرح أوين أن يل أكَّد
عدم بسبب أجنحتَها فقدت قد املجنَّحة غري الطيور أن مفاُدها ا جدٍّ جديدة
بسبب ذلك؛ إىل وما املالعق، يرسق كان العقعق طائر أن وأيًضا استخدامها،
املمرَّات تُزيِّن التي التعريشة، طيور كغريزة غريزٍة من « متبقٍّ «أثٍر من دافع
جميع أن إىل بوضوح أشار إنه بالفعل يل قيل لقد جميل. بريٍش تبنيها التي

… واحد سلف من تنحدر الطيور
سعيد أنا الصعوبة. شديدة نقاط إىل يل، يبدو ما حسب ملحوظتك، تتطرَّق
الطبيعي التاريخ علماء إن سوى أُقل لم األنواع» «أصل كتاب يف [أنني] برؤية
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ا ممَّ أكربُ مرتبًة األدنى الحية الكائنات بني فيما التباين درجة أن يَرون ما عادًة
بالتأكيد. العام الرأي هو هذا أن وأظن مرتبة، األعىل الكائنات لدى عليه هي
أن ح امُلرجَّ من رأي ُمجرَّد اعتربته أنني إلظهار الطريقة بهذه الكالَم أصوغ
هوكر رأي يف حتى إطالًقا أثق ال بأنني أعرتف أن يجب صحيًحا. يكون
يف املواد بعض لديَّ نتيجة. أيَّ يجدول لم أنه من تام يقنٍي عىل ألنني امُلعاِرض؛
النتيجة. تذكُّر أستطيع ال لكني النقطة، هذه أفهم أن حاولت أنني أظن املنزل،
لكل الرضوري األساس أن أعتقد كنُت وإن — وحَدها للتباين القابلية إن
من قدٍر أي بحدوث للسماح كافيٌة — دائمة شبه بصفة موجوٌد التعديالت
وإن ما، مجموعًة نَِجد أن يف إطالًقا تعارض أي أرى ال لذا امُلنتقى؛ التغيري
قد املتتالية)، الفرتات كل أثناء يف (أو فرتة أي يف للتباين قابليًة أقلَّ كانت
قابليًة أكثَر كانت أخرى مجموعة لها خضعت ا ممَّ أكثر لتعديالٍت خضعت

العموم. يف للتباين
جميع يف الجرابيات من للتباين قابليًة أقلَّ كانت ربما مثًال، فاملشيميات،
ا ممَّ أكربَ ر والتطوُّ «التمايز» من لقدٍر خضعت قد ذلك مع لكنها الفرتات،
األرجح. عىل الدماغ ر تطوُّ هي ما، ميزٍة بسبب وذلك الجرابيات؛ له خضعت

ذلك، آخِر إىل واألجناس العليا األنواع بأن هوكر ترصيح من متفاجئ أنا
جريئًا. ترصيًحا يل يبدو عنه. رأيًا كوَّنت أنني أدَّعي ال لكني للغاية، محدودٌة
تبدو الرب كائنات بأن حت رصَّ أنني أجد األنواع» «أصل كتاب بمطالعة
الثالثة)، الطبعة ،٣٣٩ الصفحة العارش، (الفصل البحر كائنات من ًا تغريُّ أرسَع
ُسلم يف أعىل تَُعد التي الحية الكائنات أن اعتقاد وراء سببًا ة ثمَّ أن وأُضيف
هذه كتبت أنني أتذكَُّر األدنى. الكائنات من أرسَع بوتريٍة تتغريَّ التصنيف
كبري ٍد برتدُّ شعرُت أنني جيًدا أتذكَُّر … املرتوِّي التفكري من الكثري بعد الجمل
بمعدَّل املتعلِّقة شكوكي أتذكَّر أدرجتُها. التي الحذرة الجمل حتى إدراج إزاء
الجيولوجية الِحقبة إىل امُلنتمي التكوين يف التناُظر الشعاعية الحيوانات تغريُّ

… الثالثة الِحقبة طبقات أقدم يف املنخربات وتغريُّ الثانية،
ليلتك طابت
داروين يس
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يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] أكتوبر ١ داون،

صفحات بعض مع فالكونر، من ا جدٍّ لطيفة قصرية رسالًة هنا34 وجدُت …
بقاء مسألَة فيها تناول والتي األفيال»، «عن ستُنَرش التي املطوَّلة دراسته من
كنت لإلعجاب. مثريًا تناوًال الحياة قيد عىل طويًال زمنًا األنواع أنماط أحد
كالمه يختتم أنه الرضا ببالغ غمرني ما لكنَّ عيلَّ، ساحًقا هجوًما سيُشن أظنه
حيوانات بأن أومن ال بأنني معه «أتفق ويضيف:35 الثغرات، إحدى إىل باإلشارة
عقالنيًة األكثر الرأي يبدو … فجأة ظهرت قد األخرى املنقرضة واألفيال املاموث
هذا ذلك.» آخر إىل سابقة، ألسالف امُلعدَّل النسل هي الحيوانات هذه أن هو
. للتغريُّ األنواع قابلية بعدم يؤمن كفء حفريات عاِلم ى يتبقَّ لن قريبًا ممتاز.
ولذا العدد؛ يف تتضاءل الخرطوميات مجموعَة أن حسبانه يف فالكونر يضع ال

جديدة. سالالت تُنِتج أن املستبعد فمن
أرى ال أنني الحق كافيًا. الطبيعي االنتقاء يظن ال أنه فالكونر يُضيف
االنتقاء أن عن وتكراًرا مراًرا أقوله ا عمَّ يتغاىض أنه الواضح ومن ته، حجَّ قوة
للتباين القابلية وأن للتباين، القابلية دون من يشء أي ِفعل يستطيع ال الطبيعي

… تعقيًدا الثابتة القوانني ألشد خاضعة

مذكورة مالحظاٌت العام، هذا نهاية ُقرب هوكر، دي جيه السري إىل خطاباته يف [توجد
وَكتَب والنباتات». الحيوانات «تباين كتاب كتابة يف تقدُّم من أحرزه ا عمَّ آخر إىل حنٍي من
يقودني الحايل كتابي لكنَّ األسف، ببعض شعوري سبَب أعرف «ال قائًال: نوفمرب، ٢٤ يف
أشعر أظنني الطبيعية. للظروف املبارش بالتأثري اليشء بعض إيمانًا أكثَر أكون أن إىل
ربما ا. جدٍّ لعني حدٍّ إىل شكٍّ محل وألنه الطبيعي، االنتقاء مجد من يُقلِّل ذلك ألن باألسف؛
واحدة، نظر وجهة لواء تحت أعرفها التي الحقائق كلَّ أجمع عندما ًدا ُمجدَّ رأيي سيتغريَّ

الصعوبة.» غاية يف مهمة هي وكم
عن الختامية فصويل ترتيب يف أُفكِّر اليوم «بدأت ديسمرب: ٢٢ يف ًدا ُمجدَّ وكتب
ما معرفِة عن بشدٍة عاجز وأنا املوضوعات، هذه ومثل و«االنتقاء»، و«االرتداد» «الوراثة»

بها.»] أفعله وما منها به أنتهي وما العلمية املواد أكوام من لديَّ ا ممَّ به أبدأ

186



ر التطوُّ انتشار

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] نوفمرب ٦ داون،

جراي عزيزي
عن (معظمها أكتوبر و١٣ أكتوبر ٤ بتاريخ املؤرَّخة رسالتك وصلت عندما
أن أنوي وكنت 36 تقريبًا نفسه الكتاب من االنتهاء وْشك عىل كنُت مولر)، ماكس
عن األخري الجزء لكنَّ لالهتمام، ا جدٍّ مثريٌ أنه عىل تماًما أوافق بقراءته. أوصيك
ن] [يتضمَّ … عجيبة ملشكلة إنها كبرية. بدرجة إرضاءً أقلُّ «األول» اللغة أصل
منها يستفيد أنه ويبدو منِّي، السخرية إىل تهدف ضمنيًة مالحظات الكتاب
يدعم أن لذلك يمكن كيف اإلطالق عىل أرى أن أستطيع ال الكتاب. نهاية ُقرب
ذي شخٍص ألي يُمكن كيف أرى أن أستطيع لكني يها، تُسمِّ كما «قضيتي»،
يف املوضوع من كبرية استفادًة يستفيد أن بها) يل طاقة (ال أدبية موهبة
شخٌص يُربِّي أن أتمنَّى منه! تغزَّلها قد التي االستعارات أجمَل فما التوضيح.37
ويدرس الحرية، من بجزء لها يسمح أن عىل القردة، أصخب من مجموعًة ما

تواصلها! وسائل
األسقف تأليف من وهو ضجة، سيُحِدث أظنه كتاٌب للتو هنا َظَهر
ما معظم يدحض أنه املقتبسة املقتطفات بعض من يبدو الذي كولنسو،38
منتصف يف اآلن أنا الكتب، عن الحديث بمناسبة القديم. العهد كتاب يف جاء
عاملة «يوميات كتاب وهو أَال ا، جدٍّ بسيط محتواه أن رغم يُمتعني، كتاب
وتطرح ا، جدٍّ ذكية امرأًة تبدو هي؟ َمن كوبر. لآلنسة طبيعي» تاريخ
أَال «أرضكم». وحشائش «أرضنا» حشائش بني للمعركة ممتاًزا وصًفا
ن ُمتيقِّ أنا هكذا؟ نكراء هزيمًة بكم نُلحق أن األمريكية كربياءكم يجرح
هذه كانت إذا ا عمَّ اسألها حشائشكم. عن ستدافع جراي السيدة أن من
يُقدِّم الحشائش. أنواع جميع بني من وجودة موثوقيًة أكثَر ليست الحشائش
خريفكم، أن أرى لكني ُقراكم، إحدى عن للغاية جميلة صورًة الكتاُب
فيه أجد ما وذلك أقرب، وقٍت يف يأتي خريفنا، من بكثري أجمَل كان وإن

… عزائي
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بيتس دابليو إتش إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] نوفمرب ٢٠ داون،

بيتس عزيزي
أبرز إحدى رأيي يف إنها مراًرا. قرأتها بعدما البحثية ورقتك من للتو انتهيت
املحاكاة حاالت إن لإلعجاب. إثارًة وأكثرها حياتي يف قرأتها التي البحثية األوراق
من كبرية مجموعة بني ممتازة بطريقٍة تربط أنك وأرى ا، حقٍّ عجيبٌة التنكُّرية
شديدة، بعناية ُمنتقاًة وتبدو جميلة، التوضيحية الرسومات املتشابهة. الحقائق
منها كلٍّ اسُم كان لو العناء من بالقليل ليس قدًرا القارئ ستجنِّب كانت لكنها
الناقش سيصيب كان هذا أن املؤكَّد من منفصل. شكل كل أسفَل نُِقش قد
اإلطالق عىل متفاجئًا لست اللوح. جمال سيُشوِّه كان ألنه الشديد؛ بالغضب
هذا تجاهلت أنني يُسعدني الوقت. من الكثري استغرقت قد كهذه ورقًة أن من
رديئة بطريقٍة سأطرحه كنت ألنني األنواع»؛ «أصل كتاب يف ته بُرمَّ املوضوَع
أن املؤكَّد من وحلَّلتها. شديد بوضوح ُمذهلة مشكلًة ذكرَت فقد أنت ا أمَّ للغاية.
متيقنًا لست لكني الناس، معظم رأي يف الورقة يف األقيم هو سيكون الجزء هذا
األنواع بني والتمييز التباين بشأن املنطقية واستدالالتك حقائقك كل أن من
عىل القيمة يف تضاهيه أو منه، قيمًة بأعىل ليست الكاملة شبه واألنواع الكاملة
قبل؛ من الشديد الوضوح هذا من حتى يقرتب بوضوٍح العملية أتخيَّل لم األقل.
ذلك، من بالرغم بنفيس. الجديدة األشكال خلق عمليَة أشهد وكأنني أشعر فأنا
الرضوب اقرتان مسألة بشأن فحسب قليًال أكربَ بدرجٍة أسهبت أنك لو أتمنَّى
عىل لكني الحقائق. من املزيد إدراج يستدعي الجزء هذا أن يل ويبدو املتشابهة،
الورقة، ها تضمُّ التي لالهتمام املثرية املتنوِّعة املالحظات بمجموعة معجب هذا
هذه ستكون الصلة، ذات والجنسية الفردية التباين بقابلية املتعلِّقة تلك مثل

عشُت. إذا ما، يوًما يل كنًزا املالحظاُت
هذا أن تظن أَال الحرشات، بني بشدة التنكُّري التشبُّه انتشار بخصوص
وال نفسها، عن الدفاَع تستطيع ال إنها أي الصغري؛ بحجمها مرتبًطا يكون ربما
والخداع؟ بالتحايل تهرب لذا األقل؛ عىل الطيور من بالطريان، الهرَب تستطيع
يسعني ال الورقة؛ بعنوان متعلِّق وهو طْرحه، أود واحد جاد انتقاد لديَّ
التنكُّرية. التشبُّهات إىل بوضوٍح العنوان يف تشري أن بك ينبغي كان أنه سوى
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الطبيعي التاريخ علماء من العامة معظم بتقدير تحظى أن من أفضل ورقتك
صميم من أُهنِّئك وأنا «خالدة»، ستظل قيمتها أن يف ِثق لكن األرواح، العديمي
ا. تامٍّ تقديًرا يُقدِّرها واالس أن ستجد أنك أعتقد األول. العظيم عملك عىل قلبي
تأليف أن ذلك عالية. معنوياتك عىل حاِفظ كتابك؟ تدوين يف تقدُّمك حاُل كيف
الصحية حالتي لكن بِجد، وأعمل ًرا، مؤخَّ نُت تحسَّ سهلة. بمهمٍة ليس كتاب

بيتس. عزيزي يا تحياتي أصدق تقبَّل صحتك؟ حاُل كيف ا. جدٍّ سيئة

إخاليص بالغ مع
داروين يس

هوامش

(١٨٦٠) األوىل األملانية الطبعة يف بالفعل ورد قد التاريخي ص امللخَّ كان (1)
الصفحة أسفل يف الواردة (الحاشية األملانية الطبعة يف برون ويذكر األمريكية. والطبعة
أوحى الذي هو مينريالوجي» فري ياربوخ «نويس دورية يف طرحه الذي النقد أن األوىل)

كهذا. ص ملخَّ بفكرة لوالدي
والذي فيليبس، الربوفيسور كتبه الذي ،(١٨٦٠) األرض» عىل «الحياة كتاب (2)

.(١٨٦٠ (مايو ريد محارضة مادة يحوي
شهور أعداد من الطبيعي»، الالهوت مع يتعارض ال الطبيعي «االنتقاء بعنوان (3)
تروبنر. نرش دار نرشته مانثيل»، أتالنتيك «ذا مجلة من ١٨٦٠ وأكتوبر وأغسطس يوليو
«أصل كتاب من ١٨٦١ أبريل يف ت نُِرشَ نسخة، ٢٠٠٠ من املكوَّنة الثالثة الطبعة (4)

األنواع».
فريدريك املالزم بقلم ،١٣٢ الصفحة ،١٨٦١ «جيولوجيست»، دورية يف (5)
نيوزيلندا. كانرتبري، كلية يف والجيولوجيا األحياء أستاذ اآلن صار الذي هوتون، وولستون
ريفيو»، هيستوري «ناتشورال دورية إلخ»، وأجناسها، النباتات أنواع «عن (6)

.١٣٣ الصفحة ،١٨٦١
حياته. أيام أواخر يف به أُصيب الذي مرِضه يف آنذاك هنزلو الربوفيسور كان (7)

عاش امللكية، الجمعية وزمالة الطب، يف شهادة عىل حاصل روليستون، جورج (8)
الترشيح َيص تخصُّ يف لينيكر أستاذية منصب وشغل .١٨٨١ عام إىل ١٨٢٩ عام من
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إال يرتك لم لكنه التعلُّم، كثري رجل وهو أكسفورد. جامعة يف األعضاء وظائف وعلم
لالطالع الحيوانية». الحياة «أشكال ُكتيب بينها من يُذَكر ربما املنشورة األعمال من قلًة
الصفحة ،١٨٦١ عام ريفيو»، هيستوري «ناتشورال دورية طاِلع األحكام»، «معايري عىل

.٢٠٦
هنزلو. الربوفيسور صهَر هوكر جوزيف السري كان (9)

.٢١٤ الصفحة الرابعة، الطبعة القديمة»، البرش «عصور كتاب (10)
اللينية. الجمعية أمام قراءتها أي (11)

يف كبرية تغيريات بوجود اإلطالق عىل تماًما مؤمنًا ليس ديفيدسون «السيد (12)
.(١٨٦١ أبريل ٣٠) تشامربز آر إىل داروين يس من «… أقيَم عمله سيجعل ما األنواع،

املسح هيئة إىل انضمَّ .١٨٦٩ إىل ١٨٢٠ عام من عاش سولرت، ويليام جون (13)
إدوارد تقاعد بعد الهيئة حفريات عاِلم النهاية يف وصار ،١٨٤٦ عام يف الجيولوجي
التاريخ علماء من العديد مع اشرتك .١٨٦٣ عام يف منصبه عن ى تنحَّ ثم فوربس،
ن يتضمَّ وهسكيل. ورامزي واليل وموركيسون سيجويك مع عملهم؛ يف املعروفني الطبيعي
مأخوذة أعاله املذكورة الحقائُق اسمه. تحت ُمدرًجا إدخاًال ستني امللكية الجمعية كتالوج

.١٨٦٩ عام ماجازين»، «جيولوجيكال دورية يف سولرت للسيد نعيٍّ من
.٤٢٨ الصفحة األوىل، الطبعة القديمة»، البرش «عصور كتاب اليل، (14)

.١٨٦٠ األرض»، كوكب عىل «الحياة كتاب عن مقال (15)
إليها املشار الفقرُة توجد .١٨٦١ مايو ١٥ جازيت»، هوسبيتال «دبلن دورية (16)

.١٥٠ صفحة يف
«زولوجيست»، مجلة يف الناقد املقال نُرش هول. بينثول من ماو، جورج السيد (17)
طبعة إصدار قبل إليها الرجوُع «يجب والدي: نسخة ظهر عىل مكتوب .١٨٦١ يوليو
مقاالت من العديد إىل إشارًة تُكتَب لم كلمات وهي األنواع».» «أصل كتاب من جديدة

جديد.» يشء «ال بجملة مراًرا والدي إليها أشار أكرب بدرجة رنَّانة
املعروف. ديفونشري كهوف ومستكشف الجيولوجي بنجيل، ويليام (18)

٢١ اللينية، الجمعية أمام ُقرئت املتنكِّرة»، املحاكية الفراشات «عن بعنوان (19)
أدناه. انظر ت، نُِرشَ عندما فيها والدي رأي ملطالعة .١٨٦١ نوفمرب

.١٨٥٣ نيجرو»، وريو األمازون إىل «رحالت (20)
.١٨٥١ جامايكا»، إىل طبيعي تاريخ عالم «زيارة كتاب يقصد األرجح عىل (21)
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سعيد «إنني :(١٨٦١ (ديسمرب هوكر دي جيه السري إىل رسالٍة يف والدي كتب (22)
بُِهرت ا ممَّ أشدَّ رجل عقل بقوِة حياتي يف بُِهرت ما نادًرا ببيتس. معجب أنك بسماع ا جدٍّ

عقله.» بقوة
الثانية املرتبة يف بيتس] السيد [أي «يَُحل اليل: إىل خطاٍب يف والدي كتب (23)

استوائية». غابة وصف يف هومبولت بعد مبارشة
يف نُِرش ما أفضُل وأظنه ممتاز، إنه بيتس، كتاب من األول املجلَّد قرأُت «لقد (24)
األنواع، مسألة عن بجرأة يتحدَّث الطبيعي. التاريخ رحالت أعماِل من اإلطالق عىل إنجلرتا
(من الغرض.» هذا أجل من حقائقه» «يلوي إنه برود بكل أثنيام» «ذا دورية وتقول

هوكر.) دي جيه السري إىل خطاٍب
«ترينت»، من َعنوًة أُِخذَا قد وميسون سليديل الكونفدراليان املفوَّضان كان (25)
تُفيد التي األخبار وصلت .١٨٦١ نوفمرب ٨ يف الغربية، للهند تابعة بريدية باخرة وهي

.١٨٦٢ يناير ٨ يف إنجلرتا إىل رساحهما إطالق عىل وافقت املتحدة الواليات بأن
املتحدة. الواليات يف بوت الدكتور ُولد (26)

يف الفلسفي إدنربة معهد أمام هكسيل السيد ألقاهما محارضتنَي إىل هذا يشري (27)
الطبيعة». يف اإلنسان «مكان كتاب يف مذكورٌة ومادتهما .١٨٦٢ عام

الجنسية األعضاء ذات بالنباتات املتعلِّق الفصل يف هنا املذكور الرأي سيُناَقش (28)
الطول. املتفاوتة

يستاء؛ كان ما وكثريًا كبري، ظلم عىل تنطوي البكورية أن يرى والدي كان (29)
حزم بكل ح يرصِّ كان آخر. إىل وقٍت من تظهر التي الظاملة الوصايا من مشابهة، ألسباب
املويص، حياة يف تُنَرش ال التي الوصية ببطالن يقيض قانونًا لسنَّ ًعا، ُمرشِّ كان لو بأنه،
العديد يف يظهران اللذَين البشَعني واللؤم الظلم من الكثريَ سيمنع هذا بأن يجِزم وكان

الوصايا. من
ُمحرِّر وكان النباتية، التشوُّهات علم يف معروف ص ُمتخصِّ ماسرتز الدكتور (30)

عديدة. سنوات طيلة كرونيكل» جاردنرز «ذا دورية
أحد يف ماسرتز الدكتور كتبها النبات»، تشكُّل «علم عن بحثية ورقًة يقصد (31)

ريفيو». ميديكو-شريورجيكال فورين آند «بريتيش دورية من ١٨٦٢ عام أعداد
ويليام. ابنه منزل (32)

القديمة». البرش «عصور كتاب (33)
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بورنموث. من عودته عند (34)
يف نُرشت التي األمريكية»، األفيال حفريات «عن دراسته يف فالكونر، يقصد (35)
الكلمات ِذكر هنا ويجُدر .٨١ الصفحة ،١٨٦٣ عام ريفيو»، هيستوري «ناتشورال دورية
فالكونر من امُلقتبسة الفقرة معنى تجعل ألنها والدي بها استشهد التي تلك سبقت التي
من استخلصتُها التي االستنتاجات تتعارض «ال التايل: النحو عىل الفقرة تبدأ إذ أوضح.
آخر إىل معه»، أتفق فأنا داروين. لنظرية الرئيسية االفرتاضات أحِد مع الحقائق هذه

ذلك.
.١٨٦١ األوىل، الطبعة اللغة»، علم عن «محارضات (36)

البرش «عصور كتابه يف هنا إليها امُلشار بالطريقة اللغَة اليل يس السري تناول (37)
«ريدر»، دورية يف ُكتيبه عن شامل نقٌد ُكِتب الذي شاليرش، الربوفيسور وكذلك القديمة».

هكسيل.) للربوفيسور عادي» رجل «مواعظ إحدى من علمُت (كما ١٨٦٤ فرباير ٢٧
.١٨٦٢–١٨٧١ أجزاء، ستة يوشع»، وكتاب موىسالخمسة ألسفار ناقد «تحليل (38)
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التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب عىل العمل

١٨٦٣–١٨٦٦

عام يف الشاغل شغله هو التدجني تأثري تحت والنباتات الحيوانات عن والدي كتاب [كان
امُلعدَّل ح ويُوضِّ فصوله، تكوين يف قضاه الذي الطويل الوقت يومياته دفرت ل يُسجِّ .١٨٦٣
واالستنتاجات املالحظات لطباعة الرتتيب أجل من ا تامٍّ تدوينًا أفكاره به ن يُدوِّ كان الذي

سنوات. عدة مرِّ عىل إليها ل توصَّ التي
٨٤ تشغل والتي الثاني، الجزء يف بالوراثة املتعلِّقة الثالثة الفصول كتابَة بدأت
املتعلِّقة الخمسة الفصول ُكتبَت فيما أبريل، من األول يف وانتهت يناير يف مطبوعة، صفحًة
باالنتقاء، املتعلِّقان الفصالن ا أمَّ أسابيع، ثمانية يف صفحات، ١٠٦ تشغل التي بالتهجني،

يوليو. ٢٠ يف وانتهت يونيو ١٦ يف كتابتهما فبدأت صفحة، ٥٧ يُغطِّيان واللذان
سبتمرب شهر يف واضُطر صحته، سوء بسبب مرة من أكثَر العمل يف أبي قوِطع
العالج ي لتَلقِّ منزله مغادرة إىل أشهر، ستة استمرَّ مرٍض بداية أنه الحًقا ثَبت ما بسبِب
األطباء أكثر أحد أن مع ومكتئبًا، مريًضا وظلَّ أكتوبر يف ذلك بعد عاد مولفرن. يف املائي
املفاد بهذا خطابًا أرسل وقد صحته. بشأن متفائًال رأيًا أبدى قد آنذاك وأمهرهم مرًحا

قائًال: نوفمرب، يف هوكر دي جيه السري إىل
لم وقلبي عقيل أن يعتقد إنه هنا؛ باسك) يل حه رشَّ (الذي برينتون الدكتور «كان
التشكك تفادي يمكنني وال ف، توقُّ بال تتدهور الصحية حالتي لكن العموم، يف را يترضَّ
استعادتها أستِطع لم إذا ضئيلة. بدرجٍة ولو أخرى مرًة عافيتي سأستعيد كنت إن ما حيال
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ا؛ جدٍّ قصريًا حياتي من ى تبقَّ ما يكون أن فأرجو العمل، من قليل بيشء لقيامي يكفي بما
للزوجة العناء يف التسبُّب سوى يشء أيِّ فعل وعدم اليوم طوال األريكة عىل االستلقاء ألن

يُطاق.» ال بغيض يشء األعزَّاء، ولألطفال اإلطالق عىل واألطيب األفضل
دورية يف قصرية بحثية ورقًة نت تضمَّ ثانويًة أخرى أعماًال أيًضا العام هذا يف أنجز
ا «عمَّ بعنوان ،(١١٥ الصفحة الثالث، املجلَّد جديدة، (سلسلة ريفيو» هيستوري «ناتشورال
«جيولوجيكال دورية يف بحثية وورقة األرجل»، ُهدابيات لدى السمعي» «الكيس ب ى يُسمَّ
من بالقرب البامباني التكوين «ُسمك عن عرش)، التاسع (املجلَّد جورنال» سوسايتيس
يُدعى أملاني طبيعي تاريخ عاِلم انتقادات عىل ا ردٍّ األوىل الورقة كانت آيريس». بوينوس

بالخطأ. لالعرتاف والدي استعداد توضيح يف تفيد وهي كرون،1
قد املعركة بأن القول آنذاك ممكنًا يكن لم ر، التطوُّ بفكرة اإليمان انتشار بخصوص
سبيِل فعىل لذا، شك. بال رسيًعا كان بالفكرة اإليمان ازدياد لكنَّ بعد، باالنتصار ُحسمت

فيه: ورد موريس2 دي إف إىل خطابًا كينجسيل تشارلز كتب املثال،
مجتاًحا وينترش مكان، كل يغزو داروين ا؛ جدٍّ غريبٌة العلمي للوسط العقلية «الحالة

وحدها.» والواقع الحقيقة بقوة كالطوفان،
اآلراء مع التسامح إىل املتزايدة النزعة توجيه يف كالعادة نشًطا هكسيل السيد كان
سلسلًة ألقى إذ النزعة. هذه وتحفيز تقبُّلها، أو األنواع» «أصل كتاب يف املطروحة
هذه ُطِبعت وقد .١٨٦٢ نوفمرب يف املناجم كلية يف العلماء بعض عىل املحارضات من
زرقاء كتب ستة صورِة يف دوَّنها، قد ماي السيد كان مخترصة مالحظاٍت من املحارضات،
وعندما العضوية». الطبيعة بعلل «معرفتنا عنوان تحت بنسات، ٤ منها كل سعر صغرية،
قائًال: هوكر، دي جيه السري إىل خطاٍب يف إليها أشار ثَمَّ ومن باهتمام، والدي قرأها نُِرشت،
سيما ال بها، للغاية بُِهرُت لقد إعجابك. نالت هكسيل محارضات بأن ا جدٍّ «ُرسرت
العقِم عن الحديث يف مبالغته بسبب محتدًما جداًال معه تجادلت االستقراء». «فلسفة
الذي الجيولوجي املحتوى العقيمة. الرضوب عن وكولروتري جريتنري من حاالٍت وتجاهله
لكني ولغته. اإلنسان عقل ملوضوع تناوله حيال الشك بعُض ويراودني مبهٌم، طرحه
األنواع» «أصل بكتاب اإلشادة يف تقولون ومثلما لإلعجاب»، «مثريٌة املحارضات أن أرى
بعض نفيس من خجالن يجعلني وهذا بها، اإلعجاب تجنُّب أستطيع ال أروعها!» «ما أقول:

اليشء.»
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حثَّ التايل، الخطاب ويف املحارضات، يف ُطِرح الذي الرشح بوضوح والدي أُعِجب
الطالب:] نفع يف قدراته استخدام عىل صاحبها
إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٤] نوفمرب ٥
األرجح. عىل ببالك َخَطر قد يكون ربما لكنه اقرتاًحا، عليك أطرح أن أريد
«لقد فأجبتها: كتابًا.» يكتب «ليته قائلة: واختتمت محارضاتك تقرأ — كانت
وأضافت: كتابًا»، ذلك أعترب «ال َفَردَّت: الجمجمة.» عن رائًعا كتابًا للتو كتب
أنك بما اآلن، الكتابة». يف بارع إنه قراءته؛ الناس يستطيع شيئًا «أريد
تستطيع أنك ترى أفال الالزمة، باملعرفة وتتمتَّع بسالسة الكتابة تستطيع
من بعًضا سيُضيع هذا أن صحيح الحيوان؟ علم عن طة مبسَّ أطروحة كتابة
ولم املبتدئني، مستوى يناسب كتابًا ح أُرشِّ أن مرات عدة ُسِئلت لكني وقتك،
ن ُمتيقِّ أنا الحيوان. علم عن كاربنرت كتابات يف التفكري سوى حينئٍذ يسعني
علماء بتثقيف للعلم جليلة خدمًة ستُقدِّم النمط هذا عىل باهرة أُطروحًة أن من
فيها وألقيت عاَمني، ملدة مفتوحًة أوراقك حافظة أبقيت إذا الطبيعي. التاريخ
سيكون ما فرسعان بعقلك، تخطر التي املوضوعات عن ورقيًة قصاصاٍت
واأللوان باللحم لتكسوه رأيي) يف الصعب الجزء هو (وهذا عظميٌّ هيكل لديك
باهًرا، نجاًحا ق يُحقِّ أن يمكن كهذا كتابًا أن أعتقد تُضاَهى. ال التي بطريقتك

كثريًا. عنه إليك الكتابة أعتزم أكن لم لكني
أُطالع كنت بأنني وأخربها هكسيل، السيدة إىل تحياتي أطيَب أُرِسل
أن يجب بتينيسون، الشديد إعجابها مدى أعرف وألنني أردن»، «إينوك قصيدة

… (١٠٥ الصفحة (يف جميَلني عذبنَي سطَرين إىل انتباهها ألفت
قاله، ما هذا الخري، لِك يرجو كان إنه قال …

بمقدار. إال يرجوه كان ما ربما أو الخري، يرجو كان ربما
بحماسة الشعر أحب وتجعلني شبابي، إيلَّ لتُعيد كافية كهذه جوهرة

خالصة. أصلية
هكسيل عزيزي يا
مودتي خالص لك
داروين يس
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عادًة أنه مع أعاله، املذكور االقرتاح إىل عاد ،(١٨٦٥ يناير (بتاريخ آخر خطاٍب [يف
صوه يُخصِّ أن املمكن من الذي الوقت عن العلم رجاُل يتخىلَّ أن بشدة يعارض كان ما
التدريس. أو الدراسية الكتب كتابة سبيل يف قرائحهم وحي من امُلستقاة األصلية لألبحاث
الحيوان علم عن مبسطة أطروحة لكتابة وقٌت لك يُتاح أن احتمالية أن أعرف «كنت
بأن أشعر كنت املايض يف ذلك. عىل يقدر الذي تقريبًا الوحيد الرجل لكنك ا، جدٍّ ضئيلة
حساِب عىل بالطبع سيأتي ألنه خطيئة؛ ارتكابك بمثابة سيكون ذلك ِفعل عىل إقدامك
العامة األطروحات أن األحيان بعض يف أرى أخرى، ناحيٍة من لكن ما. أصيلٍّ عمٍل َسحِق

العلم.» تقدُّم يف األصلية األعمال عن أهميًة تقل ال طة املبسَّ
[.١٨٦٣ عام تاريخ التالية الخطابات سلسلة ستُكِمل

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] يناير ٣ داون،

هوكر عزيزي
حتى النوَم أستِطع لم … نفيس عن س أُنفِّ أن بد وال غضبًا أستشيط إنني

… الغضب.3 شدة من املاضية الليلة من الثالثة الساعة
جمِع عن بدفاعك جميًعا استمتعنا لقد ُمبهجة؛ مواضيَع إىل لننتقل واآلن
إطالًقا أستطيع ال للعجب، ويا لكني، … العموم يف الجمع وهواية الطوابع
اإلطالق عىل بباله سيخطر كان َمن الطوابع. يجمع بالًغا رجًال أن فكرة هضَم
الصور. أو املنقوشات عن تماًما مختِلف هذا لكن ويدجوود، تُحف ستجمع أنك
قطعًة البيت يف نملك ال ألننا ويدجوود؛ جوزايا للراحل ُمنَحطون أحفاد نحن

الجميلة. التحف من واحدة
أَال بالعطلة، استمتاعنا عدم به علَّلَت الذي ا جدٍّ املبهج السبب من بالرغم …
أبقى أن أُحاول كنت بشع. بملٍل املرءَ يصيب فذلك رذائل، نمارس ال أننا وهو
هو اآلن أفعله أن يجب ما هذا. يف أنجح لم لكني صحتي، أجل من كسوًال عاطًال
… ذكرى لتخليد ص «ُمخصَّ عليه: مكتوبًا داون كنيسِة يف تذكاريٍّا لوًحا أُقيم أن
داروين»؛ تشارلز الراحل تأليف «من لتكون كتبًا، أنرش ثم رسميٍّا وأموت إلخ»،
عند انفعاًال أعاني كنت ما دائًما ًرا؛ ُمؤخَّ بي ألمَّ ما أعرف أن أستطيع ال ألنني
ساعة ملدة أختي ابن مع تحدَّثُت ًرا فمؤخَّ سخيًفا. صار اآلن الوضع لكنَّ التكلُّم،

196



ر التطوُّ نظرية انتشار

تلك نصف طوال [مريًضا] فَظِللت الشاي)، ألحتيس بنفيس (قطعتها ونصف
والعائلة. النفس عىل مخيف رشٌّ إنه الليلة.

الدائم صديقك ليلتك طابت
داروين يس

شعر الذي التعاطف عىل مثاًال يَُعد هاست،4 فون يوليوس السري إىل التايل [الخطاب
مرة؛ من أكثَر الشعور هذا عن عربَّ وقد املستعمرات. يف ونموه العلم انتشار مع والدي به
عندما كالم. من به يتفوَّه فيما مراًرا وظهر كثرية، أحياٍن يف ذهنه يف حاًرضا كان إذ
الدكتوراه درجة ومنحه هاست فون جيه السري استقبال ببهجة كامربيدج، يف حظينا،
البالغة السعادة مقدار منه أسمع أن فرصُة يل أُتيحت ،(١٨٨٦ (يوليو العلوم يف الفخرية
قوة مدى برؤية وُرسرُت والدي. من أخرى، وخطابات الخطاب، هذا إياها منحه التي
مرور بعد اْلتقيته أنني من وبالرغم والدي، أبداه الذي الطيب التعاطُف تركه الذي التأثري
اه تلقَّ عندما كان كما جديًدا بالخطاب تأثُّره بدا فقد الخطاب، عىل عاًما عرشين من أكثر

مرة:] أول

هاست يوليوسفون إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] يناير ٢٢ داون،

العزيز سيدي
لم إيلَّ.5 الجيولوجي والتقرير خطابك أرسلت أنك عىل قلبي صميم من أشكرك
فتقدُّم نادًرا. إال خطابك من لالهتمام إثارًة وأكثر أجرأ شيئًا حياتي يف أقرأ
معهد إنشاء املرءُ يشهد أن ا حقٍّ الرائع ومن فخوًرا، املرء يجعل مستعمرتكم
كتابي عىل ا جدٍّ فة امُلرشِّ تعليقاتك عىل أشكرك كأمتكم. ا جدٍّ شابة أمٍة يف علمي
الجيولوجية الفرتة عن الالفتَة حقائقك أن بالطبع ستُصدِّق األنواع». «أصل
فلن بحثًا، كله العاَلم طنا مشَّ إذا أننا وأعتقد اهتمامي، بالَغ أثارت القديمة
ممتاز حقٌل بالفعل لديك املصاطب. من العظيمة املجموعة هذه مثَل فيه نجد
[حية] ثدييات مسري آثار عن تقوله ما واالكتشافات. العلمية البحوث إلجراء
اكتشاِف يف نجحَت إذا منك، أطلب أن يل هل اهتمامي. بالغ أثار قد ُمفرتَضة
يتضح قد ربما بإخباري؟ ل وتتفضَّ بالغ بلُطٍف تتحىلَّ أن الكائنات، تلك ماهية
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الطويلة، وأصابعه الطويل بذيله الطائر، «سولنهوفن» بكائن أشبه كائناٌت أنها
مناطَق يف وجدت أنني أذكر أن يل ربما بجناَحيه! متصلة مخالب من لديه وما
وتُوضع بالنوابض تعمل فرئان مصائَد الجنوبية أمريكا يف تماًما مأهولة غري
أود األصغر. الثدييات اصطياد يف ا جدٍّ ناجحًة كانت «الُجبن»، من طعوٌم فيها
رصِد عىل معهدك يف األْكفاء األعضاء بعض تحثَّ أن عليك وأقرتح أتجرَّأ أْن
وأن سنويٍّا، انتشارها وطريقة األوروبية والحشائش الحرشات انتشار ُمعدَّل
فهذه للموت»؛ تعرًُّضا أكثر املحلية النباتات «أي مالحظة عىل تحديًدا يُركِّزوا
الدخيل العسل نحل هل وكذلك، قبل. من َقط أحٌد بها يهتَم لم األخرية النقطة
بشدة مطلوبة النقاط هذه كلَّ أن أرى فأنا إلخ. أخرى؟ حرشة أي محلَّ يحل
من بقايا عىل بالعثور امُلتعلِّق ذاك لالهتمام مثري اكتشاٍف من له يا العلم. يف

التاريخ! قبل ما عِرص من إنساٍن

احرتامي أشد العزيز سيدي يا لك
شكري وجزيل
إخاليص بالغ مع
داروين تشارلز

دارست6 كامي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] فرباير ١٦ داون،

املحرتم العزيز سيدي
عملك عن سمعت قد كنت وُكتيبك. خطابك عىل ُشكري بأصدِق إليك أبعث
لكني لقراءته، ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ وكنُت أظن)، ما عىل كاتريفاج السيد كتب أحد (يف
تمنحني أن يُمكن هديٍة أقيُم هذه عليه. الحصوُل يمكنني أين من أعرف لم
أسئلة أيِّ طرح أردُت إذا بعد؛ عملك أقرأ ولم توٍّا، إال للمنزل أُعد لم إياها.
كتابي باستحسانك للغاية ُرسرُت لقد بها. إزعاجك عىل فسأتجرَّأ أقرؤه، عندما
وأمريكا إنجلرتا يف الطبيعي التاريخ علماء من بعٌض أعلن لقد األنواع. عن
حد عىل ولكن اليشء، بعض ت تغريَّ املوضوع بشأِن آراءهم أنَّ وأملانيا الشمالية
سعادًة أشدَّ يجعلني وهذا فرنسا، يف إطالًقا تأثري أيَّ كتابي يُحِدث لم علمي،
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سيدي يا احرتامي وفائق تحياتي أصدق لك استحسانه. عن اللطيف بتعبريك
العزيز.

وامتناني إخاليص بالغ مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] فرباير ٢٤ داون،

هوكر عزيزي
أرسلت لكني أثنيام»، «ذا دورية عدَد أَر لم وأنا رسالتك، من ا جدٍّ مندهش إنني

حينئٍذ. رأيي وسأقول غًدا، عليه أحصل وربما طلبه، يف
ًعا، ُمجمَّ عمًال بالتأكيد يل يبدو القديمة.»] البرش [«عصور اليل. كتاب قرأت
أمكن متى الفور عىل فيه الواردة الحقائق صحَة يُثبت ألنه فئة؛ أعىل من لكن
هي الجليدية الفصول أن يل يبدو أصليٍّا. عمًال يكون يكاد يجعله ا ممَّ ذلك،
مسألة بشأن ُحكم إصدار أستطيع ال رائعة. أجزائها بعض وأرى فيه، ما أفضُل
تجميَع أن املؤكَّد لكن تماًما. كله الحداثة بريق عنه تالىش إذ اإلنسان ر تطفُّ
اللغة بني يُقاِرن الذي الفصل أن أرى ا. جدٍّ باهًرا تأثريًا ذهني يف خلَّف األدلة
كبرية براعًة اليل أظهر لقد لالهتمام. ا جدٍّ ومثريٌ للغاية مبتَكٌر األنواع ات وتغريُّ
بخيبِة أُصبت لكني األنواع، لتغريُّ املؤيِّدة الحجة يف البارزة النقاط انتقاء يف
من يمنعه الجرأة إىل افتقاره أن وجدت عندما شخصيٍّا) أقصد (ال شديدة أمل
تخىلَّ أنه أثق أن بد ال معه، تواصيل أشكال كل عىل فبناءً … حكم أي إصدار
الجمل أقوى فإحدى ذلك، ومع ، للتغريُّ األنواع قابلية بعدم إيمانه عن تماًما
نؤمن أن اإلطالق»7 «عىل ينبغي كان «إذا تقريبًا: ييل ما عىل تنصُّ كتابه يف
إىل الطبيعي»، واالنتقاء بالتباين األنواع تغريُّ الحتمالية كبرية أرجحيٍة بوجود
التي بالدرجة بالفكرة اإليمان إىل الُقراء جمهوَر ه يُوجِّ أن آُمل كنت ذلك. آخر
حيال بالسعادة يُشعرني واحد يشء يوجد … بها اإليمان يف شخصيٍّا هو بَلغها
أو الُقراء، جمهور أن بد ال يبدو. ما حسب عملك يُقدِّر اليل أن املوضوع؛ هذا
من قدًرا تحمل آراءنا أن يرى اليل أن اعتقاِد إىل يُدَفع أن يمكن منه، جزءًا
عندما لالمارك. صها يُخصِّ ا ممَّ أكرب مساحًة لنا ص يُخصِّ أنه إىل نظًرا الصواب
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إنه رصاحًة قال قد كان لو بأنه، قوي انطباع انتابني الدماغ، فصَل قرأُت
الرباعية الحيوانات أحد من اشتُقَّ بالتبعية، اإلنسان، وإن األنواع، بتغريُّ يؤمن
أي عضو؛ أهم يف االختالفاِت يناقش أن ا جدٍّ املناسب من سيُصبح كان األيدي،
األسايس الفصل تركيَز أن يل يبدو ذلك، ومع الحقائق. تجميع خالل من الدماغ،
متحيٌز حال أيِّ عىل (لكني أرى ال والكتَفني. الرأس عىل ما حدٍّ إىل ُمنَصبٌّ
أراه بل ينبغي، ا ممَّ قسوًة أشدُّ الكتاَب أن تحيًُّزا) أكثر أو وهكسيل، كفالكونر
الُحكم له يحق ال إنه بصدٍق القول يمكن قضائي. بحكم أشبَه بحزٍم مكتوبًا
إىل ذلك يفعلوا أن بد ال الحقائق جامعي لكنَّ شيئًا، عنه يفقه ال موضوٍع عىل
ألنني عالية؛ مكانة ذوي وأعتربهم الحقائق جامعي أُقدِّر أنني (تعرُف ما. حدٍّ
إذا للغاية. الكتابة وأطلُت بحذافريه، كالمك صدَّقُت لقد منهم!) واحد شخصيٍّا

أوين. خطاب عن انطباعي فسأضيف غًدا، أثنيام» «ذا دورية عدَد يت تلقَّ
هذا إن األربعاء. يوم حتى ليمكثوا األحد مساء هنا إىل اليل آل سيأتي …
رأيه عن يُعربِّ لم أنه من ا جدٍّ ُمحبَط إنني القول من يل بد ال لكن للغاية، مؤسف
بشأن رأيه إبداء يف أكرب بدرجٍة ظه تحفُّ عن فضًال رصاحة، األنواع مسألة يف
شهيد بشجاعِة ف ترصَّ أنه يظن أنه األمر يف الطريف اإلنسان. ر تطوُّ مسألة
وسأسعد فيه، مبالًغا ُجبنه بشأِن رأيي يكون أن آُمل الزمان. قديم شهداء من
صفحاته، قلَّبت كتابَه، يت تلقَّ عندما النقطة.8 هذه يف رأيك بمعرفة ا» «جدٍّ
كلنا بذلناه ا ممَّ أكثَر سيبذل ظننته إنني وقلت األنواع، مسألَة ناقش أنه ورأيت
أسوأ األمر يجعل (وهذا واآلن الجديدة، األفكار باعتناق الجمهور إقناع أجل من
املوضوع. عن كلمة أيَّ يذكر لم ليته ُقلته. ا عمَّ برصاحٍة أتراجع أن يجب يل)

سيكون اليل أن أظن ال أثنيام». «ذا دورية عدد عىل اطلعُت األربعاء: صباح
الذعٌة الختامية الجملة أن املؤكَّد من اإلطالق. عىل ع تتوقَّ ما بقدِر ا جدٍّ منزعًجا
الترشيح؛ يف بارع عاِلم سوى أوين خطاب طالسم فكَّ يستطيع أحد ال للغاية.

بكثري. االستيعاب عىل قدرتي يفوق األقل عىل إنه
ورقِة من ذُِهلوا الترشيح علماء كل إن يقول عندما تخونه اليل ذاكرة …
إعجاَب «جيًدا» أتذكَّر كثرية. مرات باستحساٍن بها استُشِهد لقد البحثية؛9 أوين
أكن لم أني مع ألنني، أتذكَّره هذا.) تُكرِّر (ال الجديد! التصنيف بهذا اليل
س يتأسَّ الذي التصنيف بأن قناعٌة روادتني الدماغ، عن إطالًقا يشء أيَّ أعرف
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عىل الجرابيات فصل عدم أن وارتأيت سينهار، واحد طابٍع عىل الطريقة بهذه
… فادًحا ً خطأ كان اكتماًال أكثَر مستًوى

أنها يُفرتَض ما داخل املحتِدم الشجار هذا كل يوجد أن لعنٍي رشٍّ من له يا
املساملة! العلم عوالم

ذلك كل وأنىس بالوراثة، املتعلِّق الحايل موضوعي عىل العمل إىل سأتجه
القديم. العزيز صديقي يا اللقاء إىل الوقت. من فرتًة

داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] فرباير ٢٣ داون،

أجزائه بعض ألن اإلنسان؛ عن اليل كتاب فلتقرأ للقراءة وقٌت لديك كان إذا …
بالفرتة املتعلِّق األفضل، الجزء محتوى إن القول يؤسفني لكن اهتمامك، ستُثري
غري عىل الفهم صعَب يجعله حدٍّ إىل ا جدٍّ ًصا ُمتخصِّ يكون ربما الجليدية،
شديد. بإعجاٍب النهاية يف بكالمك يستشهد إنه الجيولوجيا. يف صني املتخصِّ
البعض عنه عربَّ الذي البالغ الرسور بمدى أيام بضعة قبل أخربني باملناسبة،
بارثينون» «ذا مجلة تتحدَّث وكذلك ُكتَيبك. رشاء يستطيعون أنهم سمعوا حني
أرى أن يسعدني كم املوضوع. هذا عن املؤلَّفات أبرُع بأنه إياه واصفًة عنه

التقدير! ينال عملك
ري تذمُّ عن أُعرب وسوف اليوم، من أسبوٍع بعد هنا إىل اليل آل سيأتي
عىل مثله رجٌل يجرؤ لم إذا إنه الجمهور يقول فربما … الحذر يف مبالغته من
أن الجهلَة، نحن لنا، فأنَّى عنه، التعبري يف يرغب ال أو رأيه عن رصاحًة التعبري
ًرا ُمؤخَّ أخربتُه عندما اليل ابتهج املوضوع؟ عن تخمينيٍّا رأيًا حتى ولو ن نُكوِّ
اشتقاق ملسألة ممتاز توضيحي كرشح اللغة استخدام يمكن أنه تظن بأنك

… هذا عن «رائًعا» فصًال ن يتضمَّ كتابه أن سرتى األنواع؛
كيف ا جدٍّ جيدة بطريقٍة ح تُوضِّ التي املمتازة،10 كرينس محارضَة قرأُت
انتصار أتمنَّى الوقت لبعض جعَلتني لقد رصاعكم. يف سببًا العبودية كانت
من نفيس منَْع محاولتي، رغم قط، أستِطع لم لكنني صدق، بكل الشمال
وطأة تحت حرٍب خوِض إىل نُضطر قد األرجح عىل أننا يف الوقت طوال التفكري
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سيكون أنه ا حقٍّ أعتقد فأنا ذلك، من بالرغم تنترصون. عندما واإلجبار التهديد
لو أنني، أظن الرش. وينرش اللعينة، بعبوديته الجنوب، ينترص أن ع امُلروِّ من
لكنت — أملكها ال أنني عىل للرب والحمد — ذلك تنفيذ سلطة أملك كنت
أُجربكم ثم املسيسيبي، غرب مناطق وكل الحدودية، الواليات تغزون سأدعكم
عىل قدرتكم حيال الشك يف اآلن ستبدءون ألنكم القطن. بواليات االعرتاف عىل
بُخطبٍة أزعجتك قد ذا أنا ها كذلك؟ أليس عليهم، بالسيطرة واالحتفاظ غزوهم

طويلة. ُموبِّخة
ا ممَّ أضعف كلمًة هذه كانت (وإن أبغض تصبح تايمز» «ذا صحيفة
لكني قراءتها، عن نتخىلَّ أن الطيبة زوجتي تود مىض. وقت أي من ينبغي)
عن فالتخيلِّ امرأة. سوى عليه تقدر ال ا جدٍّ بطويل ف ترصُّ هذا إن لها أقول
التخيلِّ يشبه يصفها، أن كوبيت اعتاد كما اللعينة»، القديمة تايمز «ذا صحيفة

جراي. عزيزي يا اللقاء إىل والهواء. والرشاب اللحوم عن

تحياتي أصدق مع
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] مارس، ٦ داون،

جديرة تعليقات أيُّ لديَّ ليس بالطبع. اهتمامي بالغ كتابك11 أثار لقد …
الهتمامي. إثارًة األجزاء أكثر عن الخواطر بعَض سأكتب لكني تقريبًا، باإلرسال
ألنك شديدة أمل بخيبِة أشعر أنني وهو أَال قوله؛ أكره ا عمَّ سأُفصح أوًال لكنِّي
كنت األنواع. اشتقاق مسألِة يف رأيك عن رصاحًة تُعربِّ ولم بُحكمك تُدِل لم
حدة، عىل كلٌّ ، مستقالٍّ خلًقا تُخَلق لم األنواع أن بجرأة أعلنت أنك لو سأقنع
الطبيعي. واالنتقاء التباين كفاية مدى عىل الشك من تشاء ما قدَر وألقيَت
عن تقوله ما عىل ِبناءً كذلك أنني (ويبدو مخطئًا أكون أن السماء من أرجو
ا ممَّ أكربَ نفًعا فصولك تُقدِّم أن يُمكن كيف أرى أن أستطيع ال لكني هيوويل)،
أنك يف ُمِحقة بارثينون» «ذا مجلة أن أظن استثنائي. بارع نقدي مقاٌل يُقدِّمه
أنك، يستنتجون قد أنهم املؤكَّد من التشوُّش. من حالٍة يف الُقراء جمهوَر سترتك
تَُعدُّ فإنك لالمارك، صته خصَّ ا ممَّ أكربَ حيًزا وهوكر ولواالس يل صت خصَّ ملَّا
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يف فارقة مرحلًة سيصبح كان ُحكمك أن أرى كنت ما دائًما لكني أفضل. رأينا
التي الرائعة الرباعة يف إال أُفكِّر ولن إيلَّ، بالنسبة انتهى قد ذلك كل املوضوع.
الذي الفريد بالفصل إشادة أيَّ أن أرى ورشحتها. الالفتة النقاط بها انتقيَت
مقدارها. بلغ مهما مبالغة أي فيها يكون لن واألنواع اللغة بني مقارنًة يَعقد

… أتأوَّه تجعلني جملٌة ،٥٠٥ الصفحة أعىل يف توجد12
بالتأكيد تعرف ألنك تامة؛ بُحرِّية أكتب أنني عىل ستسامحني أنك أعرف
من أتمنَّى القديم. ر املوقَّ وأستاذي ُمرشدي بصفتك لك العميق احرتامي مدى
مثلما كثرية بطرٍق نفًعا ويُجدي هائًال رواًجا كتابك ق يُحقِّ أن قلبي أعماق
بإيجاٍز كتبُت لقد القدر. بهذا سأكتفي لذا متَعب؛ أنا ذلك. ع أتوقَّ وأنا له، ينبغي
تعليقاتي إن القول يؤسفني قصدي. تخمني إىل ستُضطر أنك حدِّ إىل ا جدٍّ شديد
اليل. لليدي تحياتي أطيب مع اللقاء، إىل أصًال. باإلرسال جديرة غريَ تكون تكاد

الدائم صديقك
داروين يس

خطابات من الفقرات بعَض (١٩٣ الصفحة الثاني، (الجزء هكسيل السيد [اقتبس
بتاريخ خطاٍب من املقتبَسة التالية، الفقرة وكذلك آنذاك. الذهنية حالته تُبنيِّ التي اليل

كبرية: أهمية ذات والدي، إىل مارس ١١
النفعية، أو الحكمة عن فكرة أيُّ تُشكِّله ا ممَّ أكرب عائًقا تُشكِّل فمشاعري ذلك، «ومع
شة؛ املتوحِّ الكائنات من اإلنسان انحدار مسألة بشأِن قاطع نهائي رأي تشكيل من يمنعني
املايض بشأن تخميناتي سحِر من الكثريَ تنتقص لَقبولها، ا مستعدٍّ كنت وإن مسألة، فهي
إىل سأجلب ألنني ذمك من بالرغم راضيًا تكون أن بك يجدر … األمور هذه بمثل املتعلِّق

سيتمرَّدون.»] كانوا راسخة، عقيدًة املسألَة اعتربُت كنُت لو الذين، املئات صفك

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣ [مارس، ١٢ داون،

اليل عزيزي
ا جدٍّ ومثريًا لطيًفا كان إنه القول يُمكنني الذي الساحر خطابك عىل أشكرك
الرجال بعَض أعرف فأنا الوقت. لبعض مني تغضب أن أخىش كنت لالهتمام.
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جديرة أخرى انتقادات أي تقريبًا لديَّ ليست مكانك. كانوا لو سيغضبون كانوا
دو بي بأن قليًال فوجئت أنني أذكر أن يمكنني ولكن حال. أي عىل أكتبها بأن
بعض تحذف أن أقرتح أن أود اليشء. بعض تكريًما أكثَر ِذكًرا يُذَكر لم بريت
ستكون واحدة فإحالٌة ذلك؛ أمكن إن الجيولوجيا» «مبادئ كتاب إىل اإلحاالت
من فاإلكثار العادي، القارئ إىل وبالنسبة إحالة، كمائة الجيد للطالب كافيًة
املحتوى بأن انطباًعا ويُعطيه اليشء بعض مزعج أمٌر أخرى كتٍب إىل اإلحالة
وفًقا برصاحة األنواع مسألة عن تحدَّثت إنك تقول أنك إىل ونظًرا ناقص.
بعض يف أرى لكني أقوله؛ ما لديَّ فليس تصديقها، يف بلغتها التي للدرجة
قد مثيل، أنك ذلك، إىل وما والخطابات والتعبريات املحادثة عىل ِبناءً األحيان
أعتقد أزل لم . للتغريُّ املعينة األشكال قابلية بعدم اإليمان عن تماًما تخلَّيَت
كبريًا تأثريًا سيُحِدث كان به»، حت رصَّ أنك «لو منك، واضًحا تعبريًا أن بالتأكيد
ازدادت عملت، كلما سابًقا. مضادًة آراءً تتبنَّى كنت أنك سيما ال الجمهور، لدى
أقلَّ القضية من الجزءَ هذا أعترب لكنِّي الطبيعي، واالنتقاء بالتباين قناعتي
ِذكر مني طلبَت ألنك ونظًرا شخصيٍّا. الهتمامي إثارًة أكثر كان وإن أهمية،
طلب)، دون من ألذكرها كنت ما (وصدِّقني النقطة هذه بخصوص انتقاداتي
دي السيد «يسعى مثل: كلمات أن و٤١٣) ٤١٢ (صفحتَي بالذكر فسأخص
القارئ تقود أن شأنها من الضوء»، تُلقي أنها املؤلِّف و«يعتقد ح» ليُوضِّ جاهًدا
فقط تظن بل رأيي، مع إطالًقا تتفق «ال» شخصيٍّا أنك يظن أن إىل العادي
لعقيدة تعديل بأنه مراًرا رأيي تصُف وأخريًا، تعرضه. أن املنصف من أنه
يشء فال املدروس، رأيك هو هذا كان إذا واالرتقاء. ر بالتطوُّ املتعلِّقة المارك
وَجدِّي وبوفون أفالطون أن ذلك يل. كذلك يبدو ال لكنه ذلك، بخصوص يُقال
إذا األنواع، بأن القائلة «الواضحة» اآلراءَ وآخرين، المارك قبِل من طرحوا قد
أنواٍع من انحدرت أنها بد فال حدة، عىل كلٌّ منفصًال، إنشاءً أُنشئت تكن لم
األنواع» «أصل كتاب بني ذلك غري آخَر مشرتًكا شيئًا أرى أن أستطيع وال أخرى،
بقابلية جسيًما رضًرا يُلِحق الطريقة بهذه القضية عرض أنَّ أعتقد والمارك.
آرائي بني وثيًقا ربًطا ويربط رضوري، االرتقاء بأن ضمنيٍّا يوحي ألنه تقبُّلها؛
أستِفد ولم ، برتوٍّ مرتنَي قرأته بعدما ا جدٍّ رديئًا أعتربه كتاٍب وبني واالس، وآراء
مرتبٍة يف تضعه أنك أعرف لكني ذلك). من دهشتي جيًدا (وأتذكَّر شيئًا منه
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وزيادة. يكفي هذا لكنَّ أنملة. قيَد اعتقادك يُزعزع لم ألنه غريب؛ وهذا أعىل،
رأسك! عىل كلَّه هذا جلبت َمن أنك فلتتذكَّر رجاء

يرى الذي ه َحقِّ استعادة «عىل فالكونر عزِم بشأن سمعته ما ا جدٍّ يؤسفني
صادقة. مودًة له وأُكنُّ العبارة، تلك أكره منه».13 ُسلب أنه

وعن عنك أثنيام» «ذا دوريِة مقاالِت من أردأ يشء أيَّ قبُل من قرأَت هل
هو هكسيل وهدف قديًما، اإلنساَن تجعل أن هو «هدفك» باألخص. هكسيل14
اكتشاُف يعنيه ا عمَّ يشء أيَّ يفقه ال الرديء الكاتب إن مكانته. من الحط
يؤسفني ولكن هكسيل، كتاب يف الصفحات بعَض أروَع ما العلمية. الحقيقة

… بالشهرة يحظى لن الكتاب إن القول

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣ مارس، ١٣] داون

أثنيام» «ذا دورية عدد عىل ذلك من أبكَر وقٍت يف أشكرك أن ينبغي كان
ارتياح بعدم ومصابًا مشغوًال، كنت لكني للغاية، امُلبهجة السابقة والرسالة
القلب يف الطفيف واأللم باالمتالء، املتكرِّر املزعج الشعور جرَّاء من شديد
إىل تُشري أخرى أعراٍض أيَّ أُعاني ال ألنني لكن به. الخفيف الوخز وبعض
ومفعمة ا جدٍّ لطيفة رسالًة يت تلقَّ … ًرا ُمترضِّ ليس أنه أفرتض قلبي، مرٍض
ِلَما وفًقا برصاحة رأيه عن عربَّ إنه يقول الذي اليل، من املبهجة بالرصاحة
من ن ُمتيقِّ ألنني يكتب؛ كان بينما خانه قد اعتقاده أن يف عندي شك ال يعتقده.
بها. إيمانك أو إيماني من بأكثر الخلق بفرضية يؤمن ال األحيان بعض يف أنه
عىل عميل يُصنِّف ما «دائًما» أنه بخصوص عليه ردِّي يف ر التذمُّ من قليًال أبديُت
ُمؤلِّف أي عىل ينطبق ما بقدِر عيلَّ ينطبق وهذا المارك، عمل عىل تعديل أنه
أن بشدة يؤسفني بانحدارها. وآمَن ، للتغريُّ األنواع قابلية بعدم يؤمن لم آخر
التي بادعاءاته أحقيته فيه يُعلن رسميٍّا ا ردٍّ سينرش فالكونر أن اليل من أسمع

… منه ُسلبت
منتصف يف مولفرن إىل نذهب أن يجب أننا يف أُفكِّر أن ا جدٍّ املؤلم من

… يل.15 خراب ذلك ويف أبريل،
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يساليل إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٣] ١٧ داون،

اليل عزيزي
قلبي صميم من وأشكرك اهتمامي، بالَغ بها أرفقته وما خطاباتك أثارت لقد
من له يا تأكيد. بكل ا جدٍّ مشغول أنك حني يف الوقت من الكثريَ منحي عىل
تماًما، راضيًا يبدو بريت]! دو [بوشيه بي دو بي من امُلرَسل ذاك غريب خطاٍب
وطاَلعت اليشء، بعض أخطائه بشأن أعرف ا. جدٍّ ودود رجل أنه املؤكَّد ومن
الكتاب أن استنتجت أنني أتذكَّر أن يخجلني وكم عديدة، سنوات منذ كتابه
شبيه اإلنسان ر تطوُّ ملسألة قدَّمه ما فإن ذلك، من بالرغم هراء! محُض ته بُرمَّ

الجليدية.16 األنهار ملسألة أجايس قدَّمه بما
له يُقال أن يُحب ال الجمهور أن يف هوكر مع أتفق إني القول أستطيع ال
ذلك، من بالرغم بمكانتك». شخًصا مصدره كان «إذا يستنتجه، أن ينبغي ما
الطريقة بشأن ر، التذمُّ يشبه ما أو ر التذمُّ إىل ُدِفعت أنني عىل ا جدٍّ آسف فأنا
يشء أيِّ بخصوص ذلك فعِل عىل أسًفا أكثُر وأنا املوضوع، مع بها تعاملَت التي
ألحد يمكن ال بأنه الراسخ إيماني أنىس أالَّ جاهًدا» «أُحاول ما دائًما بي. يتعلَّق
فأنت المارك، بخصوص ا أمَّ إطالًقا. بنفسه أنجزه الذي عمله عىل يحكم أن
رأيي تغيري أستطيع أنني يعني ال وهذا معك، جروف مثل رجل دام ما املنتُرص
ألنني هذا كان ربما نظري. وجهة من تماًما الجدوى عديَم كتابًا كان أنه يف
بتخمني السابقة معرفتي بسبب وربما الحقائق، عن الكتب يف أبحث ما دائًما
سوى ذلك عىل أزيد لن تماًما. له واملطابق المارك طرحه ما عىل السابق جدي
فسيتبنيَّ هذا)، عىل قدرتي يف بشدة (وأشكُّ مشاعري تحليل استطعت إذا أنني،
بجرأة بالترصيح لك سمحت قد إيمانك درجة تكون أن يف الشديدة رغبتي أن
تقريبًا مصلحتك أجل من كانت منفصًال، إنشاءً تُنشأ لم األنواع بأن ووضوح
مسألة بشأن اآلراء تقدُّم عن عامة بصفٍة أخربتك لقد أجيل. من كانت ما قدَر
يص ُمتخصِّ صفوة من أملاني طبيعي تاريخ عالم ة ثمَّ أسمعه. ما بقدِر األنواع
رأيه عن أعرب قد عظيًما، كتيِّبًا ًرا ُمؤخَّ نرش اآلن!) االسم (نسيُت املجال،17 هذا
كاندول، دي أن جراي آسا يرى رصاحة. بأقىص األنواع» «أصل كتاب بشأِن
يؤمن ما بقدِر بأفكاري يؤمن «األوك»، طيور عن جدٍّا جيدة بحثية ورقة يف
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نظن ««نحن» إيلَّ، يرسلها التي خطاباته يف يقول، كاندول دي لكنَّ جراي، بها
عاِلم عن ويُحدِّثني ا، حقٍّ حد أقىص إىل معي يتفق أنه أستنتُج لذا وذاك»؛ هذا
ن ُمتيقِّ إنه قائًال كاندول دي إىل كتب اسمه)18 (نسيت فرنيس نباتية حفريات
فأنا هذا. كل كتابَة أنوي أكن لم أنني غري النهاية. يف ستنترص آرائي أن من
عمَرين ستستغرق النتيجة هذه أن أرى بدأت لكني النهائية، بالنتائج أرىض
لنصف املوضوع تقدُّم تأخري عىل قادرون وحَدهم الحرشات فعلماء ثالثة. أو
الطامحني من العديد ادعاءات بني املوازنة إىل الضطرارك عليك أُشفق كم قرن.
من … مستحيل الجميع إرضاء أن الواضح من االنتباه؛ جذب إىل فني املتلهِّ
للتو قرأُت إياه. فالكونر منحَت الذي املستحق التام بالتوقري بُِهرت أنني املؤكَّد
صادق فهو ا؛ جدٍّ الفتًا جعلته بأنك قلبي أعماق من ُرسرُت … هوكر من رسالًة

… جدٍّا ومتواضع ا، جدٍّ ورصيح ا، جدٍّ
ناحية؛ من ا جدٍّ يُسعدني وهذا ملموسة، مشكلًة أجد لم … كتبه ما قرأُت
أن إىل أتوق ألنني بشدة يُحزنني أخرى ناحية من لكنه الجدال، أكره ألنني
الكتاَب بأن قلبي صميم من سعيد إنني … أصدقائي مع نفسه القارِب يف أكون

يُرام. ما أحسِن عىل نجاًحا ق يُحقِّ
الدائم صديقك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣ مارس، ٢٩] داون

وسأرده اليوم، صباح يته تلقَّ الذي أثنيام» «ذا دورية عدِد عىل جزيًال شكًرا …
الغبية القديمة أثنيام» «ذا دورية أن اإلطالق عىل بباله يخطر كان َمن غد. صباح
… أوين؟! بأسلوب ومكتوبة أوكن بفلسفة شبيهة متعالية فلسفة انتهاج ستبدأ
ذلك» آخر إىل والربوتوبالزم، الغروي، «العفن وسنرى وقت مسألة إال هي ما
العام للرأي بضعٍف أذعنُت أنني عىل نِدمت لطاملا لكني جديًدا. حيوانًا يُنِتج
أقصد لم الذي الخمسة19 موىس أسفار يف الوارد الخلق مصطلَح واستخدمُت
التفكري أن أرى تماًما. مجهولة ما بعمليٍة «َظَهرت» أنها سوى الواقع يف به

املادة. أصل يف املرء يُفكِّر أن فاألفضل هراء؛ محُض الحياة أصل يف حاليٍّا
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣ أبريل ١٧] الجمعة مساء داون،

هوكر عزيزي
إليك بالكتابة نفيس سأُسيل ولذا كيو؛ يف اآلن ستكون أنك أوليفر من سمعُت
شيئًا حياتي يف أَر لم درجة. ألقىص بجولتك استمتعت قد تكون أن آُمل قليًال.
التي لالهتمام املثرية األشياء مجموعَة أعجَب ما الحايل. العام يف الربيع كزهور
من لها يا كاندول. دي عن النقدية بمقالتك ا جدٍّ أُعِجبت لقد ًرا! مؤخَّ نُرشت
شديد، بأسٍف تُشعرني إنها اليل؛ عن فالكونر كتبها التي تلك ا جدٍّ الذعة مقالٍة
أتحرَّق … حقهما وشمريلنج العجوز بريت يويف ال جانبه من فالكونر أن أظن
«ذا دورية بعدد االحتفاظ إىل (اضُطررُت غًدا. عليها [اليل] رد ملعرفِة فضوًال
بهذا َكتب فالكونر أن عىل الشديد باألسف أشعر الوقت.) من فرتًة عندي أثنيام»
يف أميل خاب لقد الحقيقة؛ من يشء اتهاماته يف كان وإن حتى الهائل، الحقد
ولكن أفضَل، بردٍّ ليديل يكن لم أحًدا أن صحيٌح اليشء، بعَض كاربنرت خطاِب
به. يُدنَّس لم القار، ملَس وإن أنه، إظهار خطابه من الرئيسية الغاية أن يل يبدو
من أتت قد كلها الطيور أن اعتقاد حد إىل إيمانه يف وصل أنه أحٌد يفرتض لن
التي واألخرية األوىل املرة (وهي أثنيام» «ذا دورية إىل خطابًا كتبُت واحد. سلف
عىل الهجوم عباءة تحت نفيس، عن دفاًعا كلمًة ألقول كهذا) شيئًا فيها سأفعل
ما حسب املقبل، األسبوع خطابي يظهر أن املقرَّر من التلقائي. التولد مسألة
استناًدا الثانية، طبعته يف الواردة اليل20 جملة أقتبس أن وأنوي املحرِّر، يقول
فمن بها، والتفاخر نفسه مدِح يف يُبالغ أن أراد إذا املرء بأن القائل املبدأ إىل

… وجه. خرِي عىل ذلك يفعل أن األفضل

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] أبريل ١٨ داون،

اليل عزيزي
نسخًة القيِّم كتابك من إيلَّ أرسلت قد كنَت ألنك شديد بأسٍف شعرت أنني الحق
إىل خطابًا أرسلُت السبب؛ لهذا ساعات بضِع بعد تالىش أسفي لكنَّ ثانية.21
موضوع عن الشنيعة املقالة عىل الهجوم عباءة تحت ألقول، أثنيام» «ذا دورية
بضَع أدرجُت قد واآلن كاربنرت، عىل ا نفيسردٍّ عن بها أُدافع كلمًة التلقائي، التولد
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وبعدئٍذ، الجزر، عىل الخفافيش مسألة بشأن املشابه اعرتاضك إىل تُشري جمٍل
(«وهو اعرتاضية عبارة من تحمله بما لة، املعدَّ الجملة اقتبست هائل، وبُخبث
الفعل؛ هذا عىل إقدامي من تنزعج أن يمكن أنك أظن ال تماًما»)؛22 به أومن ما
مدى الجمهور يدرك أن استطاعتي قدَر أحاول أن ترى، مثلما م، مصمِّ فأنا
أي يف نفيس عن دفاًعا كلمًة فيها أقول التي األوىل املرة هي هذه بالفكرة. إيمانك
عظيم. يشء أيَّ ن يتضمَّ وال قصري، خطابي األخرية. ستكون أنها وأعتقد دورية،
للغاية أُعِجبُت املحرتمة. غري الِعدائية فالكونر رسالة برؤيِة للغاية ا مهتمٍّ كنت
تماًما.23 بك جديًرا جليًال متشامًخا موقًفا تتخذ فأنت للتو؛ قرأتُه الذي بردِّك
يف التفضيل صيغ من بقليل أكربَ عدًدا استخدمت كنَت لو أنك أظن
ن ُمتيقِّ أنا البِشع. الضجيج هذا من أيٌّ نشأ َلَما امُلتعدِّدين، املؤلِّفني عن الحديث
يُحِرز َمن كلِّ مع الصادق تضامنك يف يشكَّ أن يُمكن يعرفك أحَد ال أنه من
إيلَّ بها أصغيت التي الطريقَة جيًدا أتذكَّر زلُت فما العلم. يف طفيف تقدُّم أيَّ
بالغة. بسعادٍة غمرتني لقد «البيجل». رحلة من عودتي عند هارت شارع يف
فيما وودود ا جدٍّ رصيح رجٌل ف يترصَّ أن فظيع بإزعاٍج املرءَ يُصيب ا ملمَّ وإنه

… قريب ا عمَّ ذلك كلُّ سيُنىس حسنًا، الطريقة.24 بهذه فالكونر مثل يبدو

تلك يف مقال ظهر أعاله، املذكور أثنيام» «ذا دورية إىل والدي خطاِب عىل [ردٍّا
وحَدها آراءه أن يدَّعي بأنه والدي يتهم ،(٥٨٦ الصفحة ،١٨٦٣ مايو ٢ (بتاريخ الدورية
املنطقي» االستدالل من واضح بخيٍط «تربط أنها يف املتمثِّلة الحرصية بامليزة تتسم ما هي
التي املختلفة، «التعميمات إن الكاتب فيقول وغريه. التشكُّل، علم يف الحقائق من عدًدا
خيٍط خالِل من ببعض بعضها ترتبط ال بأنها إياها واصًفا داروين السيد بها استشهد
الواقع يف ترتبط ، ُمعنيَّ ل تحوُّ رشَح محاولته خالل من إال املنطقي االستدالل من واضح
هذه مثل الستقبال الطبيعي التاريخ علماء عقوَل تُهيِّئ أنها النحو؛ هذا عىل التحوُّل بذلك

أفضل.» استقباًال أخرى أنواٍع من األنواع انبثاق كيفية لرشح املحاوالت
[:١٨٦٣ مايو ٩ يف أثنيام» «ذا دورية يف ذلك عىل والدي ردَّ

[١٨٦٣] مايو ٥ داون،
أيَّ إن قال حني تماًما ا محقٍّ كان ناقدكم بأن ألعرتف الفرصَة تمنحوني أن آُمل
خيط «بواسطة سلًفا امُلحدَّدة املتعدِّدة التعميمات سرتبط االنحدار عن نظرية
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مع ولكن رصاحة، االعرتاف بهذا أُقرَّ أن يجب املنطقي». االستدالل من واضح
هذه ترشح أن تستطيع ظني، حد عىل نظرية، توجد ال أنه مفاُده ٍظ تحفُّ ذكِر
الطبيعية، باألنواع مقارنًة الداجنة السالالت ن تكوُّ سيما (ال املتعدِّدة التعميمات
عىل جيًدا بينها تربط أو ذلك) إىل وما الجنيني، والتشابه التصنيف، ومبادئ
أو فرضيًة الناقد ها فليُسمِّ أو الطبيعي، االنتقاء نظريُة تُقدِّمه الذي النحو
الحية الكائنات لتكيُّف مقنع آخَر تفسرٍي أيُّ أيًضا يوجد وال شاء. إذا تخمينًا،
عاِلم أكان وسواء الطبيعية. حياتها ظروف ومع بعض مع بعضها التام شبه
أو إيلري سانت جوفري أو المارك طرحها التي باآلراء يؤمن الطبيعي التاريخ
إطالًقا ا مهمٍّ ليس فهذا أنا؛ طرحتها التي أو واالس، أو «بقايا» كتاب مؤلِّف
قابلة غريَ تُخَلق ولم أخرى، أنواٍع من انحدرت األنواع بأن باالعرتاف مقارنًة
واسع مجاٌل أمامه فسينفتح عظيمة، حقيقٌة أنه عىل بهذا يعرتف َمن ألن ؛ للتغريُّ
يف اآلراء تقدُّم من أراه ما عىل ِبناءً أعتقد ذلك، ومع والتحري. البحث من ملزيد
املتَّبعة النظرية هي ستُصبح الطبيعي االنتقاء نظرية أن البلد، هذا ويف القارة،
عليها الثانوية والتحسينات التعديالت من العديد إضفاء مع املطاف، نهاية يف

بالتأكيد.
داروين تشارلز

أعاله:] املذكور أثنيام» «ذا دورية إىل امُلرسل الخطاب إىل ييل فيما اإلشارُة [تِرد

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
بليس، هيل ليث

[١٨٦٣ مايو ١١] السبت
هوكر عزيزي

أسناني عىل أَكزُّ ذا أنا فها الصحف؛ يف الكتابة بعدم نصيحتك يف ُمحق أنت
حد إىل ا جدٍّ بارعًة كانت التي … سخرية بسبب هذا وليس حماقتي، من غضبًا
يقوله فيما محقٌّ بأنه ألعرتف أخرى مرًة كتبُت لقد بها. أستمتع كدت أنني
اإلطالق، عىل بعدئٍذ أخرى مرًة الحماقة هذه مثِل عىل أقدمُت وإذا ما، حدٍّ إىل
إنها أوبينيون»؛ «بابليك مجلة يف الواردة الالذعة السخرية قرأُت ترحمني. فال
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تُبنيِّ إنها إياها. فلتُِعرني نسخة، لديك وكانت املزيد، يوجد كان إذا ممتازة،
يتشاجر. أن عىل الرتاب يف يُداس أن العلم لرجِل األفضل من أنه شديد بوضوٍح
يَحار بينما البتيالت، وترشيح البيانية، املخطَّطات رسم عىل فرتٍة منذ أعكُف
تماًما فشلت لكني األوراق، ب تشعُّ بشأِن التفكري عند منه ميئوس حدٍّ إىل عقيل

… ا حقٍّ ومذهل ا جدٍّ غريٌب املوضوع أن أرى أنني غري بالطبع.

الجمعية أمام بينثام السيد ألقاه الذي الرئايس الخطاِب إىل التايل الخطاُب [يُشري
يمكنه و«ال الجديدة، ر التطوُّ لنظريِة بينثام السيد يُذِعن ال .(١٨٦٣ مايو ٢٥) اللينية
لكنه نزاع». محلَّ يزل لم املهمة األساسية الركائز من العديُد دام ما تماًما االستسالم

بالنظرية. اإليمان نحو يتَّجه العلمية اآلراء من األكرب الجزء أن ح يُوضِّ
الدكتور ناقد أصدرها التي بالنظرية متعلٌِّق باستور ِذكر إىل بينثام السيد تطرُّق إنَّ
يصِدر كان لو «كما ،(١٨٦٣ مارس ٢٨) أثنيام» «ذا دورية يف التلقائي التولُّد عن كاربنرت
لحقائق باستور دحض بتجاهله الكاتب، أن إىل بينثام السيد يشري إذ إلزاميٍّا». فرمانًا
كل بها يتحىلَّ أن املفرتض من التي «الحيادية بتلك ف يترصَّ ال امُلفرتَضة، الذاتي التولُّد

ناقد».]

بينثام جي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] مايو ٢٢ داون،

بينثام عزيزي
أي أن إىل مطمِنئ إنني لالهتمام. واملثري اللطيف لخطابك االمتنان غاية يف أنا
سأسعُد اآلخر، الجانب وعىل إطالًقا. يضايقني لن مثلك رجٌل سيقوله يشء
سنوات منذ صدق بكل ومعرفته رأيه أحرتُم شخص من استحسان بأي ا جدٍّ
عىل تظل األشكال بعض أن يف متمثًِّال برباعة، صغتَه الذي االعرتاض إن عديدة.
بال ظاهره يف منيع طويَلني، مكاني وَحيِّز زمني نطاق عْرب تغيري دون حالها
كبري قدٌر يستند أَال لكن لتقديري. وفًقا ما، حدٍّ إىل أيًضا حقيقته ويف شك،
بالفعل؟ نعرفه ا ممَّ أكثَر نعرف أننا صمٍت يف نفرتض أننا عىل الصعوبة من
ال إنني دائًما. جهلنا تذكُّر محاولة من صعوبًة أكثر هو ما أجْد لم أنني فالحق
التفكري من جديدة، ريفية منطقة أو مجاور حي أي يف أميش عندما أبًدا، أَملُّ
ووجود هناك، القديمة النباتات بعض وجود عدم لسبب التام جهلنا مدى يف
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تماًما هذا أدركنا إذا مختلفة. بنسٍب أخرى ونباتات جديدة، أخرى نباتات
االنتقاء نظرية عىل الحكم عند إذن ا جدٍّ العجيب من يكون فهل واحدة، مرًة
يوجد لم ما تغيرٍي دون حاله عىل سيبقى الشكل أن إىل تشري التي الطبيعي،
بكثري، وأقل أبطأ بدرجٍة األشكال بعُض تتغريَّ أن مصلحته، يخدم ما تعديٌل
ال الذين (نحن لنا تبدو ظروٍف ظل يف اإلطالق عىل أشكال بضعُة تتغريَّ وأالَّ
كنا ربما أننا املؤكَّد من ا؟ جدٍّ مختلفًة إطالًقا) املهمة الظروف هي ما نعرف
قد أسرتاليا إىل قديًما أُدخلت التي النباتات كل أن البديهي» «االستنتاج ب ع نتوقَّ
بارزة صعوبًة يل تبدو ال تُعدَّل لم أنها حقيقة لكنَّ التعديالت؛ لبعض خضعت
نحٍو عىل نفيس عن ت عربَّ لقد أخرى. ُحجٍج عىل قائم اعتقاٍد لزعزعِة يكفي بما

اليوم. ك ُمتوعِّ لكني للغاية، سيئ
بإعجاٍب عمله بهرني لقد باستور؛ إىل ستُشري ألنك بالغة سعادة تغمرني

بينثام. عزيزي يا تحياتي وأصدق الشكر، خالص مع متناٍه. ال

إخاليص بالغ لك
داروين يس

الحايل الوقت يف الطبيعي باالنتقاء اإليمان يُبنى أن يجب الواقع، يف ملحوظة:
البقاء، عىل الرصاع إىل استناًدا حقيقيٍّا»، «سببًا كونه عىل أوًال، عامة. اعتبارات عىل كليٍّا
إىل استناًدا ثانيًا، ما. بطريقٍة تتغريَّ األنواع بأن القائلة املؤكدة الجيولوجية والحقيقة
يف استناًدا ثالثًا، البرشي. االنتقاء بواسطِة التدجني تأثري تحت الحادث التغيري مع التشابه
عندما واضحة. نظر وجهِة تحت الحقائق من مجموعة بني يربط الرأي هذا أن إىل األساس
نستطيع ال [أي واحد نوع أي تغريُّ عدم إثبات نستطيع التفاصيل، يف لنخوض ق نتعمَّ
حني يف مفيدة، املفرتضَة التغيريات أن إثباَت نستطيع وال ]؛ تغريَّ قد واحًدا نوًعا أن إثبات
تغريُّ وعدم األنواع بعض تغريُّ يف السبب تفسريَ نستطيع وال النظرية. أساس هو هذا أن
عن الصعوبة درجة يف يختلف ال وتفصيل بدقٍة الثانية الحالة فْهَم أن وأرى اآلخر. بعضها
بفرضية املؤمنة القديمة املدرسَة يسأل أن لربون يمكن األوىل. امُلفرتَض التغريُّ حالة فهم
أُذنَي من الفرئان أحد لدى أطول أُذننَي وجود سبِب عن الجديدة املدرسة وكذلك الخلق
ذلك لكنَّ أخرى، نبتة أوراق من أكرب بدرجٍة ُمدبَّبة أوراق ذات نبتة ووجود آخر، فأٍر

جدوى. دون سيكون
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بينثام جي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] يونيو ١٩ داون،

بينثام عزيزي
بالَغ وأثار بالسعادة إيلَّ، بإرساله تكرَّمَت الذي الرئايس، خطابك غمرني لقد
القضاَة يُميِّز ا ممَّ كبرية وبدرجٍة ممتاز، نحٍو عىل أُنِجَز قد أنه أرى اهتمامي.
كتبه. َمن هو كان لو سيُبديه العدل وزير كان ما تضاهي والحياد الهدوء من
األنواع قابلية بعدم «املؤمنون املحرتمون السادة كان إذا ما بخصوِص ا أمَّ
إن يقولون ربما إذ للشك؛ موضُع فذلك ال، أم الحياد هذا مع سيتفقون « للتغريُّ
فأنا ذلك، وفوق وآخرين. وهوكر أنا تجاهي فيه مبالًغا لُطًفا يحمل الخطاب
زعزعة يف سيُسِهم بها، ُكتب التي الطريقة بهذه خطابك، أن ريب بال أعتقد
صفنا، إىل باالنضمام أفكارنا إىل يميلون الذي أولئك وإقناع يُزعَزعوا لم الذين
تغريُّ ملسألِة مباًرشا تأييًدا تحمل أخرى كتابات أيُّ به تُسهم ا ممَّ أكربَ بدوٍر
ما بقدِر أسعدني خطابك لكنَّ ذلك، سبب معرفَة إطالًقا أستطيع ال األنواع.
برباعة. مكتوبًا كان وإن باألنواع، املتعلِّق الجزء أعني أميل؛ اليل كتاب خيَّب
األنواع. بتغريُّ مؤمن لوكوك25 باملناسبة، النقاد. عىل تعليقاتك كل مع أتفق
أحد أي ك تمسُّ من أبًدا أتفاجأ ال أنني حي بضمري أُعلن أن شخصيٍّا أستطيع
الحجج من بشدة أتفاجأ ما كثريًا كنُت وإن األنواع، تغريُّ عدم بفكرِة باإليمان
الالمتناهية تقلُّباتي للغاية ا جيدٍّ أتذكَّر زلت فما الجانب. لهذا تأييًدا تُطَرح التي
عندما ا حقٍّ أضحُك الفكرة. تقبُّل يف صعوبٍة من أجده كنُت وما الشك بني
لبعض ح َرشْ أنه أعتقد ما يل يتضح أن قبل انقضت التي السنوات يف أُفكِّر
دراسة بدأت أن منذ انقضت قد عاًما عرش خمسة أن أعتقد القضية؛ أجزاء
هذا وسبب واحد، زوج أي ذريِة ِب تشعُّ من املغزى أدركت أن إىل املوضوع هذا
ا جدٍّ ُرسرت لقد ا. جدٍّ ومبهجة لطيفة إطراءات من يل تكيُل ما شدَّ ب. التشعُّ
متنوِّعة مجموعٍة عىل تعليقاتك سيما ال ُخطبتك، محتوى يف األشياء من بكثري
باستور إىل أرشت ألنك بالغة بسعادٍة أشعر وكذلك الطبيعي. التاريخ علماء من
وأرى الرسالة، هذه عىل رسيعة فاحصة نظرًة للتو ألقيُت لقد شديد. بتكريم
أعتقد خطبتك. قراءة عند اهتمام من به شعرُت ا عمَّ كافية بقوة تُعربِّ ال أنها
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عزيزي يا تحياتي أصدق مع الصحيح». «الجانب ل حقيقيٍّا نفًعا قدَّمت أنك
بينثام.

إخاليص بالغ لك
داروين يس

١٨٦٤

طوال «مريض :١٨٦٤ عام أحداث ِضمن والدي يوميات مفكرِة يف اإلدخال هذا [َوَرد
مرضه بداية من أشهر سبعة بعد (أي تقريبًا أبريل منتصف ويف ومارس.» وفرباير يناير
كتابة يف بدأ عمل، أي تأدية عىل قادًرا صار وحاملا صحتُه. نت تحسَّ السابق) الخريف يف
يعنينا الذي فالعمل ولذا املتسلِّقة»؛ «النباتات وعن الخثري، جنس عن البحثيتني ورقتيه
الحيوانات «تباين كتابه عىل العمل يف أخرى مرًة رشع عندما سبتمرب، يف إال يبدأ لم اآلن
عن نبذًة هوكر دي جيه السري إىل الخطابات أحُد ويقدِّم التدجني». تأثري تحت والنباتات
تبدو وهي القديمة، مخطوطتي ص أتفحَّ «بدأُت فيه: والدي يقول إذ العمل؛ استئناف
لكنها مذهل، حدٍّ إىل مملَّة أجزاءٌ فيها توجد قبل؛ من أكتبها لم أنني لو كما عيلَّ جديدًة
معنى بكلِّ مليونري، إنني ا. جدٍّ جيدًة يل تبدو أخرى وأجزاء أظن؛ ما عىل الطباعة، تستحق
العمل َجودة من ا حقٍّ ذُهلت وقد والعجيبة، الغريبة الصغرية الحقائق من وثروتي الكلمة،
إن — الكتاب سيكتمل متى يعلم وحَده الرب واالنتقاء. الوراثة عن فصويل أقرأ كنت عندما
أكثَر العمَل أستطيع ال أيامي، أفضل يف وحتى ا، جدٍّ واهن أنني أجد ألنني — أصًال اكتمل
العزيزة.» املتسلِّقة نباتاتي عن الكتابة من بكثري أصعُب هذا ونصف. ساعة أو ساعة من
البلد؛ هذا يف عاِلم أيُّ عليه يحصل أن يُمكن تكريٍم أعظِم عىل العام هذا يف حصل
عيد يف السنوية الذكرى اجتماع يف الوسام هذا يُقدَّم امللكية. الجمعية من كوبيل وسام
حالة لكنَّ لتسلُّمه، حاًرضا عليه الحاصل يكون ما وعادًة نوفمرب)، ٣٠) أندرو القديس
قائًال: املوضوع هذا عن فوكس السيد إىل خطابًا أرسل ذلك. من منعته الصحية والدي

اإلنجازات عىل يُمنَح ألنه عظيًما؛ تكريًما كوبيل وسام يَُعدُّ يدك. خط برؤية «ُرسرُت
عدِة باستثناء األشياء، هذه مثل لكنَّ بأرسه، العالم نطاق وعىل العلوم مجاالت جميع يف
بعَض يحرز الطبيعي االنتقاءَ أن ح يُوضِّ أنه غري كبريًا. فارًقا لديَّ تُشكِّل ال لطيفة، خطابات
أجنبية.» أراٍض يف به ب مرحَّ فاملوضوع هذا، من بالرغم يسعدني. وهذا البلد، هذا يف التقدُّم

214



ر التطوُّ نظرية انتشار

قائًال: أيًضا، هوكر دي جيه السري إىل وكتب
من بالكثري أنَعم أنني الحق الوسام؛ هذا نَييل عىل فعِلك ردِّ يف لطيًفا كنَت «كم
ب أتعجَّ ما كثريًا بالرسور. مألتني خمًسا أو رسائل أربع يت تلقَّ وقد الطيبني، األصدقاء
هل األوسمة، عن الحديث بمناسبة التام. النسيان طيَّ يُصبح لم مثيل باليًا عجوًزا أنَّ من
لوبوك لجون يحق مثلما بالطبع، عليه يحصل أن له يحق امللكي؟ الوساَم فالكونر حاز
امللكية الجمعية أعضاء بعض بأن الثاني هذا يُخربني املناسبة، وبهذه عليه. يحصل أن

هم؟» َمن تعرف هل كوبيل. وسام عىل حصويل من بشدة ُصِدموا الُقدامى
قائًال: هكسيل، السيد إىل خطابًا وأرسل

عىل قلبي صميم من أشكرك أن ا حقٍّ يرسني إذ عليك؛ وسأرد عليك أردَّ أن «يجب
ال يل، الحقيقي الوسام هي أخرى، رسائل وبضع هذه، كرسالتك رسالًة أن ذلك رسالتك.
فلتُصدِّق لذا طويًال؛ ستدوم بسعادٍة الرسائل هذه مثل غَمَرتني لقد الذهبية. القطعة تلك

رسالتك.» عىل قلبي أعماق من النابع الخالص ُشكري
(كتاب ١٨٦٤ نوفمرب يف والدي إىل أرسله خطاٍب يف اليل، تشارلز السري تحدَّث
عن ،(٣٨٤ الصفحة الثاني، املجلَّد ويومياته»، وخطاباته اليل تشارلز السري حياة «قصة
ا جدٍّ تقليدي غري عمٍل عىل الوسام منح من خائفني كانوا إنهم قائًال املزعومني الساخطني
«قد ب ا، حقٍّ املشاعَر هذه يحملون كانوا إذا أنهم، يُضيف لكنه األنواع». «أصل ككتاب
الخطاِب من يبدو ذلك، من بالرغم داخلهم». وكبحوها السليم العقالني بالحس تحلَّوا
مشابهة لحالٍة بالتأييد يحَظ لم السابق العام يف كوبيل وسام والدي منح اقرتاح أن نفسه

بشدة. اليل أغضب ما وهو الكافية، الشجاعة إىل االفتقار يف تتمثَّل
اليشء بعض مطوَّل تقرير نُرش ،١٨٦٤ ديسمرب ٣ بتاريخ ريدر»، «ذا دورية عدد يف
عىل أشيد ولقد السنوية. التأسيس ذكرى اجتماِع يف الرئايس سابني الجنرال خطاب عن
َحِظي التي اإلشادة ا أمَّ النبات، وعلم الحيوان وعلم الجيولوجيا يف والدي بعمل خاص نحٍو
آخره». إىل … املالحظات من هائلة «مجموعًة ن يتضمَّ أنه فهي األنواع» «أصل كتاب عن بها
أقل عمٍل عىل بل العظيم، حياته عمل عىل يكن لم الحالة هذه يف تكريمه أن الغريب ومن
جاءت الفرنيس. املعهد يف انتخابه حالة يف أيًضا ذلك وحدث خاصة، مجاالت يف أهميًة

التايل: النحو عىل سابني الجنرال ُخطبة يف األنواع» «أصل كتاب إىل تُشري التي الفقرة
بشأن منقسمًة تكون قد اآلراء أن من وبالرغم األنواع»، أصل «عن أعماله أحدث «يف
مجموعًة يحوي بأنه الجميع فسيعرتف بعد، تتحدَّد لم أو النواحي بعض يف الكتاب َجدارة
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وتوزيعها، بينها القرابة وِصالت وبنيتها الحيوانات بعادات املتعلِّقة املالحظات من هائلة
ربما واملالحظة. الرصد عىل والصرب والدقة الفائدة يف يُضاهيها ما يوجد ال قد والتي
يميل قد بينما العمل، هذا عنوان إليها يُشري التي النظرية َقبول إىل منا البعض يميل
لحني املستقبل يف ما وقٍت إىل بشأنها قرار اتخاذ إرجاء األقل عىل أو رفضها، إىل آخرون
اتفقنا فقد ولهذا؛ رفضها. أو التام لَقبولها أقوى أسبابًا يُتيح املعرفة من مزيد اكتساب
الجائزَة منْحنا التي األُسس من رصاحًة العمل هذا حذف عىل جماعي وبشكٍل عامة بصفٍة

إليها.» استناًدا
أسلوب من شديد باستياء شعروا الجمعية بعضزمالء إنَّ القول يف محق أنني أعتقد

األنواع». «أصل كتاب عن الحديث يف الرئيس
يف اليل، يس السري دفع ألنه أيًضا؛ أخرى بطريقة مفيًدا كوبيل وسام منْح وكان هذا،
قال إذ األنواع»». «أصل بكتاب إيمانه بمدى «الجهر إىل العشاء، بعد ألقاها التي ُخطبته
املجلَّد ويومياته»، وخطاباته اليل تشارلز السري حياة «قصة (كتاب والدي إىل خطاٍب يف
أرى أن دون القديم إيماني عن التخيلِّ إىل اضُطررت قد إنني «قلُت :(٣٨٤ الصفحة الثاني،
بلغتُه.»] الذي باملدى ستَقنَع كنت أنك أظن لكني تام. بوضوح جديد إيماٍن إىل طريقي

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٤] أكتوبر ٣ داون،

هكسيل عزيزي
أيَّ حياتي يف أقرأ لم فسأنفجر. كوليكر، عن بمقالك إعجابي عن أُعربِّ لم إذا
فكَّرت بل مقاله، عىل أحٌد يردَّ أن بشدة تمنَّيت منه. أفضل بطريقٍة ُكِتب يشء
ناقشَت لقد بالفعل. منها نقاط عدَة عالجت إنني حتى بنفيس، ذلك أفعل أن يف
ذلك! يف برعت لكم إلهي، ويا أيًضا، اإلضافية النقاط وبعض كلها، النقاط
كنت التي النقاط من األخرى تلو نقطٍة إىل وأصل القراءة أواصل كنت فبينما
رأيت ألنني عليها؛ والتهكُّم نفيس من السخرية تجنُّب أستِطع لم فيها، أُفكِّر
حسنًا، ِفعله. يمكنني كان ا ممَّ للغاية أفضل نحٍو عىل ذلك أنجزَت أنك كيف
إذا غبيٍّا فسيكون الطبيعي، االنتقاءَ يفهمون ال ن ممَّ شخص، أيُّ ذلك قرأ إذا
تناولك عناءَ يستحق العجوز26 فلورانس يكن لم النهار. كضوء واضًحا يَره لم
«األكاديمي»، ذلك عن بها ثَت تحدَّ التي الطريقَة أبرَع ما لكن اإلطالق، عىل له

نوعه». من «فريد البحر برمال والخاص استخدمته الذي مثالك أن وأرى
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حسنًا، متفرِّغ! منتظم ناقٍد إىل ل التحوُّ مقاومِة عىل قدرتك من أعجب كم
… بشدة ذلك أراحني وقد اآلن، انفجرت قد ذا أنا ها

عن هكسيل السيد يتحدَّث ريفيو»، هيستوري «ناتشورال دورية يف نفِسها املقالة [ويف
إياه واصًفا أعاله، إليه امُلشار الفرنسية، العلوم ألكاديمية الدائم السكرتري فلورانس، كتاب
ذلك يف األنواع» «أصل كتاب عن واستفاضة» تفصيًال األكثر هما «انتقاَدين من واحد بأنه

التالية: الفقرة منه ويقتبس العام.
املحال ومن والرضوب، األنواع بني ُمطلق فرٌق يوجد «ال قائًال: داروين السيد «يواصل
يفصل ُمطلق فرٌق يوجد إذ خطأ؛ ذلك بأن بالفعل أخربتكم لقد الفْرق! هذا مثُل يوجد أن
من محرومون أننا إىل «نظًرا قائًال: هذا عىل هكسيل السيد ويُعلِّق الرضوب.» عن األنواَع
مثل يلَقون رجالنا أبرَع نرى أن معتادين فلسنا إنجلرتا، يف للعلوم أكاديمية وجوِد بركاِت
السيد فهِم سوءَ هكسيل السيد أثبت وبعدما دائم.» سكرتري من ولو حتى املعاملة، هذه
وما قلب، ظهر عن ذلك كلَّ يعرف أن للمرء «أنَّى يقول: الطبيعي، االنتقاء ملسألة فلورانس
داروين»».» السيد عن القلم أضع «إنني جملة ،٦٥ الصفحة يف يقرأ، وهو ارتياحه أشدَّ

واالس: السيد إىل خطاب يف والدي كتب نفِسه، املوضوع وبخصوص
ينتقدني اليشء بعض ضعيًفا كتابًا ألَّف فلورانس، يُدعى مرموق نافذ شخص ة «ثمَّ
كاتبه يتحدَّث فرنسا. يف ينترش الجيد عملنا أن الواضح من ألنه ا؛ جدٍّ به ُرسرُت وقد فيه،
جاءت افرتاضية».» فارغة بأفكاٍر «ميلء إنه قائًال الكتاب، بهذا الشديد» «االفتتان عن

التايل: النحو عىل إليها املشار الفقرة
ولكن املؤلِّف. بموهبة يُبَهر أن سوى املرءَ يَسع ال أخريًا. داروين السيد عمل «ظهر
امليتافيزيقية املصطلحات من يستخدم فكم خاطئة! وأفكار مبهمة أفكاٍر من لها يا
تصطدم حاملا هراء محُض أنها ويتضح الطبيعي، التاريخ يف الئقة غرِي بطريقٍة ويُقحمها
تجسيدات من لها يا فارغة! طنَّانة لغة من لها يا صحيحة! أفكار واضحة؛ بأفكار
دهاكما؟»] ماذا الفرنسية، الروح صالبة ويا الوضوح، أيها يا الزمن! عليها عفا صبيانية

١٨٦٥

تحت يتعاىف بدأ العام، نهاية قرب لكن ًدا، ُمجدَّ بشدة صحته تدهوَر الفرتة هذه [شهدت
يجعله و«كاد صارًما، غذائيٍّا نظاًما عليه فرض الذي جونز، بينس الراحل الدكتور رعاية
تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب عىل العمَل استطاع تعبريه. حسب جوًعا»، يموت
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حتى تقريبًا عمل أي ينجز لم الوقت، ذلك ومنذ تقريبًا، أبريل نهاية حتى التدجني» تأثري
طبعة إصدار أجل من األنواع» «أصل كتاب عىل رسيعة نظرة إلقاء باستثناء ديسمرب،
األنواع» «أصل كتاب «أقرأ قائًال: هوكر، دي جيه السري إىل خطاب يف كتب ثانية. فرنسية
فرنسية طبعة إصدار أجل من فيه ما بعَض ح أُصحِّ ألنني القول؛ جاز إن األوىل للمرة
ما إن إلهي، يا آه، لكن ا، جدٍّ جيد كتاب أنه العزيز، صديقي يا بحياتي، وأقسُم ثانية،

اكتمل.»27 قد وليته صعب، عمل به أقوم
يف امللكية الجمعية أمام ألقاها التي آرجايل دوق ُخطبِة إىل التايل الخطاب يُشري
ويبدو األنواع». «أصل كتاب فيها ينتقد والتي ،١٨٦٤ عام ديسمرب من الخامس يف إدنربة
من السادس يف سكوتسمان» «ذا صحيفة يف وردت كما الدوق ُخطبة قرأ والدي أن
«قصة كتاب ،١٨٦٥ يناير ١٦) والدي إىل خطاب يف اليل كتب وقد .١٨٦٥ عام ديسمرب
«الُخطبة :(٣٨٥ الصفحة الثاني، املجلَّد ويومياته»، وخطاباته اليل تشارلز السري حياة
عندما عليه تبدو ا ممَّ أعتقد، ما حسب بكثري، أكرب آرائك، تأييد نحو كبرية خطوة بمثابٍة

فحسب.»] واالعرتاضات االنتقادات إىل بالنظر تُقرأ

يساليل إىل داروين تشارلز من
١٨٦٥ يناير ٢٢ داون،

اليل عزيزي
الِفطري اإلنجليزي التقديس ذلك لديَّ لالهتمام. ا جدٍّ املثري خطابك عىل أشكرك
األمرية مع جرى ما بشأِن أعرف أن أردت ولذا االجتماعية؛ للرُّتبة الحقيقي
أراها به. أُخربك أن ويرسني الدوق، ُخطبة يف رأيي عن سألتَني امللكية.28
ستقول ربما — أتزعزع لم لكني له؛ قرأتُه ما جميع مثل «للغاية»، ذكية ُخطبًة
الدوق تكرار عىل أحتجُّ يزعزعوني. أن يستطيعون برش وال آلهة من ما إنه
أن يمكن ال الذََّكر الطنان للطائر الالمع الريش إن فيه يقول الذي اعرتاضه
مناقشتي عن نفسه الوقت يف تماًما متغاضيًا االنتقاء، عْرب اكتُِسب قد يكون
عْرب الريش من الجميل اكتساب فيها ذكرُت التي الثالثة) الطبعة ،٩٣ (الصفحة
أخرى. مسألة تلك لكن كاٍف، غري هذا أن الدوق يرى ربما «الجنيس». االنتقاء
والجناح املنقار يف االختالف أن يف تماًما الدوق مع أختلف تجعلني كلها املقارنة
راقبتُهما، اللذَين الوحيَدين النوَعني ففي املتعدِّدة. لألنواع ا مهمٍّ ليس والذيل

بارز. بوضوح كبريًا الذيل واستخدام التحليق يف االختالف كان
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منه تعلَّم قد جيًدا، السحلبيات عن كتابي يعرف الذي الدوق، يكون ربما
أو ع للتنوُّ موجودة االختالفاِت بأن القائلة نظريته بخصوص الحذر، يف درًسا
مثل فيها توجد نباتية قبيلة من ما إنه ثقٍة بكل القول يمكن فحسب. الجمال
قريب وقٍت حتى يتصوَّر شخص أيُّ يكن ولم الجميلة، الشاذة االختالفات هذه
كل يف مهمة فوائد من لها ما إظهاَر اآلن استطعت لكني فائدة، أيَّ تحمل أنها
لدى واحد جزء يف ما تعديٍل حدوث أن أيًضا نتذكَّر أن ينبغي تقريبًا. الحاالت
أتفق أخرى. أجزاءٍ يف مرتابطة ات تغريُّ عن سيُسفر السحلبيات أو الطنَّانة الطيور
التفكري وهذا ذلك، قبل مليٍّا املوضوع يف تفكَّرُت لقد الَجمال. عن تقوله ما مع
الَجمال أجل من أُنشئ الَجمال بأن القائلة النظرية رفِض إىل تماًما هداني قد
الدوق. استخدمه الذي الجديدة» «الذُّريَّات مصطلح عىل أيًضا أعرتُض فحسب.
طائًرا يصف كان إذا إال نظريتي، ليست لكنها ا، جدٍّ جيدة نظريًة تلك تكون ربما
«ذرية بأنه البوصة من املائة من واحد جزء بمقدار املعتاد من أطول بمنقاٍر ُولِد
كلما املعتاد. يف املصطلح هذا به يُفَهم الذي املعنى هو ليس ذلك لكنَّ جديدة»؛
يُنشئ ما هو للغاية الطفيفة التباينات هذه مثِل تراكم بأن اقتناًعا ازددت عملُت
االنتقاء أنَّ نسيت بأنني يل الدوق اتهام يف ُمذنب بأنني أعرتُف ال جديدة. أنواًعا
لقد فحسب.29 مستقلة نشأًة تنشأ التي التباينات عىل الحفاظ يعني الطبيعي
سيصبح كان الكالم لكنَّ استخدامها، استطعت كلماٍت بأقوى هذا عن ُت عربَّ
«أنا قائًال: سأصيح مرة. كل يف الدرجة بهذه الحذر يت توخَّ لو للغاية ممالٍّ
يقولون ألنهم الحيوانات مُلربِّي الدوق أو أنت بمهاجمتك أسمع عندما مذنب»
النفاخ الحَمام أو القرون القصرية املاشية من نًة ُمحسَّ سالالت أنشأ اإلنسان إن
يستخدمها بكثري أقوى بتعبريات االستشهاُد بإمكاني وكان بانتام. دواجن أو
لها االنتقائية قدرتَه ألن االصطناعية؛ سالالته اإلنسان يُنشئ الزراعيون. الخرباء
أحٍد من فما ذلك، من بالرغم الطفيفة. التلقائية بالتباينات مقارنًة أكرب أهمية
الصاعد. الجيل يلومني ولن التعبريات، هذه استخدامهم بسبب املربِّني سيهاجم
أن آُمل إيلَّ.30 الجيولوجيا» «عنارص كتاب إرساَل عرِضك عىل جزيًال شكًرا
يف أستطيع بالدُّوار. رأيس يصيب ما أكثر هي األسف مع القراءة لكنَّ كلَّه، أقرأه
سعادتي. مستوى يف كبري تأثريٌ ولهذا ثالث؛ أو لساعتنَي أعمل أن األيام معظم
إتمام حتى يشء أيَّ أنرش وأالَّ إغراءات، ألية االستسالم عدم عىل العزم عقدُت
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يف السفلية الحوايش بشأِن ممتازة نصيحًة إيلَّ أسديَت لقد التباين. عن كتابي
ما وكثريًا تعديلها، يف للغاية شديًدا عناءً تكبَّدُت لكن بالكالب، املتعلِّق فصيل
إىل األسف، مع األحيان بعض يف شخصيٍّا وأنَت كلها، الكالُب تُلقى أن تمنَّيُت

الجحيم.
اليل. الليدي إىل محبتنا بأشدِّ والكاتبة) (املميل نحن نبعُث

مودتي خالص مع
داروين تشارلز

تُخربه أن منك فأرجو املوضوع، عن وقٍت أيِّ يف الدوق إىل ثَت تحدَّ إذا ملحوظة:
اهتمامي. بالَغ أثارت ُخطبته بأنَّ

يف عضًوا ليكون اختياره برشِف شعوره إن الذاتية سريته ص ُملخَّ يف والدي [قال
وذلك مشابه»؛ بأيرشف شعوره «فاق امللكية الطبية إدنربة وجمعية امللكية إدنربة جمعية
جوزيف السري إىل خطاٍب من املقتبسة التالية الفقرة تشري ُمعيَّنة. قديمة ذكريات بسبِب
إىل الفقرة من األخري الجزء ويُشري السابقتنَي. الجمعيتنَي يف عضًوا اختياره إىل هوكر،

:١٨٧٨ عام يف فيها عضًوا اختري التي للعلوم برلني أكاديمية
السكرتري. هو وبَلفور الرئيس هو بروسرت أن إىل بالنظر ا جدٍّ غريب بيشء «سأخربك
سؤاٍل إىل يقودني وهذا امللكية. إدنربة جمعية يف فخريٍّا عضًوا ألكون االختيار عيلَّ وقع لقد
أريد الفخريني؟ األعضاء إىل اجتماعاتها َمحاَرض للعلوم برلني أكاديمية تُرسل هل ثالث.
أنني أعتقد ألنني كذلك؛ لست أنني أفرتُض ال؛ أم عضًوا كنُت إذا ا ممَّ ن ألتيقَّ أعرف أن
ممهورًة رسمية شهادًة يُت تلقَّ أنني بوضوح أتذكَّر هذا، من بالرغم ذلك، سأتذكَّر كنت
الرسمية، الشهادات من العديَد ضيَّعُت إذ اإلهمال؛ منتهى يف كنت لقد إرينربج. بتوقيع
يضيف [شخص] كل أن أُالحظ ألنني إليها؛ أنتمي التي الجمعيات أعرف أن اآلن وأُريد

امللكية.»] الجمعية كتالوج يف اسمه إىل ألقابه

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٥] فرباير ٢١ داون،

اليل عزيزي
الجيولوجيا» «عنارص كتاب عىل الشكر جزيَل أشكرك أن يف كثريًا رُت تأخَّ لقد

إياه. أهديتَني الذي
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نسيتها، التي واألشياء الجديدة، األشياء كلَّ أقرأ إذ بإمعان؛ كله أُطالعه
كثرية. وهي

وتفكرٍي ومعرفٍة جهٍد من العمل هذا يف ُكثِّف ما بمقداِر االنبهار شديُد إنني
عن كالمك هو باألخص اهتمامي أثار وما ا. جدٍّ عظيم ته بُرمَّ أنه أرى واضح.
إزاء تتبنَّاه الذي بالرأي ا جدٍّ ُرسرُت أتالنتس. قارة عن وحديثك هري، عمل
بكل هواه عىل القارات بتشكيل به أرضَّ قد فوربس أن رأيت فلطاملا املوضوع؛

حرية.
صك وُملخَّ ويلد، منطقة بتعرية املتعلِّقة تك حجَّ بقراءة أيًضا للغاية ُرسرُت
كتابك. يف حاليٍّا إليها وصلُت التي النقطة هي وهذه بوربيك، طبقات عن املمتاز
إليها أرشَت التي تلك غري صلٍة وجود بعدِم تماًما مقتنع إنني القول أستطيع ال
هذه يف رأيي تويل لن لكنك البحريات؛ أحواض وتكوين الجليدي التأثري بني

مرات. ست حوايل بالفعل رأيي ت غريَّ ألنني كبرية؛ قيمًة النقطة
يُحتمل، ال مجلَّدك وزن أن وجدت لقد اقرتاًحا. عليك أعرض أن أُريد
إىل وتقسمه كبرية بجرأة فلتتحلَّ لذا مستلقيًا؛ املرء يُمسكه عندما سيما ال
تغيري أي دون اآلن، موراي يُضيف أن يستطيع أَال غالفه؛ من وتُخرجه جزأَين،
إضافيٍّا مبلًغا فسيتكلَّف مجلََّدين، يف ُجلِّد «إذا فيه يقول سطًرا إعالنه إىل آخر،
سيكون تغيريًا أجريت قد تكون وبهذا بنسات»؟ وستة شلن أو شلن قدُره

الضعيفة. األيادي ذوي الُقرَّاء لجميع نعمة بمثابة

اليل عزيزي يا تحياتي أصدق مع
إخاليص بالغ لك
داروين تشارلز

مجلَّد. ككتاب آليٍّا، األوراق حواف قطع وتطلب ثانية، حقيقية» «بنعمة فلتُمنَّ

لوبوك جون إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٥] يونيو ١١ داون،

لوبوك عزيزي
من (كلٌّ ا جدٍّ وسهل واضح واألسلوب كتابك،31 من األخري النصف عيلَّ تُِيل
يمكنني ال البداية. من اآلن أبدأ أنني حد إىل مثاليٍّا) يراه واملستمع القارئ
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لالهتمام املثريَ الفصَل ذاك بها كتبَت التي الكيفية روعِة بمدى إخبارك مقاومُة
فقط املوادَّ جمعت قد أنك من وبالرغم نظري. وجهة من الهمج، حياة عن
بي يجُدر لكن واألصالة. اإلبداع غاية يف العامة النهائية النتيجة جاءت بالطبع،
عميًقا ِنقاًشا أراه الذي األخري، فصَلك به ألصف األصالة بمصطلح أحتفظ أن
الذي األصيل، معدنك سريى الجمهور ألن بشدة؛ أسعدني لقد لإلعجاب. مثريًا

األعوام. من َدزِّينة قبل بالفعل أعرفه أنني أفتخر
وبعدما السياسة. ويف انتخابك يف التوفيق كلَّ قلبي صميم من لك أتمنَّى

وي! وي! وي! أقول: تدعني أن يجب األخري، الفصل ذاك قرأُت

مودتي خالص مع
داروين يس

أصدقائك بعُض منك يسخَر أن أخىش لكني رائًعا،32 مديًحا يل تكيل إنك ملحوظة:
باملبالغة. ويتهموك املديح هذا بسبب

السيد ترجمه الذي داروين»، أجل «من مولر، فريتز كتاب إىل التايل الخطاب [يشري
التي الخطابات من طويلة سلسلٍة باكورُة ألنه مهم وهو والدي. اقرتاح عىل ِبناءً داالسالحًقا
يلتقيا لم أنهما وصحيٌح الطبيعي. التاريخ يف ص املتخصِّ البارز العاِلم هذا إىل والدي كتبها
سعادة مصدَر كانت والدي، حياة نهاية حتى استمرَّت التي مولر، مع مراسالته لكن قط،
أصدقائه كل بني من والدي، بتقدير يحظى كان َمن أكثُر مولر فريتز أن وأعتقد له. بالغة
وهو أيًضا، البارزين من آخَر شقيًقا مولر لفريتز أنَّ إىل اإلشارة تجدر يلتِقهم. لم الذين
األخرى:] القيِّمة األعمال من والعديد األزهار»، «تلقيح كتاب مؤلِّف مولر، هريمان الراحل

مولر إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٥] أغسطس ١٠ داون،

العزيز سيدي
تالوة إىل االستماع من أنتِه لم أنني حد إىل ا جدٍّ طويلة لفرتة مريًضا َظِللت
قلبي صميم من أشكرك بأن يل تسمح أن يجب واآلن اآلن. إال األنواع عن كتابك
جليلة خدمًة قدَّمَت لقد قراءته. خالل نفيس يف أثاره الذي البالغ االهتمام عىل
من والعديد ممتاًزا، ُحججك من العديَد أرى كالنا. بها يؤمن التي للقضية
الذكوِر. َشكَال يل مفاجأًة أشدَّها كان الحقائق، هذه بني ومن رائًعا. حقائقك

222



ر التطوُّ نظرية انتشار

وأرغب الشكل، الثنائية النباتات حاالت دراسة عىل ًرا ُمؤخَّ عكفُت أنني ذلك
إىل السبيل عرفُت إذا البحثية أوراقي من اثنتنَي أو ورقًة إليك أرسل أن يف بشدة
املتسلِّقة، النباتات عن بحثية بورقٍة الربيد خالل من ًرا مؤخَّ إليك بعثُت لقد ذلك.
النقاط من ال. أم إليك ستصل كانت إذا ما ألعرف التجِربة سبيل عىل وذلك
يف املوجودة باالختالفات املتعلِّقة تلك هي ورقتك يف للغاية انتباهي لفتت التي
ا جدٍّ ا مهمٍّ املوضوع هذا رأيت لقد املتعدِّدة. األشكال لدى الهواء س تنفُّ جهاز
مالحظاتك أن أرى قبل. من األسماك لدى الكهربائي الجهاز أدرس كنُت عندما
تُظِهر فهي واإلبداع. باألصالة وتتسم ا جدٍّ جيدٌة األجنة وعلم بالتصنيف املتعلِّقة
أننا بوضوٍح أقنعني ما أكثُر وهي ا، جدٍّ رائع القرشيات ر تطوُّ دراسة مجال أن
سنوات. بضع غضوِن يف الطبيعي التاريخ مجال يف رائعة نتائَج إىل سنصل
ملوضوع مالءمتها أشدَّ وما القرشيات، لدى املوجودة الِبنَى مجموعة أروَع ما
أرجو كتابك، قرأُت حتى الرءوس جذموريات عن شيئًا أعرف أكن لم بحثك!
األنالزما برنقيالت عن وأشكال رسٍد من أوردتُه ما عىل نظرًة تلقي أن منك
بمثابة األرجل، هدابيات إىل املنتمية الربنقيالت، هذه أن أرى ألنني Anelasma؛

الرءوس. بجذموريات جميلة وصل حلقة
أن ا، جدٍّ ماهر ح ُمرشِّ أنك بما منك، ألتمس فأنا فرصة، أيُّ لك سنحت إذا
األرجل، هدابيات يف األهداب من زوج أول قاعدة يف املوجودة الفتحة إىل تنظر
مخطئًا كنت أظنني فأنا ماهيته؛ وتكتشف فيها، املوجود الغريب العضو وإىل
أيٍّا وجدت وإذا كرون. بمالحظات تماًما أقتنع أن أستطيع ال كنُت وإن تماًما،
عن تبحث أن فأرجو اإلطالق، عىل Scalpellum السكالبيلوم جنس أنواع من
بدت الحقائق أن ملجرَّد ًرا ُمؤخَّ مالحظتي يف أملاني كاتب شكَّك إذ لة؛ ُمكمِّ ذكوٍر

الغرابة. شديدة له
غمرني الذي الرسور عىل قلبي أعماق من أشكرك بأن أخرى مرًة يل اسمح

القيِّمة. بأبحاثك الصادق إعجابي عن أُعربِّ وأن كتابك، به

العزيز سيدي يا واحرتامي تحياتي أصدق مع
إخاليص بالغ لك
داروين يس
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كذلك، كنَت إذا ولكن بالنباتات، اإلطالق عىل ا مهتمٍّ كنَت إذا ما أعرف ال ملحوظة:
أملانية. نسخًة لديَّ أن وأظن السحلبيات»، «تلقيح عن الصغري كتابي إليك أُرسل أن أود
صورة لديَّ تكون أن يف ا جدٍّ أرغب لك؟ فوتوغرافية صورًة تعطيني أن تستطيع هل

لك.

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٥ [سبتمرب ٢٧ الخميس، داون،

هوكر عزيزي
صميم من هوكر السيدة فيه أشكر خطابًا اليوم صباح أكتب أن أعتزم كنُت
قد واآلن أحوالك، عن فيها ثَتني حدَّ التي واملتعدِّدة األخرية رسائلها عىل قلبي
مسافًة مشيت أنك ا جدٍّ الرائع من يدك. بخط املكتوبة برسالتك للغاية ُرسرُت
من بقليل تحلَّيت إذا قريبًا ستتعاىف أنك شك ال أميال، وستة خمسة بني ترتاوح
هذا شدة مدى إطالًقا أعرف أكن لم لكني ا، جدٍّ مريًضا كنت أنك عرفُت الصرب.
وتمكَّنت هنا، إىل كرانورث)33 آل (من بينثام أتى عندما أمس، يوم حتى املرض،
أن لو وأتمنَّى األخرية، والدك أيام عن قليًال حدَّثني لقد دقائق. لعرش لقائه من
الدمث الودود سلوكه عىل مقتٌرص عنه فانطباعي أقوى؛ كانت بوالدك معرفتي
فقدان عند الشعور اختالف عن تقوله ما مع كليٍّا أتفق الفت. حدٍّ إىل الرصيح
يُحب أن املمكن شخصمن أي أن أظن ال تماًما. مه وأتفهَّ طفلة، فقدان وعند أٍب
اآلن حتى أربعة أو أيام ثالثة بي تمر ال أنه وأعتقد أبي، أحببُت ا ممَّ أكثَر أباه
بمثقال يُشعرني لم عمره من والثمانني الرابعة يف موته لكن فيه، أُفكِّر وأنا إال
ال كان والذي آني املسكينة عزيزتنا ُفقدان عند انتابني الذي الحزن من ذرة
ببطء تقرتب أبيه وفاَة أن يعرف املرء ألنَّ تماًما؛ طبيعيٍّا يل يبدو وهذا يُطاق.34
مفاجئًا وجًعا تكون طفلته أو طفله وفاة أن حني يف بسنوات، قبلها فشيئًا شيئًا
عن عجزي من للغاية أتأذَّى فأنا القدر؛ بهذا تقرأ أنك الرائع من يُحتمل. ال
تقريبًا. الفور عىل عنيف بُدوار رأيس تُصيب القراءة ألن تقريبًا؛ يشء أي قراءة
أطلب أن عىل أجرؤ ال لكني كثريًا، يل يقرأن الطيبات أرستي نساء أن صحيٌح
ل تحمُّ أستطيع كنُت إذا ا ممَّ نًا متيقِّ ولسُت العلم، من الكثري يل يقرأن أن منهن
ليكي؛36 كتاب من األول والجزء «للغاية»، تايلور35 بكتاب استمتعُت ذلك.
ظاهريٍّا انطباًعا ويعطي أجزائه، معظم يف غامٌض األخري الجزء أن أرى لكني
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العرص»، «روح غرار عىل بعباراٍت موضوعه عىل الضوء يلقي بأنه خاطئًا
نصف أو اليوم يف ساعة ربع سوى أقرأ ال ذلك. إىل وما الحضارة»، و«انتشار
ماجازين آند «أنالز ملجلة القديمة املجلَّدات ح بتصفُّ ذلك خالل وأكتفي ساعة،
نباتاتي أفتقُد اهتمامي. يُثري ا ممَّ الكثريَ وأجد هيستوري»، ناتشورال أوف
بشدة. ًكا ُمتوعِّ أكون عندما مالحظتها عىل العمل أستطيع ألنني ا؛ جدٍّ املتسلِّقة
لكننا به، استمتاعك قدَر فلوس» نهر عىل «الطاحونة بكتاب أستمِتع لم
رواية إنها مارنر»؟ «سيالس تعرف هل تقوله. ما عىل ِبناءً أخرى مرًة سنقرؤه
هذه عىل الحصوَل وأردت لتقرأها، جديدة كتٌب لديك يتبقَّ لم إذا ساحرة، قصرية
بالجريف ُمجلَّد قراءة من ننتهي كدنا … بالربيد إليك إرسالها فيُمكننا الرواية،
الدرجة هذه عىل كتابًا قبُل من رأيت هل لكن ا، جدٍّ به معَجب وأنا األول،37
… للضحك ا جدٍّ مثريٌ الحًقا سيُقال ما إىل التلميحات فتكرار الرتتيب؟ سوء من
من األخري الفصل يف واالس عن الواردة السفلية بالحاشية ا جدٍّ ُرسرُت باملناسبة،
دخول بخصوصمسألِة لوبوك دعم قد هكسيل أن أعرف أكن لم لوبوك.38 كتاب
تايمز» «ذا صحيفة يف وردت التي الساخرة املالحظَة تلك رأيت هل … الربملان
لرجال حتى ا، جدٍّ بكثرٍي العلم من لالهتمام إثارًة أكثر السياسَة أن عن فرتٍة منذ
تسامحها؟» أن تستطيع «هل رواية يف ترولوب، يقوله ما تَذكَّر أنفسهم؟ العلم
يف قال، جيفري أن أتذكَُّر دنيوي. طموح أعىل هو الربملان إىل االنضمام أن عن
أعظم كتابة من بكثري أعظُم الربملان يف ُمؤثِّرة ُخطبة إلقاء إن خطاباته، أحد
أستطيع ال ضعيفة. قارصة رؤيًة يل يبدو كلَّه هذا أن غري التاريخية. األحداث
القدامى. أصدقائي أعز يا ًدا؛ ُمجدَّ يدك خط برؤية سعادتي مدى لك أصف أن

مودتي خالص مع
داروين يس

هوكر: دي جيه السري إىل خطاب يف كتب أكتوبر، [يف
ورقٍة إىل انتباهي أمريكي رجٌل َلَفت األنواع»، «أصل كتاب عن الحديث «بمناسبة
يف وُقرئ ويلز، الدكتور ألَّفه الذي الندى»، عن «مقالة الشهري بالكتاب مرفقة بحثية
االنتقاءَ مبدأ فيها يُطبِّق وهو [آنذاك]، يُطبَع لم لكنَّه امللكية، الجمعية أمام ١٨١٣ عام
ليس املسكني العجوز ماثيو باتريك إن أي اإلنسان. أعراق عىل شديد بوضوٍح الطبيعي
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مبدأ «مكتشف ُجملة كتاباته عناوين صفحات عىل يضع أن اآلن بعد يستطيع وال األول،
ذلك!»] له ينبغي ال أنه األحرى أو الطبيعي»، االنتقاء

فارار39 دبليو إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٥؟] نوفمرب ٢ داون،

العزيز سيدي
أستطيع ال لكني وقًحا، ًفا ترصُّ ذلك يبدو قد ربما قط، اللغة علَم أدرس لم ألنني
كتابك إىل االستماع من ومتعة فائدٍة من استقيته ما بمقداِر إخبارك لذة مقاومَة

عيلَّ.40 يُقَرأ
كانت (إذا نظريته أن وارتأيُت سابًقا، مولر ماكس كتابات قرأُت لقد
تقوله، ما سمعُت بعدما واآلن، وضعيفة، مبهمة بالنظرية) ى تُسمَّ أن تستحق
النهاية. يف ستنترص قضيتك وأن بالفعل، صحيح هذا أن من نًا ُمتيقِّ رصُت
الذي ويدجوود، هينزيل السيد بسبب بكتابك املبارش غري اهتمامي ازداد لقد

زوجتي. شقيق ألنه مراًرا؛ بكالمه تستشهد
من بًا تأدُّ أكثر بطريقة األنواع تعديل عن آرائي يعارض أن ألحد يمكن ال
عقلك، به يتسم الذي الطابع عىل فِبناءً ذلك، من بالرغم بها. تعارضني التي تلك
دراساتك بأن زعزعتها) يمكن (وال ريب أي من خالية تامة قناعٌة تراودني
إىل فستصل كثريًا، الطبيعي التاريخ يف العامة باملسائل االهتمام إىل دفعتك إذا

إليها. لُت توصَّ التي نفسها النتيجة
إليك سأرسل هكسيل؟ محارضات ُكتَيب قرأت أن اإلطالق عىل لك سبق هل

قراءته. تود أنك ارتأيَت إذا رسور بكل نسخًة
افرتاض عىل القائمة الحجة أن أرى الجيولوجيا، إياه تُعلِّمنا ما إىل بالنظر
ما، حكيم عجوز همجي يقول بأن ا جدٍّ شبيهة للتغريُّ معينة أنواٍع قابلية عدم
أطول استعارتي لكنَّ قط؛ تتغريَّ لم لغته إن قديمة، كتابات لديها ليس أمة يف

إكمالها. أستطيع أن من
العزيز. سيدي يا وامتناني إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع

داروين يس
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١٨٦٦

التالية: بالكلمات والدي يوميات دفرت يف ١٨٦٦ عام أحداث أبرز [ُدوِّنت
والنباتات». الحيوانات «تباين فصول تصحيح «واصلُت

تكوَّنت التي األنواع»، «أصل كتاب من الرابعة الطبعة عىل العمل يف بدأُت مارس: ١
الكتاب نسخ إجمايل جعل ما إسرتلينيٍّا)، جنيًها ٢٣٨ مقابلها (تقاىض نسخة ١٢٥٠ من

نسخة. ٧٥٠٠
مراجعة يف وبدأُت التنقيحات، باستثناء األنواع»، «أصل كتاب أتممُت مايو: ١٠

والنباتات». الحيوانات «تباين كتاب من عرش الثالث الفصل
التكوين». «شمولية بفرضية املتعلِّق الجزء أتممُت نوفمرب: ٢١

املطابع. إىل وأرسلتها كلها، الفصول مطالعة إعادَة أتممُت ديسمرب: ٢١
الكتاب.» من الختامي الفصل بدأُت ديسمرب: ٢٢

وأقام شقيقه، مع مكث حيث مرة كل يف أسبوًعا هناك وظلَّ مرتنَي، لندن إىل ذهب
العام. بقيَة داون يف وقىض ُرسي؛ يف يونيو) ٢ إىل مايو ٢٩ (من أيام بضعة

واالس السيد إىل خطاب يف قال فهكذا تدريجيٍّا؛ نًا تحسُّ شهدت صحته أن ويبدو
أو ساعة العمَل أستطيع أنني حد إىل اآلن حتى جيدة حالٍة يف «صحتي :(١٨٦٦ (يناير

اليوم.» يف اثنتنَي
قائًال: الرابعة، الطبعة بخصوص هوكر دي جيه السري إىل خطابًا َكتَب

أنني األول أمَرين. بسبب ا جدٍّ األنواع» «أصل من الجديدة الطبعة ضايَقتني «لقد
املحاكاة عن عمله املناسب الوقت يف تذكَّرت لكني التباين،41 عن بيتس ورقة نسيُت
أعرف غريب! وهذا الشمايل، القطب عن ورقتك نسيت أنني اكتشفُت واآلن، التنكُّرية،
َقط ع أتوقَّ ولم األكرب، عميل يف ُستدَرج التي املوضوعات فهرسُت لقد ذلك؛ حدث كيف

األنواع». «أصل كتاب من جديدة طبعة بإصدار سأطاَلب أنني
املاضية األربع السنوات يف قرأته ما كلُّ ضايقني. كلَّه هذا أن كم أصف أن أستطيع ال
الطبعات يف بيتس السيد ورقُة تُذَكر لم علمي، حد عىل ذهني.» يف ا جدٍّ باهتًا وجدته

السبب. معرفة يمكنني وال األنواع»، «أصل من الالحقة
كتابه بخصوص هكسيل السيد إىل أرسلها خطابات ثالثة من مقتطفاٍت هنا أعرُض
ما فكرًة تُعطي ألنها مهمة وهي التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين
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محل الكتاب يف ١٨٦٨ يف النهاية يف نُرشت التي التكوين»، «شمولية نظرية ر تطوُّ عن
النقاش:]

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٥؟] مايو ٢٧ داون،

دءوب شخٍص من جدٍّا جليل صنيع وهو صنيًعا، منك ألطلب اآلن أكتُب …
ممتازة، بجودة منسوخة مخطوطة من صفحًة ثالثني تقرأ أن منك أطلب مثلك.
كان إذا فيما رأيك بل ُمطوَّلة، انتقاداٍت عليها تُقدِّم أن منك أطلب ولسُت
لم اثننَي. أو شهًرا باملخطوطة االحتفاُظ يمكنك نرشها. عىل أتجرَّأ أن بإمكاني
سيكون آخر شخص أي أعرف ال «صدًقا» لكني الصنيع، هذا سأطلب أكن

نظري. وجهة من نهائيٍّا حاسًما املوضوع هذا عىل حكمه
الرباعم تباين عن طويلًة فصوًال القادم كتابي يف سأنرش كالتايل: املوقف
ذلك. وغري االستخدام، وعدم االستخدام وآثار واالرتداد، الوراثة وعن والبذور،
رصُت ثَم، ومن املختلفة. التكاثر أشكال بشأن عديدة سنوات منذ أيًضا أُفكِّر وأنا
أود التي واملخطوطة ما. بفرضيٍة الحقائق هذه كل بني الربط بمحاولة شغوًفا
ا، جدٍّ ومبدئية عة ُمترسِّ فرضية أنها صحيح الفرضية؛ هذه تُقدِّم إليك إرسالها
كثريًة مجموعاٍت عليها أبني أن وأستطيع كبريًا، عقليٍّا ارتياًحا منحتني لكنها
وهذه بحتة، فرضيًة تكون عندما الفرضية أن جيًدا أعرف الحقائق. من ا جدٍّ
يل جدٍّا مفيدة الفرضية هذه لكنَّ القيمة، ضئيلَة تكون ذلك، كونها تعدو ال
حكمك تُصِدر أن يف بشدة أرغُب اآلن، ُمعيَّنة. لفصوٍل تلخيص بمثابة تَُعدُّ ألنها
ُمستحسن ُحكٍم أفضُل هو وهذا تقول، أو «احرقها»، يل تقول كأن بإيجاز،
ستفارق أظنها وال ُمعيَّنة، حقائَق بني مبدئيٍّا ربًطا تربط «إنها أتمنَّاه، أن يُمكن
سخيفًة تََرها ولم الكبري، القدر هذا تقول أن استطعت إذا الفور». عىل عقيل
يجب الصنيع؟ هذا إيلَّ ستسدي هل اآلن الختامي. فصيل يف فسأنرشها تماًما،

العمل. فرط من منهًكا كنت إذا ترفض أن
انتقادك ملصيبة فرضيتي أُعرِّض ألنني بطل إنني نفيس عن أقول أن يجب

الشديدة.
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[١٨٦٥؟] يوليو ١٢
هكسيل عزيزي

كان لقد ا. جدٍّ شديد بإمعاٍن مخطوطتي درست أنك عىل قلبي صميِم من أشكرك
بوفون، آراء نرش أعدُت أنني لو للغاية سأتضايق كنُت ا. حقٍّ لطيًفا ًفا ترصُّ هذا
عافيتي، أسعفتني وإذا الكتاب؛ عىل سأحصل لكني بها، أعرف أكن لم والتي
إقناَع وسأحاول تماًما، عادٌل حكمك أن يف أشك ال أيًضا. بونيه كتبه ما فسأقرأ
وإن ينبغي، ا ممَّ التخمني عىل اعتماًدا أشدُّ تها بُرمَّ املسألة النرش. بعدم نفيس
مثل الحقائق بعَض أتذكَّر عندما الرؤية، هذه مثل تبني سيتحتَّم أنه أرى كنُت
ي توخِّ سأُحاول لكني ذلك. إىل وما االستخدام، وعدم لالستخدام املوروثة اآلثار

… الحذر

 [١٨٦٥؟]
هكسيل عزيزي

قرأُت مستلٍق. وأنا ِفعله أستطيع ما فهذا الرصاص؛ بالقلم كتابتي عىل سامحني
من للضحك. مثري حدٍّ إىل كتبتُه ما تشبه كاملة صفحاٌت توجد بوفون؛ كتبه ما
آخر. رجٍل كلماِت يف ممثَّلًة آراءه يرى عندما صادًقا يصبح املرء أن َكم املدهش
بها. مؤمن غري أُصبح لم لكني تها، بُرمَّ املسألة من الخجل بعَض خجالن إنني
فرٌق يوجد ذلك، ومع الثعلبية». مالحظتك «حدة ب كبريًا صنيًعا يل أسديت لقد
األنسجة من ذرة أو خلية كل يفرتضأن ال فهو وآرائي. بوفون آراء بني جوهري
العضوية»، «جزيئاِته ن يتضمَّ الدم أو النسغ يفرتضأن بل صغريًا، برعًما تطرح
هذا تشكيُل يكتمل وعندما عضو، كل لتغذية مالئمًة بالفعل» تتشكَّل «التي
أن صحيٌح الجنسية. والعنارص الرباعَم لتُشكِّل الجزيئات هذه ع تتجمَّ العضو،
عىل عافيتي أسعفتني إذا لكني، هراء، محُض بها نُت تكهَّ التي بالطريقة ن التكهُّ
التكوين»، «شمولية فرضية إغراءَ أُقاوم أالَّ أخىش القادم، كتابي لنرش اإلطالق
ر لتطوُّ العادي املسار أن أرى كاٍف. بتواضٍع سأُدرجها أنني لك أُؤكِّد لكني
األجزاء عن ا جدٍّ بعيدة مواضَع يف جديدة أعضاءٌ فيها ن تتكوَّ التي الكائنات
مع يتوافق أن للغاية الصعب من الجلد، شوكيات كائنات مثل املشابهة، السابقة
جديد عضو كل أجنَّة أصل يف حر انتشاٍر بوجود القائل الرأي عدا ما رأي أي

229



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أُطيل لن لكني املتعاقبة. األجيال حاالت يف األمر وكذلك بُريعماته، أو منفصل
… الرجال وأعلم النقاد أفضَل يا قلبي صميم من أشكرك القدر. هذا عن الثرثرة

[.١٨٦٦ عام تاريخ التالية الخطابات [تتناول

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٦] يوليو ٥ داون،

واالس عزيزي
ما كلِّ مع تماًما أتفق اهتمامي. بالَغ النهار، كضوء جليٍّا كان الذي خطابك، أثار
سبنرس.42 إتش ذكره الذي املمتاز لألصلح» «البقاء مصطلح محاسن عن تقوله
املصطلح؛ هذا عىل قوي اعرتاض ة ثمَّ ولكن قط. ببايل هذا يخطر لم ذلك، ومع
حقيقي اعرتاض وهذا بفعل، متبوًعا يأتي كاسٍم يُستخَدم أن يُمكن ال أنه وهو
كنت باستمرار. الطبيعي االنتقاء كلمتَي يستخدم سبنرس إتش أن من استنتجتُه
الطبيعي االنتقاء بني الربط أن األرجح، عىل فيها ُمبالغ بدرجٍة سابًقا، أظن
مصطلح استخدام إىل بالفعل قادني وهذا ا، جدٍّ مفيٌد االصطناعي واالنتقاء
شهَرين؛ قبل خطابك يت تلقَّ ليتني اليشء. بعض مفيًدا هذا أرى زلت وما شائع،
من الجديدة الطبعة يف مراًرا إلخ» «البقاء، مصطلح سأُضيف كنت ألنني
نسخًة إليك سأرسل والذي يُطبَع، أن اآلن أوشك الذي األنواع»، «أصل كتاب
والنباتات الحيوانات عن القادم كتابي يف املصطلح سأستخدم بالتأكيد. منه
ا ممَّ أكثر بل «الكثري»، منه ع تتوقَّ أنك باملناسبة، جليٍّا، أرى والذي الداجنة،
ا، جدٍّ هائلة بكثرٍة اآلن يُستخَدم الطبيعي االنتقاء مصطلح صار لقد ينبغي.
سيكون عنه التخيل كان إذا فيما أشكُّ أنني حد إىل وخارجها، البالد داخل
عنه. التخيل محاوالت نجحت إذا باألسف سأشعر عيوبه، كل وبرغم ممكنًا،
«البقاء مصطلح عىل اآلن تعتمد استخدامه مواصلة أو نبذه مسألة أن شك ال
ستصبح بالتأكيد، الوقت مرور مع مفهوًما املصطلح سيصبح فبينما لألصلح».
من أيٍّ استخدام كان إذا فيما أشكُّ وأضعف. أضعف استخدامه عىل االعرتاضات
واضًحا كان وإن حتى العقول، لبعض مفهوًما املوضوع سيجعل املصطلَحني
نحٍو عىل تُفَهم تزل لم السكان عن مالتوس فكرة أن نرى أفال أخرى؛ لعقوٍل
يف بالتفكري أتعزَّى ما كثريًا هذا؟ يومنا إىل حتى معقولة غري بسخافٍة خاطئ
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جانيه؛43 السيد بخصوص ا أمَّ آرائي. تحريف من أتضايق عندما مالتوس مثال
كثريًا الناس عامة أن حدِّ إىل ا جدٍّ أذكياء الرجال هؤالء ومثل ميتافيزيقي، فهو
املعنى بخصوص ذكرتَه الذي انتقادك إن أظن. ما حسب فهمهم، يسيئون ما
عندي وليس عيلَّ جديٌد الطبيعي االنتقاء مصطلح به استخدمُت الذي املزدوج44
الحظه. قد سواك، أحًدا أن أظن ال فأنا رضًرا؛ يُحدث لن خطئي لكنَّ عليه، ردٌّ
أظن لكنِّي املواتية»، «التباينات عن الحديث إكثار يف بالغت بأنني ًدا مجدَّ أُقرُّ
قد كائن كل من جزء كل أن فلو فيها؛ ُمبالغ بقوٍة املعاكسة الفكرَة تطرح أنك
بمثل نفسه، الهدف أو نفسها، الغاية إىل الوصول سنشهد أننا أظن ال تباين،

للعجب. مثري حدٍّ إىل املتنوِّعة الوسائل هذه
كتابك عىل بجدٍّ وتعمل جيدة، بصحٍة وتحظى بالريف، تستمتع أنك آُمل
كما لك، أكتبها رسالة كل يف دائًما األمنيَة هذه سأضع ألنني املاليو؛ أرخبيل عن
صحتي تزال ال ًسا. مقدَّ ا نصٍّ يضعون إذ الصالحني؛ األشخاص بعض يفعل
لبضع يوميٍّا العمل وأستطيع ن، التحسُّ بعَض ن تتحسَّ أو كبري، حدٍّ إىل هي كما

لالهتمام. املثري خطابك عىل الشكر جزيل مع ساعات.

املخلص صديقك من عزيزي يا التحيات أصدق لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٦] أغسطس ٣٠ داون،

هوكر عزيزي
حياتي يف شعرت ما نادًرا نوتنجهام. وصحيفة رسالتك بتلقي ا جدٍّ ُرسرُت
قته حقَّ الذي الباهر النجاح مقدار معرفة عند انتابتني التي تلك من أشدَّ بسعادٍة
املحارضَة قرأت أنك وأخربتنا ويدجوود إتش السيدة إلينا أرسَلت محارضتك.45
«بقينا تقوُل فهي حار. وتصفيق شديد باهتمام الحارضين إصغاء وسط برباعة،
األخرية،46 استعارتك إلقاء يف بدأَت عندما اثنتنَي»، أو لدقيقٍة حائرين جميًعا
وسط للغاية بها استمتعوا لقد الجمهور. من هذه التصفيق عواصُف َهبَّت ثم

ا. جدٍّ باهًرا املحارضة ختام جعل ا ممَّ والصخب، القهقهة من صيحاٍت
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عاجًال سيحدث هذا أن من نًا متيقِّ وكنت محارضتك، ستنرش بأنك ُرسرُت
أنك باألخص يرسني وما خطيئة. سيُعدُّ كان لها نرشك عدم إن بل آجًال، آم
اآلن فستحظى ثمَّ ومن تام، بإنصاف الَعَريض لالنتقال املؤيِّدة الحجَج تُقدِّم
النبات علم يف متمرِّس ص متخصِّ من ورَدت إذ االهتمام؛ من عادل بنصيٍب
لكن ككل، ا جدٍّ وإبداعية جيدًة أراها جروف؛ ُخطبة عىل أيًضا أشكرك مثلك.
جعلته بتعميماٍت املوضوع تَنَاول إذ أمل؛ بخيبِة أصابني باألنواع املتعلِّق الجزء

… محدَّد رأي عىل للتطبيق قابل غري أو رأي أي عىل للتطبيق قابًال
ومرسور بنجاحك، قلبي صميم من جدٍّا مرسور إنني اللقاء. إىل واآلن،

كله. ع التجمُّ قه حقَّ الذي الباهر بالنجاح لجروف
مودتي خالص مع
داروين تشارلز

والربوفيسور والدي بني نشأت التي العالقة بدايَة يعرض ألنه مهم التايل [الخطاب
الطبعِة عن نُِقَلت التي الثالثة األملانية الطبعة هي إليها املشار والرتجمة كاروس. فيكتور
إىل والدي كتب ترجمَة كاروس الربوفيسور واصل الحني، ذلك ومنذ الرابعة. اإلنجليزية
جاءت قد الرتجمات هذه بها أُنِجزت التي الدقيقة العناية أن إىل اإلشارة وتجُدر األملانية.
بقدٍر ممتزًجا كان (وإن إعجاب من عادًة يُبديه والدي كان ما جيًدا وأتذكَّر عظيم، بنفٍع
ذلك، إىل وما عنه، غَفل ما بشأِن املالحظات استقبال عند أخطائه) من الضيق من طفيف
عىل تقترص عالقتهما تكن لم الرتجمة. أثناء يف يكتشفها كاروس الربوفيسور كان والتي

كَليهما.] من الودية االحرتام بمشاعر توطَّدت بل العمل،
كاروس فيكتور إىل داروين تشارلز من

١٨٦٦ نوفمرب ١٠ داون،
العزيز سيدي

مدى عن يكفي بما التعبري أستطيع ال للغاية. اللطيف خطابك عىل أشكرك
منحتني الذي الرشف أُدرك وأنا الجديدة، الطبعة مراجعَة تولَّيت بأنك رضاي
لكني فقط، اإلضافات بسبب ليس هائًال، جهٍد من ستبذله ما تجد أن أخىش إياه.
بخصوص شكاوى األقل عىل سمعت لقد بالعيوب، مليئة برون ترجمة أن أظن
كانت الرتجمَة أن عرفُت إذا ا جدٍّ سأسعُد ا. جدٍّ كثريين أناٍس من النقطة هذه
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سيكون اإلنجليزية، لعادتنا وفًقا ستُنجزها. أنك يف أشك ال كالتي ا، حقٍّ جيدًة
فيمكن بحذفه. ا جدٍّ وسأسعُد كله، برون ملحَق تحذف أن تماًما ك َحقِّ من
وحي من يشء أي إضافة تستطيع … جديًدا كتابًا الجديدة الطبعة نَُعدَّ أن
ألحقت أو إضافات أي أدرجت إذا ا. جدٍّ سيسعدني وهذا تشاء، كما قريحتك
ومفهوم، «أصل بعنوان ناجييل ألقاه الذي الخطاب أن فأرى ملحوظات، أيَّ
املوضوع. هذا عن الُكتَيبات أكفأ أحد بصفته بالذكر، جديًرا سيكون إلخ»47
تبدو معينة طباٍع اكتساب أن يف معه االتفاق عن البعد كل بعيد فأنا ذلك، ومع
فطرية نزعٍة وجوِد عىل دليًال يُقدِّم أو كبرية، مشكلًة يُشكِّل للنباتات مفيدة غري
الحًقا فسأستفيض الُكتَيب، هذا إىل اإلشارَة نويَت إذا الكمال. نحو النباتات يف

املوضوع. عن اإلضافية التفاصيل بعض ذكِر يف
١٨٥٣ عام يف نرشت أنك التاريخي ُملخيص كتابة عند أعلم كنت ليتني …

والحالية. السابقة األشكال بني النََّسبي االرتباط عن آراءك
فيها وضعُت التي األخرية اإلنجليزية الطبعة أوراَق لديك أن أفرتُض
من العديد تحوي لكنها الرئيسية، اإلضافات كل عىل الرصاص بالقلم عالماٍت

ُمعلَّمة. غري األسلوب يف البسيطة التصحيحات
الكبري والرشف الجليلة للخدمة صدق بكلِّ ممتن أنني تُصدِّق أن أرجو

الحالية. بالرتجمة إياهما منحتني اللذَين

إخاليص بالَغ لك أُكنُّ العزيز، سيدي يا سأظل،
داروين تشارلز

وأُرسُل الفوتوغرافية، صورتك عىل بالحصول «للغاية» سعيًدا سأكون ملحوظة:
منها. نسخة عىل الحصول تود كنت إذا صورتي إليك

يسناجييل48 إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٦] يونيو ١٢ داون،

العزيز سيدي
قرأت لقد إذن. دون نفيس تلقاء من إليك خطاٍب إرسال عىل تسامحني أن أرجو
بالَغ أثار وقد ُمتَقنة، غري قراءًة كانت وإن إلخ»، ومفهوم، «أصل ُكتَيبك للتو
للتو أتممت األملانية. اللغة يف ضعيف ألنني ليُرتَجم؛ أرسلته أنني حد إىل اهتمامي
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وغايتي األملانية، إىل ستُرتَجم األنواع» «أصل كتابي من [رابعة] جديدة طبعًة
فستظن الطبعة، هذه طالعت إذا بأنك، إخبارك هي الخطاب هذا إرسال من
بذلك، االعرتاف دون والثمار، الزهور جمال عن مناقشتنَي منك اقتبست أنني
كنت إذا ُكتَيبك. أفتح أن قبل بالفعل ُطِبَعت قد كانت كلمة كلَّ أن لك أُؤكِّد لكني
اإلنجليزية الطبعة أو الجديدة األملانية الطبعة من نسخة عىل الحصوِل يف ترغب
جمال بخصوص أضيف، أن يل ربما إليك. نسخة بإرسال فسأفتخر الجديدة،
اآلراء إىل الخثري جنس عن البحثية ورقتي يف بالفعل أملحت قد أنني الزهور،

تتبنَّاها. التي نفِسها
من صادفته ما أفضُل هي آلرائي انتقاداتك من العديد أن صحيح
ويؤسفني األقل، عىل يرضيني بما بعضها عىل الردَّ أستطيع لكني االنتقادات،
أنك أظن كتابي. من الجديدة الطبعة طباعة قبل ُكتَيبك أقرأ لم أنني للغاية
لم إنني القول عىل أجرؤ كنت وإن اثنتنَي، أو نقطة يف قليًال فهمي أسأت
إن القائل ذاك هو انتباهي َلَفت تعليق أبرز فكرتي. عن التعبري يف حِذًرا أكن
خاصة أهمية أيَّ يحمل ال ألنه الطبيعي؛ االنتقاء عْرب يُكتَسب لم األوراق موضع
موضع وهي أَال قبل؛ من أرَّقتني قد مشابهة مشكلًة أن جيًدا أتذكَّر للنبات.
ذكِر عن سهًوا غفلُت وقد ذلك. إىل وما املقلوبة، وحالتها النباتية، البويضات
تفسري تقديَم أستطيع ال أنني صحيح األنواع».49 «أصل كتاب يف املشكلة هذه
أرى ال ذلك مع لكني تفسريها، إمكانيَة أرى أن أميل وكل الحقائق، هذه ملثل
الرضوري؛ ر للتطوُّ ما قانوٍن وجوِد فكرَة الحقائُق هذه تدَعم كيف اإلطالق عىل
أوراقها ألن أخرى نبتة من مرتبًة أعىل ما نبتٌة تكون أن مسألَة أفهم ال ألنني
من بالرغم . ُمعنيَّ موضٍع يف موجودة بويضاتها ألن أو ُمعيَّنة، بزاوية موضوعة

التعليقات. بهذه إزعاجك عن أعتذر أن يجب ذلك،
فقد الفوتوغرافية، صورتك عىل الحصول يف بشدة أرغب أنني إىل نظًرا
أصدِق مع الخطاب، هذا مع صورتي بإرفاق إذن دون من لنفيس سمحُت

العزيز. سيدي يا احرتامي

اإلخالص بالغ لك أُكن وسأظل
داروين يس
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والدي، اهتمام تُظهر مختلفة تواريخ ذات خطابات من املقتطفات بعض [أعرُض
القول ويمكن النباتات. سيقان عىل األوراق ترتيب بمسألة األخري، الخطاب يف إليه امُلشار
«النظرية كتابه يف بنجاح املسألَة تناول قد برلني من شفيندينر الربوفيسور إن أيًضا

.١٨٧٨ األوراق»، ملواضع امليكانيكية

فالكونر الدكتور إىل
[١٨٦٣] أغسطس ٢٦

أن تمنَّيت ما كثريًا حسنًا، األوراق؟ ترتيب بدراسة يل نصيحتك تتذكَّر «هل
باملخطَّطات عقيل وأربكت املقاومة، أستِطع لم ألنني البحر؛ قاع إىل تهوي
املفرتض من كان كما يشء، أي إىل أصل ولم وبالعينات، ذلك، إىل وما البيانية،
يُقدِّم شخًصا أرى أن وأتمنَّى للغاية، عجيبة مسألٌة الزوايا هذه ع. أتوقَّ أن

لها.» منطقيٍّا تفسريًا

جراي آسا الدكتور إىل
[١٨٦١] مايو ١١

تسلسل وجود بسبب فأخربني بائسة، ميتٍة من إنقاذي يف ترغب كنت «إذا
كاٍف هذا آخر. تسلسل أي عن دونًا إلخ، ،٣ / ٨ ،٢ / ٥ ،١ / ٣ ،١ / ٢ الزوايا
ورقًة ما50 رياضياٍت وعاِلُم أنت نرشت هل غضبًا. يستشيط الرجال أهدأ لجعل

هي؟» فأين ذلك؛ فعلت إنك هوكر يقول املوضوع؟ هذا عن بحثية

جراي آسا الدكتور إىل
١٨٦٣؟] مايو ٣١] 

يف الزاوية أن رأيت إذ وُدِهشت املوضوع، هذا عن نيجايل عمَل أُطالع «كنت
تكون ال مرة، ألول ملحوظًة األوراق براعم تصبح عندما الحديثة، البتيالت
سبب وجوَد يُبنيِّ هذا أن أظن النمو. املكتملة الفروع يف للزاوية دائًما مطابقًة
خاليا زوايا كتفسري بسيًطا تفسريًا لها أن أعتقد الزوايا؛ لتلك بالتأكيد قوي

النحل.»
عن بآرائه ا مهتمٍّ وكان إيري هوبرت الدكتور مع أيًضا والدي تراَسل
،١٨٧٣ عام بروسيدينجز»، سوسايتي «رويال دورية يف نُرشت التي املوضوع،

.١٧٦ الصفحة
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.١٨٦٦ عام أحداث إىل اآلن نعود
الخصام، شديدي حزبنَي إىل إنجلرتا تقسم إير الحاكم مقاضاة كانت عندما نوفمرب، يف

فيه: قال هوكر جيه السري إىل خطابًا أرسل
جامايكا.»51 للجنة للتو تربَّعت أنني تسمع عندما وجهي يف «سترصخ

أخي: خطابات أحد من فقرًة أقتبس املوضوع، هذا وبخصوص
كان ميل إس جيه بأن تماًما مقتنًعا كان جامايكا، يف إير الحاكم سلوك «بخصوص
األيام، أحد مساء عمي بيت يف املوضوع عن نتحدَّث ُكنَّا أننا أتذكَُّر مقاضاته. يف ا محقٍّ
تفوَّهُت الالزم، من قسوًة أشدُّ إجراء القتل بتهمة إير الحاكم مقاضاة أن أرى كنت وألنني
عشاء. وجبة يف جمعوها التي األموال فائض أنفقوا االدعاء محاميي أن عن أحمق بقوٍل
يجدر رأيي، هو هذا كان إذا أنه وأخربني غضبًا، يستشيط يكاد وهو والدي فهاجمني
لم ولكن هبوطه، عند إير للحاكم عشاءً السكان قدَّم حيث ساوثهامبتون؛ إىل العودة بي
فات ترصُّ من ف بترصُّ أخي، رسدها كما الواقعة، هذه انتهت وقد بذلك.» عالقة أي يل تكن
ف، الترصُّ هذا ِذكر مقاومَة أستطيع ال أنني حدِّ إىل ا جدٍّ تُميِّزه كانت التي املعتادة والدي
أو السابعة، الساعة يف التايل اليوم صباح «يف النقاش. محل باملسألة ُمتعلًِّقا ليس أنه مع
التفكري من النوَم يستِطع لم إنه وقال رسيري، عىل وقعد نومي غرفة إىل جاء ذلك، نحو

وتركني.» أخرى لطيفة كلمات بضع يل قال ثم شديد، غضب من تجاهي أبداه فيما
خاطئ أو كريه انطباع تصحيح يف نفسها امُللحة الرغبة هذه أن إىل اإلشارة تجدر
برودي جيه ل املبجَّ رسائل بعض من أقتبسها مقتطفة فقرة يف جيد نحٍو عىل توَصف

إنيس:
ففي يشء. كل يف للغاية الالفت بصدقه مصحوبًا املالحظة يف البالغ إمعانه «كان
أهمية ذي غري خالٍف موضع بخصوص األبرشية ألفراد اجتماع ُعِقد املناسبات، إحدى
فكَّر عندما إنه، ليقول جاء قد كان داروين. السيد من بزيارة ليلتئٍذ وفوجئت كبرية،
خاطئ استنتاج إىل لت توصَّ ربما أنني ارتأى النقطة، هذه بشأن دار الذي النقاش يف
ذلك. يل يرشَح حتى لينام يكن لم وإنه — كبري حدٍّ إىل دقيًقا كان قاله ما أن والحق —
هذه لدوَّن لديه، نظرياته أعزِّ مع تتعارض ُمعيَّنة بحقيقة يوم أي يف عرف لو أنه، أعتقد

تُنَرش.» لكي ينام أن قبل الحقيقة
إحدى بباله تخطر كانت فعندما بنفسه. وصفها كما والدي، عادات مع هذا يتفق
يجد كان ألنه للغاية؛ مهمٌّ الفور عىل تدوينها أن يرى كان االعرتاضات أو الصعوبات

ذاكرته. من شديدة برسعة تزول ألفكاره املناهضة الحقائَق
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رومينز: للسيد بها أديُن التي التالية، الحادثة يف نفسه األمر هذا د يتجسَّ
داروين السيد اهتمام عىل جيد كمثال التالية الصغرية الحادثَة أتذكَّر ما «دائًما
رشح صعوبة عن عامة محادثٌة دارت داون، يف األيام أحد مساء يف الدقة. بمسألة الشديد
الجمال بإدراك املتعلِّقة املشاعر تلك سيما ال البرش، بها يتميَّز التي املشاعر بعض ر تطوُّ
ِبناءً الرأي، هذا وكان نظري، وجهة من املوضوع عن رأيًا اقرتحت الطبيعية. املناظر يف
تتسم مناطَق سكنت قد األجداد من طويلة سلسلًة أن افرتاض يستلزم االرتباط، مبدأ عىل
أن إىل اإلشارة وْشك عىل فيها كنُت التي اللحظة ويف الجميلة. املناظر من اآلن يَُعد بما
(نظًرا الجليلة بالروعة اإلحساس مشاعر من نشأت بفرضيتي املرتبطة الرئيسية الصعوبة
ع توقَّ ُمستحَسنة)، تكون أالَّ ع يُتوقَّ فربما وبذلك بالرهبة، مرتبطة املشاعر هذه أن إىل
حالَة الفرضية بها تُالئم التي الكيفية عن سأل بأنه وذلك سأقوله، كنت ما داروين السيد
بمشاعر تأثًُّرا أشدَّ فيها كان التي املرة إن قال ذلك، أعقبت التي املحادثة ويف املشاعر. هذه
أمريكا يف الجبلية السلسلة قمم إحدى عىل وقف عندما كانت حياته يف بالجالل اإلحساس
بأسلوب قال حسبما حينئٍذ، شعر حوله. من مكان كل يف الرائع األفق ص وتفحَّ الجنوبية،
يُقل لم برسعة. تهتز كلها وبدأت كمان، آلة يف أوتاًرا صارت قد أعصابه ويكأن جذاب،
داروين السيد تركنا ساعة، حوايل وبعد آخر. فرٍع إىل املحادثة وانتقلت َعَرًضا، إال ذلك
والتحدُّث التدخني واصلنا أبنائه. أحد مع التدخني غرفة يف أنا وسهرُت الراحة، إىل ليخلد
السيد منه وظهر صباًحا الواحدة الساعة حوايل يف برفٍق يُفتح بالباب وإذا ساعات، عدة

قال: فقد أتذكَّر، ما حدِّ وعىل املنزيل. ورداءه يه ُخفَّ مرتديًا داروين
الجلوس، غرفة يف بيننا دار الذي الحوار يف أُفكِّر كنت الفراش، إىل ذهبت أن «منذ
حني بالجالل إحساًسا أشدَّ كنت إنني لك قلت عندما مخطئًا كنت أنني للتو ببايل وخطر
اختربت أنني من تماًما متيقن فأنا الجنوبية؛ أمريكا يف الجبلية السالسل قمة عىل كنُت
آتي أن األفضل من أنه ارتأيُت الربازيل. غابات يف كنت عندما أكرب بدرجٍة الشعور ذلك
من اختربته ما أقىص أن من متيقن اآلن أنا كالمي. يُضلِّلك أن خشيَة فوًرا بهذا وأُخربك

الربازيل.» غابات يف كان بالجالل اإلحساس
أن يظن كان ألنه ذلك؛ لفعل أتى أنه جليٍّا وبدا ليقوله، جاء ما كلَّ هو هذا كان
التي الفرضية مع تتسق الغابات» يف كان عندما بالجالل إحساًسا «أشد كان أنه حقيقَة
أدرى هو َمن يوجد ال وألنه سابًقا. ذكرها التي الحقيقة من أكرب بدرجٍة نناقشها ُكنَّا
الذي البسيط املوقف هذا أن ارتأيُت والحقيقة، التخمني بني بالفْرق داروين السيد من
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ذاُت فيه نناقشها ُكنَّا التي املسألة أن سيما ال بالذكر، جديٌر العلمي الضمري يقظَة يُظِهر
يف ضلَّلني قد ت املؤقَّ نسيانه أن ظن أنه لو بشدة سأنبهر كنت وما ا. جدٍّ تخميني طابع
كلِّ بني الوحيد الرجل هو الحالة، هذه مثل يف حتى أنه، مع بالفعل، واقعية مسألة أي
ما ح ليُصحِّ الليل من الوقت هذا مثل يف فراشه من بالنهوض يبايل قد الذي أعرفهم َمن
فرضية بشأن التصحيح كان ملَّا لكن التايل. اليوم صباح حتى االنتظار من بدًال فوًرا، قاله
الطابع.»] ذاك أظهر الذي املوقف بهذا بالطبع االنبهار شديد كنت فقد فحسب، هزيلة

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٦] ديسمرب ١٠ داون،

كنت إذا ما أعرف ال سبنرس.52 إتش كتاب من األخري الجزءَ اآلن قرأُت …
أغلب أن وأظن مدهش، بذكاءٍ يتسم لكنه ال، أم السابق الجزء من أفضَل أراه
أستطيع كتاباته؛ أقرأ عندما اليشء بعَض وضيٌع بأنني أشعر صحيٌح. محتواه
أستمتع إنني حتى ضعًفا، والذكاء اإلبداع يف عني يزيد بأنه الشعوِر ل تحمُّ
أضعاف، بعرشة مني أفضل بأنه أشعر عندما لكن االستمتاع، بعَض بذلك
اإلكثار عىل نفسه درَّب قد أنه لو بالحزن. أشعر التملُّص، فن إتقان يف حتى
وفًقا التفكري، عىل القدرة بعض فقدان حساب عىل ولو واملالحظة، الرصد من

رائًعا. رجًال ألصبح التوازن، لقانون
النباتات توزيع موضوع تتناول ألنك قلبي» أعماق «من بالسعادة أشعر …
نظرك وجهة أن أرى الجديد. كتابك من جزءًا سيكون أنه وأفرتض نيوزيلندا، يف
ارتفعت ثم أكثر أو صغريتنَي جزيرتنَي وكوَّنت هبطت نيوزيلندا بأن القائلة
بإمعان مفكًِّرا دماغي اعترصُت عندما … جدٍّا حة ُمرجَّ أفهمها، ما حسب ًدا، ُمجدَّ
كتاب يف بالفعل ذكرُت كما مفاده، استنتاٍج إىل وصلت أنني أتذكَّر نيوزيلندا، يف
األخرى، الجنوبية األرايض بعض نباتات إىل إضافًة نباتاتها، أن األنواع»، «أصل
موجوًدا كان أنه املؤكَّد من الذي الجنوبي، القطب نباتات أحد تخلَّلها قد
لم وأسرتاليا نيوزيلندا بني الوثيق االلتحام أن استنتجُت الجليدية. الفرتة قبل
بضعة استقبلت قد كانت نيوزيلندا أن أفرتض كنُت وإن قط، ممكنًا يكن
سبب أيُّ يوجد هل آخر. إىل حني من َعَرضية انتقال بوسائل أسرتالية أشكال
أثناء يف أسرتاليا بجنوب اْلتحاًما أكثَر كانت نيوزيلندا أن احتمالية الفرتاض
مسافًة ُدِفَعت قد وغريها، الكافور نباتات تكون أن يمكن بينما الجليدية، الفرتة
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نيو من الغارقة الجزر خط إال هناك يتبقَّ لم أنه يبدو الشمال؟ نحو أطول
اإلدورادسيا جنس أن فضلك من تذكَّر إليه. أرشت قد أظنك الذي كاليدونيا،

بالتأكيد. البحر عرب هناك إىل ُجِرف قد البحر شقائق من
الكيميائي التغريُّ أي الحياة؛ مقدار بشأن الخوايل األيام يف ناتي تكهُّ أتذكَُّر
املشكلة؛ يف ا جدٍّ ُعنرصصعب يوجد أنه يل يبدو املختلفة. الفرتات يف العضوي،
نباتية حياًة أن أفرتض ألنني فرتة؛ كل يف الحية الكائنات ر تطوُّ حالة وهو أَال
وحيوانات أولية وحيوانات َزهرية ال خلوية نباتات من مكوَّنة حيوانية وحياة
يحدث ا ممَّ بكثري أقلَّ كيميائي تغريُّ إىل تؤدي أن شأنها من التناظر شعاعية

يكفي. بما الثرثرة أطلُت لكني اآلن.

مودتي خالص مع
داروين يس

طلب قد والدي كان سابق خطاب عىل ريفرز السيد ردِّ ي لتلقِّ شكٌر التايل [الخطاب
الرباعم. تباين عن معلومات فيه

«الذين أولئك مع والدي تواصل لطريقة توضيًحا هنا عرضه املناسب من يكون ربما
وقد استخدامها»،53 أو الحية الكائنات برتبية مرتبطة الحياة يف مهنهم أو هواياتهم كانت
التدجني». تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب يف طيبة بثماٍر التواصل هذا أتى
لهذا نتيجًة أُولِيَت التي املتوقعة غري األهمية عىل املمتازة التعليقات بعض داير السيد ولدى
يضيف باملراسلة. ُجِمَعت أو أسبوعية مجالت يف مدافنها من أُخِرَجت تافهًة تبدو لحقائَق
بدافٍع تقريبًا مشيئتهم حسب النباتات بعض ر تطوُّ شكَّلوا … الذين البستنة «خرباء قائًال:
علميٍّا عمًال يؤدون كانوا أنهم اكتشفوا أن فور وُسِحروا ذُِهلوا قد الربح جني أو الذوق من

عظيمة.»] نظرية تأسيس يف ويساعدون
ريفرز54 تي إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٦؟] ديسمرب ٢٨ داون،
العزيز سيدي

سنوات منذ للغاية. اللطيف خطابك عىل قلبي صميم من أشكرك أن يل اسمح
كتابك مخطوطة يف صتَها ولخَّ الدوريات، يف كتبتَها قصاصٍة كلَّ باهتمام أقرأ وأنا
واثًقا أكن لم لكني إليك، بخطاب أبعث أن يف مراًرا رغبت وقد الورود، عن
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ألي ا حقٍّ ممتنٍّا سأكون بالتأكيد ينبغي. ا ممَّ ًال تطفُّ أشدَّ سرتاني كنت إذا ا ممَّ
عندما الرباعم. طفرات أو تباين بخصوص إياها تمنحني أن يُمكنك معلومات
مجموعًة يَُعد (الذي الحايل موضوعي يف الصعوبة شديدة نقاط أيُّ ببايل تخطُر
حدوَد أتجاوز لن لكنِّي املساعدة، طالبًا إليك ألجأ سوف الصعوبات)، من هائلة
النباتات حياة فسيولوجيا دراسة يريد َمن إن َقولُك تماًما صحيٌح املعقول.
أن جاهًدا حاولُت أنظاره. تحت النباتات من العديد لديه يكون أن يجب جيًدا،
أستطيع ما ورصِد الُكتَّاب من العديد ادعاءات بني باملقارنة بوسعي ما أفعل
قلة إال واملالحظة الرصد يف طريقتك أحٌد يضاِه لم األسف، مع بنفيس. رصَده
وهي أَال الحقائق؛ عنها أجمع أخرى واحدة نقطًة سأذكر ا، جدٍّ طيب وألنك قليلة.
ذات البندق شجرة إن «يُقال» إذ التطعيم؛ بفعل األصيل الجذع عىل الناتج التأثري
(لقد عليها م تُطعَّ التي العادية البندق شجرة أوراق عىل تؤثِّر األرجوانية األوراق
املربقش الياسمني إن أيًضا و«يُقال» ألُجرِّبه)، النباتات هذه أحَد للتو اشرتيت
هو الحقائق هذه معرفِة يف رغبتي أسباب أحُد نفِسها. بالطريقة أصله عىل يؤثِّر
آدامي، لبورنوم باسم تُعرف التي املدهشة اللبورنوم شجرة عىل الضوء إلقاء
اللبورنوم شجرة حالُة تبدو ذلك. إىل وما الوريقات، الثالثية الربتقال وأشجار
إنماء عىل اآلن أعكُف األعضاء. وظائف علم يف الحاالت أغرِب من واحدًة هذه
الشجرة غرار عىل طويلة عذقة (ذات ممتازة «خصبة» صفراء لبورنوم شجر
آدامي. البورنوم لشجرة الصفراء الزهور بذرة من لبورنوم) ووتررز اة املسمَّ
يعيش أن عىل مجرب مثيل، رجل به يشعر الذي ذلك الرضا من هني بقدٍر ليس
من شكل بأي استطعت أنني أسمع حني األشخاص، من قلًة ويرى منعزلًة حياًة
بكتبي. مثلك واملالحظة الرصد يف ص ُمتخصِّ خبري اهتماَم أُثري [أن] األشكال

أن أعتقد عام، غضون يف الحايل موضوعي عن سأنرش أنني إىل نظًرا
منك، بالغ بكرٍم إيلَّ إرسالها عرضَت التي والنكتارين، الخوخ بتيالت إرسالك

حقائقك. دوَّنُت قد فأنا مفيًدا؛ يكون لن
يف ى أتلقَّ ما نادًرا ألنني قلبي؛ صميم من أشكرك بأن أخرى مرًة يل اسمح

خطابك. من ألطف خطاباٍت حياتي
العزيز سيدي يا إخاليص بالغ مع
داروين يس
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هوامش

الواقع، يف لعابية غدد هي مبايُض بأنها والدي وصفها التي الِبنَى أن كرون ذكر (1)
بأنها األرجل» هدابيات «أُفرودة يف ُوصفت التي الفتحة إىل وصوًال تمتد البيض قناة وأن

سمعي. صماخ
.١٧١ الصفحة الثاني، الجزء كينجسيل، سرية يتناول الذي الكتاب طاِلع (2)

كانت لقد نفع. أي بشدة والدي أغضبت الذي املسألة يف الخوُض يُجدي لن (3)
ر يترضَّ لم نفسه والدي لكن منها، ر املترضِّ هو أصدقائه أحد وكان أدبية، خيانة مسألَة

األشكال. من شكٍل بأي منها
يف طويلة فرتة منذ يقيم كان لكنه أملانيا، يف هاست فون يوليوس السري ُولِد (4)

كانرتبري. مقاطعة إىل حكوميٍّا جيولوجيٍّا موَفًدا ،١٨٦٢ عام يف وكان، نيوزيلندا.
«التقرير» َوَرد فيما (نيوزيلندا)». الفلسفي كانرتبري «معهد أمام أُلقي خطاب (5)

.١٨٦٢ أكتوبر كانرتبري»، بمقاطعة نيوزيلندا لحكومة الرسمية «الجريدة يف
كان الحيوانية. واملسوخ التشوُّهات علم يف معروف عاِلم دارست الربوفيسور (6)
والدي اهتمَّ باريس. إىل الحني ذلك منذ استُدعي لكنه ،١٨٦٣ عام يف ليل مدينة يف يعيش
بأسباب مرتبًطا باعتباره املشوَّهة، الحاالت بإنتاج املتعلِّق دارست بعمل ا خاصٍّ اهتماًما

التباين.
اليل. ُصنع من ليس هنا التمييز (7)

«أشكرك قائًال: املوضوع، هذا بشأن هوكر جوزيف السري إىل خطابًا والدي كتب (8)
أستطيع ال والبقية. وأوين اليل عن لالهتمام ا جدٍّ املثرية خطاباتك عىل قلبي صميم من
ظامًلا. يكن لم األنواع مسألة مع اليل تعامل عن رأيي أن بمعرفة سعادتي مدى وصَف

ُمباِلًغا.» أكون أن أخىش كنت
سوسايتي «لينيان دورية الثدييات». بطائفة الخاصة إلخ، … الطباع «عن (9)

.١٨٥٨ الثاني، املجلَّد جورنال»
القضايا لرشح محاولة آخره: إىل العبيد، «قوة كرينس، إي جيه الربوفيسور (10)

.١٨٦٢ األمريكي». الرصاع نها يتضمَّ التي الحقيقية
القديمة». البرش «عصور (11)

كثريًا أعىل بقدراٍت يتمتَّعون ألفراٍد املفاجئ الظهور بشأن اليل ن يتكهَّ بعدما (12)
إىل القفزاُت هذه تكون أن ممكنًا كان إذا ا عمَّ يسأل البرشي، الِعرق قدرات ط متوسِّ من
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يفصل الذي الحيز إخالء إىل واحدة، بقفزة «أدَّى، ما هي الفكرية القدرات ُسلَّم يف األعىل
من واألدنى األول الشكل عن نيا الدُّ الحيوانات لدى التقدُّمي غري الذكاء من العليا املرحلَة

اإلنسان». أبداه الذي للتحسني القابل املنطقي التفكري
إنني آخر، مؤلِّف أي إىل أرشت ا ممَّ أكثرَّ إليه أرشُت الذي فالكونر، «يقول (13)
ورقًة سينرش إنه ويقول ه، حقَّ الكهف مسألة إحياء يف به اضطلع الذي الدوَر أُوفِّ لم
ذلك.» رفض لكنه الجديدة، الطبعة يف يشء أي تغيري عليه عرضُت ذلك. إلثبات مستقلة
تشارلز السري حياة «قصة كتاب ١٨٦٣؛ مارس ١١ داروين، يس إىل اليل يس من خطاب

.٣٦٤ الصفحة الثاني. الجزء ويومياته»، وخطاباته اليل
.١٨٦٣ الطبيعة»، يف اإلنسان «مكان كتاب (14)

الخريف. يف مولفرن وإىل أبريل، ٢٧ يف ساسكس، يف هارتفيلد إىل ذهب (15)
األدوات ،(١٨٤٧) القديمة» السلتية «اآلثار كتابه يف بريت، دو بوشيه وصف (16)
ذلك. إىل وما والضبع القرن وحيد عظام مع أبفيل مدينة يف عليها ُعِثر التي الصوانية
بدائيًة كانت وإن فنية، أعماًال ة ثمَّ بأن القائل باالدعاء مؤمنًا يكن لم العلمي العالم «لكن
القديمة»، البرش («عصور أحد.» يمسسها لم الِقَدم بهذا طبقات يف عليها ُعِثر قد للغاية،

.(٩٥ الصفحة األوىل، الطبعة
.١٨٦٢ عام يف الشعوعيات عن أفرودته نُرشت الذي هيكل، أنه املؤكَّد من (17)
األوك طائر عن أطروحًة جينا جامعة من برير دبليو الربوفيسور نرش نفسه العام ويف

األنواع». «أصل إىل يستند خاص عمٍل أجزاء أبكر أحد كانت التي العظيم،
سابورتا. دو املاركيز (18)

قوٍة «تأثري عن كاربنرت الدكتور ُكتُب ناقُد فيها يتحدَّث فقرٍة إىل هذا يشري (19)
يف بأنها، إياها واصًفا الطبيعة»، يف مكان اآلن لها يُعد لم قًوى حدوث «تزامن أو ما»
موىس أسفار من بمصطلحاٍت إال عنها يُعربِّ أن داروين يستِطع لم مبدعة «قوة الواقع،
مرة»». ألول الحياة نسمُة فيه نُِفَخت «الذي البدائي الشكل بأنها إياها واصًفا الخمسة،
داروين. وليس الناقد ر تصوُّ هو أوَّيل شكٌل بأنها امُلبدعة القوة وصف أن إىل اإلشارة تجدر

التايل. الخطاب طاِلع (20)
من أشهر بضعة بعد القديمة» البرش «عصور كتاب من الثانية الطبعة نُرشت (21)

األوىل. الطبعة ظهور
التي االعرتاضية فالجملة خاطئًا؛ اقتباًسا اليل كتبه ما هنا والدي يقتبس (22)

سيحدث». أنه تماًما ع أتوقَّ ما «وهو اليل: استخدمها
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اليل. بخطاب ا جدٍّ «أُعِجبُت والدي: كتب هوكر، دي جيه السري إىل خطاٍب يف (23)
«ذا صحيفة يف السخرية رأيت لقد كثريًا. العلم رجاَل سيعرقل الشجار هذا كل لكنَّ

بالفعل.» تايمز»
من الثالث الفصل يف والواردة فالكونر، إىل خطاب من املقتطفة الفقرة تشري (24)

املسألة. هذه إىل الكتاب، هذا من األول الجزء
.١٨٥٤–١٨٥٨ مجلَّدات. ٩ ألوروبا». النباتية «الجغرافيا كتاب مؤلف (25)

فلورانس. بي بقلم األنواع». أصل عن داروين السيد لكتاب نقدية «مراجعة (26)
.١٨٦٤ باريس، مجلَّدات. ثمانية

وهو أَال آراءه، جديٍد شخٍص باعتناِق خربًا والدي ى تلقَّ العام، نهاية ُقرب (27)
هوكر: دي جيه السري إىل خطاٍب يف كتب ليسكرو. البارز األمريكي الطبيعي التاريخ عالم
(وبعد الفحم طبقات يف رة املتحفِّ النباتات عن ليسكرو ليو من ا جدٍّ مطوًَّال خطابًا يت «تلقَّ
يف املمتازة املقاالت بعض كتب قد كان إليك). أرسله بأن جدير أنه أَر لم راودتني، شكوٍك
قرأ بعدما إنه، اآلن يقول لكنه األنواع»، «أصل يف الواردة اآلراء مهاجًما «سيليمان» دورية

فيه!» بما واقتنع السابقة قناعاته غريَّ مراًرا، الكتاب
التي امللكية، األمرية مع الداروينية عن بالحيوية مفعمة محادثًة … «أجريت (28)
كانت تقرؤه. فيما والتفكري الجيدة، الكتب بقراءة يتعلَّق فيما بأبيها، جديرة ابنًة أراها
وغريها» القديمة»، البرش «عصور وكتاب هكسيل، وكتاب األنواع»، «أصل بكتاب ا جدٍّ ُمِلمًة
الصفحة الثاني، املجلَّد ويومياته»، وخطاباته اليل تشارلز السري حياة «قصة (كتاب

.(٣٨٥
وإنما إطالًقا، األنواع أصل عن نظريًة داروين السيد نظرية ليست الواقع، «يف (29)
الجديدة األشكال هذه ملثل النسبي الفشل أو النجاح إىل تؤدِّي التي األسباب عن نظرية هي

.١٨٦٤ ديسمرب ٦ سكوتسمان»، «ذا صحيفة العالم.» يف تُولد قد التي
واحد. مجلَّد يف السادسة الطبعة (30)
.١٨٦٥ التاريخ»، قبل ما «عصور (31)

الكلمات: هذه وردت حيث ،٤٨٧ الصفحة التاريخ»، قبل ما «عصور كتاب (32)
داروين». أو نيوتن «اكتشافات

هولوود، يف يعيش إنجلرتا، عدل ووزير كرانورث لورد رولف، روبرت كان (33)
داون. من بالقرب
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هذا كان .١٨٦٣ عام من نوفمرب يف خطاب من فقرًة هنا أقتبس أن يمكنني (34)
أكرب كانت آني. فقدنا عندما شعورك، جيًدا «أتذكَّر طفله: فقَد لصديق مكتوبًا الخطاب
دموع بضَع أذرف العميق حزنك جعلني لقد قط. قاسية بكلمٍة أخاطبها لم أنني يل تعزية
كانت ما فقدت الدموع هذه أن أُخربك حني القول أصِدقك لكني املسكينة، حبيبتنا عىل

السابقة.» األيام يف تُوصف ال مرارٍة من تحمله
.١٨٦٥ تايلور، بي إي بقلم املبكِّر»، البرشية تاريخ يف «أبحاث (35)

.١٨٦٥ ليكي، إتش إي دبليو بقلم أوروبا»، يف العقالنية «صعود (36)
نُرش الذي العربية»، الجزيرة شبه يف «رحالت بالجريف، جيفورد ويليام كتاب (37)

.١٨٦٥ عام
قبل ما «عصور كتاب نَصِّ يف يبدو، ما حسب إليها، املشار الفقرة وردت (38)
دورية يف البحثية واالس السيد بورقة اإلعجاب عن تعربِّ وهي .(٤٧٩ (الصفحة التاريخ»
يف املؤلِّف لدى املعتاد» «اإليثار عن وتتحدَّث ،(١٨٦٤ (مايو ريفيو» «أنثروبولوجيكال

داروين». السيد إىل «بالكامل الطبيعي االنتقاء نظرية نََسب
ويستمنسرت. كاهن (39)

.١٨٦٥ اللغة»، عن «فصول (40)
الجنوبية»، أمريكا يف الفراشات عن «مالحظات ورقِة إىل يشري هذا أن يبدو (41)
جديدة). (سلسلة الخامس، املجلَّد سوسايتي»، إنتومولوجيكال أوف «ترانزاكشنز دورية
تقول: ١٨٦٦ يوليو ٢ بتاريخ واالس السيد من خطاب من مقتطفة فقرة (42)
«االنتقاء مصطلح أن حني يف الحقيقة، عن رصيح تعبريٌ لألصلح» «البقاء «مصطلح
ال … الطبيعة … ألن ما؛ حدٍّ إىل صحيح وغري مبارش وغري عنها، مجازي تعبريٌ الطبيعي»

ُمالءمًة.» األنواع أقل عىل تقيض ما بقدِر خاصًة رضوبًا تنتقي
لجانيه. املعارصة» «املادية كتاب يقصد أنه املؤكَّد من (43)

الحفاظ بمعنى أوًال، بمعنينَي. الطبيعي» «االنتقاء مصطلح تستخدم أنك «أجُد (44)
مكافئ الحالة هذه يف وهو املواتية، غري التباينات ونبذ املواتية التباينات عىل البسيط
الحفاظ.» هذا عن الناتج «التغيري» أو التأثري بمعنى وثانيًا، لألصلح»؛ «البقاء ملصطلح

أعاله. به امُلستشَهد واالس السيد خطاب من مقتطفة فقرة
أغسطس ٢٧ بتاريخ نوتنجهام يف ُعقد الذي الربيطانية الجمعية اجتماع يف (45)
كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية طاِلع الُجُزر». «نباتات املحارضة موضوع كان .١٨٦٦

.١٨٦٦ عام
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ر التطوُّ نظرية انتشار

يف الربيطانية الجمعية اجتماَع فيها شبَّه استعارًة هوكر جوزيف السري ذََكر (46)
كل جديد من يُنشأ امُلحاق أن يعتقدون كانوا الذين الهمج من لقبيلة ٍع بتجمُّ أكسفورد
معيَّنة، هرطقية بدعٍة من والشامانات الكهنة غضَب االستعارة هذه يف عرض وقد شهر.

ممتاًزا. عرًضا القديم، للقمر ذُريٍة سوى ليس الجديد، القمر أو املحاق، أن مفاُدها
عامٍّ اجتماٍع يف أُلقي خطاب وهو الطبيعي». التاريخ أنواع ومفهوم «أصل (47)

.١٨٦٥ مارس ٢٨ ميونيخ، يف للعلوم» امللكية «األكاديمية ل
ميونيخ. يف النبات علم أستاذ (48)

ناجييل. خطاب إىل الكتاب من الخامسة الطبعة يف أشري (49)
يف النباتات، أوراق ترتيب عن رايت تشونيس كتبه فيما يُفكِّر والدي كان ربما (50)
دورية ويف ،١٨٥٦ عام ،٩٩ العدد جولد، سها أسَّ التي جورنال» «أسرتونوميكال دورية
تشونيس «خطابات كتاب يف مذكورة األوراق هذه .١٨٥٩ عام مانثيل»، «ماثيماتيكال

املوضوع. هذا بشأن والدي مع رايت السيد تَراَسل رايت».
جنيهات. ١٠ قدره بمبلٍغ تربَّع (51)

األحياء». علم «مبادئ (52)
،١٨٨٢ عام «نيترش»»، دورية «سلسلة داروين»، «تشارلز كتاب يف داير السيد (53)

.٣٩ الصفحة
ص. التخصُّ هذا يف وكاتبًا البستنة يف بارًزا خبريًا ريفرز السيد الراحل كان (54)
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الخامس الفصل

احليواناتوالنباتات «تباين نرشكتاب
التدجني» حتتتأثري

١٨٦٨ يونيو إىل ١٨٦٧ يناير
«تباين كتاب من ختامية» «تعليقات األخري الفصل عىل يعمل كان ،١٨٦٧ عام بداية [يف
بقية إرسال بعد فيه رشع قد كان الذي التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات
موراي إىل خطابًا أرسل يناير، من الثالث ويف السابق. ديسمرب يف املطبعة إىل املخطوطة

قائًال: الكتاب، نرش بخصوِص
الذي الهائل الحجَم عرفُت عندما الشديد أسفي مدى لك أصَف أن أستطيع «ال
لو وحتى اآلن، اختصاره أستطيع ال لكني أبًدا. ُمربًحا يكون أالَّ أخىش كتابي.1 سيشغله

حذفها. ينبغي التي األجزاء تحديد من ألتمكَّن كنت ما طوله، توقعت قد كنُت
رسالتك وسأعترب تردُّد، بال فوًرا بذلك تخربني أن منك فأرجو نرشه، تخىش كنت إذا
ُحكمه يف تثق شخص أيِّ من فاطلب للنرش، صالًحا تراه كنت إذا ا أمَّ تكن. لم كأنها
بالكالب املتعلِّقة والفصول املقدمة وهي القراءة، يف األسهل الفصول بعض عىل االطالَع
أن ذلك … كله الكتاب يف للملل إثارًة األشد هي األخرية الفصول أرى ألنني والنباتات؛
َحَكٍم أيَّ تُعطيا أن شأنهما من وهناك هنا متفرِّقة أجزاء بضعة وُمطالعة الفصول، قائمَة
ألنني مرتوية؛ دراسة بال وتنرشه ر تتهوَّ أالَّ منك أرجو كله. الكتاب عن معقولة فكرًة بارع

فادحة.» خسارًة كبَّدك إذا حياتي طوال متضايًقا سأظل
ذاك أن ورغم األدب، رجال من أصدقائه أحد إىل املخطوطَة موراي السيد أحال
الكتاب. نرش عىل خاطر طيب عن موراي وافق اليشء، بعض معارًضا رأيًا أبدى الرجل

قائًال: ذلك بخصوص خطابًا والدي إليه أرسل
ألنه صديقك؛ ُحكم من االنزعاج بعض منزعٌج إنني بالغ. بارتياٍح رسالتك «غمرتني
غري رجٍل إىل األنواع» «أصل كتاب أرسلَت قد كنت لو أنك أظن العلم. رجال من ليس



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

ما أحًدا استرشَت بأنك ا» جدٍّ «سعيد ذلك مع لكني للغاية. الستنكره العلم، يف ص ُمتخصِّ
به. الوثوق تستطيع

رأى قد كان العلوم مجال عىل تماًما بغريب ليس بارًزا رجًال أن أُضيف أن يجب
للنرش.» يصلح ال بأنه ح ورصَّ مخطوطة، يزال ال وهو األبحاث» «يوميات كتابي

تتخلَّل ولم نوفمرب، ١٥ يف األخرية املراجعة وانتهت مارس، يف الطباعة بروفات بدأت
شارع يف إيرازموس شقيقه منزل إىل زيارتنَي سوى العمل من راحة فرتات أي املدة هذه

يومياته: دفرت يف كتب ذلك وعن ألسبوع. منهما كلٌّ امتدَّت وقد آن، كوين
بسبب لكن مخطوطة)، له ألَّفت (ثم ١٨٦٠ عام بداية [يف] الكتاب هذا «بدأُت
طبعات عدة بإصدار وانشغايل األطفال، ومرض مريض بسبب فيه العمل عن انقطاعي
املحالق، وأبحاث السحلبيات كتاب سيما ال بحثية، وأوراق األنواع» «أصل كتاب من

عليه.» العمل يف وشهَرين سنوات أربع أمضيت
من مكونًة التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب طبعة كانت
لم لكنه موراي، السيد أقامه الذي الخريفي املعرض يف ١٢٦٠ منها بيعت نسخة، ١٥٠٠
من ُمكوَّنة جديدة طبعٌة ُطبعت نفِسه العام من فرباير ويف .١٨٦٨ يناير ٣٠ حتى يُنَرش

نسخة. ١٢٥٠
لم أنه ويبدو الربويس. «االستحقاق» وسام مع الفروسية رتبَة نال ،١٨٦٧ عام يف
دي جيه السري إىل ١٨٦٨ يونيو يف خطابًا أرسل ألنه الرشف؛ هذا عظمة مدى يعرف يكن

قائًال: هوكر،
كثريًا أُفكِّر لم لكني أشهر، بضعة منذ «فارس» رتبة ُمنحُت لقد تعاطفك! أعظم «ما

فارًسا.» جعلني َمن الحقيقة يف لكنَّك فيه؛ نُفكِّر كلنا إلهي، يا واآلن، األمر. هذا يف
القصة.] لترسد الخطابات سنرتك واآلن

هوكر دي جي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] فرباير ٨ داون،

هوكر عزيزي
رشف هذا ألن عليك؛ الربيطانية الجمعية رئاسة منصب بعرِض ا جدٍّ سعيد إنني
نفسه بالقدِر سعيد فأنا إنجازه، يجب ا جدٍّ كثري عمٌل لديك كان وملَّا عظيم،
نجاًحا ستنجح كنت بأنك مقتنع فأنا ذلك من بالرغم املنصب. رفضت ألنك
قشعريرة جسدي يف ترسي كهذا، منصٍب يف نفيس أتخيَّل عندما لكن ا؛ جدٍّ باهًرا
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التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب نرش

يف ولباقتَه آرجايل دوق براعَة أسرتجُع وأنا يغمرني الذهول أن ذلك باردة.
الدوق،2 كتاب أَر لم باملناسبة، جالسكو. يف الصغرية الخطب من العديد إلقاء
تحمل الدوريات بعض يف نُرشت التي املقاالت بعض أن قبُل من رأيُت لكني
إحدى عن نقدية مقالة َوَردت للغاية. عميقًة ليست لكنها ا، جدٍّ ذكيًة مالحظات
ُمؤلِّفها وأوضح سنوات، بضع قبل ريفيو»3 «ساترداي دورية يف املقاالت هذه
أرسلُت لقد الرئيسية؛ الحجج إحدى يف مغالطة وجوَد لإلعجاب ُمثري نحٍو عىل
«ذا مجلة يف أيام بضعة قبل أيًضا َوَردت … بشدة معها واتفقَت إليك، املقالة
تفسريًا ن وتتضمَّ الدوق، كتاب عن كبري حدٍّ إىل جيدة نقدية مقالٌة سبيكتاتور»
معرفة أستِطع (لم الناقد أو الدوق قريحة وحي من ا إمَّ األثرية، لألعضاء جديًدا
إرشاديٍّا ً مبدأ كان واملواد الجهد يف االقتصاد أن وهو أَال صاحبه)، هو أيهما
املشوَّهة، الوليدة والكائنات املستخدمة غري البذور (بتجاهل اإلله لدى عظيًما
تفكريًا، يستلزم كان الحيوانات ِلبنية جديد ُمخطَّط إنشاء وأن ذلك)، إىل وما
هذه األثرية. األعضاء وترك ًدا، ُموحَّ ُمخطًَّطا اإلله تبنَّى ولذا جهد؛ والتفكري
ممتن أنا … اليشء بعض منَّا أذكى لكنه إنسان، اإلله باختصار، مبالغة. ليست
الربيدية)؛ الدُّفعة هذه ضمن ستُعاد (التي نيشن» «ذا صحيفة عىل لك ا جدٍّ
خاطئة، تكون ما دائًما تخميناتي إن تقول لإلعجاب». «مثري حدٍّ إىل جيدة فهي
بهذا العمل ذاك يُنِجز أن جراي، آسا سوى ألحد، يمكن ال أنه أعتقد لكني
آسا هو الكاتب أن اثننَي، مقابل بثالثة أو واحد، مقابل بواحد أراهُن اإلتقان.

اثنتنَي. أو فقرة من فوجئت قد كنُت وإن جراي،
بفقرة التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتابي أختتُم
بأن القائلة جراي آسا فكرة عىل الصغري، الحيز به يسمح ما بقدِر ترد، واحدة
بظالل تلقي أنها األحرى بل املنفعة، وفق خصوًصا ُسريِّ أو ُرتِّب قد تباين كل
كان ولكن املوضوعات، هذه مثل إىل أتطرَّق أن الحماقة من عليها. الشك من
تكوين يف اإلله يه يُؤدِّ الذي الدور بشأن رأيي إىل التلميحات من هائل كمٌّ يوجد
إنني … وضيًعا ًفا ترصُّ سيكون املسألة من التهرُّب أن فرأيت الحية، الكائنات
العناية عن جملتك أغفلُت لقد … املوضوع هذا بشأن خطابات أيًضا يت تلقَّ
الخاصة الالهوتية نظريته بكالند عاَمل كما عاملتها أنني ولتفرتض اإللهية،

… حها ليُصحِّ بريدجووتر أطروحة عليه تُِليَت عندما
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

األخري الخطاب يف إليها املشار الخطابات أحد هو بول، السيدة من التايل، [الخطاب
هوكر:] دي جيه السري إىل

أن يرضيني لن سؤاًال أسألك أن عىل تجرئي عىل ستسامحني هل العزيز سيدي
سواك؟ أحد من عنه اإلجابَة ى أتلقَّ

بال واألكمل األتم بمعناها الطبيعي، االنتقاء عن نظريتك تبنِّي أن تعترب هل
— الالهوتية للعقيدة معنيَّ ُمخطَّط أي مع أقول ال — متضارب ظات، تحفُّ أي

وهو: أَال التايل؛ املعتقد مع بل
اإلله. روح من املبارش بالوحي املعرفة ى يتلقَّ إنما اإلنسان أن

حدود. بال وخريِّ شخيص كيان اإلله أن
التحديد. وجه عىل أخالقي تأثري اإلنسان عقل عىل اإلله روح أفعال تأثري أن
خضوعه مدى يختار أن عىل ُمعيَّنة، حدود ِضمن القدرة، لديه إنسان كل أن
هه تُوجِّ التي اإللهية الروح إلرشادات امتثاله ومدى املوروثة، الحيوانية لدوافعه

أخالقية؟ لدوافع امتثاًال الدوافع هذه مقاومة عىل القدرة إىل
نظريتك أن أرى كنت ما دائًما أنني هو السؤال هذا أسألك أن إىل دفعني ما
أمدَّتني كتبك إن بل للتو، عنها التعبري حاولُت التي العقيدة مع تماًما «متوافقة»
النفسية املشكالت بعض حل إىل العقيدة هذه تطبيق يف تُرشدني بتلميحات
قد بأنك شعرُت ا. أُمٍّ بصفتي يل َعَملية أهميًة يحمل حلُّها كان التي دة امُلعقَّ
بني — «الوحيدة» املفقودة الحلقة ربما بل — املفقودة الحلقات إحدى أتحَت
تعميق إىل تميل عام كل يف الحياتية تجربتي إن ثم الدين. ووعود العلم حقائق

داخيل. االنطباع هذا
عىل لنظريتك ح امُلرجَّ التأثري بشأن تعليقاٍت ًرا مؤخَّ قرأت ذلك، من بالرغم
َمن أن أعرف بشدة. وآملتني تني حريَّ التعليقات وهذه وأخالقية، دينية مسائَل
أنهم من ن التيقُّ أستطيع ال وأحكُم. مني أذكى أنهم بد ال التعليقات بهذه يُدلون
وإنما يقينًا، أعرف أن أستطيع ال — وأظن بذلك. أخربتَني إذا إال مخطئون،
املهتمات أشدُّ مبارشًة إيلَّ تلجأ أن ل سأُفضِّ كنت كاتبة، كنت إذا أنني، — أظن
يف والحرية، التفكري تُطيل أن عىل ما، صعوبٌة تواجهها عندما تواضًعا بأعمايل

هوجاء. أو خاطئًة تكون أن ح املرجَّ ومن معارضة، انتقادات
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التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب نرش

هذه مثل عن اإلجابَة ترفض أن تماًما حقك من أنه أرى نفسه، الوقت يف
مجراه، الالهوت ويأخذ مجراه، العلم يأخذ أن بد ال عليك. طرحتها التي األسئلة
ملتقاهما كان وإذا يشاء، وكيفما يشاء وأينما اإلله يشاء عندما وسيلتقيان
أتلقَّ لم إذا األحوال. من حال بأي ذلك عن مسئوًال فلسَت ا، جدٍّ بعيًدا يزال ال
طرح أن ترى أنك سوى صمتك من شيئًا أستنتج فلن الخطاب، هذا عىل ا ردٍّ

حقي. من ليس غريب شخص عىل االستفسارات هذه مثل
كالتايل:] والدي رد [جاء

[١٨٦٦] ديسمرب ١٤ داون،
العزيزة سيدتي

بل أسئلتك، عىل مقنعة إجابات إرسال بإمكاني كان لو ا جدٍّ سأسعد كنُت
أن يمكن كيف أرى أن أستطيع ال لكني أصًال. نوع أي من إجابات أي
وراثيٍّا ت اشتُقَّ قد اإلنسان، فيها بما الحية، الكائنات جميع بأن لالعتقاد يكون
عالقة أية حدة، عىل مستقالٍّ خلًقا منها كلٌّ يُخَلق ولم بسيٍط ما كائٍن من
بدليل إال ممكنة غري أسئلتك عن اإلجابة أن يل ويبدو تواجهك. التي بالصعوبات
رأيي الداخيل». «اإلدراك ى يُسمَّ ما طريِق عن أو العلمية، األدلة عن ا جدٍّ مختلف
من وسيكون املوضوعات، هذه مثل يف فكَّر آخر شخص أي رأي من أقيم ليس
أن أرى كنت ما دائًما إنني القول يمكنني ذلك، من بالرغم به. أُديل أن الحماقة
عىل العالم هذا يف واملعاناة األلم من الهائل الكم إىل أنظر أن يل إقناًعا األكثر
بسبب وليس العامة، القوانني أي الطبيعي؛ األحداث لتسلسل حتمية نتيجة أنه
عن نتحدَّث ُكنَّا إذا منطقي غري هذا أن أُدرك أنني مع اإلله، من املبارش ل التدخُّ
حرية معضلة إىل تدريجيٍّا ل يتحوَّ األخري سؤالك أن يبدو يشء. بكل عاِلٍم إلٍه
أتمنَّى كنت للحل. قابلة غريَ األشخاص معظُم وجدها التي والحتمية، االختيار
كنت فأنا اآلن. هي كما قيمة أي بال الرسالة هذه تكون أالَّ قلبي صميم من
لو لذلك، والجهد الوقت من يكفي ما أملك ال كنت وإن كاملة، إجابات سأُرسل
احرتامي. بالغ لِك أحمل أن العزيزة سيدتي يا فني يُرشِّ إمكاني. يف ذلك كان

إخاليص بالغ مع
داروين تشارلز
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عىل أشكرك لكني الحرية، لِك سبَّبت قد آرائي أن عىل باألسف أشعر ملحوظة:
يف وإنني الخاص، مجراه يأخذ أن ينبغي والعلم الالهوت من كالٍّ بأن القائل رأيك
عىل بالًغا احرتاًما لك وأُكنُّ بعيًدا، يزال ال ملتقاهما كان إذا مسئوًال لسُت الحالِة هذه

ذلك.
بضع قبل سلًفا إليه املشار القانون» «سيادة كتاَب التايل الخطاب [يناقش

صفحات:]

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] يونيو ١ داون،

أْن سوى يسعني ال لكن اهتمامي، «بالغ» يثري وهو حاليٍّا، الدوق كتاب أقرأ …
هذه أمثلة من ا، جدٍّ جيٌد مجمله يف الكتاب أن رغم رديئة، أجزائه بعَض أرى
منقار يف انحناء كل كان إذا فيما شكوكه عن فيه يعِرب الذي ذلك األجزاء،
بأنني فيها، ُمبالغ بدرجٍة وربما يقر، إنه نوع. لكل نافًعا الطنَّانة الطيور
أغرب وما السحلبيات، يف بتلة كل وشكَل صغري طويل نتوء كل فائدَة أظهرُت
األغرب يل ويبدو بل الطنَّانة! الطيور ليشمل استقامته عىل الرأي ذاك يمدُّ ال أنه
إال موجوًدا ليس أحسبه كنت الذي الجمال، عن يقوله ما كل بكثري ذلك من
يف موجوًدا كان الحب إن أيًضا يقول أن يُمكنه كان ربما واٍع. كائٍن عقِل يف
تُحرزه ما حاُل يكون أن آُمل الوسطى. الحياة ِحقبة أو القديمة الحياة ِحقبة
يقتلني الذي كتابي، إنجاز يف أحرزه ا ممَّ أفضَل كتابك إنجاز يف تقدُّم من
عندما ذلك أظن أكن لم أنني مع يُطاق، ال حدٍّ إىل ممالٍّ وأراه التصحيح بجهد
بالرصد اكتفى أنه لو سعيدًة الطبيعي التاريخ عاِلم حياُة ستكون أكتبه. كنت

قط. يكتب ولم فقط واملالحظة
وسأستمتع اآلن، من أسبوَعني حوايل بعد أسبوع ملدة لندن يف سنكون

الَفطور. عىل معك بحواٍر

مودتي خالص مع
داروين يس
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أنجزها التي نة، وامُلحسَّ الجديدة األنواع» «أصل كتاب ترجمِة إىل التايل الخطاب [يشري
كاروس:] الربوفيسور

كاروس فيكتور جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] فرباير ١٧ داون،

العزيز سيدي
رقيقة ومراعاة تام باحرتام برون مع تعاملت أنك أرى بعناية. مقدِّمتك قرأُت
أيٍّا أن أظن ال شديد. بتواضٍع بنفسك بذلته الذي جهدك إىل أرشت وأنك بالغة،
من حزيٌن أنني غري فعلته. وما قلتَه ا ممَّ يشكو أن يمكن برون أصدقاء من
سأستفيد كنت أنني من متيقن فأنا مالحظات؛ تُِضف لم ألنك شخصيٍّا أجيل
بُحسن فت ترصَّ أنك فأعتقد برون، اعرتاضات حذفَت قد ملَّا لكن ا، جدٍّ منها
حكمه إىل القارئ ل ليتوصَّ تعليق؛ دون النصَّ برتكك ممتاَزين وإنصاف تقدير
عملك من الرئييس الجزء انتهاء عىل قلبي صميم من أُهنِّئك بشأنه. املستقل
يبدو ولكن بها، ُكلِّفوا لو ا جدٍّ شاقة مهمًة سريَونها الرجال معظم كان الشاق؛
الرائَعني املجلََّدين هذَين عىل ِبناءً وذلك العمل، يف تُقَهر ال قدراٍت لديك أن
أفتحهما ال واللذَين الحيوان،4 علم مؤلَّفات عن حرَّرتَهما اللذَين ا جدٍّ املفيَدين
أجد أن أستطيع ال لفائدتهما. باالمتنان وأشعر دقتهما تُدهشني أن دون أبًدا
ترجمة عىل باإلرشاف اقتنعت قد بأنك سعادتي مدى عن للتعبري كافيًة كلماٍت
الجمهور أن بمعرفة ا جدٍّ مرتاًحا اآلن رصُت ألنني كتابي؛ من الحالية الطبعة

… وعيوبها محاسنها عىل بإنصاٍف الحكَم سيستطيع األملاني

تحياتي وأصدِق قلبي أعماق من الشكر خالص مع
العزيز سيدي يا إخاليص بالغ لك
داروين يس

،١٨٦٥ عام يف هيكل الربوفيسور إىل والدي خطابات من رأيته خطاب أقدُم [ُكِتب
اإلطالق، عىل منتظم غريَ تراسًال كان (وإن يرتاسالن ظالَّ فصاعًدا، الوقت ذلك ومنذ
ر لتطوُّ نتاٍج محَض هيكل مع صداقته تكن لم والدي. حياة نهاية حتى أظن) حسبما
أكثَر هيكل أجرى مثًال. مولر كفريتز اآلخر، البعض مع الحال كان مثلما مراسالتهما،
التايل الخطاب فائدة تكُمن الزيارات. بهذه للغاية والدي استمتع وقد داون، إىل زيارة من
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التعبريَ أسمع كنُت شعور وهو ملراسله، يُِكنه كان الذي القوي االحرتام شعور توضيِح يف
كتاب هو إليه املشار الكتاب بحرارة. إياه يبادله مراسله وكان مراًرا، قاطع بتشديٍد عنه
أهداها منه نسخًة والدي ى وتلقَّ ،١٨٦٦ عام ونُرش هيكل، ألَّفه الذي العام» التشكُّل «علم

.١٨٦٧ يناير يف املؤلِّف إليه
ر. التطوُّ لقضية هيكل الربوفيسور قدَّمه ِلَما جيًدا رسًدا كراوزه5 إي الدكتور َطرح
هناك نُِرش عندما أملانيا يف فاتر استقباٍل من األنواع» «أصل كتاب القاه ا عمَّ تحدَّث فبعدما
من درجٍة عىل ُكتَّاب بأنهم الجديدة العقيدة أتباع أوائَل ليصَف ُقُدًما يميض مرة، ألول
العلمي الوسط أو األساتذة َوَسط لدى َقبوله درجَة نوا يحسِّ أن ح املرجَّ غري من لكن الشهرة،
«الشعوعيات» كتابه يف التطوُّر مسألة عن دفاعه بأن هيكل عن قائًال ح ويُرصِّ البحت.
،١٨٦٣ عام يف البولندية شتيتني مدينة يف الطبيعي التاريخ علماء «اجتماع» ويف ،(١٨٦٢)
وكان أملانيا، يف العلمي الوسط أمام مرة ألول علنًا الداروينية املسألَة َطَرح الذي هو

نجاحها. يف رئييس بدوٍر أسهم ما هو لها الحمايس ترويجه
هيكل، الربوفيسور عىل بالًغا ثناءً ،١٨٦٩ عام يف كتبه خطاٍب يف هكسيل، السيد وأثنى
العام»، التشكُّل «علم كتابه عن وقال أملانيا. يف الداروينية الحركة قائد بأنه إياه واصًفا
إنه النهائية، نتائجهم عىل ر التطوُّ لفكرِة الَعَميل» التطبيق الستنباط محاولًة يَُعد «الذي
مغاالته». دون التنظيم قوة إىل إضافًة … التفكري تحفيز عىل وقدرته أوِكن «بقوة يتسم
رشٌح بأنه إياه واصًفا الَخلق»، «تاريخ هيكل كتاب بقيمة أيًضا هكسيل الربوفيسور يشهد

ف». مثقَّ «لجمهور العام» التشكُّل «علم لكتاب
األحياء»:6 علم يف «التطوُّر مقالته يف ًدا، ُمجدَّ هكسيل السيد كتب ذلك، بعد

ُجرأة أقلَّ عقوًال — بالقليلة ليست حاالٍت يف — يراود قد الذي د الرتدُّ كان «مهما
ر، التطوُّ فكرة َمنَهجة إىل الرامية فمحاولته ناته؛ تكهُّ من العديد يف هيكل اتِّباع حياَل
ترِك يف تفشل أن يمكن ال الحديث، األحياء لعلم املركزية الفكرَة باعتبارها تأثريها وإظهار

العلم.» تقدُّم عىل النطاق واسع تأثرٍي
بها خاض التي اليشء بعض الرشسة الرضاوة إىل والدي يُلِمح التايل الخطاِب يف
ببعض كراوزه الدكتور أدىل وقد «الداروينية»، عن الدفاع معركَة هيكل الربوفيسور
كان إذا ا عمَّ يتساءل فهو املوضوع. هذا بخصوص (١٦٢ (الصفحة الجيدة التعليقات
هيكل أن ويضيف ذلك، لوال سيحدث كان ما ربما الرصاِع احتدام أوج يف حدث ا ممَّ الكثري
ربما األشياء هذه حتى أن كراوزه يرى ذلك، من بالرغم هذا. يُنكر قد رجل آخُر هو نفسه
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البرشي»، الِعرق «أصل بكتابه نفسه، عىل «سلَّط هيكل ألن ر؛ التطوُّ قضيَة نفعت قد تكون
أثارهما اللَذين واالستياء الكره كلَّ الخلق»، «تاريخ وكتابه العام» التشكُّل «علم وكتابه
يف الرائُج صار ُمدهش، حدٍّ إىل ا جدٍّ قصري وقٍت «ففي ثَمَّ، ومن معيَّنة»، أوساٍط يف ر التطوُّ
واالعتدال.»] للرتوِّي مثايل نموذج أنه عىل داروين ُقدِّم بينما وحَده، هيكل إىل يُساء أن أملانيا

هيكل إي إىل داروين تشارلز من
١٨٦٧ مايو ٢١ داون،

هيكل عزيزي
بأقىص لك قلتُه ما يَت تلقَّ ألنك عرش؛ الثامن بتاريِخ خ املؤرَّ بخطابك ا جدٍّ ُرسرُت
أقصده. كنت ا ممَّ بكثري أسوأ بمعنًى قلتُه ما بعَض فهمَت لقد والود. اللُّطف
من نه يتضمَّ بما عملك، أن يف أشكَّ أن واحدة لحظًة ولو َقط ببايل يخطر لم
والحجج الحقائق من بالعديد وتعزيزه كله، للموضوع واضح باهر ترتيٍب
أنك هو أراه ما كلُّ درجة. بأقىص املشرتك هدفنا دعِم يف يساعد لن الجديدة،
لحججك يكون لن وبذلك تماًما، الجميع سيُعمي الغضب وهذا الغضب، ستُثري
أحبُّ ال ذلك، وفوق بالفعل. آراءنا يعارضون الذين أولئك يف للتأثري فرصٌة
األعداء نفسك إىل تجلب حميمة، صداقة مشاعَر لك أحِمل َمن يا أراك، أن إطالًقا
منهما. املزيد إحداث دون واالستياء األلم من يكفي بما يعجُّ فالعالم داٍع؛ دونما
كبرية، بدرجٍة موضوعنا سيدعم عملك أن من تام يقنٍي عىل أنني أُكرِّر لكني
اآلخرين. أجل ومن أجيل من اإلنجليزية، إىل يُرتَجم أن قلبي صميِم من وأتمنَّى
الالزم، من أقوى اعرتاضاٍت آرائي عىل أُقدِّم أنني عن تقوله ما بخصوِص ا أمَّ
الصدق لكنَّ النقطة، هذه يف أخطأت أنني يرون اإلنجليز أصدقائي فبعض
جيدة. سياسًة كانت أنها أرى أن إىل وأميل كتبتُه، ما كتابِة إىل دفعني ما هو
ال الذين هؤالء بني حتى إنجلرتا،7 يف ببطء ينترش االنحدار بنظرية اإليمان
من جماعة أيُّ البداية يف توجد تكن لم بها. إليمانهم سبب أيِّ ِذكر يستطيعون
الحرشات علم جمعية أعضاءُ يعارضها كان ا ممَّ بأشد آرائي تعارض الرجال
أو عجوَزين رجَلني باستثناء كلهم، األعضاء أن من متيقن اآلن لكني لندن، يف
خطابَك قط أتلقَّ لم ألنني شديد إحباط انتابني ما. حدٍّ إىل معي يتفقون ثالثة،
التي جولتك، أن سماع يُسعدني الكناري. جزر من إيلَّ أرسلته الذي الطويل
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كتابي عىل وكدٍّ بدأٍب أعمل كثريًا. صحتك أفادت قد ا، جدٍّ شائقًة كانت أنها يبدو
تَزل لم التي صحتي، يُجهد والعمل للغاية، بطيئًا ًما تقدُّ أُحرز لكني الجديد،

هنا. كنَت عندما كانت مثلما تقريبًا
الرتجمة. يستحق كان إذا فيما أشكُّ لكنِّي كاروس، فيكتور سيُرتجمه
وسوف الخريف، هذا إنجلرتا تزور أن املحتمل من أنك بسماع ا جدٍّ ُرسرُت

هنا. برؤيتك املنزل هذا يف َمن كلُّ يَسعد

هيكل عزيزي يا تحياتي أصدِق مع
إخاليص وبالغ
داروين تشارلز

مولر إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] يوليو ٣١ داون،

العزيز سيدي
بموادَّ كالعادة ممتلئ وهو يونيو، ٢ بتاريخ خ املؤرَّ خطابك يت تلقَّ أسبوع قبل
تام ص ملخَّ طرِح من مكَّنني ألنه وقت؛ أنسِب يف وصل لقد قيِّمة. وعينات
سامة. نفسه بالنبات الخاصة اللقاح حبوب أن عن ملالحظاتك كبري حدٍّ إىل
الجزءَ يُمثِّل وهو بالعقم، املتعلق فصيل طباعة بروفاِت يف ص امللخَّ هذا أدرجُت
املثرية مالحظاتك عىل الصدق ببالغ أشكرك كله.8 فصيل يف لالنتباه لفتًا األشد
منفصل. مجلٍَّد يف تنرشها لم أنك عىل باألسف أشعر كنُت وإن لالهتمام، ا جدٍّ
ما دائًما … أريد كنت ا ممَّ أكرب بدرجٍة اثننَي أو جزء اختصاِر إىل اضُطررُت
جْعَل أستطيع أن أتمنَّى تتناولها. التي النقاط عدد بسبب خطاباتك تُدهشني
طبيعي، تاريخ عالم أيَّ ألتقي ما نادًرا ألنني لك؛ فائدة أيَّ تحمل خطاباتي
التي النباتات بخصوص الربازيل. يف تعيشها كالتي منعزلة حياًة وأعيش
يؤمن إنه عديدة سنوات منذ قال هوكر أن أتذكَّر التنكُّرية، املحاكاة تستخدم
وتأثريات املحاكي التشبُّه بني التمييز أن يف معك أتَّفق لكني منها، الكثري بوجود
هذه من أيٍّا د يُحدِّ أن يستطيع فمن للغاية. صعبًا سيكون الغريبة الظروف
الخلنج بأوراِق شبيهة أوراٌق لديها التي املتعدِّدة النباتات إليه تُعَزى األسباب
ذوات أن يف أيًضا أخرى صعوبة تكُمن وأَال الصالح؟ الرجاء رأس مضيق يف

256



التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب نرش

عليها تتعرَّف ا ممَّ أكثَر [رائحتها] من النباتات عىل تتعرَّف يبدو، ما عىل األربع،
جيه السري إيلَّ أحرض لقد سؤاًال. أسألك بأن يُذكِّرني للتو قلتُه ما مظهرها؟ من
اإلطالق عىل ديدان (أول أرضية بالناريا ديدان أنه يبدو ما أيام بضعة قبل لوبوك
مطابقًة ألوانها وكانت الشمايل)، الكرة نصف يف عليها يُعثَر النوع هذا من
البزَّاقات، تلتهم اآلن الطيوُر أصبحت الداكنة. األلوان ذات بزَّاقاتنا أللوان تماًما
البالناريا ديدان وجدت أنني أتذكَّر جعلني وهذا األصداف، الحاملة كاألنواع
ألوان ذات كانت أنها أعتقد ُمخطَّطة فاجينولية بزاقات مع الحقيقة يف الربازيلية
كنت ألنني أعرف؛ أن أود ذلك؟ عىل ضوء أيَّ تُلقي أن تستطيع هل مشابهة.
الساطعة األلوان تفسري بها يُمكن التي الكيفية حياَل أشهر بضعة قبل ًا ُمتحريِّ
خنثوية. أنها أظن باملناسبة، الجنيس. باالنتقاء ُمتعلًِّقا تفسريًا البالناريا لديدان
بخصوص أسئلتي من « «أيٍّ عن بإجابات استطعَت، إن مساعدتي، تنَس ال
خالص مع بشدة. اهتمامي يُثري املوضوع ألن العواطف؛ عن التعبري مسألة

ينضب. ال الذي لطفك عىل قلبي أعماق من الشكر

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق لك
داروين تشارلز

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] يوليو ١٨ داون،

اليل عزيزي
إتمام من باليأس تشعر أنك سماع يُحزنني الطويل. خطابك عىل جزيًال شكًرا
جدٍّا سأسعُد اليأس. قاع من أخرج اآلن لكني جيًدا، الشعور هذا أعرف كتابك9
كان إذا بما إطالًقا أكرتث وال الحايل، كتابي من درجٍة بأدنى ولو استفدت إن
الجاري، العام من نوفمرب نهاية ُقرب كتابي سيُنرش ال. أم كتابك قبل سيُنَرش
يكون أن وآُمل ،١٨٦٨ عام من نوفمرب قبل يُنَرش لن كتابك إن تقول وأنت
مع يتعارض قد اإلنسان ر تطوُّ مسألة عن شيئًا كتابي ن يتضمَّ ال خطأ. ذلك
حاملا (وغريها املكتملة حة امُلنقَّ األوراق كلُّ إليك تُرَسل أن سأطلب لذا تقوله؛ ما
يَُعد إذ يستهويك؛ لن األول املجلَّد أن تالحظ أن أرجو لكن جاهزة)، تصبح
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الهتمامك إثارًة أكثَر الثاني يكون أن آُمل لكني إال، ليس التباين ملقدار تدوينًا
بالتأكيد. ممالٍّ سيكون كله الكتاب إن القول يؤسفني كان وإن اليشء. بعض
بشأِن رأيك عن برصاحة ستُعربِّ ألنك قلبي أعماِق من بالسعادة أشعر
نُرش، إذا قصريًا، اإلنسان ر تطوُّ مسألة عن كتابي سيكون األنواع. مسألة
كتاب يف إليه أرشُت الذي الجنيس، االنتقاء ملوضوع منه كبري جزءٌ وسيُكرَّس

… اإلنسان ر تطوُّ بمسألة الصلة وثيَق بوصفه األنواع»، «أصل

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] أغسطس ٢٢ داون،

اليل عزيزي
ألن ا»؛ «حقٍّ األول نفعني لقد األخريَين. خطابَيك عىل قلبي صميم من أشكرك
الربوفات،10 تصحيَح أُطيق أكن لم أنني حدِّ إىل ا جدٍّ أنهكني قد كان املوضوع
فصل إىل ستصل عندما أنك، ظننت أنني أتذكَّر بخطابك. عتني شجَّ قد وأنت
فأثار اآلخر، خطابك ا أمَّ إطالًقا. للقراءة قابل غريَ إياه معتربًا ستتجاهله الحَمام،
الفرنسيني الرجال هؤالء أخبار بسماِع ُرسرُت وقد نواٍح، عدة من اهتمامي
شمولية فرضيَة ذكرت بأنك ا جدٍّ سعدُت النظرية. يُصدِّقون ال الذين البشعني
كثريًا ما موضوٍع يف فكَّرَت بأنك يوًما شعرُت قد كنُت إذا ما أعرف ال التكوين.
شمولية فرضية مع حايل هي هذه عليه. الحكم عن تماًما يُعجزك حدٍّ إىل ا جدٍّ
ُقِبَلت إذا أنها رؤيِة إىل أميل لكني عاًما)، ٢٧ أو ٢٦ عمرها يبلغ (التي التكوين
علم يف اليشء بعض مهمة خطوًة هذه فستكون حة، ُمرجَّ فرضيًة باعتبارها

األحياء.
أصًال القصاصات طالعَت أنك عىل بالندم الشعور نفيسمن منْع أستطيع ال
ُدِهشت، كله. املوضوع عىل كثرية تحسينات إجراء آُمل ألنني األيام؛ من يوٍم يف
أحَد منحتني لقد وإجماًال، طفيفة. بدرجٍة ولو بالنباتات تهتم بأنك وابتهجت،
عىل قلبي صميم من وأشكرك حياتي، يف تناولتها التي طة امُلنشِّ األدوية أفضل
وأظنها باملقدِّمة، تماًما فوجئت الفرنسية.11 الطبعة اليوم صباح أرسلُت ذلك.
بذكاءٍ تتسم اآلنسة أن تُظهر أنها أرى … ذلك ومع فرنسا، يف بالكتاب ت أرضَّ
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بها سأنَقض التي شجاعتي تجديدك عىل الجزيل شكري أُكرِّر شديد. استثنائي
البغيضة. الطباعة بروفات عىل

مودتي خالص مع
داروين تشارلز

ويقول الروسية، اللغة إىل الجديد كتابي رويسيرتجم رجٌل هنا يوجد كان ملحوظة:
هناك عددها. نسيُت منها، كثرية طبعاٌت وهناك روسيا، يف للغاية كثريًا تُقَرأ كتاباتك إن

األنواع». «أصل كتاب من طبعات وأربع باكل كتاب من طبعات ست

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] أكتوبر ١٦ داون،

جراي عزيزي
حتى األول املجلَّد من مكتملة حة منقَّ أوراًقا الربيدية الدُّفعة بهذه أُرسُل
بسماع ا» «جدٍّ ُرسرُت صفحة. ٤١١ سوى املجلَّد هذا يحوي وال ،٣٣٦ الصفحة
جريدة، نيشن»12 «ذا كانت إذا ولكن كتابي؛ عن نقدية مقالًة ستكتب أنك
مقاالت كتابِة عن بذلك ف تتوقَّ أن أخىش إذ البحر؛ قاع يف قابعًة كانت فليتها
قراءته، تستطيع ولن تفاصيل، كله األول املجلَّد علمية. مجلة أي يف عني نقدية
الطبيعي التاريخ لعلماء مكتوبة بالنباتات املتعلِّقة الفصوَل أن تتذكَّر أن ويجب
املجلَّد يف األخري الفصَل أن أظن ذلك، ومع النبات. علم يف صني املتخصِّ غري
املجلَّد يف ا أمَّ الرباعم. تباين هو وموضوعه الحقائق، من شائقة تجميعة األول
لسماع ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ وسأكون لالهتمام، إثارًة أكثُر الفصول فبعض الثاني،
ببعض. بعضها الصلة القريبة األنواع بني بالتهجني املتعلِّق الفصل عىل حكمك
بأنه فسيُوصف التكوين، شمولية فرضيَة يها أُسمِّ بما املتعلِّق الفصل ا وأمَّ
لكني بالنرش، جدير حلٌم أنه رأيَت إذا الرضا يغمرني وسوف مجنون، حلٌم
شبه بفقرٍة الكتاَب أختتُم عظيمة. حقيقًة يحوي أنه نفيس قرارة يف أظن
رأيك سيكون ماذا أعرف ال معك، فيها وأختلف منك فيها أقتبس الهوتية

… فيها
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] نوفمرب ١٧ داون،

هوكر عزيزي
مهمًة كانت كتابي. من ورقة آلخر األخرية املراجعَة أنهيُت ألنني فلتهنِّئني

أن صحيح والنرش، للطباعة تهيئًة التصحيح من ونصف أشهر سبعة فظيعة؛
كبريٌ الحقيقة يف لكنه للغاية، صغري بخط مكتوٌب ألنه كبريًا يبدو ال الكتاب
األسبوع يف تواجهني لم لكن املطلوب، املعدَّل ألواكب بجدٍّ عملت لقد ا. جدٍّ
من قسًطا أخذت لذا مراجعة؛ إىل تحتاج التي النقاط من قلة سوى املايض
أستمتُع الطويل، املتبادِل صمِتنا فبعد ثَم، ومن عافيتي. نَت وتحسَّ الراحِة
بسبب أخبارك. وسماع بداخيل، ا عمَّ التنفيس أجل من إليك؛ خطاب بإرسال
سأكون املقبل. الشهر منتصف قبل نسختك تتسلَّم لن أنك أفرتض الفهرس،13
أستطيع كنُت وإن التكوين، شمولية فرضية يف رأيك لسماع بشدٍة ًفا متلهِّ
كونها تتجاوز ال التي االستنتاجات يف حتى الفظيع، قصورها مدى رؤيَة
املجموعات بني ما، بطريقٍة ربطت، ألنني بالٌغ رًضا انتابني ذلك، فمع تخمينية،
بخيط طويلة، فرتة منذ فيها أُفكِّر كنُت التي الحقائق، من املتنوِّعة الكبرية
مثيل ال برضاوٍة وهاجمتَها هاجمتَني إذا إطالًقا أتفاجأ لن مفهوم. واضح
ورقًة سأعدُّ لكني ما، لفرتٍة الجهد من ممكن قدٍر أقل بذل إىل سأسعى لها.
عرشة لندن إىل قريبًا سنذهب قريب. ا عمَّ اللينية للجمعية اثنتنَي أو بحثية
بأن يل فاسمح عني، بالكثري أخربتك قد اآلن بعد. يُحدَّد لم الوقت لكن أيام،
زيارتنا، تستطيع هل املستقبل. يف ستفعله وما سابًقا فعلتَه ا عمَّ الكثري أسمع
أيَّ أسمع ولم طويل، زمن منذ أحًدا ألتِق لم فأنا … ديسمرب؟ شهر أوائل يف

أخبار.
«كله»، األول املجلََّد فلتتخطَّ كتابي. بشأن نصيحًة إليك سأُسدي …
جزءًا ولتتخطَّ رسيع)، ح تصفُّ إىل إال يحتاج ال (وهذا األخري الفصل باستثناء

ا. جدٍّ جيد كتاب إنه ستقول وحينئٍذ الثاني؛ املجلَّد يف كبريًا
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١٨٦٨
٣٠ يف سلًفا، ذُكرنا كما التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب [نُرش
فيه: قال خطابًا إليه وكتب مولر، فريتز إىل نسخًة أرسل اليوم، ذاك ويف ،١٨٦٨ يناير

الذي الجديد كتابي فرنيس، بريدي بقارٍب الربيدية، الدفعة هذه ِضمن إليك «أُرسُل
يف بشدة أرغب لكني يُقرأ، أن األكرب الجزء من الغرض ليس سرتى، كما كثريًا. نرشه ر تأخَّ
تخمينيًة «للجميع» تبدو أن أخىش كنت وإن التكوين»، «شمولية فرضية يف رأيك معرفة

فيها.»] مبالغ بدرجة
هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٨] فرباير ٣
أو قوَسني قاب كنُت إذ كتابي؛ مقدِّمة عن تقوله بما السعادة غاية يف إنني …
فرتٍة منذ أشعر بالفعل. للطباعة جاهزًة صارت بعدما كلها إلغائها من أدنى
ولكن شديد، بغثياٍن أشعر صفحات، بضع قراءَة حاولت وإذا كتابي، من بيأس
الجهد ُخمس يساوي ال أنه قرَّرت ألنني عليه؛ الثناء إىل يدفعك هذا تدَع ال
كان (إن تفعله أن يستحق ما كلَّ أن لك أؤكِّد إياه. كبَّدني الذي الهائل املضني
وقراءة السادس، الفصل عىل رسيعة نظرة إلقاء هو القدر) لهذا كاٍف وقٌت لديك
عن العاجزة بالنباتات املتعلِّقة الحقائق أن أرى الالحقة. الفصول من أجزاءٍ
الجيدة النتائج أن مفاُده ُمرضيًا استنتاًجا استنبطت وقد شائقة، الذاتي التلقيح
السيئة النتائج وأن بعض، عن الصلة بعيد بعضها أنواٍع بني التهجني من تأتي
فرضية قرأُت بعض. من الصلة قريب بعضها أنواٍع بني التهجني من تأتي
كنت كما امُلحبَّب موضوعي هذه، حتى لكن أيام، بضعة قبل التكوين شمولية
اآلن فأنا ذلك، ومع كلِّه، الكتاِب عىل اللعنة بشدة. اشمئزازي أثارت أحسبها،
العادة، بُحكم أنني، جسيمة ملصيبة ا حقٍّ إنها أستطيع. ما قدَر بجدٍّ ًدا ُمجدَّ أعمل
يجعلني آخر يشء فال الطبيعي؛ التاريَخ عدا ما تقريبًا يشء بأي أستمتع أُعد لم
الشكوى عن أتوقَّف أن عيلَّ ولكن كثريًا. تراودني التي امُلزعجة أحاسييس أنىس
إنسان يوجد وال وسعي، يف ما كلَّ بذلت قد فأنا يشاءون؛ ما اد النقَّ وليُقل اآلن،
الطبيعي التاريخ ص تخصُّ ممارسة كانت كم ذلك. من أكثَر يفعل أن يستطيع
… الكتابة! دون واملالحظة الرصد عىل مقترصًة كانت أنها لو رائعًة ستُصبح
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هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] فرباير ١٠ داون،

هوكر عزيزي
يوم سمعُت أمامه؟ التباهي يستِطع لم إن صديق للمرء يكون أن جدوى ما
طلبات وأن نسخة، ١٥٠٠ البالغة كتابي طبعة نسِخ كل باع موراي أن أمس
يف أخرى طبعة إصدار عىل كلوز نرش داِر مع اتفق أنه حدِّ إىل ا جدٍّ ة ُملحَّ الرشاء
أشعر بدأت قد كنت ألنني كبري؛ بنفٍع عيلَّ هذا عاد لقد يوًما! عرش أربعة غضون
«بول صحيفة يف عنه نُرش قد واآلن كتابي. تجاه الشديدة الكراهية من بنوٍع
فيها. ُمبالًغا يكون حتى وربما هائلة، بسعادة غمرني نقدي مقاٌل جازيت» مول
إذا لها. أتعرَّض قد التي الالذعة االنتقادات بمقدار أكرتُث وال تماًما، قانع إنني
مول «بول صحيفة يف النقدي املقال كاتب ُهوية معرفة إىل مصادفة أيُّ قادتك
ويعرف ممتاز نحٍو عىل الكتابة يُجيد فهو فضلك؛ من بها فلتُخربني جازيت»،
أحد وكان لوبوك، بيت يف غداء مأُدبة إىل األحد يوم يف ذهبُت لقد املوضوع.

هناك. تكن لم امللعون، أيها لكنك، ألقاك، أن يف أميل هو ذهابي أسباب

بإنجازه املغتبط صديقك
داروين يس

النقدية القصرية املقاالت سلسلُة به اكتست الذي العام االستحسان طابع عن [بعيًدا
ربما ،(١٨٦٨ عام فرباير، و١٧ و١٥ ،١٠ (أيام جازيت» مول «بول صحيفة يف البارعة

التالية: بالفقرات والدي ابتهج
اضطراب دونما آراءه، به يرشح الذي النبيل النادر الهدوء إىل االنتباه نَلفت أن «علينا
عىل الرد برفض الدوام عىل ك التمسُّ مع اآلراء، هذه تُثريه الذي الِعدائي االهتياج حدِة من
الذي الضمني والذَّم الالذع التوبيخ َكمِّ إىل وبالنظر ازدراء. أو غضب أو بسخرية خصومه

الشديد.» بالتبجيل جدير الصرب فهذا اآلخر، الطرف عن يصدر
فرباير: ١٧ يف نُرش الذي الثالث القصري املقال يف أخرى ومرة

حساسيًة الذات حب مشاعر أشدَّ تجرح قد كلمة أيَّ اإلطالق عىل املؤلِّف يذكر «ال
إخوته مغالطاِت ملحوظة، أو نص أي يف اإلطالق، عىل يفضح وال خصومه، من أيٍّ لدى
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بأصغر اعرتافه يف يُرسف الوقح، التوبيخ عن يمتنع بينما لكنه … وأخطاءهم الباحثني من
كثريين.» رجاًال كتابه يُسِعد وسوف بها، يَدين قد التي الديون

السيد هو املقاالت هذه كاتب بأن إعالمي عىل إلدر» آند «سميث نرش لدار َمدين إنني
لويس.] إتش جي

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] فرباير ٢٣ داون،

هوكر عزيزي
ما عدَد يساوي يكاد الخطابات من كبريًا عدًدا أكتب أن ًرا ُمؤخَّ عيلَّ وجب
غايتي وكانت يوميٍّا، عرشة إىل خطابات ثمانية من يرتاوح أي كتابته؛ تستطيع
تراودني لم لذا الجنيس؛ االنتقاء عن حقائَق عىل الحصول هي ذلك من األساسية
عىل فقط، كتابي عن أكتب أن أعتزم واآلن إليك، خطابات كتابة يف رغبة أيُّ
األوىل الطبعة كانت اإلطالق. عىل يرضيك الذي وليس يرضيني الذي النحو
رائع. إنجاز هذا الثانية؛ الطبعة ُطبعت قد واآلن نسخة، ١٥٠٠ من مكوَّنًة
ازدراءً يُظِهر الذي أثنيام»، «ذا دورية يف املنشور النقدي املقاَل طالعَت هل
دون بوشيه، من الكثريَ اقتبست إنني يقول كاتبه أن العار من … يل؟ عميًقا
أقتبسه. يشء يوجد يكن لم إذ شيئًا؛ أقتبس لم حرفيٍّا ألنني بذلك؛ أعرتف أن
الرتويج يف سيُسهم ممتاز نقدي مقاٌل كرونيكل» جاردنرز «ذا دورية يف يوجد
ما تماًما يل الواضح من ليس ذلك. يف يسهم أن يشء ألي كان إذا الكتاب، لبيع
كاتب أم للتباين، القابلية يف اإلنسان «تسبُّب» مسألِة بشأِن املشوَّش أنا كنُت إذا
يُسبِّب ال فإنه الكربيتيك، حمض يف الحديد من قليًال رجٌل وضع فإذا املقال.
كربيتات مركَّب يصنع إنه القول يُمكن ذلك ومع الكيميائية، األُلفة إحداَث

االلتباس. أتجنَّب كيف أعرف ال الحديد.
كرونيكل»، جاردنرز «ذا ودورية جازيت» مول «بول صحيفة قالته ما بعد

إطالًقا. أكرتث ال
ميتة؛ تُوَلد بأن التكوين شمولية فرضية عىل محكوًما يكون أن أخىش
إتش ويقول يفهمها. أنه من نًا ُمتيقِّ وليس مرتنَي، قرأها إنه يقول فبيتس
بارتياح أشعرني (وهذا كبري حدٍّ إىل رأيه عن مختِلف الرأي هذا إن سبنرس
ن التيقُّ عن تماًما عجزت لكني األدبية، بالرسقة أُتَّهم أن أخىش كنت إذ شديد؛
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شبه أنه عىل رأيي أطرح أن هو يشء أسَلم أنَّ ارتأيُت لذا يقصده؛ كان ا ممَّ
شخًصا ألسُت … يفهمها أنه من نًا ُمتيقِّ ليس إنه يقول وهو لرأيه)، مطاِبق
فكرتي عن ت عربَّ أنني أعتقد فأنا اآلالم؛ هذه لت تحمَّ ذلك مع لكنِّي مسكينًا؟
شديدَة ويراها مرتنَي، قرأها إنه العجوز هوالند إتش السري يقول بوضوح.
لها». مشابه ما «رأٍي بصحة سيُقبَل آجًال، أم عاجًال أنه، يعتقد لكنه الصعوبة،
«شمولية فرضية أن من «متيقن» إنني أقول عندما ا جدٍّ مغروًرا ستظنني
ستُولد ذلك، عىل للرب والحمد فإنها، ميتة، اآلن ُولَِدت قد كانت إذا التكوين»،

آخر. باسم د وستُعمَّ آخر، رجل ُصلب من املستقبل يف ما وقٍت يف
التوالُد، يف يحدث ما بشأِن واضح ملموس رأٍي أي قبُل من صادفَت هل
منذ مفقود لطابٍع بها يمكن التي الكيفية بشأن أو الرباعم، أو بالبذور سواء
النبتة عىل الذََّكري العنرص تأثري كيفية بشأِن أو ًدا، ُمجدَّ يظهر أن طويل زمن
من والعديد النقاط هذه كل املستقبيل؟ نسلها يف يُؤثِّر ا ممَّ األم، الحيوانة أو األم
ا أمَّ التكوين، شمولية فرضيِة خالل من ببعض يرتبط بعضها األخرى النقاط
أنا أخرى. مسألة فتلك خاطئًا، أم صحيًحا الربط هذا كان إذا ما بخصوص

املسكني. طفيل عن باستماتة وأدافع ترى، كما عنيد
له. فلتتحمَّ لذا إلرضائك. وليس نفيس إلرضاء مكتوب الخطاب هذا

مودتي خالص مع
داروين يس

نيوتن14 إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٠] فرباير ٩ داون،

نيوتن عزيزي
قاٍض إىل خطاٍب إرسال عىل عليه ُمدًَّعى رجٍل إقداَم سيعترب الجميع أن أفرتض
ما هو هذا لكنَّ شنيًعا، ً خطأ مصلحته يف َصَدر بُحكٍم رضاه عن ليُعربِّ ما
كتابي فصول عن الحيوان»15 علم «سجل كتاب يف قلته ما للتو قرأُت سأفعله.
من بيشء أشعر كنت ما أحيانًا بالًغا. رسوًرا به وُرسرُت بالحَمام، املتعلِّقة
أوُل أنك ذلك تقريبًا؛ ُسًدى ضاع قد عديدة سنوات ُجهد أن يبدو إذ اإلحباط؛
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قيمًة يرى أنه يبدو ما)، حدٍّ إىل كاتريفاج (باستثناء حكم تكوين عىل قادر رجل
وعناية ومراسالت ُمضٍن جهٍد من تكبدتُه ما عميل. من الجزء لهذا نوع أي من
ارتأيُت لقد ر. تتصوَّ أن يمكن ا ممَّ بكثري أكثُر املوضوع هذا سبيل يف بالغة
بأنني أشعر اآلن لكني ا، جدٍّ جائًرا كان أثنيام» «ذا دورية يف الوارد املقال أن
وثنائك تعاطفك عىل قلبي صميم من وأشكرك وزيادة، كافيًا تعويًضا نلُت
يف بنفسك بذلتَه الذي املضني الجهد لهذا يا أستحقه. ما تفوق بدرجٍة الودود
لقد جهدي. مقدار عن الحديث من أخجل أن يجب الحيوان»! علم «سجل كتاب

هنا. اآلخرين وبعض أنت قضيته الذي األحد، بيوم للغاية استمتعُت

دائًما لك املخلص نيوتن عزيزي يا وسأظل
داروين يس

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] فرباير ٢٧ داون،

واالس عزيزي
التكوين». «شمولية فرضية عن تقوله بما سعادتي مدى تتخيَّل أن يمكنك ال
أفهمه، ما حدِّ عىل هوكر، أن يبدو … عالنية برأيه أصدقائي من أيٌّ ح يُرصِّ لن
بأن القول من أكثَر ليست الفرضية أن يظن قليًال، إال اآلن أفهمه ال كنُت وإن
عن وتماًما حرفيٍّا يُعربِّ تقوله ما اإلمكانيات. من وكذا كذا لديها الحية الكائنات
للحقائق معقوٍل ما تفسرٍي عىل يحصل أن للمرء املريح من أنه وهو أَال شعوري؛
أفضل. فرضية أي عىل العثور فور التفسري ذاك عن التخيل إمكانية مع املتنوِّعة،
سنوات طوال أتخبَّط َظِللت ألنني بالتأكيد؛ للغاية عقيل التفسري هذا أراح وقد
املجموعات بني ما لعالقٍة خافتًا طيًفا أرى وأنا املوضوع هذا بشأن الحرية من
يف اقتبستُها التي آراءه أن سبنرس إتش من اآلن سمعُت الحقائق. من املتنوِّعة

يبدو. ما عىل أدركَت مثلما تماًما، مختلف يشء إىل تشري السفلية حاشيتي
أنا ما. يوًما للتباين» القابلية «أسباب بشأن انتقاداتك بسماع ا جدٍّ سأسعُد
أفهم ال … الطبيعي واالنتقاء بالعقم يتعلَّق فيما محقٌّ أنني من بالطبع متيقٌن
موضعهما. غري يف اثنتنَي أو كلمًة ة ثمَّ أن ونظن تماًما، ذكرتها التي الحالة
التالية؛ النظر وجهة من الحالة هذه يف هذا، لك يتسنَّى وقتما تُفكِّر، أن أرجو
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وجود إىل فنظًرا بواسطته، مرتاكم أو الطبيعي االنتقاء عن ناتج العقم أن لو
قادًرا الطبيعي االنتقاء يكون أن بد ال التام، العقم إىل وصوًال درجة كل
و«ب»، «أ» هما نوَعني لدينا أن مثًال اآلن لنفرتض العقم. درجة زيادة عىل
الذرية عدد نصَف يُنتجان أي عقيَمني؛ نصف ما) (بطريقٍة أنهما ولتفرتض
الطبيعي) (باالنتقاء تماًما عقيَمني و«ب» «أ» تجعل أن حاول اآلن الكامل.
صحيح ذلك. صعوبة مدى وستكتشف املتباَدل، بالتلقيح بينهما التهجني عند
لكنَّ بالتأكيد، ستتباين و«ب» «أ» النوَعني أفراد ُعقم درجة بأن أعرتف أنني
أفراٍد مع الحًقا تزاوجوا إذا مثًال، «أ» النوع أفراد بني من عقًما األشد األفراد
هذه تزداد أن ح تُرجِّ أفضلية أيَّ لذريتهم يُورِّثوا فلن «أ»، النوع من آخرين
أشدَّ تكون ال التي األخرى، «أ» النوع عائالت أعداد من أكرب بأعداٍد العائالت
هذه جعلت أنني من متيقنًا لسُت لكني «ب». النوع مع تهجينها عند عقًما
صعب جزء إنها كتابي. يف املوجود الفصل يف ورد ا ممَّ قدٍر بأي أوضَح النقطة
باستخدام الورق عىل وتكراًرا مراًرا راجعتها وقد املنطقي، االستدالل من للغاية

املخطَّطات.
كنت ألنني ا؛ حقٍّ أسعدتني لقد خطابك. عىل قلبي أعماِق من أشكرك …
أتمنَّى ميتًا. ُولد إلًها إياه معتربًا التكوين» «شمولية العظيم اإلله عن تخلَّيت قد
إحدى يف الرشح، عىل الباهرة قدراتك باستخدام املسألة، لتوضيح ع تتشجَّ أن

… العلمية املجالت

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] فرباير ٢٨ داون،

هوكر عزيزي
الذي هكسيل، تعليق يف كبرية تسليًة ووجدنا اهتمامي، بالَغ خطابك أثار لقد
تسلسَل أفهم أن أستطيع ال تذكُّره. تستِطع لم أنك حدِّ إىل ا جدٍّ حاذًقا كان
أنك بدا بعدما أريده، ما كلِّ بصحة تُِقر األخرية الصفحة يف ألنك تماًما؛ أفكارك
كلمات، محض كله ارتأيتَه أو رسالتك، من السابقة الصفحات يف كله أنكرته
قد اقتناع أي أن بوضوٍح أرى تشوُّيش. بسبب خطئي هذا يكون ربما لكن
قد كنَت إذا رجل. كل عقِل تركيبِة عىل يعتمد التكوين» «شمولية فرضية تُحِدثه
بالطبع. قديمًة لك ستبدو كلها فاملسألة مماثل، استنتاج أي إىل سلًفا لت توصَّ

266



التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب نرش

الفظيع): الخيالء عىل (معذرًة يقول الذي واالس، من أمس يوم خطابًا يت تلقَّ
بفرضية املتعلِّق بالفصل الشديد إعجابي مدى لك أصف أن إطالًقا أستطيع «ال
وجيه تفسري أيُّ لديَّ يصبح أن يل تامة» «راحة من لها يا التكوين». «شمولية
عن التخيل أستطيع ولن تفكريي، عىل تستحوذ كانت ما دائًما التي للصعوبة
إىل مستحيل، شبَه هذا وأظن أفضل، تفسريٌ محله يحل أن إىل أبًدا التفسري هذا
مشاعري عن تنصيص] عالمتَي بني [املذكورتان السابقتان كلمتاه تُعربِّ آخره!»
ألنني أكرب بدرجٍة بالراحة أشعر أنني أيًضا املحتمل من كان وإن بالغة، بدقة
تقول عندما جدوى. دون ما فرضيٍة تشكيَل أحاول عديدة سنوات طوال َظِللت
«إمكانية» لديها مبتور، طرف َجَدعة أو مفردة، نباتية خليًة إن هكسيل أو أنت
ال الكلمات فهذه ما»؛ تأثري «نِرش أو كله، الطرف أو كلها النبتة إنتاج إعادة
َجَدعًة أو النباتات، أحِد خاليا إن يُقال عندما لكن واضحة، فكرة أيَّ تعطيني
وقادرة كله الحي الكائن هذا من أخرى خلية كل من مستمدًة ذراٍت تحوي ما،
الفكرة لهذه يكون فلن ذلك، من بالرغم جلية. فكرة لدي تصبح ر، التطوُّ عىل
تنطبق أنها يل يبدو ولكن فقط، واحدة حالة عىل تنطبق كانت إذا قيمة أي
لألعضاء، الشاذ االستبدال وعىل ل، والتحوُّ والوراثة، التوالد، أشكال كل عىل
ذلك؛ إىل وما األم، النبات يف الذكري العنرص يُحدثه الذي املبارش التأثري وعىل
محتوياتها، من بُريعًما أو بذرًة «بالفعل» تنتج خلية كل بأن تماًما أومن لذا
بني مفيدة وصل حلقة بمثابِة تَُعد الفرضية هذه كانت إذا ما بخصوِص لكن
يف تماًما منفصلة مسألة فتلك الفسيولوجية، الحقائق من كبرية مجموعات عدة

الحايل. الوقت
املتعلِّقة هكسيل) إليها أشار (التي فيها املشكوك النقطة إىل تطرَّقُت لقد
إىل رها تطوُّ يف نفسها الخليِة من املشتقة الذرات تبلغه أن يُمكن الذي باملدى
حويصالٍت عرضُت إذ مختلفة؛ تغذيًة تتغذَّى ألنها لذلك؛ وفًقا مختلفة بنيٍة

… توضيحية. رسومات شكل يف سليليًة وزوائد مراريًة
املوضوع، هذا بخصوص خطابًا إليك أُرسل أن ا حقٍّ رسوري دواعي ملن إنه
الطيبة طبيعتك تدَع أالَّ عليك ولكن اآلخر، يفهم أن كالنا استطاع إذا وسأسعُد
بوسعنا ما كلَّ ونبذل باستماتة نقاتل ما دائًما أننا فلتتذكَّر ترشدك. التي هي
شارع يف أسبوًعا سنمكث حيث لندن، إىل الثالثاء يوم سنذهب مبتغانا. لننال
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ونمكث بارك، ريجنتس يف ويدجوود، اآلنسة بيت إىل سنذهب ثم أوًال، آن كوين
يقول كما تجاربي، عىل األثر» «عظيم لهذا وسيكون الشهر، طوال هناك

ذلك. يف محقٌّ وهو ، لديَّ يعمل الذي البستاني
أوجل16 دبليو إىل داروين تشارلز من

مارس[١٨٦٨] ٦ داون،
العزيز سيدي

بآراءِ َعِلمُت ليتني اهتمامي. بالغ أثار الذي خطابك عىل صدق بكل أشكرك
فهي آرائي؛ مع متطابقة شبَه تبدو ألنها كتابي؛ أنرش أن قبل هذه أبقراط
كان الحقائق من مجموعات عىل تطبيقها ويف املصطلحات يف إال تختلف ال
نُدرة مدى عىل ممتاز مثاٌل كلها الحالة بالطبع. يجهلها القديم الفيلسوف

جديد. يشء أي وجود
بأن كثريًا أهتم ال لكني حماستي، وثبَّط بنفيس ثقتي أبقراط زعزع لقد
غري تة، مؤقَّ فرضية محض أنها عىل اآلراء أطرح فأنا سبقني. قد آخَر أحًدا
عاجًال الرأي هذا مثل بصحِة سيُسلِّمون الناس أن نفيس قرارة يف ع أتوقَّ أنني

آجًال. أم
مثلك، واالطالع املعرفة من كبري قدٍر عىل يكونوا لن النقاد أن ع أتوقَّ …
من التكوين» «شمولية لفرضية العمد بالرسقة سأُتَّهم أنني املؤكَّد فمن وإال

بإظهارها. النقاد بعض يَسعد التي العقلية هي هذه ألن أبقراط؛

كاروس فيكتور إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٨] ٢١ داون،

«شمولية فرضية بشأِن رأيك إيلَّ أرسلت أنك عىل لك االمتنان غايِة يف إنني …
أن أستطيع ال لكني ُمعاِرض، أنه عىل بالحزن وأشعر رصاحة، بكل التكوين»
ومسألة االنتقاء ومسألة التكوين»، «شمولية فرضية أن عىل تعليَقك تماًما أفهم
اإلطالق عىل متفاجئًا لست منهجية. أكثَر تكون أن يجب البقاء، أجل من الرصاع
األرجح، عىل األشخاص معظم بل الكثريين، أن أعلم فأنا امُلعاِرض؛ رأيك من
إنها اإلنجليزية النقدية املقاالت أحُد يقول إذ نفسها. النتيجة إىل سيصلون
اليل يس فالسري … الفرضية لهذه سون ُمتحمِّ أصدقائي بعض … للغاية دة ُمعقَّ

268



التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب نرش

لكنكم التكوين»، «شمولية بفرضية مؤمنني غري تكونون «ربما للجميع: يقول
لقد النقد. بهذا تماًما قانع وأنا تفهمونها.» حاملا أبًدا فيها التفكري عن فوا تتوقَّ لن
… جديد ضوء تحت اآلن يل تظهر ر والتطوُّ واالرتداد الوراثة حاالت كل صارت

بتاريٍخ كان وإن مولر، فريتز إىل خطاٍب من مقتطًفا جزءًا هنا أعرض أن يُمكن [ربما
(يونيو): الحق

تستحسن أنك يُسعدني اهتمامي. بالَغ أبريل ٢٢ بتاريخ خ املؤرَّ خطابك أثار «لقد
سوف أنك آُمل أَزل لم تقريبًا. آخر شخص أي رأي من أقيَم رأيك أعترب ألنني كتابي؛
التشابه، بعَض متشابهان عقَلينا أن من متيقن فأنا التكوين». «شمولية فرضية تستحسن
أُفكِّر عندما افرتاضية، كانت وإن ُمحدَّدة، نظر وجهُة لديَّ يكون أن يف كبرية راحًة وأجد
سيما وال جديد، من األجزاء بعض ونمو للحيوانات، تحدث التي العجيبة التحوُّالت يف
شبه من يل يبدو ما كثريًا إلخ. األم، الشكل يف اللقاح حبوب تُحدثه الذي املبارش التأثري
ذرات اشتقاق خالل من الطفل، عند األصل» ِطبق نسخًة «تُنَسخ الوالَدين ِطباع أن املؤكَّد

الطفل.»] جسد يف نموها ثم الوالَدين، كال يف خلية كل من مادية

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] مايو ٨ داون،

جراي عزيزي
طويل بزمٍن اآلن قبل خطابًا إليك أرسل لم ألنني والفظاظة الجحود غاية يف كنُت
الكريمة مساعدتك كل وعىل نيشن»، «ذا صحيفة عىل قلبي صميم من ألشكرك
تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب [من األمريكية بخصوصالطبعة للغاية
الخطابات، من بأكوام األخرية اآلونة يف مشغوًال كنت لكني التدجني»]. تأثري
صباح يت تلقَّ إليك. خطاب إرساَل لت أجَّ ولذا عليها؛ الرد إىل مضطرٍّا كنت التي
أشكرك التي اللطيفة، مقدِّمتك مع ممتازة)، تبدو (التي األمريكية الطبعة اليوم
عىل تندم لئال كافيًا نجاًحا الكتاب ق يُحقِّ أن أتمنَّى قلبي. أعماق من عليها
الذي ضمريي، إىل القاضية الرضبَة ه وجَّ قد الطبعة هذه وصول إن مساعدتك.

اآلن. بعد أخطاءه ل يتحمَّ لن
وأنت ا، جدٍّ جيٌد مارس] ١٩] نيشن» «ذا صحيفة يف مقالك أن أرى …
طفٍل بمثابة تَُعد التي التكوين» «شمولية فرضية عن ممتازة فكرًة تطرح

269



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

الحنون، والده باستثناء قليلني، رجاٍل من إال اآلن حتى ودودة رعايًة يلقى ال
األجدر األب ستكون أنك املفرتض ومن طويلة. حياًة سيعيش الطفل هذا لكنَّ
بالطبع ينبغي كان الختامية؛ استعارتي إىل قوية صفعًة هَت وجَّ لقد بحضانته!
جليٍّا بدا لكن بينهما، وأقارن االصطناعي واالنتقاء الطبيعي االنتقاءَ أُدِرج أن
التي تلك من بكثري تعقيًدا أشدَّ احتماالٍت عىل اعتمد الطبيعي االنتقاء أن يل
ذكرته الذي الجرف سفح عند الصخور من كرسة كلِّ شكَل حدَّدت أنها بد ال
فكلُّ املسبق، القَدر فكرِة إىل باالستناد أنه، هو إظهاره أردت ما استعارتي. يف
الحمام. من طبيعي نوع ن تكوُّ يف ينطبق النفاخ الحَمام ن تكوُّ يف ينطبق ما
تحدث ولم الصحيحة، التباينات حدثت إذا خاطئًا. هذا أرى أن أستطيع ال
يكتب ناقٌد ثمة رضوري. غريَ الطبيعي االنتقاء فسيكون أخرى، تباينات أيُّ
املوضوع هذا عن يقول عميق، بازدراء ويعاملني إدنربة، ُصُحف إحدى يف
بسهولة صغري ُفتاٍت إىل يُحطِّمني أن بإمكانه جراي آسا الربوفيسور إن

بالغة.17

جراي عزيزي يا التحيات أصدق تقبَّل
املخلص لكن الجاحد صديقك
داروين تشارلز

بينثام جي إىل داروين تشارلز من
١٨٦٨ يونيو ٢٣ داون،
بينثام السيد عزيزي

فال قاٍض، عن صادٍر ُحكٍم بطابِع اليشء بعُض يكتيس خطابك18 أن إىل نظًرا
الرسور عىل أشكرك أن يل بد ال لكن ذلك، أفعل أن الصواب من كان إذا ما أعرف
ذلك يسعدني. كتابي عن تقوله ما إن سأفعله. ما وهذا إياه، منحتني الذي
للغاية أحمَق نفيس أرى شهوًرا َظِللت أنني حدِّ إىل ا، جدٍّ سئمته قد كنت أنني
ال اآلن لكني ومالحظتها، صغرية حقائَق لجمِع ا جدٍّ طويًال وقتًا كرَّسُت ألنني
دورية فعلت كما بازدراء الكتاب عن العاديني النقاِد عرشات تحدَّث إذا أكرتث
إىل مطلقة ثقًة حكمك يف أثق ألنني ُمربَّر؛ هذا يف ترصُّ بأن وأشعر أثنيام». «ذا
هو كما ُمعارًضا كان لو لحكمك سأُذعن كنت أنني من متيقنًا يجعلني حدٍّ
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تام، برًضا يغمرني التكوين» «شمولية فرضية عن تقوله ما اآلن. ذلك عكس
خطابك قرأت لقد املوضوع. عن يقوله أن أحٍد ألي يجوز ما كلَّ يستويف وربما
شكري خالص مع هائًال. عناءً كبَّدك أنه بد ال االهتمام. من قدٍر بأشدِّ كلَّه

تحياتي. وأصدق

إخاليص بالغ لك
داروين يس

إذا خطابك؛ من لديك فائضة نسخة وجوِد املستبعد من يكون أن أخىش ملحوظة:
اسمح باملناسبة، الربازيل. قلب يف مولر فريتز إىل نسخٍة إرساَل أودُّ فأنا منها، لديك كان
اعتقاد هو الرباعم تباين مسألَة أُناقش جعلني الذي الرئييس السبب أن أضيف بأن يل
وكنت الجنيس؛ بالتوالد مرتبطة بالكامل التباين قابلية أن مفاُده الكثريين، لدى شائع

هذا. يف الخطأ توضيح أُريد
القاه الذي االستقبال إظهار يف أعاله الواردة الخطابات سلسلُة تفيد قد [ربما
اإلنسان»، «نشأة كتاب إىل التايل) الفصل (يف االنتقال قبل ما. حدٍّ إىل الجديد، الكتاب
هذا نُرش لقد داروين». أجل «من مولر، فريتز كتاب ترجمة إىل يشري خطابًا أعرُض
حملت والتي داالس، السيد ترجمها التي اإلنجليزية، الرتجمة لكنَّ ،١٨٦٤ عام يف الكتاب
عام قبل تظهر لم اليل، يس السري اقرتحه الذي لداروين»، مؤيدة وحجج «حقائق عنوان

[:١٨٦٩

مولر إف إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٨] ١٦ داون،

العزيز سيدي
عىل تعرتض لن بأنك تماًما مقتنع منه، سمعت قد ستكون كما أخاك، إنَّ
الرتتيبات اتخاذ عىل تجرَّأت أنني حدِّ إىل داروين»،19 أجل «من كتاب ترجمة
منه، شديد بكرٍم إنجلمان، عيلَّ َعَرض لقد مرتجمة. نسخٍة إلصدار الالزمة
مقابل الخشبية القوالب من التوضيحية الصور طباعة يف امُلستخَدمة الرواسم
نارش أفضل (وهو مرتجمة نسخة إصدار عىل موراي السيد وافق فيما تالًرا؛ ٢٢
هذه تويلِّ من مخاطر ألي نفسه بتعريض يجازف لن ألنه عمولة؛ مقابل لدينا)
سيبولد فون كتاب ترجم (الذي داالس إس دبليو السيد مع اتفقت وقد املهمة،
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باللغة الكتابَة يجيد والذي األملانية، األعمال من والعديد العذري، التوالد عن
بارع) َحكٌم (وهو يرى إنه الكتاب. يرتجم أن عىل كبرية) إجادًة اإلنجليزية
الرتجمة؛ تفسرِي أجل من إضافات، أو تصحيحات بضعة إجراء املهم من أنه
أن آُمل لذا األصيل؛ الكتاب من ا جدٍّ طويلة فرتة بعد صدرت قد ستكون ألنها

… املمكنة اإلضافات أو التصحيحات بعض إرساَل تستطيع

فرنسا يف للتطوُّر املؤيدة األفكار بانتشار متعلَقني خطابنَي هنا أعرض أن يُمكن [ربما
وأملانيا:]

جودري إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] يناير ٢١ داون،

العزيز سيدي
األثينيني لبلد الجيولوجية السمات تأثرِي عن لالهتمام املثرية مقالتك عىل أشكرك
أنك بسماع ُرسرُت للغاية. اللطيف خطابك وعىل وعاداتهم،20 عقولهم يف القدماء
سيتيح فهذا نََسبها؛ يخص فيما املتحفرة الحيوانات بني العالقات دراسَة تعتزم
االستدالل عىل الكبرية وقدراتك الواسعة معرفتك الستخدام ممتاًزا مجاًال لك
لك بلدك أهل احرتام من سيحط ر] التطوُّ [بفكرة إيمانك أن أظن املنطقي.
الصلة القريبة لألنواع مشرتك أصٍل بوجوِد االعتقاد أن إىل بالنظر ولكن حاليٍّا،
فأعتقد فرنسا، باستثناء كلها، أوروبا أنحاء يف برسعة ينترش بعض من بعضها
أنجب الذي البلد أن أغرَب ما قريب. ا عمَّ كلِّه العالم يف سينترش االعتقاد هذا أن
بإيمانه ا جدٍّ عنيًدا تشبُّثًا يتشبَّث باألخص، والمارك األكرب، وجيوفروي بوفون،

. للتغريُّ قابلة غري مخلوقاٌت األنواَع بأن
مرتَجًما التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتابي سيُنَرش
النارش من أطلب بأن ف وأترشَّ أسعد وسوف أشهر، بضعة غضوِن يف بالفرنسية

الخطاب. هذا عنوان نفس عىل إليك نسخٍة إرساَل

العزيز سيدي يا وسأظل، احرتامي، خالص مع
دائًما لك املخلص
داروين تشارلز
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كبرية قيمٍة من والدي يوليه كان ما ح يُوضِّ ألنه خاصة؛ أهميًة التايل الخطاب [يحمل
سنٍّا:] األصغر األملان الطبيعي التاريخ علماء لدعم

براير21 دبليو إىل داروين تشارلز من
مارس١٨٦٨ ٣١

فالدعم آرائي. عن وتُدافع األنواع» «تعديل نظرية تُؤيِّد أنك بسماِع ُرسرُت …
ستسود آراءنا أن يف أمًال يعطيني الذي الرئييس السبب هو أملانيا من أناله الذي
إلساءات باستمرار أتعرَّض هذا يومنا حتى أنني صحيح املطاف. نهاية يف
سنٍّا األصغر الطبيعي التاريخ علماء لكنَّ وطني، أبناء من ُكتَّاب من وازدراء
سيتبعون الناس عموم أن بد ال آجًال، أم وعاجًال صفي، يف يِقفون تقريبًا كلهم
من له أتعرَّض ما بالدراسة. املوضوع هذا ون يخصُّ الذين األشخاص أولئك

… إطالًقا يؤملني يكاد ال الجهلة الُكتَّاب من واحتقار إساءة

هوامش

متضايًقا «كنت قائًال: يناير من التاسع يف هوكر دي جيه السري إىل خطابًا َكتَب (1)
عن مخطوطتي أن سمعت ألنني املاضية؛ القليلة األيام هذه يف لعني حدٍّ إىل ومنزعًجا
«أصل كتاب من أكرب كالهما مجلََّدين، ستشغل املزروعة والنباتات الداجنة الحيوانات
خطابًا أرسلُت لذا القيايس؛ بالحجم ثُمنيًة املجلََّدين صفحاُت تكون أن وسيتحتَّم األنواع».
مثريٌ الحجم بأن أشعر لكني صغري. بخطٍّ لتُطبَع التفاصيل بعَض ُمقرتًحا موراي إىل
أحمَق كل وعىل نفيس عىل باللعنات أنهال أن أريد الكتاب. موضوع إىل بالنسبة للسخرية

كتابًا.» يؤلِّف
.١٨٦٧ القانون» «سيادة (2)

ريفيو» إدنربة «ذي مجلة «مقال ،١٨٦٢ نوفمرب ١٥ ريفيو»، «ساترداي دورية (3)
باركر. هنري السيد عمتي، ابن كتبها للطبيعة». الخارقة الظواهر عن

.١٨٦١ الحيوان»، علم «مؤلَّفات كتاب (4)
.١٨٨٥ بأملانيا»، وعالقته داروين «تشارلز كتاب (5)

«ساينس دورية يف طبُعها أُعيد التاسعة، الطبعة الربيطانية»، «املوسوعة يف مقالة (6)
.٢٩٨ الصفحة ،١٨٨١ عام كالترش»، آند
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السيد قرأ ًرا، «مؤخَّ قائًال: ،١٨٦٧ أكتوبر يف واالس السيد إىل خطابًا َكتَب (7)
كان وملَّا فكتوريا، معهد أمام األنواع» «أصل لكتاب جريئًا ممتاًزا ًصا ملخَّ وارينجتون
الشيطان. محامي لقب نال فقد التقليدية، الدين بتعاليم التشبُّث شديدة هيئًة املعهد هذا
قيل. الذي الُهراء عىل ِبناءً ا جدٍّ ثريٌّ متتالية اجتماعات ثالثة يف ذلك أعقب الذي والنقاش

إليك.» إرساله يمكنني املجلة، عدد ترى أن تريد كنت إذا
التدجني». تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب يف (8)

الجيولوجيا». «مبادئ كتاب من العارشة الطبعة من الثاني املجلَّد (9)
كان التي التدجني»، تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب بروفات (10)

آنذاك. يقرؤها اليل
الطبعة من نسخًة يرسل كان والدي أن يبدو األنواع». «أصل كتاب من (11)
ترجمت التي روييه، اآلنسة بقلم الطبعة هذه مقدمُة وكانت تشارلز. السري إىل الفرنسية

الكتاب.
يف ظهرت نيشن»، «ذا جريدة يف الكتاب عن نقدية مقالًة جراي الدكتور كتب (12)

.١٨٦٨ مارس ١٩
يعربِّ والدي سمعت ما وكثريًا داالس، إس دبليو السيد إعداد من الفهرس كان (13)

املمتاز. العمل بهذا إعجابه عن
كامربيدج. بجامعة الحيوان علم أستاذ (14)

.١٨٦٩ ديسمرب يف نُرش الذي ،١٨٦٨ عام مجلَّد الحيوان». علم «سجل (15)
مكتب يف اإلحصاء قسم عىل مرشًفا اآلن صار الذي أوجل، ويليام الدكتور (16)

العام. السجل
عرض يف اليشء بعض والدي باَلغ .١٨٦٨ أبريل ٢٧ ريفيو»، «دييل صحيفة (17)
… جراي آسا الربوفيسور أن يف نشكُّ «ال كالتايل: الناقد قاله ما كان إذ الناقد؛ تعليقات
يشء كل عىل قادر خاِلق يَدي يف أداة مجرَّد … الطبيعي االنتقاء أن يُظهر أن بإمكانه
وإن للغاية»، «كئيبة النقاش محل الفقرة إن قائًال الناقد ويواصل يشء.» بكل وعالم

للمادية». «تأليه النظرية
اللينية. الجمعية أمام أُلِقَي الذي الرئايس الخطاب (18)

اسمي أن رؤية من ا جدٍّ «تضايقت مولر: فريتز إىل خطاٍب يف والدي كتب (19)
بروفًة رأيت بعدما املطابَع وحذَّرت ذلك، عىل بشدة واعرتضُت العنوان، يف اسمك من أبرُز

واحدة.»

274



التدجني» تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب نرش

دورية يف املرتجمة البحثية جودري السيد ورقِة إىل يشري هذا أن يبدو (20)
.٣٧٢ الصفحة ،١٨٦٨ ماجازين»، «جيولوجيكال

جينا. جامعة يف األعضاء وظائف علم أستاذ اآلن صار لقد (21)
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السادس الفصل

اإلنسان» عىلكتاب«نشأة العمل

١٨٦٤-١٨٧٠

تأليف إىل دفعته التي الظروَف والدي يعِرض األول، الجزء يف الذاتية السرية فصل [يف
١٨٣٧ عام يف بدأ الذي الحقائق، تجميع عىل عمله أنَّ يذكر وهو اإلنسان». «نشأة كتاب
هذا عن كتاب لنرش واضحة نية أيُّ لديه تكون أن دون عديدًة سنواٍت استمرَّ ،١٨٣٨ أو
واكتئابه مرضه فرتَة إبَّان أنه، واالس السيد إىل امُلرَسل التايل الخطاب ح يوضِّ املوضوع.

ذلك:] فعل من اإلطالق عىل يتمكَّن قد أنه من يائًسا كان تقريبًا، ١٨٦٤ عام يف

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٤] [مايو؟] ٢٨ داون،

واالس عزيزي
للجمعية بحثية ورقة كتابة من انتهيت أنني حدِّ إىل كثريًا صحتي نت تحسَّ
من شديد بنفور أشعر كنت بعُد، ونشاطي عافيتي أسرتدَّ لم لكني اللينية،1
أبكر وقٍت يف خطابًا إليك أُرسل لم أنني عىل تسامحني أن يجب ولذا الكتابة؛
يوم يتها تلقَّ التي اإلنسان»،2 «نشأة عن البحثية ورقتك عىل ألشكرك هذا من
نادًرا كلها، حياتي طوال إنني، أُقل دعني أوًال لكن الشهر. من عرش الحادي
بموضوع املتعلِّقة الورقة بتلك بُهرُت ا ممَّ أكثَر بحثية ورقة بأي بُِهرُت ما
أنا ريدر».3 «ذا دورية يف املنشورة ذلك، إىل وما والنباتات»، الحيوانات «تباين
األنواع تعديل عن آرائنا نِرش يف ستُسِهم البحثية األوراق هذه مثَل أن من متيقن
الورقة نفسه. البسيط املوضوع عن منفصلة أطروحات أي ستسهم ا ممَّ أكثَر



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

تتحدَّث أالَّ يجب ولكن ا، حقٍّ باهرٌة اإلنسان ر تطوُّ بموضوِع املتعلِّقة البحثية
فأحُد نظريتي. هي ما بقدِر نظريتك فهي نظريتي؛ أنها عىل النظرية عن فيها
النقطة. هذه بخصوص «النبيل» سلوكك بالفعل يل ذََكر قد معهم أتراسل َمن
التي اإلنسان، موضوِع عن البحثية ورقتك عن الحديِث إىل اآلن لننتقل ولكن
الواردة العظيمة الرئيسية الفكرة أن أرى أستطيع. ا ممَّ أكثَر عنها أكتب أن أودُّ
رة، املتأخِّ العصور إبَّان العقل، بأن القائلة تلك أعني عيلَّ؛ تماًما جديدٌة فيها
قد كنُت ذلك مع لكني الجسد، تعديل من أكربَ لتعديٍل تعرَّض قد سيكون
يعتمد اإلنسان أعراق بني الرصاع أن رؤية يف معك االتفاق حدِّ إىل وصلت
من األخري الجزء وصَف أستطيع ال و«األخالقية». الفكرية الصفات عىل كليٍّا
عىل ورقتك عرضُت لقد بالغة. بفصاحة ومكتوب عظيم بأنه إال البحثية الورقة
لسُت نفسه. بالقدِر بها بُِهروا وكلهم هنا، كانوا أشخاص ثالثة أو شخَصني
كنت عندما أنني، أتذكَّر فأنا الثانوية؛ النقاط كل يف معك أتفق أنني من متيقنًا
دور أن ارتأيت املتواصلة، األسرتاليني الهمج ملعارك جراي جي السري َرسد أقرأ
إن يُقال الذين اإلسكيمو، شعب لدى األمر وكذلك سيظهر، الطبيعي االنتقاء
االختالف بعض أختلف وراثي. لديهم الزوارق واستخدام األسماك صيِد فن
أيَّ أن أرى فأنا تصنيفية؛ نظر وجهة من لإلنسان، تُحدِّدها التي املرتبة بشأِن
فالنمل األعىل. للتقسيمات أبًدا تُستخَدم أالَّ ينبغي الحاجة عن تماًما زائدة سمة
النمل غريزة كانت مهما األجنحة، الغشائية األخرى الحرشات عن يُفَصل لن
بخصوِص ا أمَّ ُدنيا. األخرى الحرشات تلك غرائز كانت ومهما املرتبة، عاليَة
هذه من كبريًا جزءًا أن مفاُدها َحْدسية ببايل َخَطرت فقد الِعرقية، االختالفات
بالتكوين. عر) الشَّ (وبالتبعية البَرشة لون ارتباِط إىل يعود ربما االختالفات
وعندئٍذ الخانق، املوبوء الجو ظاهرة من نجا قد البرشة داكَن فرًدا أن فلتفرتض
بإرسال الطبية الجيش إلدارة العام املديَر أقنعُت بسهولة. فوًرا قصدي ستفهم
صحِة من ن للتيقُّ استوائية بلداٍن يف األفواج كلِّ جرَّاحي إىل مطبوعة استماراٍت
من ما نوًعا أن أظن ثانيًا، أبًدا. ردود أيَّ ى أتلقَّ لن أنني أظن لكني النقطة، هذه
اإلنسان. أعراق تغيري وسائل بني من األقوى الوسيلَة هو كان الجنيس االنتقاء
مختلفة َجَمال مقاييُس لها املختلفة األعراق أن توضيَح أستطيع أنني ذلك
العدد وسيُخلِّفون النساء، بأجمِل الرجال أقوى سيحظى الَهَمج، فبني تماًما.
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أنني أظن لكني اإلنسان، عن مالحظات بضع َجمعُت عموًما. األحفاد من األكرب
كنت وإذا النهاية، حتى آرائك عىل العمل مواصلَة تعتزم هل أبًدا. أستخدمها لن
ما وقٍت يف القليلة ومالحظاتي َمراجعي عىل تحصل أن تريد فهل ذلك، ستفعل
أم قيمة أيَّ تحمل كانت إذا ما إطالًقا أعرف ال أنني من متيقن أنا مستقبًال؟

اآلن. الفوىض من حالة يف أنها عن فضًال ال،
من تُمكِّنني التي بالقوة أتمتَّع ال لكني بكثري، ذلك من أكثَر أكتب أن أود

ذلك.
واالس عزيزي يا إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين يس

أو الصينيني نظر وجهة من أقبح لكنها — أجمل األرستقراطية طبقتنا ملحوظة:
لكن النساء، بأجمل (تحظى) ألنها وذلك املتوسطة؛ بالطبقات ُقورنت ما إذا — الزنوج
أْن أخىش الطبيعي! االنتقاء لتدمري البكورة، حق يف املتمثِّلة تلك مكيدة، من لها يا آه،

كبرية. بدرجة لك مفهوم غريَ الخطاب هذا يكون
دار إىل والنباتات» الحيوانات «تباين مخطوطة أُرسلت عندما ،١٨٦٧ فرباير [يف
من فرتٌة لديه كان الطباعة، بروفات تلقي يف يبدأ أن وقبل لطباعتها، كلوز» «ميرسز نرش
أن وقرَّر يديه، تحت يكُرب وجده ما رسعان لكنه اإلنسان»، عن «فصل كتابة وبدأ الفراغ،

ا». جدٍّ صغري «مجلَّد شكل يف حدٍة عىل ينرشه
«تباين كتاب طباعة بروفات تصحيح إىل امُلِلحة الحاجة بسبب العمل هذا ُقوِطع
التايل، العام يف استؤنف لكنه النبات، بعلم املتعلِّقة األعمال وبعض والنباتات»، الحيوانات

له. نفسه يُكرِّس أن استطاع حاملا ،١٨٦٨
جعل الذي التدريجي التغيري من عقله عىل طرأ ما باألسف، مفعٌم وهو والدي، أدرك
يف هذا عن عربَّ وقد السن. يف تقدُّمه مع فشيئًا شيئًا له رضورًة أشدَّ املتواصل العمَل
عنه ُعربِّ ا ممَّ بعًضا فيه ُمكرًِّرا ،١٨٦٨ يونيو ١٧ بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاٍب

الذاتية: السرية فصل يف
أود الذي الوحيد اليشء هو العرض هذا «املسيح»، عرض حرضت بأنك «ُرسرُت
عن سيعجزني حدٍّ إىل الجفاف شديدَة روحي سأجد أنني أظن لكني ًدا، ُمجدَّ سماعه
ألنَّني ا؛ جدٍّ فاتٌر بأنني سأشعر وعندئٍذ الخوايل؛ األيام يف به أعَجُب كنُت كما به اإلعجاب
فقدت ذابلة كورقة والشغف، االهتمام فاقَد يجعلني حدٍّ إىل بشٍع بملٍل الدوام عىل أشعر
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مع العلم، أكره يجعلني ما أحيانًا وهذا العلم. باستثناء املوضوعات كل تجاه نضارتها،
يجعلني الذي الدائم، االهتمام هذا مثل لوجود شاكًرا أكون أن يجب أنني يعلم الرب أن

يوم.» كل ساعات بضع اللعينة معدتي أنىس
،١٨٦٨ عام صيف أوائل يف املرض بسبب اإلنسان» «نشأة كتاب عىل العمل ف توقَّ
مع مكث حيث وايت، جزيرة يف فريشووتر، قرية إىل متجًها يوليو ١٦ يف املنزل وغادر
األرسة أفراَد استقبلْت وقد كامريون. السيدة عىل تعرَّف وهناك أغسطس. ٢١ حتى أرسته
حارٍّا شعوًرا لها يُِكن والدي كان ما ودائًما صادق، ضيافة وُحسن ودود بلُطف كلَّهم
الصورة «هذه عليها: مكتوبًا نُِرشت ممتازة فوتوغرافية صورًة له التََقَطت وقد بالصداقة.
لم وبذلك آخر؛ ًفا توقُّ الخريف شهد يل.» التُِقَطت أخرى صورة أي من بكثري إيلَّ أَحبُّ
التالية الخطابات تُقدِّم .١٨٦٩ عام يف إال اإلنسان» «نشأة كتاب عىل املتواصل العمل يبدأ

[:١٨٦٧ عام يف ذلك سبق الذي العمل عن فكرًة

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧؟] فرباير ٢٢ داون،

واالس عزيزي
التي الجانبية النقاط عدد من أَُجن وأكاد الجنيس، االنتقاء مسألة عىل بجدٍّ أعمُل
املتعلِّقة النقاط سيما ال الجنَسني، لكال النسبي العدد مثل بحث، إىل تحتاج
بسماٍت تتسم التي بالطيور يتعلَّق فيما مساعدتي تستطيع هل الزيجات. د بتعدُّ
الروبيكوال، طيور أو الطنانة، الطيور أو الجنة، طيور مثل بارزة، ثانوية جنسية
متعددُة الدجاجية الطيور من العديد أن املؤكَّد من كهذه؟ أخرى حاالت أي أو
شوهدت إذا الزوجات ُمتعدِّدة ليست بأنها تُعَرف قد الطيور أن أظن الزوجات.
البَيض يحتضن الذََّكر كان إذا أو أزواج، يف متصاحبًة التكاثر موسم طوال
عاٌر لكنه املسألة؟ هذه ببحث تتكرَّم فهالَّ الصغار. إطعام يف يساعد أو ليفقس
بذلك، قلبي» أعماق «من وُرسرُت سمعُت حسبما وأنت، اآلن أزعجك أن عيلَّ
ُمتحريِّ إنني املاليو. أرخبيل إىل برحالتك املتعلِّق كتابك عىل العمل يف منهمٌك
آراؤك تشمله أن يمكن الذي النطاق توسيُع يُمكن مًدى أي إىل أعرف وال للغاية
أن جليٍّا يبدو عملت، فكلما الطوائف. مختِلف يف اإلناث بخصوص الوقائية

أكرب. أهميًة يحمل الجنيس االنتقاء
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واحد لذََكٍر يُمكن هل أي الزوجات! ُمتعدِّدة تكون أن للفراشات يمكن هل
إىل سأُضطر أنني وأظن إزعاجك، عىل سامحني أنثى؟ من أكثَر ب يُخصِّ أن

… ًدا ُمجدَّ السماح طلب

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] فرباير ٢٣ داون،

واالس عزيزي
لم اإلثنني يوم بعد من لكني زيارتك، أستِطع لم أنني عىل شديد أسٌف انتابني
ما، مشكلًة عليه وطرحُت اإلثنني، مساء بيتس ُزرت املنزل. مغادرَة حتى أستِطع
شبيهة مناسبة يف حدث كما عيلَّ، اقرتحه يشء أول وكان حلَّها، يستِطع لم لكنه
ملاذا هي: أُواجهها التي املشكلة واالس.» تسأل أن األفضل «من قوله سابقة،
منها العديد أن إىل فنظًرا وإبداعية؟ ا جدٍّ جميلة بألواٍن أحيانًا اليساريع تكتيس
يف الزاهي لونها أعزَو أن إطالًقا أستطيع ال الخطر، من الهروب أجل من ملوَّن
بهرجًة األشد اليرسوع إن بيتس يقول فقط. طبيعية ظروف إىل أخرى حاالٍت
يساريع من (وكان األمازون منطقة يف اإلطالق عىل رآها التي اليساريع كل بني
السوداء ألوانه بسبب ياردات، مسافة من بوضوح بارًزا كان الهول) أبي ُعثَّة
أيُّ اعرتض إذا كبرية. خرضاء نباتية أوراٍق عىل يتغذَّى كان بينما والحمراء،
وسأل الجنيس، االنتقاء إىل يعود الفراشات ذكور جمال يف السبب أن عىل أحد
أستِطع لم ستُجيب؟ فِبَم يساريعها، مع نفسه األمر يحدث ال إذن ملاذا قائًال
برأيك وتُخربني هذا، يف مليٍّا تُفكِّر فهالَّ بموقفي. ك أتمسَّ أن يجب لكني اإلجابة،
إذا ما أعرف أن أيًضا أريد نلتقي؟ عندما أو بخطاٍب سواء وقت، أي يف الحًقا
املرة يف منه. ألوانًا وأزهى الذكر من أجمل «األنثى» امُلحاكية فراشتك كانت
حالتي رفرافياتك. تُريني أجعلك أن بُد ال لندن، إىل فيها سآتي التي القادمة
يف التزاماتي بنصف الوفاء أستِطع لم إذ رأيس؛ عىل بغيضة مصيبة الصحية

لندن. إىل األخرية الزيارة هذه أثناء

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين يس
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واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] فرباير ٢٦ داون،

واالس عزيزي
لم فأنا الشدائد. وقت إليه اللجوء يُمكن رجل أنسُب أنت تماًما. ا محقٍّ بيتس كان
ته. صحَّ إثبات تستطيع أن وآُمل اقرتاحك،4 من أنبغ يشء أيَّ حياتي طوال أسمع
عندما بالحماسة املرء يمتلئ فكم البيضاء؛ الُعث حرشات عن رائعة حقيقٌة تلك
الفراشات، ذكور جمال بخصوص تها.5 صحَّ تثبت أن وْشك عىل نظريًة يرى
اليعاسيب أن عىل األدلة بعُض توجد الجنيس. االنتقاء بسبب أنه أعتقد زلت ما
هو أعاله املذكور االعتقاد إىل يدفعني ما لكن الزاهية، األلوان إىل تنجذب
بمهاراٍت تتمتَّع والزيزيات األجنحة مستقيمات حرشات ذكور من العديد أن
أن إىل والحرشات الطيور بني التشابه يدفعني كذلك، األمر كان وملَّا موسيقية.
كنت ليتني الحرشات. يف املوجود باللون يتعلَّق فيما الطبيعي باالنتقاء أومن
لكني عيلَّ، اقرتحتَها التي التجارب إلجراء والوقت العافية من يكفي بما أحظى
سمعُت أنني من متيقن أنا حبيسة. وهي تتزاوج لن الفراشات أن أظن كنت
شديدِة بألواٍن مكتٍس يعسوٌب عديدة سنوات منذ لديَّ كان كهذه. ما بمشكلٍة

بالفعل. عليه األمر باختبار الفرصة يل تسنح لم ولكن الجمال،
أنني هو بالذات اآلن الطبيعي باالنتقاء ا جدٍّ ا مهتمٍّ يجعلني الذي السبب
زلت وما البرشي، الجنس أصل عن صغرية مقالة نرش عىل تقريبًا العزَم عقدت
ُمحبطة صدمة أشدُّ رأيي، يف وتلك إقناعك، يف فشلت أنني (مع بشدة أعتقد

اإلنسان. أعراق تكوين يف الرئييس العامل كان الجنيس االنتقاء أن ممكنة)
عن التعبريات وهو أَال آخر، موضوًعا مقالتي يف سأُقدِّم باملناسبة،
عىل التعرُّف فرصَة األحوال من حال بأي الصدفة منحتك هل واآلن، العواطف.
املاليو، أرخبيل يف املالحظة ة وحدَّ الُخلُق ُحسن من كبري بقدٍر يتمتع مالحٍظ
وجوه تعبريات عن سهلة مالحظات بضع يل يُجري أن يستطيع أنه وتعتقد
سأرسل الحالة، هذه يف ألنني، مختلفة؟ بانفعاالت يتأثَّرون عندما املاليو شعب
ا، جدٍّ الشائق خطابك عىل أشكرك االستفسارات. من قائمًة الشخص هذا إىل

دائًما. لك املخلص وسأظل
داروين يس
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واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٧] داون،

واالس عزيزي
إىل رائعة إضافٌة بسرتانا6 جوليا حالة أن أرى رسالتَيك. عىل لك جزيًال شكًرا
وسأُضيفها والشعر، األسنان بني ارتباط وجوُد فيها يتضح التي األخرى حاالتي
أثناء يف تُخربني أن أرجو ونرشه. لطباعته استعداًدا الحايل مجلَّدي تصحيح يف
أرغب فأنا املبهرجة. اليساريع بخصوص دليل أيِّ عىل حصلت إذا الصيف
ُدِعَمت إذا — النرش حالة يف أقتبَسها أو — هذه فكرتك أعرض أن يف بشدة
من طويًال وقتًا سيستغرق هذا أن غري طريقة. بأي اقرتحته الذي النحو عىل
سوف جدٍّا كبري موضوٍع إىل ل ويتحوَّ يكُرب الجنيس االنتقاء أن أرى ألنني اآلن؛
أطرح أن أنوي كنت أصًال. نرشتها إذا اإلنسان»، «نشأة عن مقالتي يف أدرجه
(وهذا ا جدٍّ داجنًا حيوانًا ونه يُسمُّ الكثريين أن إىل نظًرا اإلنسان، عن فصًال
يف يُحَرص أن من حجًما أكرب املوضوَع وجدت لكني «تماًما»)، صحيًحا ليس
الذي الوحيد والسبب جيًدا، املوضوع أتناول أن أستطيع فلن وكذلك فصل.
يف ا مهمٍّ دوًرا أدَّى الجنيس االنتقاء بأن تماًما مقتنع أنني هو أتناوله يجعلني
ا جدٍّ ُرسرُت اهتمامي. بالغ يُثري املوضوع هذا كان ما ودائًما األعراق، تكوين
أرخبيل شعب وجوه تعبريات عن الذاكرة، من استدعيته الذي انطباعك، بمعرفة
«موضوع فهو اإلطالق؛ عىل ا مهمٍّ ليس املوضوع أن يف تماًما معك أتفق املاليو.
مقالًة أكتب أن ارتأيت و«بعدما» عاًما، ٢٧ حوايل فمنذ فحسب؛ لديَّ ل» مفضَّ
تعبريات عن لة ُمكمِّ «تعليقات إدراج أستطيع أنني ببايل خطر اإلنسان، عن
الحايل كتابي إنجاز يف يته أدَّ الذي املضجر اململ البشع العمل فبعد الوجوه».
للقراءة، قابل غري يكون أن أخىش الذي والنباتات»]، الحيوانات [«تباين الضخم
للفضول إثارًة أشدُّ املوضوع أن أظن ل. املفضَّ بموضوعي نفيس أُسيلِّ أن ارتأيت
حال، أي عىل به. لالعرتاف مستعد أنك يبدو ا ممَّ العلمي للتناول قابليًة وأكثُر
«ترشيح ا، جدٍّ الشائق كتابه يف طرحه الذي بيل، يس السري رأَي أدحض أن أريد
ليشء ال ُمعيَّنًة عضالٍت ُمِنح اإلنسان أن مفاُده الذي العواطف»، عن التعبري
نشأة كيفية توضيَح أُحاول أن أريد مشاعره. عن اآلخرين للبرش يُفِصح أن إال
عادًة تجربتي، واقع من لكن الصحف، بخصوص االقرتاح ذاك جيٌد التعبريات.
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إدراج بإمكاني كان إذا ما سأرى ذلك، رغم أنفع. الخاصة الطلبات تكون ما
أو أخرى صحف أي أسماءَ أعرف ال فأنا هندية. ما صحيفة يف االستفسارات

عناوينها.
وأخىش األصدقاء، بعض مع مشغولتان معهما أتعامل اللتان الناسختان …

الشكر. جزيل مع الرديء. الخط هذا قراءة يف كبريًا عناءً تجد أن
الشديد إخاليص لك
داروين يس

معلوماته، ملصادر مثاًال باعتباره أعرضه، بأن جديًرا التايل الخطاب يكون قد [ربما
آنذاك:] تشغله كانت التي األفكار وماهية

مولر إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧] فرباير ٣ داون،

املتكافئ غري الجنَسني بعدد املتعلِّقة الشائقة الحقائق كل عىل جزيًال شكًرا …
الشك أعماق يف غرقت املوضوع، هذا يف البحث أمعنت كلما لكني القرشيات، يف
كثريًا الزيزيات. تناُفس مسألٍة تأكيِد عىل كذلك وشكًرا ة. املحريِّ والصعوبات
الحرشات، لدى املوسيقى إنتاج وسائل ع تنوُّ يف بالدهشة مفعٌم وأنا فكَّرت ما
إىل هذا يشري الطيور. لدى الوسائل تلك يف التفكري عند تزيد دهشتي وكانت
تُخربني أن منك أرجو الحيوانات. مملكة يف الغناء يتخذها التي الكبرية األهمية
مستقيمات لدى السمعية لألعضاء وصف أيَّ فيه أجد أن أستطيع مكان بأي
يف حرشًة سكادر وصف لقد عيلَّ. تماًما جديدة ذكرتَها التي الحقائق األجنحة.
وإذا ثقة، محلُّ أنه أعتقد رصيًرا. يُحدث جهاز لديها الديفوني العرص طبقات
البحثية، الندوا ورقَة قرأت بعدما مذهل. حدٍّ إىل قديم الجهاز فهذا ذلك، صحَّ
ًعا ُمتوقِّ الجعال، خنافس لدى رصيًرا يُحِدث الذي العضو عىل العمل عىل عكفت
الحالتنَي يف وكان حالتنَي، يف إال أجده لم اآلن حتى لكني جنسيٍّا، أجده أن
الجعال خنافس من أيٍّ إىل تنظر أن أتمنَّى الجنَسني. لدى نفسه بالقدِر ًرا ُمتطوِّ
كانا إذا ما وتُالحظ واإلناث، الذكور من كالٍّ وتُمسك لديك، املوجودة الشائعة
فهالَّ كذلك، يكونا لم إذا نفسه. بالقدر امُلزِعجة الضوضاء أو الرصير يُصِدران
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خاص عضو يوجد أن أغرَب ما خفيف. صغري صندوق يف وأنثى ذكًرا إيلَّ تُرسل
هل أيًضا، أخرى نقطة ة ثمَّ الرصير. كإصدار مهم غري يبدو هدٍف أجل من
بالثقة جدير صياد أي فاسأل لديك، كان إذا الطوقان؟ طيور من أيٌّ لديك
أثناء يف األلوان زاهية تكون الجنَسني، كال أو الذكور، مناقري كانت إذا ا عمَّ
الرب … العام من أخرى أوقاٍت يف عليه تكون ا ممَّ أكربَ بدرجٍة التكاثر موسم
نصِف من فيه أستفيد الذي اليوِم إىل أصًال سأعيش كنُت إذا ما يعلم وحَده
من الربنقيل عن البحثية ورقتك ظهرت لقد إيلَّ! أرسلتَها التي القيِّمة الحقائِق
آند «أنالز مجلتنا يف للتو داالس، السيد بقلم ُمرتَجمًة آرماتوس، باالنوس نوع
قط ببايل يخطر لم اهتمام. بأشدِّ وقرأتُها هيستوري»، ناتشورال أوف ماجازين
سعيد إنني الربنقيل! من هجني نوٍع عن فيه أسمع الذي اليوِم إىل سأعيش أنني
فأنت علمي، حدِّ وعىل للغاية، غريبة أنها أرى الالصقة، األنابيب رأيت بأنك ا جدٍّ

النقطة. هذه بخصوص مالحظاتي صحَة يُؤكِّد رجل أول
العزيز. سيدي يا لُطفك كل عىل قلبي صميم من أشكرك

إخاليص بالغ مع
داروين يس

كوندول دي إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٦٨ يوليو ٦ داون،

العزيز سيدي
الذي الطويل، خطابك عىل هذا ردي يف االمتنان مشاعِر «أصدَق» إليك أرسل
سوف للغاية. شائقة وآراءٍ بحقائَق آخره عن ممتلئًا وأراه كبريًا، إطراءً أعتربه
(«تباين كتابي من جديدة طبعٌة ُطِلبَت لو كبريًا نفًعا وتعليقاتك مراجعك تُجدي
يف بيعت كلها الطبعة ألن إطالًقا؛ ح ُمرجَّ غري ذلك لكن والنباتات»)، الحيوانات
كثرية نُسٍخ من مكوَّنة أخرى طبعة إصدار الفور عىل وأعيد األول، األسبوع
عن سأنرش متى تسألني األبد. إىل رشاؤها املطلوب الكميَة ر ستُوفِّ أظنها ا جدٍّ
مرِّ عىل آخَر كتاٍب مخطوطَة أعددُت لقد الطبيعة». يف األنواع «تباين موضوع
أنني حدِّ إىل ا جدٍّ أنهكني األخري كتابي لكن جاهزة، شبَه وصارت أشهر عدة
األسباب أحُد اإلنسان». «نشأة عن قصرية مقالة بنرش نفيس أُسيلِّ أن قرَّرت
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السبب لكن آرائي، أخفيت أنني من للسخرية تعرُّيض هو ذلك إىل دفعتني التي
طويلة. فرتة منذ املوضوع هذا تجاه أحمله الذي البالغ االهتمام هو الرئييس
إكمالها أن وأظن الجانبية، املوضوعات بعض إىل اآلن املقالة هذه بت تشعَّ لقد
«األنواع»، موضوع عىل العمل يف بعدئٍذ سأبدأ عام. من أكثَر مني سيستغرق
هذه عىل تسامحني أن آُمل ا. جدٍّ بطيئًة عميل وتريَة تجعل الصحية حالتي لكن
لنرش الوقت من كبري بمتَّسع ستحظى أنك لك ألُبنيِّ ذكرتَها التي التفاصيل
ذكرتَها التي الغريبة الحقائق كل بني من كثريًا. سيفيدني وهذا أوًال، آرائك
الرأس فروة عضالت لتوارث قوية نزعة وجود حقيقَة أن أعتقد خطابك، يف
جانبي من أطرح أن عىل تعرتض لن أنك أظن الهتمامي. إثارًة األكثر هي
كلَّهم الترشيح علماء أن أعتقد وألنني ُعهدتك. عىل ا جدٍّ الغريبة الحالة هذه
لدى الشائعة الشحمية السبلة من متبقيًا جزءًا الرأس فروة عضالت يعتربون
العضالت لهذه العادي غري ر التطوُّ إىل أنظر أن ينبغي ُرتبة، األدنى األربع ذوات
أرى األرجح. عىل االرتداد حاالت إحدى يُمثِّالن أنهما عىل االستثنائي وتواُرثها
ُولِد قد النبيلة العائالت رجاِل من هائًال عدًدا إن فيها قلَت التي مالحظتك أن
عن مقال كتابة يستطيع أحد أيَّ التقيُت وإذا للغاية، غريبٌة رشعي غري بزواج
قال وجيًها. اقرتاًحا باعتبارها تعليقاتك له فسأذكر اإلطالق، عىل املوضوع هذا
ا جدٍّ شائقتنَي ستكونان والسياسة األخالق مسألتَي إن مراًرا هوكر الدكتور يل
مغزى نفس يحمل وهذا الطبيعي، التاريخ فروع من فرع كأي نُوقشتا إذا

… تقريبًا تعليقاتك

أجايس إل إىل داروين تشارلز من
أغسطس١٨٦٨ ١٩ داون،

العزيز سيدي
قد أنك بالطبع ظننُت لقد ا. جدٍّ اللطيف خطابك عىل قلبي صميم من أشكرك
سأبدو كنت ربما أنني حدِّ إىل ا جدٍّ متواضٌع العلمي جهدي أن سلًفا ارتأيت
قد خطابي أن َقط ببايل يخطر لم لكن منك، معلومات طلب عىل أقدمت لو فظٍّا
تراني أالَّ وآُمل وكرمك، لُطفك يف واحدة لحظًة ولو َقط أشكَّ لم عليك. ُعِرض
يف الربيطانية الجمعية يف عديدة سنوات منذ التقينا عندما إنني، قلُت إذا وقًحا

اإلعجاب. مشاعر بأشدِّ تجاهك شعرُت ساوثهامبتون،
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بما وأخَربَتني اهتمامي، «بالَغ» األمازون أسماك عن معلوماتُك أثارت لقد
الدكتور إياها أعطاني مالحظاٍت من أعِرف، كنت بالضبط. معرفته أريد كنت
أخرى، وسمات اللون يف جنَسيها بني فيما تختلف كثرية أسماًكا أن جونرت،
التي األسماك تلك عىل ذلك ينطبق مًدى أي إىل ملعرفة ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ كنت لكني
يف األكرب النصيب الطيور، معظم لدى يحدث ما عكس عىل الذََّكر، فيها يأخذ
أسعدني بل فحسب، اهتمامي بالَغ خطابك يُثر لم والصغار. البَيض رعاية
سيدي يا تحياتي أصدِق مع لُطفك. عىل شكري بخالص وأردُّ أيًضا، ا جدٍّ

العزيز.
إخاليص بالغ
داروين تشارلز

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٨] أغسطس ٢٣ األحد داون،

العزيز القديم صديقي
خطابك،7 بنجاح سعادتي مدى عن أُعربِّ أن إطالًقا أستطيع ال رسالتك. يت تلقَّ
ومجلة تلجراف» «ذا وصحيفة تايمز» «ذا صحيفة رأيت لقد كله. واالجتماع
عن تُعربِّ أخرى ُصحٍف عن وسمعُت أثنيام»، «ذا ودورية سبيكتاتور» «ذا
صحيح الجماعية». اإلشادة من «عاصفة توجد منها. ُحزمًة وطلبُت استحسانها،
املطبعية، باألخطاء يتعلَّق فيما أعني رديئة، كانت تايمز» «ذا صحيفة تغطية أن
مسألة بها طرحَت التي الطريقَة رأيت ألنني الرئيسية؛ باملقالة ا جدٍّ ُرسرت لكني
بالخطاب ا جدٍّ أُعِجبُت لقد ا.8 جدٍّ مبهجًة الضخمة الحجرية امليجاليتية اآلثار
ه تُوجِّ … إيه). القسم رئيس ِتنَدل الربوفيسور (كان ِتنَدل ألقاه الذي الصغري
هو كما الالهوت، بخصوص االنتقادات من قليًال سبيكتاتور» «ذا مجلة إليك

… دائًما منها معتاد
«ذا دورية يف كله الخطاَب للتو قرأُت قلبي. العظيم نجاُحك أسعد لقد
فبينما يل، قرأته عندما بشدة أعجبني قد تعلم، كما أنه، ومع بإمعان، أثنيام»
ككل مغزاه أفهم أن فاتَني خطأ، عىل العثور إىل الوقت طوال أسعى كنت
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أنك املؤكَّد من التي البهجة أشدَّ ما ا. جدٍّ وممتاًزا باهًرا اآلن وأراه ما، حدٍّ إىل
النتيجة هذه بمثل تُوِّجا قد املزعج وقلقك امُلضني جهدك كل ألن بها تشعر
هذا مثل أتلقَّ لم أنني وهي نفيس، عن واحدة كلمًة أقول أن يجب العظيمة.
ا ممَّ «ذهويل» تجاوز أستطيع ال ا. جدٍّ فخوًرا يجعلني وأنه قط، قبُل من املديح
التعبريات بعض قوَة عزَّزَت لقد إلهي، يا النبات. بعلم املتعلِّق عميل عن تقوله
شخيص يشء أي من بكثري واألهم أتذكَّر! ما حدِّ عىل تُضعفها، أن من بدًال
هذا سيحدث هائًال. تعزيًزا األنواع ر بتطوُّ اإليماَن ستُعزِّز بأنك قناعتي هو
الجمعية، رئيَس بصفتك ا، جدٍّ املسئول ومنصبك، الَحَدث، ُشهرة لذيوع نتيجًة
العام، الرأي إقناع يف كبريًا ًما تقدُّ سيُحِرز أنه من ن متيقِّ أنا املرموقة. وُسمعتك
اعتدال. بكل ازدراءك9 تستقبل أثنيام» «ذا دورية أن أرى َقط. هذا يف أُفكِّر ولم
وقتما قليًال. [الناقد] به يشعر أن وآُمل االزدراء، بهذا سعيد أنني املؤكَّد من
أيُّ يوجد كان إذا بما أخربني آخر، خطابًا إيلَّ لُرتسل «فراغ» وقت لك يسنح
إطالًقا يبدو ال اآلن، لحالهم فوفًقا باستياء؛10 تعليقاتك استقبلوا قد فلك علماء
عباراتك من العديد أرى والوقاحة. الفظاظة من فيه ُمبالغ بقدٍر يَتَّسمون أنهم
اليل11 أساس» «تدعيم فيها ذكرت التي العبارة وتلك للغاية. وفصيحة قًة موفَّ
كان هل القديم.12 إهدائي تذكَّرت ألنك سعيد أنا اليل؟ فِرح هل يل، ُقل ممتازٌة.

مرسوًرا؟ واالس
قصرية برسالة لتبعَث وقتًا تُدبِّر أن أيمكنك الفوتوغرافية؟ الصور عن ماذا
فوتوغرافية صوًرا وأهدتنا لتُودِّعنا، جاءت لقد كامريون؟ السيدة عزيزتنا إىل
ستة يوجد كامريون، السيدة «أيتها قائًال: إيرازموس وناداها ا، جدٍّ كثرية
قائلة: صاحت املال، لها دفعُت عندما يحبُّونك.» كلهم املنزل هذا يف أشخاص

زوجها. أمام لتتباهى وركضت كثري!» مال من له «يا
رائعة معنوية حالة يف أنني مع القْدر، هذا عن الكتابة أُطيل أالَّ يجب

الباهر. نجاحك بفضل
مودتي خالص مع
داروين يس
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عىل ردٍّا الواقع يف كان مقاٌل ظهر ،١٨٦٨ نوفمرب ٢٩ يف أثنيام» «ذا دورية [يف
بخصوص والدي استشار أنه ويبدو نورويتش. اجتماع يف هوكر جوزيف السري قاله ما

سبتمرب: ١ بتاريخ إليه خطاٍب يف والدي فكتب املقال. هذا عىل الرد حكمة
الوارد للهجوم باًال يُلقي أن إىل هوكر دالتون جوزيف الدكتور يحتاج ال رأيي، «يف
الذي الرجل ذاك حماٍر من له يا داروين. تشارلز السيد بخصوص أثنيام» «ذا دورية يف
خطأ هو ساِفر كم كامًال. األول اسمه بذكِر املرء بكربياء بليًغا جرًحا يُلحق أنه يظن
الحَمام فهمت إنني أقول ألنني الحَمام؛ عىل قائم الوحيد عميل أساس بأن القائل االدعاء

فلورانس. كتب من كتابنَي بني يخِلط إنه األخرى! للكائنات فهمي من أكَمل فهًما
يتحدَّث والدي وكان كاتون، القايض ألَّفها بحثية13 ورقٍة إىل التايل الخطاب يشري

مراًرا:] بإعجاب عنها

كاتون دي جون إىل داروين تشارلز من
١٨٦٨ سبتمرب ١٨ داون،

العزيز سيدي
الرائعة ورقتك إرسال يف اللطيفة لفتتك عىل صدٍق بكل أشكرك بأن يل اسمح

والش. السيد طريق عن إيلَّ، األمريكي الغزال عن
نادًرا الوضوح. بمنتهى تطرحها للغاية شائقة بمالحظات ا جدٍّ غنية إنها
ألنها الورقة؛ هذه به قرأُت الذي ذاك من أشدَّ باهتمام بحثية ورقًة قرأت ما
ن يتكوَّ الحقائق هذه من الكثري إن ثم لعميل. مبارش نفٍع ذات بحقائَق زاخرة
تقريبًا. غريك تدوينها أهميَة يدرك ولم أحد أيُّ يالحظها لم بسيطة نقاٍط من
كنت (وقد القرون فيه تطوَّرت الذي للعرص بذكرك ذلك عىل مثاًال سأرضب
واألجزاء جدوى)، دون من لكن النقطة هذه بشأن معلوماٍت عن ًرا ُمؤخَّ أبحث
التي للنباتات املختلفة الطبيعة سيما وال اإللكة، إناث لدى للقرون األثرية
ما عىل الشكر خالص مع أخرى. نقاط وعدة اإللكة وحيوانات الغزالن تلتهمها
أرجو املالحظة، عىل لقدرتك احرتامي بالغ ومع وتوجيه، بهجة من إياه منحتني
دائًما. لك واملمتن املخلص صديقك العزيز، سيدي يا أبقى، بأن يل تسمح أن

داروين تشارلز
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املاركيز إىل (١٨٦٨ سبتمرب ٢٤ (بتاريخ خطاب من املقتطفة التالية الفقرة [تشري
يف التطوُّر بفرضية املؤمنة اآلراء نمو إىل البارز، النباتية الحفريات عاِلم سابورتا، دو

فرنسا:14
ببالغ املتحفرة النباتات عن البحثية أوراقك من العديَد وقرأُت َسبَق أنني إىل «نظًرا
التدريجي ر بالتطوُّ مؤمن أنك سِمعت عندما بالرضا ُغمرت أنني كم تُصدِّق فربما االهتمام،
انطباٍع سوى فرنسا يف يرتك لم األنواع» «أصل عن كتابي أن أظن كنت أنني ذلك لألنواع.
جميعهم الكبار املعهد مسئويل أن يبدو منك. ذلك عكس بسماِع ُرسرُت ولذا ا؛ جدٍّ ضئيل
… يدهشني هذا كان ما ودائًما ، للتغريُّ األنواع قابلية عدم عىل ثبات بكل مون ُمصمِّ
قريب ا عمَّ سيصبح وأظنه جودري، السيد هو علمي، حدِّ عىل تقريبًا، الوحيد االستثناء
قسم يف أنكم سماُع يسعدني واآلن أوروبا، يف الحيوانية الحفريات علم يف الرواد ِكبار أحَد

تقريبًا.»] نفسه الرأي تتبنَّون للمعهد التابع النبات علم

هيكل إي إىل يسداروين من
[١٨٦٨] نوفمرب ١٩ داون،

هيكل عزيزي
بعثته الذي خطابك عىل ألشكرك أوًال، لسببنَي. أخرى مرًة إليك أكتب أن يجب
عىل قلبي صميم من أُهنِّئك وزوجتي، أنا فتنني والذي رضيعك، بخصوص
تطوُّر رسعة بمدى بنفيس، هذا عايشت عندما فوجئت، أنني أتذكَّر والدته.
تجعل أن آُمل … لديك استثنائية بدرجٍة قويًة تبدو التي األبوية، الغرائز
بارًعا طبيعي تاريخ عاِلَم طفَلك الوراثة ومبادئُ الكبريتان الزرقاوان العينان
تغريُّ كيفية ترى عندما ستُدهش الشخصية، تجِربتي واقع من ولكن، مثلك.
البالغ وِشبه — الصغري فالطفل السنني. تقدُّم مع ألطفالك الذهنية الطباع كل

تقريبًا. والفراشة اليرسوع يختلف ما قْدَر يختلف ما أحيانًا — أيًضا
التي العظيم،15 لكتابك عة املتوقَّ الرتجمة عىل أُهنِّئك أن هو الثاني والسبب
كيف أعرف ال لكني بها، سعيد إنني املايض. األحد يوم هكسيل من بأمرها عرفُت
اجتماع يف امُلقرتَحة الرتجمة فكرَة أيَّد الذي أصدقائي أحد ألن بالفعل؛ ق ستتحقَّ
عىل توافق إنك هكسيل يل قال تماًما. مستحيًال ذلك يرى بأنه أخربني نورويتش
ٌف ترصُّ هذا أن من متيقن وأنا اآلخر، بعضها واختصار األجزاء بعض حذِف
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أنك املؤكَّد فمن الجمهور، تثقيف هي غايتك أن أعرف وألنني ا. جدٍّ حكيم
كلها الكتب أن أرى أنني الحق الواقع، يف إنجلرتا. يف بكثري أكثَر بُقرَّاء ستحظى
من كبري جزءٍ قراءة عىل عاكًفا كنت محتواها. تكثيف عند أفضل ستكون تقريبًا
أستطيع ال لكني إيلَّ؛ بالنسبة وجميل واضٌح أسلوبه أن وأرى األخري،16 كتابك
الجزءَ أقرأ لم العظيم. كتابك عن الجانب هذا يف الشديد اختالفه سبِب تخيُّل
بكل ستُصدِّق والذي وعني، اليل عن يتحدَّث الذي بالفصل بدأت لكني بعُد، األول
بإرسالك ا جدٍّ فرَح أنه يبدو الذي اليل، أن أظن «للغاية». أسعدني أنه سهولة
بعالقاِت املتعلِّقة فصولك أن أرى الفصل.17 بهذا أيًضا للغاية سعيٌد إليه، نسخًة
املبدع. األصيل بالِفكر وزاخرة باهرٌة الحيوان مملكة يف األنساب وعلم القرابة
أن بد ال هكسيل، يقول كما ولكن أرتعد، جرأتك تجعلني ما أحيانًا ذلك، ومع
أنك رغم االنحدار. جداوِل تسطرِي يف ليبدأ يكفي بما جريئًا ما شخٌص يكون
ما أحيانًا أنك يف معي هكسيل اتفق فقد الجيولوجي، السجل بقصور تماًما تُقر
املجموعاُت فيها َظهرت قد الفرتات أيِّ بتحديِد املخاطرة يف اليشء بعَض ع تترسَّ
االختالف مدى أتذكَّر ألنني النقطة؛ هذه يف عليك ق أتفوَّ مرة. ألول املتعدِّدة
املوضوع بخصوص ُطِرح ادعاء أي بني موجوًدا سيكون الذي العجيب الهائل
القادمة العرشين األعوام أن ع وأتوقَّ اآلن، صحيًحا سيكون وما عاًما ٢٠ قبل
اكتُِشف الذي الَفلقة األحادي النبات يف فكِّر يُضاهيه. ا جدٍّ كبريًا اختالًفا ستُحِدث

السويد. يف «البدائي» العرص إىل املنتمي الجيولوجي التكوين يف للتو
أومن ألنني الرتجمة؛ باحتمالية الشديدة سعادتي مدى عن التعبريَ أُكرِّر

العلم. تقدُّم يف كبريًا تأثريًا ستُحدث كلها وأعمالك العمل هذا بأن تماًما
املخلص. صديقك من هيكل، عزيزي يا التحيات، أصدِق مع

داروين تشارلز

له، نصفيٍّا تمثاًال لينحت وولنر السيد أمام يقعد كان العام، هذا من نوفمرب [يف
قائًال: ذلك بخصوص فكتب

خطاباٍت بسبب منزعًجا كنت لكني طويل، وقت منذ إليك أُرسل أن ينبغي «كان
وولنر، أمام ساعات بجلويسطوال الخطايا من التطهري عذاب يضاهي عذابًا وأُعاني غبية،
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عليه يقِدر ما بأقىص الكفارة تلك عني ف ويُخفِّ للغاية، لطيف أنه ذلك مع أرى الذي
أرى.» حسبما ممتاز نصفي تمثال عن سيُسفر عمله أن وأعتقد إنسان،

النصفي التمثال ذاك أن فأرى وولنر، كالسيد بارز ات نحَّ عمل أنتقد أن يل كان إذا
قريبًا معينًا طابًعا يعكس أنه وهي للوجه، فنية صورًة باعتباره القصور بعُض شابه قد

والدي.] وجه تعبري عن غريبًا يل يبدو وهو الغطرسة، من للغاية

١٨٦٩

بدأ األنواع». «أصل كتاب من الخامسة الطبعة إعداد عىل يعمل كان العام، بداية [يف
يف يذكُر كما يوًما»، ٤٦» واستمرَّ ،١٨٦٨ عام يف امليالد، ألعياد التايل اليوم يف العمل هذا
موضوع إىل فرباير، ١١ يف ذلك، بعد عاد ثم .١٨٦٩ فرباير ١٠ حتى أي اليومية؛ مفكِّرته
ملوضوع صها خصَّ أيام ١٠ (باستثناء املوضوع هذا عىل العمل يف واستمرَّ الجنيس، االنتقاء
ويلز، شمال إىل عائلته مع ذهب عندما يونيو، ١٠ حتى لندن)، يف وأسبوع السحلبيات،

يوليو. ٣١ يف داون إىل وعاد أسابيع، ٧ حوايل مكث حيث
الشمايل الشاطئ عىل َمشيًدا كارديون، اسم يحمل والذي فيه، مكث الذي املنزل كان
خلفه، الواقع الربي الريفي التل من مقربة عىل ُمبِهج، موضع يف الجميل بارماوث ملصب
والدي وكان والنهر. انحداًرا األشد التالل بني بة، الخالَّ رة املشجَّ «الروابي» من وكذلك
حبيَس كان ألنه حزينًا كان وأظنه الزيارة، هذه طوال اليشء بعَض ومكتئبًا مريًضا
يف متواصلًة أياًما يجوبها كان التي التالل إىل الوصول عن حتى وعاجًزا العافية، قلِة

املايض.
فيه: قال يونيو) ٢٢ (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل كارديون من خطابًا أرسل

حديقة ذو جميل منزٌل فلدينا هنا؛ تزورنا أن أتمنَّى كم أيام، ١٠ منذ هنا «نحن
العجوز كاِدر مبارشة. قبالتنا يقع الذي «كاِدر» جبل عىل ا حقٍّ رائعة وإطاللة مدرَّجة،
نهاية حتى هنا سنبقى الضوء. لتغريُّ وفًقا بروعة بنفسه ويتباهى مهيب، ضخم رجٌل
يبدو إذ ا؛ جدٍّ واهنًة تي صحَّ تزال ال املنزل. يف ويدجوود إتش آل سيُقيم وحينها يوليو،
عن االبتعاد من أتمكَّن لم فأنا الذهني. العمل حافُز يتوقَّف حاملا تنهار كلها عافيتي أن
املرء ليجعل كاٍف هذا شديد. إنهاك يُصيبني ثم شديد، ببطء أقطعه ميٍل لنصف إال املنزل

مريح.» قٍرب يف ساكنًا يرقد أن يتمنَّى
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السيد إىل خطاب يف كتب األنواع»، «أصل كتاب من الخامسة الطبعة بخصوص
:(١٨٦٩ يناير ٢٢ (بتاريخ واالس

األنواع» «أصل كتاب من جديدة طبعة إعداد عىل املنتِظم عميل أثناء يف «قوِطعُت
نقطتنَي عىل كبريًا تحسينًا فيها أضفُت قد أكون أن وآُمل املضني، الجهد من الكثريَ كبَّدتني
امُلفَردة، التباينات من أهمُّ الفردية االختالفات أن أظن كنت ما دائًما ثالث. أو مهمتنَي
يف معك أتفق أنني وأعتقد قصوى، أهمية ذات أنها مفاُده استنتاٍج إىل لت توصَّ اآلن لكني

ِجنِكن.» فليمنج حجُج أقنعتني لقد هذا.
السيد إىل آخر خطاٍب يف فرباير، ٢ يف اليشء، بعض الغامضة الجملة هذه َحت ُرشِ

واالس:
عكُس بالتحديد هو قوله قصدُت فما بشعة؛ بطريقٍة نفيس عن ت عربَّ أنني بد «ال
معاِرضًة حجًجا ريفيو» بريتش «نورث دورية يف ِجنكن إف طَرح لقد تماًما. فهمتَه ما
واضحة بطريقٍة ولكن بذلك، وأقنعني أصًال، األبد إىل تدوم املفردة التباينات أن لفكرة
أهمُّ، الفردية االختالفات أن أظن كنت ما دائًما هنا. أوردته الذي النحو عىل ال تفصيلية
أراه ا ممَّ بكثري أكربَ بتواتٍر تُحَفظ ربما املفردة التباينات أن م أتوهَّ وكنت أعمى، كنت لكني
لت توصَّ أنك اعتقدت ألنني السابقة رسالتي يف هذا ذكرُت وإنما ًحا. ُمرجَّ أو ممكنًا اآلن
الذي الرئييس العامل أن أعتقد الرأي. أوافقك أن كثريًا أحبُّ وأنا مشابه، استنتاٍج إىل
اإلنسان قيام حالة يف كما بسيطة، أمثلًة تُقدِّم املفردة التباينات أن هو أنخدع جعلني

باالنتقاء.»
«أصل كتاب عن ِجنِكن، فليمنج السيد الراحل كتبها التي النقدية املقالة نُرشت
ا جدٍّ الالفت ومن ريفيو». بريتش «نورث دورية من ١٨٦٧ يونيو عدد يف األنواع»،
ُطِرَحت انتقادات أقيُم بأنها أعتقد، ما عىل والدي، شعر التي االنتقادات أن للنظر
مجال يف أستاذ بل متمرِّس، طبيعي تاريخ عاِلم عن تصدر لم اإلطالق عىل آرائه عن

الهندسة.
والدي نسخة أن ذلك صغري. حيٍز يف جنكن فليمنج لحجة واٍف وصٍف رسُد يمكن ال
تحمل الخيط) من بقطعة ومربوطة كاملعتاد املجلَّد من مقطوعة (وهي البحثية الورقة من
فقرًة أقتبس أن يمكنني ربما كثرية. مواضَع يف الرصاص بالقلم توضيحيًة ملحوظاٍت
كلمة استخدم أنه تذكُّر ينبغي ولكن وجيهة»، «سخرية كلمتَي قبالتها والدي َكتَب واحدًة
النقد، يف الحادة اللذوعة إىل بالرضورة تُشري ال إذ اليشء؛ بعض خاص بمعنًى «سخرية»
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«املؤمن عن ثًا ُمتحدِّ جنكن فليمنج قال «املزاح». بمعنى األرجح عىل ُمستخدمة هي بل
:٢٩٣ الصفحة يف الحقيقي»،

حشَد أيًضا ويستطيع وجودهم، عىل دليل ال أسالٍف من تسلسالٍت يبتدع أن «يستطيع
ويستطيع غريبة، وأجواء وفيضانات قارات واستحضار ُمتخيَّلني، أعداءٍ من مجموعاٍت
ظل يف أنه، املؤكَّد ومن هواه، وفق األبدية وتقسيم الجزر، وتقسيم املحيطات، تجفيَف
من ما لتسلسٍل ر تصوُّ رسَم يستِطع لم إذا غبيٍّا رجًال يكون أن بد ال املزايا، هذه وجود
تماًما. طبيعيٍّا رشًحا فرضيتنا يف وجوُدها املفرتض الصعوبَة يرشح والظروف الحيوانات
فسنرتك ا، جدٍّ واسعة مخيلة لديهم الذين الخصوم مع التعامل بصعوبة الشعور ظل ويف
محاوالت بمجرَّد عليها الهجوم يمكن ال األقل عىل التي تلك عىل ونعتمد الحجج، هذه

التخيُّل.»
ص امللخَّ فصل يف فقرًة والدي غريَّ األنواع»، «أصل كتاب من الخامسة الطبعة يف
تقريبًا تخىلَّ قد يكون يكاد وبذلك الرابعة). الطبعة يف عرشة الثامنة (الصفحة التاريخي
مكتشف أنه يَدَّعي أوين آر السري كان إذا ما فهِم محاولِة يف املتمثِّلة الصعبة املهمة عن
الطبيعي االنتقاء مبدأ مصطلح «بخصوص قائًال: وأضاف ال. أم الطبيعي االنتقاء مبدأ
… ألن ال؛ أم إليه سبقني قد أوين الربوفيسور كان إذا ما إطالًقا املهم غري من فحسب،

بعيد.» زمن منذ سبقانا قد ماثيو والسيد ويلز الدكتور
يف روبرتسون، جون السيد بقلم الخامسة، للطبعة دة الشِّ بعض شديد نقٌد َوَرد
عىل الالذعة الحدة من بيشء الكاتب يُعلِّق .١٨٦٩ أغسطس ١٤ يف أثنيام»، «ذا دورية
تعني ال الطبعات وكثرة للَقبول. مرادًفا االنتباه «ليس قائًال: األنواع»، «أصل كتاب نجاح
التخمينية، الفرضية مناقشُة تجري بينما جيدة، مبيعاٍت الكتاب ق يُحقِّ حقيقيٍّا. نجاًحا
االدعاء هذا روبرتسون السيد ويذكر الطبعات.» أهمية إىل يشريان واملناقشة والرواج
بمقالة الخامسة اإلنجليزية طبعته داروين السيد «يستهل قائًال: ُمضلِّل، لكنه الصحيح،
عام يف الثالثة الطبعة يف بالفعل ص امللخَّ هذا صدر وقد إلخ.» تاريخي»، ص «ُملخَّ يها يُسمِّ

.١٨٦١
مجموعة ى يُسمَّ أن ينبغي كان ص امللخَّ إن قائًال كالمه روبرتسون السيد ويواصل
آراء ألي رسد أيَّ ن يتضمَّ لم «ألنه تُؤيِّدها. أو الطبيعي االنتقاء بفرضية تتنبَّأ مقتطفات
أشبَه التاريخي ص امللخَّ هذا تجعل أنها ذلك ا. جدٍّ مهمة داللٌة الحقيقة ولهذه معارضة.
والتي «االستعادة»، فرتة بعد نُرشت التي عرش، الثامن لويس لعهد التاريخية بالسجالت

وبونابرت.» وروبسبيار واإلمرباطورية، الجمهورية منها ُحذفت
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العام الطابع عن فكرًة كاروس، فيكتور الربوفيسور إىل امُلرَسل التايل الخطاب يعطي
األنواع»:] «أصل كتاب من الجديدة للطبعة

كاروس فيكتور إىل داروين تشارلز من
١٨٦٩ مايو ٤ داون،

وإضافة األجزاء، بعض لتوضيح محاولة يف بعناية كلَّه الكتاب صُت تفحَّ …
القديمة من أطوُل الجديدة الطبعة املهمة. والحقائق املناقشات من بضٍع
ًما؛ مقدَّ واحد جزء إىل صفحات تسع إضافة من بالرغم إجماًال، فقط بصفحتنَي
تُكبِّدك أن أخىش الفقرات. بعض وحذفت أجزاء عدَة اخترصت ألنني وذلك
تصحيح جانب إىل أسابيع ستة التعديالُت استغرقت إذ شديًدا؛ عناءً الرتجمة
[النارش]. كوخ السيد مع ا خاصٍّ اتفاًقا تربم أن ينبغي للطباعة، وتهيئته الكتاب
األدلة أن إىل استناًدا أُجِريت لكنها كلمات، بضع مجرَّد التصحيحات من العديد

قليًال. أضعف أو أقوى أصبحت أنها يبدو مختلفة بنقاط املتعلِّقة
ذو الخارجية للظروف املبارش د املحدَّ التأثريَ أن أرى أْن إىل ُهديُت وهكذا
ليست بالسنوات، َمقيسة هي كما الزمنية، الفرتة أن أرتئي أن وإىل أكرب، قيمة
التباينات أنَّ أستنتج وأن الجيولوجيني، معظُم يظنه الذي بالقدر ا جدٍّ طويلًة
الفردية. باالختالفات مقارنًة سابًقا، أظن كنت ا ممَّ بكثري أهميًة أقلُّ املفردة
عديدة، مواضَع يف كلمات» «بضع تعديل إىل قادني هذا ألن النقاط هذه أذكر
وهذا بعض، مع بعضها األجزاء تتفق فلن كلها، الجديدة الطبعَة تطالع لم وإذا

… جسيًما عيبًا سيكون
تضايق ولذا فرنسا؛ يف آراؤه تنترش أن يف بشدة يرغب والدي كان ما [دائًما
عام يف أصدرت األوىل الفرنسية الطبعة محرِّرة أن اكتشف عندما حق وجِه عن
إلصدار اتفاق بإبرام َفِرح ثَم، ومن املؤلِّف. استشارة دون ثالثة طبعًة ١٨٦٩
السيد هو ذلك توىلَّ َمن وكان الخامسة، الطبعة من الفرنسية إىل مرتجمة نسخٍة
باللغة كتبه من للعديد ناًرشا بصفته طيبة عالقٌة به تجمعه ظلَّت الذي رينفالد،

الفرنسية.
هوكر: دي جيه السري إىل خطاٍب يف قال

ترجمت التي روييه، يس اآلنسة عن وأحدِّثك بداخيل ا عمَّ س أُنفِّ أن «يجب
أجل من له حرص ال عناءً كبَّدتني والتي الفرنسية، إىل األنواع» «أصل كتاَب
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فكلُّ وبذلك إعالمي، دون ثالثة فرنسية طبعًة للتو أصدَرت لقد الثانية. طبعتها
والخامسة الرابعة اإلنجليزيتنَي الطبعتنَي يف ذلك إىل وما تصحيحات من ورد ما
التي للغاية الطويلة مقدِّمتها جانب وإىل هذه. الثالثة طبعتها يف موجوًدا ليس
بأنني بتشبيهي إيلَّ تُيسء ثانية مقدِّمًة أضافت األوىل، الطبعة بها استهلَّت
بكتاب عالقة أيُة بالطبع لهذا وليس التكوين»، «شمولية فرضيَة ق َرسَ ال نشَّ
نسخة إصداِر عىل رينفالد ووافق باريس، إىل خطابًا أرسلت لذا األنواع». «أصل
ق وتتفوَّ الثالثة طبعتها لتنافس فوًرا؛ الخامسة الطبعة من جديدة مرتجمة
أخريًا فرنسا يف تنترش األنواع» ر «تطوُّ فكرة أن الحقيقة هذه تُظِهر … عليها

تأكيد.» بكل
داروين تشارلز

املتدينني بني ر التطوُّ فكرة بانتشار يتعلَّق فيما األهمية بعَض التايل الخطاُب يحمل
آر تي ل املبجَّ كتبها محارضٍة من نسخًة املؤلِّف، من مارس، يف والدي ى تلقَّ إذ التقليديني.
حاملًة ،١٨٦٩ فرباير ١ يف توركي، يف الطبيعي التاريخ جمعية أمام وأُلقيت سِتبينج آر

فيه:] قال ستبينج السيد إىل خطابًا والدي فأرسل «الداروينية». عنوان

مارس[١٨٦٩] ٣ داون،
العزيز سيدي

الشائقة محارضتك إرسال يف اللطيفة لفتتك عىل لك االمتنان غاية يف إنني
بذلك لقدَّم نفَسه، الخطاب ألقى قد عاديٍّا شخًصا أن فلو بالجرأة؛ واملفعمة
وأعتقد الحقيقة من كبريًا قْدًرا تحمل أن آُمل التي الفكرة نِرش يف كبريًا نفًعا
بكثري أكربَ نفًعا يُقدِّم أنه فأرى كهذا، خطابًا دين رجُل يُلقي عندما ولكن ذلك،
التحرُّر، عىل باهر مثاٍل وبرضِب الجاهلة، املسبقة األحكام زعزعة عىل بقدرته

ذلك. قول يل جاز إذا
املخلص صديقك أظل أن العزيز سيدي يا وأستأذنك احرتامي، خالص مع

دائًما. واملمتن لك
داروين تشارلز
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نيَة أن إىل التايل الخطاب يف الوجه تعبريات موضوع إىل اإلشارة يف السبُب [يعود
اإلنسان»، «نشأة كتاب يف كفصٍل املوضوع هذه عن مقالته طرح يف تمثَّلت األصلية والدي
الحيوانات «تباين كتاب يف مقرتَح فصٍل من رأينا، كما ونما، نشأ قد بدوره الفصل وهذا

والنباتات»:]

مولر إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٩؟] فرباير ٢٢ داون،

أيَّ منك سألتمس لكني عديدة، بُطرق ا جمٍّ عونًا يل قدَّمت أنك صحيح …
«االنتقاء موضوع بشأِن مناقشًة اآلن أُعدُّ آخَرين. موضوَعني عن معلومات
يمتد الحيواني الهرم يف ُدنيا مرتبٍة أي إىل أعرف أن يف بشدة وأرغب الجنيس»،
تتسم البنية بسيطة حيوانات أيَّ تعِرف فهل الجنيس. االنتقاء من ُمعنيَّ نوٌع
مثل الهجوم، أسلحة يف األنثى عن الذكر فيها ويختلف الجنَسني، بانفصال
التزيُّن، ومظاهر املبهرج الريش يف أو الثدييات، ذكور لدى واألنياب القرون
التي الثانوية، الجنسية السمات أقصد ال والفراشات؟ الطيور يف الحال هي كما
بالريش املكسوَّة االستشعار قرون مثل بها، األنثى اكتشاف الذَّكر يستطيع
اشة الكمَّ مثل األنثى، إمساك من الذَّكر بها يتمكَّن التي أو الُعث، حرشات لدى
هو معرفته أريد ما إنما رتبة. األدنى القرشيات بعض يف وصفتَها التي الغريبة
تتطلَّب التي الجنسية االختالفاُت توجد الحيواني الهرم يف ُدنيا مرتبة أيِّ إىل
أجل من بها يُقاتلون التي كاألسلحة الذكور، لدى الذاتي الوعي من ما قدًرا
اختالفات أي استبعاد يجب اآلخر. الجنَس تجذب التي التزيُّن مظاهر أو اإلناث،
بسهولٍة ستفهم أنك أظن مختلفة. حياتية عاداٍت من تنشأ واإلناث الذكور بني
تنجذب أن أبًدا ع سيُتوقَّ كان ما البديهي، لالستدالل وفًقا معرفته. أُريد ما
الصادرة األصوات إىل أو اآلخر، الجنس لدى الجميلة األلوان إىل الحرشات
قد أحًدا أعرف ال األجنحة. مستقيمات ذكور لدى املختلفة املوسيقية الِبنى من
بسيطة. كانت مهما معلومات، ألي ممتنٍّا وسأكون مثلك، السؤال هذا عن يجيبني
منذ أدُرسها التي الوجه، تعبريات بمسألِة متعلِّق فهو الثاني، موضوعي ا أمَّ
يف بالبحث أهتمَّ لم األسف مع لكني للغاية، الهتمامي مثرية وهي طويلة، فرتة
خطر لقد البرش. من مختِلفة أعراٍق ملالحظة الفرصُة لديَّ كانت عندما أمرها
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يف مالحظات، «بضع» يل تُجري أن كبري، عناءٍ دون تستطيع، قد أنك ببايل
األصليني، الجنوبية أمريكا سكان عىل ربما أو الزنوج، عىل أشهر، بضعة غضوِن
اسرتشادي، كدليٍل األسئلة بعَض أُرفق ثَم، ومن بالزنوج، اهتماًما أكثُر أنني مع
أُفكِّر ا. حقٍّ ممتنٍّا فسأكون سؤاَلني، أو واحد سؤال عن تُجيبني أن استطعَت وإذا
من للسخرية أتعرَّض ألنني البرشي؛ الجنس أصل عن صغري مقاٍل كتابِة يف
الحايل. كتابي إتمام فوَر ذلك وسأفعل املوضوع، هذا بخصوص آرائي إخفاء

… معناها أو الوجه تعبريات سبب عن فصًال أُضيف سوف الحالة، هذه يف
كتب من اهتماَمه أثار ما العام هذا خطابات من املتبقية الخطابات ُجلُّ [يتناول

ذلك.] إىل وما نقدية، ومقاالت
ثييل إتش إىل داروين تشارلز من

١٨٦٩ فرباير ٢٥ داون،
العزيز سيدي

للغاية، الدَّمثة رسالتك وجدت قصري، غياٍب بعد املنزل إىل عودتي عند
ًفا مرشِّ ذكًرا اسمي ِذكرك وعىل كَليهما، عىل ُشكرك إىل فسارعُت والُكتيب،18
بعض عىل تُطبِّقه ما بمالحظِة الشديد اهتمامي مدى ستُصدِّق أنك بد ال ا. جدٍّ
يتعلَّق فيما استخدمتُها التي لتلك مشابهة آراءٍ من واالجتماعية األخالقية املسائل
موضوعاٍت إىل تُمدَّ أن يُمكن آرائي أن قبُل من ببايل يخطر لم األنواع. بتعديل
أن العزيز سيدي يا وأستأذنك احرتامي، بالغ مع كهذه. ا جدٍّ ومهمة مختلفٍة

لك. املمتن املخلص صديقك أظل
داروين تشارلز

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٩] ١٩ داون،

هكسيل عزيزي
الثروات، توزيع يف املساواة عدم من الناس يشكو «خطابك».19 عىل لك شكًرا
من العديد كتابة عىل بالقدرة إنسان أيُّ يحظى أن أشدُّ وظلٌم أعظم لعاٌر لكنه
كنت لو … مثلك يكتب أحَد ال ًرا. ُمؤخَّ تفعل أن استطعَت كما الرائعة املقاالت
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أعتقد أنني باستثناء تقوله، ما كلِّ مع أتفق حياتي. عىل خوًفا الرتعدت مكانك،
الواحدة. الوترية فرضية وأنصار ر التطوُّ أنصار بني التفرقِة يف تُباِلغ أنك

«أصل كتاب يف لتُدَرج املطبعة إىل أرسلتُها التي القليلة الجمل أن أرى
… كبريًا نفًعا ستجدي العاَلم عمِر عن األنواع»

الدائم صديقك
داروين يس

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٦٩] ٢٢ داون،

واالس عزيزي
ممتعة قراءته أن نفسه الوقت يف وأرى ممتاًزا، يل يبدو كتابك؛20 قراءة أتممت
املرض مخاطر من عايشته ما كلِّ بعد حيٍّا إلينا ُعدت قد أنك أروَع ما ا. جدٍّ
منها. والعودة وايجيو إىل ا جدٍّ الشائقة الرحلة تلك سيما ال البحرية، والرحالت
هو انطباع أقوى أن أرى كتابك، من إيلَّ وصلت التي االنطباعات كل بني من
الصطياد وصفك طريقُة جعَلتني لقد بطولية. كانت العلم سبيل يف مثابرتك أن
نفسه الوقت يف وأشعرتني الحسد، من بيشء بالحسد أشعر الرائعة الفراشات
عن الوضوح شديدِة بصوٍر رأيس مألت إذ جديد؛ من شابٍّا أكون أكاد بأني
أنجح لم كنت وإن الجمع، هوايَة أمارُس كنت عندما الخوايل األيام ذكريات
الدنيا. يف رياضة أفضُل الجمع أن املؤكَّد من كغنائمك. غنائم نيل يف قط
تعميماتك تكون وسوف كبريًا، نجاًحا كتابك ق يُحقِّ لم إذا للغاية سأتفاجأ
جديدًة البحثية، أوراقك من أعرفها التي الجغرايف، التوزيع بخصوص الرائعة
هي كما تيمور، جزيرة بحالِة ا جدٍّ استمتعت أنني أظن ُقرَّائك. معظم عىل
هي سيليبز جزيرة حالة إن القول يُمكن ربما ولكن وجه، أفضِل عىل حة ُموضَّ
املايض يف كانت أنها عىل كلها اآلسيوية القارة إىل النظر ل أُفضِّ الواقع. يف األقيم
سابًقا موجودًة كانت قارًة ة ثمَّ بأن أعرتف أن عىل حيواناتها، حيث من أفريقيًة

… الهندي املحيط عْرب
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كورتريل «ذا دورية من أبريل عدد يف واالس السيد مقاِل إىل التايل الخطاب [يشري
اليل، تشارلز السري كتاب من العارشة الطبعَة معظمه يتناول الذي ،١٨٦٩ ريفيو»،21
الفتة فقرًة النقدي املقال هذا ويحوي و١٨٦٨. ١٨٦٧ عاَمي يف نُرشت التي «مبادئ»،
من العارشة الطبعة يف ر التطوُّ بفرضية بإيمانه اليل تشارلز السري اعرتاِف عن لالنتباه
أي العلم تاريُخ يُقدِّم ما «نادًرا فيها: يقول إذ باالقتباس؛ جديرٌة وهي «مبادئ»، كتابه
آراءٍ عن املؤلِّف تخيل يف يتجىلَّ الذي كذاك كبرية سنٍّ يف العقل شباب عىل الفت مثال
حذٍر من ُمؤلِّفنا به يتسم ما الحسبان يف أخذنا وإذا قوة، بكل عنها ودافع اعتنقها لطاملا
يتخذ لم بأنه نقتنع فسوف أنتجه، عمل كلَّ يُميِّز والذي للحقيقة، د املتوقِّ ُحبِّه مع شديد،
التي اآلراء وأن بالحرص، يتسم طويل ن متمعِّ تفكرٍي بعد إال الكبري التغيري بهذا قراًرا
السيد نظرية إن ساحقة. قوة ذات بحجٍج مدعومة أنها ا حقٍّ امُلؤكَّد من اآلن يتبنَّاها صار
لم وإن الحقيقة، معرفة إىل جاد ساٍع كل من واحرتام باهتماٍم ل التأمُّ تستحق داروين
العارشة الطبعة يف بها إيمانه أعلن قد اليل تشارلز السري أن سوى لذلك آخر سبٌب يوجد

كتابه.»] من

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٦٩ أبريل ١٤ داون،

واالس عزيزي
ح أُرصِّ ا. جدٍّ به سيفرح اليل أن وأظن وإعجابي، اهتمامي بالَغ مقالك أثار
املناقشِة لهذه الخرتت توجيهك، صالحياُت لديَّ وكانت ُمحرًِّرا، كنت لو بأنني،
سنٍّا األصغر الجيولوجيا لعلماء أقول ما كثريًا اخرتتَها. التي نفَسها النقاَط
اليل، أحَدثها التي تلك ثورة أيَّ يعرفون ال إنهم (١٨٣٠ عام يف بدأت (ألنني
ال أنني مع بشدة. أذهلتني كوفييه من اقتبستَها التي فاملقتطفات ذلك، ومع
يبدو، ما عىل فيه تثق ا ممَّ أكثَر كرول يف أِثق أن إىل أميل ا، حقٍّ الحكم أستطيع
الحديث العرص عن تومسون فآراء الرتاجع. عن قلتَه ا ممَّ بالكثري بُهرت لكني
بقراءِة فرحُت ولذا الوقت؛ من لفرتة يل إزعاًجا األكثر املشكالت من كانت للكون
يُضاهى، ال حدٍّ إىل جيٌد الطبيعي االنتقاء لفكرة رشحك أن أرى تقوله. ما
بمناقشتك أيًضا للغاية ُرسرت َقط. منك أفضَل شارًحا الدنيا هذه تشهد لم
البغيض التعبري ذلك املرءُ يرى ما أحيانًا المارك. وآراء آرائنا بني لالختالفات
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الوحيد الرجل لكنك إلخ، قول»، عىل ُمجرب فأنا لنفيس، «إنصاًفا فيه يُقال الذي
وال باستمرار، نفسه يظلم الذي اإلطالق عىل عنهم سمعت َمن كل بني من
إىل النقدي املقال يف تشري أن بك يجُدر كان أنه فالحق أبًدا. اإلنصاف يطلب
كلهم أصدقاءنا أن من متيقن وأنا جورنال»، «لينيان دورية يف البحثية ورقتك
مهما نفسك، «تقمع» أن تستطيع فلن ذلك، من بالرغم هذا. يف معي سيتفقون
أستاذ مني طلب تُنَرش. التي املقاالت نصف يف يُرى قد مثلما محاوالتك، كثُرت
ظهوَر أعتربُ إجماًال، إليه. فأرسلتها البحثية، ورقتك أيام بضعة قبل أملاني
عىل تعليقاتك أن أعتقد لقضيتنا. هائًال انتصاًرا كورتريل» «ذا دورية يف مقالك
سلًفا، تخربني لم لو رسالتك. يف إليها أملحَت التي تلك هي اإلنسان ر تطوُّ مسألِة
عن رأيي يختلف توقعَت، مثلما أضافها. َمن هو غريك آخَر شخًصا أن لظننُت
سبٍب الستدعاء رضورًة أرى ال فأنا ا. جدٍّ يُحزنني وهذا الشديد، األسف مع رأيك
يف يَُرسد أن من أطوُل املوضوع لكن باإلنسان.22 يتعلَّق فيما ومبارش إضايف
ر تطوُّ مسألِة عن اآلن أكتب أنني سيما ال مناقشتك بقراءة ا جدٍّ ُرسرت خطاب.

مليٍّا. فيها وأُفكِّر اإلنسان،
للغاية ُرسرت لقد كبرية، مبيعاٍت املاليو أرخبيل عن كتابك ق يُحقِّ أن آُمل
تويل ألنها ساينس»؛ أوف جورنال كورتريل «ذا دورية يف املنشورة باملقالة
عن املقال كاتُب يقوله ما مع ستتفق أنك ح املرجَّ فمن لألسف! يا قدره، عملك

الخيزران. استخدامات
لم لكني أيًضا، ريفيو» «ساترداي دورية يف جيد مقال بوجود سمعُت

واالس. عزيزي يا تحياتي أصدق مع ذلك. من أكثَر عنه أسمع

إخاليص بالغ لك
داروين يس

يساليل إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٩] مايو ٤ داون،

اليل عزيزي
(بحجم الفوتوغرافية الشخصية الصور بعض نسِخ أجِل من بطلٍب إيلَّ بُِعث لقد
رصبيا! يف جديدة جمعيٍة يف الفخريني األعضاء شهادات لتُزيِّن زيارة) بطاقات
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الخاص ألبومي يف يوجد ال أنه ذلك الغرض؟ هذا أجل من واحدًة تعطيني فهالَّ
قابل غريَ يجعله حدٍّ إىل ا جدٍّ صغريٌ فيها والوجه كله، لجسدك صورة سوى

أظن. ما عىل للنسخ،
نتيجٍة إىل وصلت قد تكون وأن عملك، إنجاِز يف حسنًا بالءً تُبيل أنك آُمل
أتممت لقد الجليدية. بالبحريات امُلتعلِّقة الصعبة النقطة بخصوص لك ُمقنعة
ذلك، عىل للرب والشكر األنواع»، «أصل كتاب من الجديدة الطبعة تصحيَح

الجنيس. باالنتقاء املتعلِّق القديم عميل إكمال عىل اآلن وأعمل
بها َعَرض التي الطريقة أفضَل فما لإلعجاب»؛ «مثريًا واالس مقال أرى
الثورة قيمَة أدركت أنني أظن كنت عاًما! ٣٠ حوايل منذ أحدثتَها التي الثورة
جيد ص ُملخَّ هو وكم أبهرتني. قد كوفييه من املقتبَسة املقتطفات لكن تماًما،
شديد؛ بإحباط أصابني باإلنسان املتعلِّق الجزء لكن الطبيعي! االنتقاء ملوضوع
ألقسمت يحدث، لم هذا أن أعلم أنني ولوال … يُصدَّق ال حدٍّ إىل غريبًا يل يبدو إذ
هذا. كل يف معي تماًما تتفق لن أنك أعتقد لكنني كتبته. التي هي أخرى يًدا أن

اليل عزيزي يا إخاليص بالغ مع
داروين يس

كاتريفاج دي إيه إل جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٠ أو ١٨٦٩] مايو ٢٨ داون،

العزيز سيدي
نقاٌش كلَّه املحتوى أن أرى لهديتك. ا جدٍّ ممتن وأنا وقرأته، ُمجلَّدك،23 يُت تلقَّ
مستحيٌل األخرية. الصفحة حتى اهتمامي بالغ أثار وقد للغاية، وبارع واضح
بقدِر أكمل أو طرحتَه، الذي هذا من إنصاًفا أكثَر آلرائي رسد أيُّ يكون أن
به ذكرت الذي النحو بهذا للغاية سعيد إنني املتاح. الحيِّز به يسمح ما
القضيَة ذكرت قد أنك رأيت الثاني، الجزء قراءَة أتممت وعندما مراًرا. اسمي
ستُقنعهم ن ممَّ أكثَر أُناًسا بفكرتي ستُقِنع أنك حدِّ إىل ا جدٍّ شديد باستحسان
نظري وجهة تغيري إىل اضُطررت الالحقة، األجزاء قرأت وعندما بفكرتك.
شديدة، بحدٍة انتقاداتك من العديد يتسم األخرية، األجزاء هذه ففي املتفائلة.
صدق بكل القول أستطيع واإلنصاف. الدماثة بمنتهى مطروحة كلها لكنها
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آخرين. كثريين من املديَح ى أتلقَّ أن عىل الطريقة بهذه تنتقدني أن ل أُفضِّ إنني
لن أنني غري البقية، يف تماًما معك أختلف لكني انتقاداتك، بعِض يف معك أتفق
قد الفرنسية الرتجمة إن القول يُمكنني فربما ذلك، ومع تعليقات. بأي أزعجك
والطائر Parus الباروس طائر أن أعتقد أنني تستنتج ألنك بالتأكيد؛ خدعتك
فكلُّ املبارشة. البنوة عْرب قرابة عالقة بينهما (Sitta سيتا (أو الجوز كارس
أو الغرائز من أليٍّ يُمكن كيف تخييل توضيحي برشٍح أُبنيِّ أن هو أردته ما
الشديد به الشَّ ألدركَت حيٍّا، ماجالنيٍّا كلبًا رأيت أنك لو أوًال. تتغريَّ أن الِبنى
طرح عىل إطالًقا جرؤَت ملا صوته، سِمعَت لو أو الثعلب، ومظهر مظهره بني
ما كثريًا. يهمني ال هذا لكن بريٍّا، صار داجنًا كلبًا كان بأنه القائلِة الفكرِة
بعاِلم أسمع أن دون أسبوع يمر يكاد ال إذ بالجنسية؛ الرأي تأثُّر كيفية أغرَب
ا أمَّ أعمايل، قيمة تقديِر يف يُبالغ ما وغالبًا آرائي، يُؤيِّد أملانيا يف طبيعي تاريخ
جودري السيد عدا ما آرائي، يُؤيِّد واحد حيوانات بعاِلم أسمع فلم فرنسا، يف
كتبي ألن كثريون؛ ُقرَّائي أن امُلؤكَّد من ولكن فقط). جزئيٍّا يُؤيِّدها هو (وحتى
التاريخ علماء بعض يف أُؤثِّر أن الحادة، انتقاداتك من الرغم عىل وأرجو، تُرتَجم،

املجال. هذا يف أجنَّة بمثابِة يزالوا لم الذين الفرنسيني الطبيعي
يل إبهاًجا أكثَر يكون أن إطراء ألي يمكن وال نيتي، ُحسن عن ِمراًرا تتحدَّث
طابَع تحمل تكتبها كلمة كل ألن ُمضاَعًفا؛ اإلطراء إليك أردَّ أن يل لكن ذلك، من
سيدي يا احرتامي وخالص تحياتي أصدق لك للحقيقة. العميق الصادق حبِّك

العزيز.
إخاليص بالغ مع
داروين تشارلز

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٩] أكتوبر ١٤ داون،

هكسيل عزيزي
من بأكواٍم كالعادِة عيلَّ تُغِدق وأنت هيكل،24 عن النقدي مقالك برؤية ُرسرُت
ا ممَّ قليًال ر ألتذمَّ ا») ردٍّ أطلب أن («دون اآلن إليك أرسل لكني الترشيفات.
يسعني ال قلتَه. ما الهراطقة من الكثريُ سيستغل األثرية.25 األعضاء عن قلتَه
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من األخرية الطبعة من ٥٤١ الصفحة يف املطروح التفسري أن أرى أن إال
األكرب النسبي وحجمها األثرية باألعضاء الطويل لالحتفاظ األنواع» «أصل كتاب
يُمثِّل وتماًما نهائيٍّا إجهاضها أن أرى فأنا مقنع. تفسري املبكِّرة، الحياة خالل
املجلَّد التدجني»، تأثري تحت «التباينات كتابي يف فلتُطاِلع، بكثري. أشدَّ صعوبًة
هذه بخصوص التكوين» «شمولية فرضيُة تقرتحه ما ،٣٩٧ الصفحة الثاني،
فالفقرة وكذلك األنواع». «أصل كتاب يف إدراجها عىل أجرؤ لم أنني مع النقطة،
كلمة توجد وكذلك الجزيئات.26 أو الُربيعمات بني بالرصاع اليشء بعض ُمتعلِّقة
لن .٣٩٤-٣٩٥ الصفحات يف املوضوع بهذا مبارشة غري صلة لهما اثنتان أو
تحلَّيت ألنك ا جدٍّ سعيد إنني الفقرات. هذه طاِلع لذا دقائق؛ خمس ذلك يستغرق
الُجزيئات، بني الطبيعي االنتقاء بشأن فكرتك عن لإلفصاح الكافية بالجرأة

تماًما. مقصدك فْهم أستطيع ال كنت وإن

١٨٧١ عام وبداية ١٨٧٠ عام

«نشأة كتاب عىل العمل يف كله [١٨٧٠] العام هذا «ُقيض يومياته: دفرت يف والدي [كتب
«.١٨٧٠ أغسطس ٣٠ يف املطبعة إىل أُرسل … اإلنسان»

ال فهي ُمتنوِّعة؛ فوائد ذاُت ذكرها التايل الخطابات أن إىل ًدا ُمجدَّ اإلشارة تجُدر
قراءته.] منوال توضيح يف كذلك تُفيد بل فحسب، عمله تتناول

النكسرت راي إي إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٧٠] ١٥ داون،

العزيز سيدي
قراءة للتو أتممت لكني للغاية، مزعًجا رجًال سرتاني كنت إذا ما أعرف ال
الذي البالغ االهتمام بمدى أُخربك أن يف رغبتي مقاومَة أستطيع وال كتابك،27
محاًطا كهذا موضوٌع يكون أن من تقول، كما بالطبع، مفرَّ ال نفيس. يف أثاره
كلَّها آراءك لكنَّ ُمحدَّدة، نتائَج إىل فيه الوصول يمكن وال نات، التكهُّ من بالكثري
أكتب ألنني بالذات به اهتمامي ازداد لقد بالغ. ثناء رأيي يف وذلك ا، جدٍّ ملهمة
ُرسرُت معه. تماًما متطابقًة تكن لم وإن به، االرتباط وثيقِة نقاٍط عن اآلن
الذي التكوين»، «شمولية فرضية أي بشدة؛ امُلحتَقر طفيل إىل تشري أنك برؤيِة
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جديًرا يافًعا صبيٍّا سيصبح أفضل، برعايٍة يحظى عندما ما، يوًما أنه أظن
أن (وأعتقد سبنرس لهربرت التام تقديرك مدى برؤية أيًضا وُرسرت باإلعجاب.
حي فيلسوف أعظَم سيُعتَرب بعُد فيما أنه أظن العلم)، رجال من معتاد غريُ هذا
ال أنه غري قبل. من عاش فيلسوف أيَّ يُضاهي ربما بل اإلطالق، عىل إنجلرتا يف
أثاره الذي االهتمام عىل الشكر خالص مع وآرائي. بأفكاري أُزعجك أن يل يحق

نفيس. يف عملك

الدوام عىل لك إخاليص بالغ مع
داروين يس

الذي ،(١٨٧٠) واالس للسيد الطبيعي» «االنتقاء مجلَّد إىل التايل الخطاب [يشري
قائمٍة يف َوَردت ُمعيَّنة تعديالت مع طباعتها أُعيدت املقاالت من مجموعًة يضم

باملجلَّد:]

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٠] أبريل ٢٠ داون،

واالس عزيزي
يحَظ لم باألحرى أو قبل، من أحَظ لم املقدِّمة. وقرأت للتو، كتابك يت تلقَّ
به جديًرا أكون أن أتمنَّى إياه. منحتني الذي هذا من أشدَّ بإطراءٍ أحد، أيُّ
بالرضا تشعر أنك آُمل إطالًقا. عيلَّ جديَدين ليسا وإنصافك تواضعك تماًما.
شخَصني أننا مع اآلخر، تجاه َغرية بأي َقط يشعر لم كَلينا أن يف تُفكِّر عندما
من قليلة قلٍة سوى حياتي يف يوجد ال أنه والحق ما، منظوٍر من متنافَسني
هذا. يف أُفكِّر عندما به أشعر الذي ذلك من أكرب برًضا تشعرني التي األمور
أنه من تماًما متيقن وأنا صدق، بكل نفيس عن ذلك قول أستطيع أنني أعتقد

عليك. ينطبق
فأنا بإضافاتك؛ قائمًة أعطيتني ألنك صالح مسيحي رجٍل من لك يا
بالذات، حاليٍّا الوقت، من بمتَّسع سأحظى كنُت وما قراءتها، يف بشدة أرغب
الجديدة املقاالت تلك قراءة يف فوًرا سأبدأ أنني شك ال كلها. مقاالتك ملطالعة
درجة بأقىص نزيًها أكون أن وسأحاول كثرية، تعديالت عليها أجري التي أو
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من للنظر الفتة درجة عىل يبدو كتابك إن املعقول. حدود يف عها توقُّ يُمكن
اإلعداد.

دائًما. لك املحب املخلص صديقك واالس، عزيزي يا سأظل
داروين يس

فالصور اإلنسان»؛ «نشأة كتاب يف العمل تقدُّم إىل يشريان اثنان أو خطاب ييل [فيما
العمل:] لهذا أُِعدت قد فيهما، إليها امُلشار الخشبية القوالب من املطبوعة التوضيحية

جونرت28 إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٠؟] مارس، ٢٣

جونرت عزيزي
الرسالَة هذه إليه تُسلِّم فهالَّ فورد، السيد عنواَن أعرف ال أنني إىل نظًرا
من املطبوعة التوضيحية بالصور التام إعجابي عن للتعبري فقط كتبتها التي
الصور كل ستجعل أنها الوحيد الرضر بها. ا جدٍّ سعيد إنني الخشبية. القوالب
بكل وأُقرُّ ممتازة، كلها ا! جدٍّ رديئًة تبدو النوع هذا من األخرى التوضيحية
اإلطالق؛ عىل توضيحية صورة أروَع بالريش املتعلِّقة تلك أرى أنني رصاحة
أرى أن أتمنَّى كم ملساء. أنها من ن للتيقُّ ملسها من نفيس منع أستطيع ال إذ
األربع والصور بالريش، الخاصة الصور ذلك، من واألهم األخرينَي، االثنتنَي
كل عىل شكري خالص تتقبَّل أن أرجو ًدا، وُمجدَّ إلخ. بالزواحف، الخاصة
قوالَب من املطبوعة الصور هذه فمثل فورد. للسيد ا جدٍّ َمدين إنني لطفك.
مصدَر اآلن وصارت قبل، من إيالًما شقائي ُمسبِّبات أشدَّ كانت ما دائًما خشبية

يل. حقيقية بهجة
إخاليص بالغ مع
داروين يس

بحلول املطبعة يف يكون أن املفرتض من كان موضوعي أن أظن كنت ملحوظة:
والرب ا، جدٍّ طويًال وقتًا هذا كلَّفني وقد فرعية، موضوعاٍت إىل ب تشعَّ لكنه الحايل، الوقت

أبًدا. العمل عن أتوقَّف ال لكني جاهزة، كلها مخطوطتي ستُصبح متى يعلم وحَده
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جونرت إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٠] مايو ١٥

جونرت الدكتور عزيزي
األسئلة بعُض لديَّ للغاية. وتامة واضحة فإجاباتك الشكر. بخالص لك أتقدَّم
أيام، بضعة غضوِن يف سأُرسلها ذلك، إىل وما الزواحف، بخصوص املشابهة
تُحيلني التي الكتب عىل أحصل سوف ًدا. ُمجدَّ ذلك بعد أُزعجك لن أنني وأظن
ومشابهة باهرٌة، 29Solenostoma السولينوستوما جنس كائنات حالَة إن إليها.
أفضُل لكنها ألوانًا، أزهى األنثى فيها تكون التي الطيور تلك لحالة بالضبط
كنت بينما ليفقس. البيض تحتضن التي هي فيها األنثى ألن مرات؛ ١٠ عندي
التشابه مدى وجدُت عندما ذُهلت املتتالية، الحيوانية الطوائف عْرب ببطء أتقدَّم
بدأ لقد الحيوانات. جميع لدى الزفاف» «ثوب أو بالتزاوج املتعلِّقة القواعِد بني
خطئي يف أقَع أالَّ أُحاول أن يجب لكني استثنائي، حدٍّ إىل اهتمامي يُثري املوضوع
قليًال سيرشب إنه يقول قد كِّري السِّ أن غري التخمني. يف أُبالغ بأالَّ الشائع املعتاد
فمقالتي والزواحف، والضفدعيات باألسماك يتعلَّق فيما الرشاب! يف يبالغ ولن
بقلمي مكتوبًة ستكون أنها الوحيد والفارق الواقع، يف ملقالتك مطابقًة ستكون

قلبي. صميم من الشكر خالص مع أنا.

إخاليص بالغ بَقبول ل تفضَّ
داروين يس

آالم من له تحمَّ وما هائلة عنايٍة من والدي أواله ما يُظهر ألنه مهم؛ التايل [الخطاب
صعبة:] نقطة بشأن رأيه تكوين سبيل يف بالغة

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
مؤرَّخ] [غري سبتمرب ٢٣ داون،

واالس عزيزي
الطويل خطابك إيلَّ تُرسل أن يف تكبَّدتَه الذي العناء لكل االمتنان غاية يف إنني
ورقة ٢٠٠ سيستلزم عليه الرد إن مليٍّا. فيه وأُفكِّر بجانبي سأُبقيه الذي ا، جدٍّ
التي الكثرية املرات عدَد ترى أن باإلمكان كان لو األقل! عىل بصفحتَيها مطوية
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الوصول عىل حريصالشديد مدى فستعرف الصفحات، بعض كتابة فيها أعدُت
تحت يحدث أنه أعرف ما عىل بشدة أُركِّز الحقيقة. من يُمكن ما أقرِب إىل
أنه أجد الوراثة. بشأن مختلفة أساسية بمفاهيَم نبدأ أننا أظن التدجني، تأثري
سبيل عىل يُمكن، كيف نفهم أن مستحيًال، ليس لكن رأيي يف ا جدٍّ الصعب من
أن إىل ذكر، طائر رأس عىل حمراوات ريشات ببضع املطاُف ينتهي أن املثال،
فال الجنَسني». كال إىل البداية يف «تُنقل كانت أن بعد فقط، الذكور إىل تُنقل
من ستُنتَج األحمر، الريش من خاليًة تكون أن يُفرتض التي اإلناث، أن يكفي
كامنة» «نزعة اإلناث تلك لدى يكون أن بد ال بل أحمر، ريش لديها التي الذكور
األحمر الرأس ريش تدهوِر يف تتسبَّب فقد وإال الريش، هذا مثل إنتاج إىل
الريش اإلناث تُنِتج بأن الكامنة النزعُة هذه وتَظَهر الذكور. من نسلها لدى
ال لكني مبيضها. يف بمرض تُصاب أو السن، يف كبريًة تصبح عندما األحمر
القليلة الحمراوات األرياش كانت إذا أحمَر كلُّه الرأس يكون أن يف صعوبًة أجد
أتم عىل إنني الجنيس. باالتصال غالبًا تنتقل البداية من الذكر لدى املوجودة
أو نفسه الوقت يف ا إمَّ ُعدِّلت، قد األنثى تكون أن باحتمالية لالعرتاف استعداد
الجنس إىل انتقالها يف محدودة تباينات برتاكم وذلك الحماية؛ أجل من الحًقا،
حتى أستطيع ال لكني األخرية. النقطة هذه يف بالتفكري لكتاباتك أَديُن األنثوي.
الحماية. أجل من األحيان معظِم يف ُعدَِّلت «وحَدها» اإلناث بأن نفيس إقناَع اآلن
تعتقد كنت إذا بما لتخربني مضٍض، عىل ولو قصريًا وقتًا العناء تتكبَّد فهالَّ
وألوانها الظالم الحسون طائر أنثى لدى ألوانًا واألقل مظهًرا األبسط الرأس أن
نقاءً، األقل وألوانها الحسون طائر أنثى رأس عىل األقل والُحمرة زهًوا، األقل
طائر لُعرف األبَهت واللون الدغناش، أنثى صدر عىل بكثري األقل والُحمرة
أجل من اإلناث هذه اكتسبتها قد ذلك، آخِر إىل الذهبي، الُعرف ذي النمنمة
أن أرى أن أستطيع ال أنني ما بقدِر صحيًحا ذلك أرى أن أستطيع ال الحماية.
زهو أو الطائر، هذا وذََكر الشائع الدوري طائر أنثى بني الكبرية االختالفات
أكربَ بدرجٍة مسترت) مكاٍن يف ه عشَّ يبني (وكالهما األزرق القرقف ذََكر ألوان
السواد كان إذا فيما حتى أشكُّ إنني بالحماية. متعلِّقة القرقف، أنثى ألوان من

الحماية. أجل من الشحرور أنثى لدى األقل
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االختالفات أن العتقاد أسبابًا تعطيني أن تستطيع هل ًدا ُمجدَّ أسألك
الطيهوج وأنثى األحمر، األدغال دجاج وأنثى الدراج، طائر أنثى بني طة املتوسِّ
عىل اإلناث هذه من كلٍّ [وذكور الحجل وأنثى الطاووس، وأنثى األسود،
طفيًفا؟ اختالًفا تختلف ظروٍف يف بالحماية خاصة صالت لها كلها الرتتيب]،
َسَلٍف من أظن، ما عىل مستمدَّة، باهتة، بألوان محمية كلها بأنها أعرتف بالطبع
الجزئي األلوان انتقاِل إىل يرجع اختالفها من جزءًا أن وأرى باهٍت، أريضٍّ ما
أتمنَّى لكني ذكرها، أستطيع أن من أطول أخرى وسائَل وإىل الذكور، من

بيئته. يف إلخفائه خصوًصا مهيأ منها كالٍّ أن العتقاد سببًا أرى أن بصدٍق
الدوام. عىل بنفيس الثقَة ويُفقدني يرعبني، بل معك، أختلف أن يُحزنني
التي الذكور األسماك حاالت أن أرى أبًدا. تماًما اآلخَر كالنا يفهم أالَّ أخىش
الزاهية، األنثوية والفراشات ساطعة، بألواٍن وتتسم ليفقس البيض تحتضن
رضورة أي دون األلوان زاهي يُجَعل قد الجنَسني أحد أن تُبنيِّ ألنها فقط مهمة
افرتاَض أستطيع ال الحاالت هذه يف ألنني اآلخر؛ الجنس إىل الجمال انتقاَل تُحتِّم

باالنتقاء. ُكِبح اآلخر الجنس يف الجمال أن
ا جدٍّ قصرية إجابٌة ستكفيني عناءً. الخطاب هذا قراءة تُكبِّدك أن أخىش

والدجاجيات. الحسون طيور إناث بشأن تعتقده ما بخصوِص

واالس عزيزي يا تحياتي أصدق مع
إخاليص بالغ لك
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٠] مايو ٢٥ داون،

الفتيان لرؤية كامربيدج يف بول فندق إىل املايض الجمعة يوم كلنا ذهبنا …
أشبُه الكليات من الخلفية األجزاء واالستمتاع. الراحة من قليٍل عىل والحصول
يف ولطيًفا، ودوًدا كان الذي سيجويك، التقيُت اإلثنني ويوم الجنة. من بقطعة
تماًما الطبيعية حالته ويف ذكيٍّا كان املساء ويف وهن، قد عقله أن ظننُت الصباح
من مؤسفًة إليه زيارتي كانت ولطفه. ته بمودَّ كلنا ُسحرنا دائًما. عهدته كما
ولم املتحف، إىل يأخذني أن اقرتح طويًال وقتًا مًعا قعدنا بعدما ألنه ما؛ ناحيٍة
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اليوم صباح كامربيدج غادرنا لذا تماًما؛ أنهكني لذلك ونتيجًة الرفض، أستِطع
بأيدي هكذا املرء يُقتَل أن ُمخزيًا أليس بعد. اإلنهاك من أتعاَف ولم التايل،
ذلك يقتلني؟ كان أنه َقط ر يتصوَّ لم أنه الواضح ومن عاًما، ٨٦ عمره رجٍل
مراًرا، نيوتن التقيُت إيلَّ!» بالنسبة طفل محُض أنك أعترب «حسنًا يل: قال أنه
ليست هنزلو عزيزي دون من كامربيدج لكن اللطفاء، إف أصدقاء من والعديد
أن غري القديَمني، املنزَلني إىل الوصول حاولت دائًما، عهدتها التي كامربيدج

… ذلك أستطيع أن من أبعَد كانت املسافة
سوليفان30 جيه بي إىل داروين تشارلز من

[١٨٧٠] يونيو ٣٠ داون،
سوليفان عزيزي

عنك بالكثري فيه تُخربني طويًال خطابًا إيلَّ تُرسل أن منك ا جدٍّ طيبة لفتًة كانت
البالغ بؤيس مدى ل أتأمَّ ذكرتُه. ما بسماِع للغاية ُرسرُت وقد أطفالك، وعن
أكن لم ألنني الصحف؛ يف القليل سوى أقرأ وال أحًدا أرى ال إذ الشديد؛ وجهيل
املعنية جمعيتك ورقة رأيت (حتى الفارس. القائد رتبِة عىل حصلت أنك أعرف
أخريًا أدركت قد الحكومة بأن قلبي أعماق من ا جدٍّ ُرسرُت الطبيعي.) بالتاريخ
ما يؤسفني أخرى، ناحيٍة ومن النبيل. الترشيفي اللقب بهذا التامة جدارتك
شديد بَطيٍش فت ترصَّ بالطبع لكنك الصحية، حالتك عن سيئ كالٍم من سمعته
بالحركة ومفعم ا جدٍّ صاخب حدٍث إىل ذهبت ثم فعلته ما كلَّ فعلَت عندما ا جدٍّ
كان وإن حتى رجل أيِّ إلرهاق كافيًا هذا كان فقد القرص. يف راقص كحفل
أما ذلك. من بالرغم عافيتك إليك التامة الراحَة تُعيد أن آُمل متينة. بصحة
العمل أستطيع يشء، يزعجني ال وعندما ًرا، مؤخَّ اليشء بعض نت تحسَّ فقد أنا،
يتعلَّق آخَر كتابًا الحايل العام خريف يف سأنرش يوميٍّا. الساعات من لعدد
خبيث بأنه إياه واصفني سيستنكرونه الكثريين أن وأظن باإلنسان، جزئيٍّا
ل تحمُّ أستطيع أُعد لم لكني أكسفورد، إىل السفر بوسعي كان بالرش. مفعم
قرص يف راقص حفل ل تحمُّ أستطيع ا ممَّ أكثَر الذكرى31 إلحياء حفٍل صخب
للرب، الشكر أوالدي. بخصوص اللطيفة تعليقاتك عىل جزيًال شكًرا باكنجهام.
الثانية املرتبة يف الرابع ولدي يحل إذ التام؛ بالرضا شعوًرا يعطونني كلهم
امليالد. أعياد يف مهندًسا ضابًطا وسيكون بوولويتش، العسكرية األكاديمية يف
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ذلك وأشاركها سوليفان، الليدي إىل تحياتها بأطيِب تبعث أن زوجتي تريد
أطفالنا كلَّ ألن حاليٍّا؛ وحَدنا نحن ابنتكما. بزواج أيًضا ونهنئكما صدق، بكل
قبُل من يشء أيَّ سمعت قد أكن لم سويرسا. إىل رحلٍة يف ذهبوا األصغرين
ويُخجلني؛ ا، جدٍّ رائع أمٌر إنه فويجو. ديل تيريا إىل التبشريية البعثة نجاح عن
سأشعر عظيم. نجاح إنه ذريع. بفشٍل ستبوء بأنها أتنبَّأ كنت ما دائًما ألنني
جمعيتك. يف رشفيٍّا عضًوا تختارني أن املناسب من أنه لجنتك ارتأت إذا بالفخر

الخوايل. األيام إىل بالحنني املفعمة والذكريات الطيبة التمنيات كل مع

سوليفان عزيزي يا تحياتي أصدق لك
املخلص صديقك
داروين يس

الخطاب يف إليها املشار الجنوبية، أمريكا إىل التبشريية بالبعثة والدي عالقُة [أثارت
أساقفة رئيس قال إذ ما. حدٍّ إىل العالقة هذه فْهم وأُيسء الجمهور، من تعليقاٍت أعاله،
الجنوبية، أمريكا يف التبشريية للجمعية السنوي االجتماع يف حديثه معرض يف كانرتبري،
سعيه يف وجعلته، داروين، تشارلز انتباه «جذبت الجمعية إن 32١٨٨٥ أبريل ٢١ بتاريخ
وأدَوم بالضبط مثلها عجيبة أخرى مملكة وجوَد يُدرك الطبيعة، مملكة عجائِب وراء
يف نيوز» «دييل صحيفة يف املوضوع هذا بخصوص النقاشات بعُض ظهرت وقد منها.»
األدمريال أرسل وأخريًا أيًضا، نفِسه الشهر من و٢٩ و٢٤ ١٨٨٥ عام من أبريل ٢٣ أيام
عن واضًحا بيانًا وقدَّم نفِسها، الجريدة إىل خطابًا أبريل، ٢٤ يف سوليفان، جيمس السري

بالجمعية: والدي عالقة
عن صحيح بياٍن تقديِم عىل أمس يوم نيوز» «دييل يف املنشورة مقالتكم «تحثُّني
صديقي داروين، تشارلز والسيد الجنوبية أمريكا يف التبشريية الجمعية بني العالقة
بالجمعية تربطني سنوات. خمس طوال السفن إحدى عمل طاقم ضمن ورفيقي القديم
قناعته عن مراًرا داروين السيد يل عربَّ وقد جاردينر، ألني النقيب وفاة منذ وثيقة عالقٌة
فويجو، ديل كأهايل الَهَمج من مجموعٍة إىل ين ُمبرشِّ إرسال تماًما امُلجدي غرِي من بأنه
بأنني عليه أردُّ كنت ما ودائًما البرشي. الِعرق مجموعات أدنى يكونوا أن ح املرجَّ من الذين
إنجيل رسالة فْهم يستطيع أن من أدنى برشي كائن أيُّ فيه ُوِجد قد الكون أن أعتقد ال
خطابًا، إيلَّ أرسل أظن،33 ما عىل ١٨٦٩ عام يف عديدة، سنوات وبعد البسيطة. املسيح
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أنه له أثبتت البعثة عن الحديثة التقاريَر إن فيه قائًال عليه، العثوَر أستطيع ال لكني
تحسينهم وإمكانية األصليني، السكان لطابع تقديراتنا يف ا محقٍّ كنت وأنني مخطئًا كان
طالبًا جنيهات، خمسة قيمته شيًكا الخطاب مع وأرَفق ين، املبرشِّ طريق عن وإفادتهم
،١٨٧٤ يونيو ٦ ويف الَحَسن. ببالئهم اهتمامه عىل كدليل الجمعية، إىل أُرسله أن مني
أمٌر وهو فويجو، أهل عن ا جدٍّ جيد تقرير بسماِع ا جدٍّ «ُرسرُت فيه: قال خطابًا أرسل
أنه ولوال عجيٌب، فويجو أهل «تقدُّم فيه: قال خطابًا أرسل ،١٨٧٩ يونيو ١٠ ويف رائع.»
«املقتطفات آخر: خطاب يف قال ،١٨٨٠ يناير ٣ ويف إطالًقا.» قتُه صدَّ َلَما بالفعل، حدث
اهتمامي. بالغ وأثارت للغاية، شائقة فويجو أهل عن املجالت] إحدى [من اقتبستَها التي
فويجو أهل تقدُّم بأن أُِقر لكني العالم، يف أعجوبة أكربَ كان اليابان م تقدُّ إن مراًرا قلُت
بأهل املتعلِّق التقريُر يُثِر «لم :١٨٨١ مارس ٢٠ ويف تقريبًا.» نفسه بالقْدر أعجوبة هو
سمعتَه ما ا حقٍّ رائع هو كم كلهم. أرستي أفراد اهتماَم أثار بل فحسب، اهتمامي فويجو
كل ليس أن بالطبع ع أتوقَّ أن ينبغي كان ولغتهم! أمانتهم عن بريدجس السيد من
َكتَب ،١٨٨١ ديسمرب ١ ويف بالفعل.» أُنِجَز ما يُنجزوا أن يستطيعون العالم يف ين املبرشِّ
عىل «ِبناءً التبشريية: البعثة مقر يف األيتام لدار السنوي تربُّعه إيلَّ يرسل وهو خطاٍب يف
ديل تيريا يف التبشريية البعثة أن يبدو جورنال»، «ميشناري التبشريية الجريدة يف ورد ما

للغاية.» جيًدا ًما تقدُّ تُحرز فويجو

لوبوك جون إىل داروين تشارلز من
١٨٧٠ يوليو ١٧ داون،

لوبوك عزيزي
هذا أُرسُل لذا غًدا؛ الربملان عىل سيُعَرض السكَّان إحصاء موضوع أن سمعُت
املستحسن من إنه وتقول رأيك عن تُعربِّ أن بشدة آُمل إنني ألقول الخطاب
عىل تجارَب أجريت تعلم، فمثلما األقرباء. بزواِج املتعلِّقة االستفسارات إدراج
اآلن توجد بأنه واضحة قناعة «وعندي سنوات، عدة مداِر عىل املوضوع هذا
يجعل ا ممَّ باالعتبار؛ وجدير مهم فسيولوجي قانون وجوِد عىل وافرة أدلٌة
كثرية وأجزاءٍ إنجلرتا ففي األهمية. شديَد أمًرا بالبرشية يتعلَّق استفسار إدراَج
واحد جدٍّ من املنحدرين واألخوال األعمام أبناء بني الزواج يُعاَرض أوروبا، من
دليٍل إىل يستند ال االعتقاد هذا لكنَّ مفرتضة، ضارٍة عواقَب من له ما إىل استناًدا
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بإثبات ا إمَّ االعتقاد، هذا صحة مدى حسِم إىل واضحة حاجة فثمة ولهذا مبارش.
أبناء بني الزواج منُع الثانية الحالة هذه يف يتسنَّى لربما صحته»، تأكيد أو خطئه
املناسبة، االستفساراُت أُدِرَجت إذا واحد. جدٍّ من املنحدرين واألخوال األعمام
كان إذا ما الرسمية السكاني اإلحصاء تقارير يف الواردة اإلجاباُت تُبنيِّ فسوف
ما األطفال من لديهم بعض من بعضهم املتزوِّجون واألخوال األعمام أبناءُ
العدد أن ثبت وإذا قرابة، صلة تجمعهم ال الذين واألمهات اآلباء لدى ما يساوي
أو الوالَدين، لدى الخصوبة يف انخفاض وجود ا إمَّ تأكيد بكل نستنتج فقد ، أقلُّ

أرَجح. الثاني االحتمال وهذا أحياءً، البقاءِ عىل ذريتهم قدرة يف انخفاض
االدعاء صحة من ق التحقُّ يجري أن بشدة املنشود من ذلك، عىل وِعالوًة
والعمى، والبكم، الصمم، إىل يؤدِّي األقرباء زواج بأن يُفيد الذي مراًرا املتكرِّر
طريق عن بسهولٍة االدعاءات هذه كل صحِة اختباُر ويمكن ذلك، إىل وما
واحدة. سكاني إحصاء عملية من الواردة الرسمية التقارير يف املذكورة اإلجابات

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين تشارلز

جون السري حاول العموم، مجلس عْرب يُمرَّر السكاني اإلحصاء قانون كان [عندما
النتيجة لكن للتصويت، وُطرح التنفيذ. حيَز االقرتاح هذا وْضَع باليفري والدكتور لوبوك

كبريًا. األصوات يف الفارق يكن لم وإن صالحه، يف تأِت لم
لكنَّ حقائقه.34 وتحرَّى واألخوال األعمام أبناء بني الزواج موضوَع أخي َدَرس ثم
الجملة: هذه يف نتائجه البحث مؤلِّف ص يلخِّ إذ شيئًا؛ تؤكِّد لم الشاق العمل هذا نتائَج

ُمقنعة إجابة بمثابة يكون قد يشء أي تقديم عن البعد كل بعيدٌة البحثية «ورقتي
إجابَة بأن االدعاء أن أظن، ما عىل تُظهر، لكنها األقرباء، زواج بآثار املتعلِّق السؤال عن

إثباته.»] يمكن ال بالفعل ُحسمت قد السؤال هذا

هوامش

الخثري. لجنس إلخ، الثالثة، األشكال عن (1)
.١٨٦٤ مارس ريفيو»، «أنثروبولوجيكال دورية (2)
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ملخَّص وهي إلخ. التباين»، ظواهر «عن .١٨٦٤ أبريل ١٦ ريدر»، «ذا دورية (3)
.١٨٦٤ مارس ١٧ يف اللينية الجمعية أمام ُقرئت بحثية ورقة

(كالفراشات الكاملة الحرشات أو الوضوح الشديدة اليساريع بأن القائل االقرتاح (4)
كتاب طاِلع وتجنُّبها. تمييزها سهولة بفضل تُحَمى الطيور، منها تشمئز التي البيضاء)،

.١١٧ الصفحة الثانية، الطبعة واالس، للسيد الطبيعي» «االنتقاء
أوف «ترانزاكشنز دورية يف املنشورة وير جينر السيد مالحظات تُقدِّم (5)

النقاش. محلَّ للنظرية قويٍّا دعًما و١٨٧٠) ١٨٦٩ (عاَمي سوسايتي» إنتمولوجيكال
«تباين كتاب األسنان. من منتظمة غري مزدوجة مجموعة لديها ملتحية امرأة (6)

.٣٢٨ الصفحة الثاني، املجلَّد والنباتات»، الحيوانات
يف نورويتش اجتماع يف الربيطانية الجمعية رئيَس هوكر جوزيف السري كان (7)

.١٨٦٨ عام
بناة بعض إىل الحكومة اهتمام جذِب يف ترغب الربيطانية الجمعية كانت (8)
من الرشقية؛ البنغال مقاطعة يف الِعرقية الخاسيس مجموعُة وُهم املعارصين، الكرومليك

بإتقان. امليجاليتية آثارهم وصف أجل
«تباين كتاب عن ُكِتب الذي الناقد املقال إىل ما إشارًة هوكر جوزيف السري أشار (9)

.١٨٦٨ فرباير ١٥ يف أثنيام» «ذا دورية يف والنباتات» الحيوانات
األرض كوكب بأن قولهم أي ر؛ التطوُّ فكرة عىل الفلك اعرتاضعلماء مناقشة يف (10)
املفرتض من الذي ل للتحوُّ الالزم الوقت لتوفري يكفي بما طويلة فرتة منذ موجوًدا ليس
العلم العلوم؛ َمِلك الفلك بأن هيوويل مقولِة عىل هوكر اعرتض الحية، للكائنات َحَدث أنه

الوحيد. املثايل
يف البطويل اليل تشارلز السري موقف عىل هوكر دي جيه السري أثنى بعدما (11)
ببنيٍة يفتخر أن «يُمكنه عنه: قائًال أضاف ر، التطوُّ فرضيِة وتقبُّل القديمة آرائه عن تخلِّيه
جديد أساس ووضٍع تدعيمها عىل قادر أنه يجد عندما آمن، غري أساس عىل مشيَّدٍة فوقيٍة،
من أمانًا أكثَر يصبح لم أنه فيجد رصحه، يُطالع يشء، كل إتمام وبعد القديم، ذلك محل

أيًضا.» تناسقه يف انسجاًما أكثَر صار بل فحسب، قبل ذي
اليل. إىل ُمهًدى طبيعي» تاريخ لعالم بحرية «رحلة كتاب كان (12)

،١٨٦٨ ساينسز»، ناتشورال أوف أكاديمي أوتاوا ذا أوف «ترانزاكشنز دورية (13)
الراحل. إلينوي قضاة رئيس كاتون، دي جون بقلم
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لكتابه فرنسية ترجمة بإصدار يأذن أن منه ُطلب عندما فرح ،١٨٦٨ عام ويف (14)
العالم». حول طبيعة عالم «رحلة

الكتاب. لهذا إنجليزية ترجمة أيُّ تظهر لم .١٨٦٦ العام»، التشكُّل «علم كتاب (15)
إىل تُرِجم .١٨٦٨ باألملانية، الطبيعي» الَخلق «تاريخ بعبارة معنونًا كان الذي (16)

الَخلق.» «تاريخ عنوان تحت ،١٨٧٦ عام يف ونُرش اإلنجليزية
السري حياة «قصة كتاب هيكل. إىل اليل أرسله الذي الشائق الخطاَب طاِلع (17)

.٤٣٥ الصفحة الثاني، املجلَّد ويومياته»، وخطاباته اليل تشارلز
ثييل. إتش الدكتور ألَّفه ُكتيب (18)

الجيولوجية، الجمعية أمام هكسيل ألقاه الذي السنوية» الذكرى «خطاب يف (19)
أوف «ترانزاكشنز دورية يف (املنشورة البحثية تومسون ويليام السري ورقة انتقد ،١٨٦٩

الجيولوجي». الزمن «عن الثالث.) املجلَّد جالسكو» سوسايتي، جيولوجيكال
.١٨٦٩ إلخ، املاليو»، «أرخبيل (20)

حدٍّ إىل جيٌد واالس «مقال قائًال: موراي، السيد إىل ذلك عن خطابًا والدي كتب (21)
وسيجعل عظيم، انتصاٌر كورتريل» «ذا دورية يف كهذا مقال ظهوَر أن وأرى يُضاهى، ال

أسنانهما». عىل «يَكزَّان و… أكسفورد أسقَف
تُنتجها التي «الكائنات سوى يعرف ال شخص أي أن واالس السيد يذكر (22)
أحد يكون أن ممكنًا كان إذا فيما منطقي شكٌّ يراوده ربما مساعدة» دون الطبيعة
التباين، قوانني «تأثري ه يُوجِّ إنسان بقدرة ر تطوَّ قد املثال، سبيل عىل العربات، جر خيول
نعرتف أن فعلينا ولذا بالفعل؛ حدث هذا أن نعرف لكننا الخاص. لغرضه والبقاء والتكاثر
نفَسها القوانني هت وجَّ أذكى قدرٍة ل تدخُّ شِهد قد البرشي الِعرق ر تطوُّ يكون أن بإمكانية

أنبل.» غاياٍت أجل من
«التاريخ عنوان تحت موند»، دو دي «ريفيو مجلة من طباعتها أُعيدت مقاالت (23)

.١٨٦٩ إلخ، العام»، الطبيعي
أكاديمي»، «ذا دورية هيكل. ألَّفه الذي الخلق»، «تاريخ كتاب عن ناقد مقال (24)

.٣٠٣ الصفحة وخطابات»، ناقدة «مقاالت كتاب يف طباعتُه وأُعيدت .١٨٦٩
يقول هيكل، طرحها التي «الالغائية» وفكرة الغائية مبدأ مناقشة معرض يف (25)
مكتملة غري أولية جانبية آثار لوجود املشابهة الحاالت هذه «مثل هكسيل: الربوفيسور
نفًعا يحمل ما اآلثار هذه من يوجد فال معضلة. يف تضعنا حصان، قدم يف األصابع، من
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نفًعا تحمل أنها ربما أو بالتأكيد، تختفي أن يجب كان … الحالة هذه يف للحيوانات،
كتاب الغائية.» مبدأ ضد الِحجاج يف استخدامها يُجدي ال الحالة، هذه ويف للحيوان، ما

.٣٠٨ الصفحة وخطابات»، ناقدة «مقاالت
كائن كل يمثِّله ما نفسه هو عموًما للكائنات الكون يمثِّله ما أن ح املرجَّ «من (26)
وينافس متنوِّعة، ميوٌل لها الجزيئات هذه من فالعديد منها. ن يتكوَّ التي للجزيئات حي
املنترصة الجزيئات ِنتاج ككل، الحي، والكائن والتكاثر، للوجود فرصٍة عىل بعًضا بعضها
فيه.» املنترصة العضوية للكائنات ِنتاًجا ما بلٍد يف النباتات، أو الحيوانات، تكون ما بقدِر

.٣٠٩ الصفحة وخطابات»، ناقدة «مقاالت كتاب
امُلقاَرن». العمر «طول (27)

الربيطاني. املتحف يف الحيوان علم قسم أمني جونرت، الدكتور (28)
جرابيٍّا كيًسا الذَّكر يحمل ،Lophobranchii «لوفوبرانكيياي» أسماك معظم يف (29)
بقليل. األنثى من ألوانًا أزهى الذكر يكون األنواع هذه ويف ليفقس، البَيض فيه يُحتَضن
األزهى وهي ليفقس، البيض تحتضن التي هي األنثى السولينوستوما، جنس يف ولكن

.٢١ الصفحة الثاني. املجلَّد اإلنسان»، «نشأة كتاب أيًضا، ألوانًا
«البيجل». السفينة متن عىل نقيبًا سوليفان جيمس السري األدمريال كان (30)

املدني. القانون يف الفخرية الدكتوراه درجة لنيل اها تلقَّ دعوٍة إىل هذا يشري (31)
الدرجة هذه عىل للحصول سالزبري اللورد حهم رشَّ الذين أولئك من واحًدا كان أنه ذلك
قد التكريم أن حقيقُة ت نُِرشَ وقد أكسفورد. لجامعة الرشيف الرئيس منصب تولِّيه عند
يونيو ١٧ جازيت»، يونيفرسيتي «أكسفورد الجامعة جريدة يف املرض بسبب ُرفض

.١٨٧٠
الجمعية. أصدرتها مطبوعة» صغرية «نرشة من هنا أقتبُس (32)

.١٨٦٧ عام يف كان ذلك أن يبدو (33)
وتأثرياته». إنجلرتا، يف والخئولة العمومة أبناء من األوائل أبناء بني «الزواج ورقة (34)
.١٨٧٥ يونيو، سوسايتي»، ستاتستيكال ذا أوف «جورنال مجلة داروين. جورج بقلم
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اإلنسان» نرشكتاب«نشأة

العواطف» عن «التعبري كتاب عىل العمل

١٨٧١–١٨٧٣

وبذلك ،١٨٧١ يناير ١٥ يف اإلنسان» «نشأة لكتاب لة امُلعدَّ الطباعة بروفات آخُر حت [نُقِّ
هوكر جيه السري إىل خطابًا أرسل سنوات. ثالث نحو الكتاب هذا إنجاز يف انشغل فقد
العمل أنهكني لقد أيام، بضعة قبل كتابي طباعة بروفات آخر من «انتهيُت فيه: قال

ال.» أم النرش، يستحق الكتاُب كان إذا ما إطالًقا أعرف وال تماًما،
قائًال: جراي، الدكتور إىل كذلك خطابًا وأرسل

عندما الفهرس، سوى نَرشه ر يؤخِّ وال إلخ، اإلنسان»، «نشأة عن كتابي «أتممُت
بعض أن أظن به. ستهتم كنَت إذا ما أعرف ال لكني منه، بنسخة إليك سأبعث يُنَرش،
فمن منك، خطابًا يُت تلقَّ وإذا ستُغضبك، األخالقي، الحس بمسألة املتعلِّق كالجزء أجزائه،

املصقول.» قلمك خنجر من طعنات لبضع فيه سأتعرَّض أنني ح املرجَّ
ُطِبَعت ثم البداية، يف نسخة ٢٥٠٠ منه ُطبعت .١٨٧١ فرباير ٢٤ يف الكتاب نُرش
هذه من جنيًها ١٤٧٠ َجنى أنه والدي ويذكر العام. نهاية قبل أخرى نسخة ٥٠٠٠
إضافًة الكتاب، القاه الذي االستقباَل الفصل هذا يف الواردة الخطابات تتناول الطبعة.
برتتيٍب هنا الخطابات وستُعَرض العواطف». عن «التعبري بكتاب املتعلِّق العمل تقدُّم إىل
موضوعات ذات خطاباٍت بني بالطبع يفصل الرتتيب هذا أن وصحيح ما، نوًعا زمني
حياة يف املختلطة واملجهودات االهتمامات عن أصدَق صورًة يقدِّم ربما لكنه متشابهة،

والدي.



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

حيز (يف آنذاك ووضعها التطوُّر نظرية نمو عن فكرًة يعطي أن يمكن يشءَ ال
هكسيل:1 السيد من املقتبسة الفقرة هذه من أفضُل صغري)،

تاريِخ وبني بيننا تفصل التي الزمنية الفرتُة صارت حتى تدريجيٍّا الزمن «انقىض
أفكار بشأِن واألقوال اآلراء تكن ومهما سنوات، ١٠ من أكثَر األنواع» «أصل كتاب نرش
قد األنواع» «أصل كتاب أن تماًما املؤكَّد فمن بها، طرحها التي الطريقة أو داروين السيد
علم يف «مبادئ» كتاب أحدثها التي كتلك األحياء علِم يف كاملة ثورًة عاًما، ١٢ يف أحَدث،
جديًدا إبداعيٍّا «فكًرا يحوي هلمهولتز، تعبري حد عىل «ألنه، الثورة هذه أحَدث وقد الفلك»،
املزيج فذلك داروين. السيد منتقدي عىل سارٌّ تغيري طرأ الوقت، مرور ومع جوهره». يف
التي الهجمات من كبري جانب البداية يف به يتسم كان الذي الوقح، والتطاول الجهل من

للداروينية.» املعارضة االنتقادات تميِّز التي امُلحِزنة السمَة يَُعد لم لها، يتعرَّض كان
ن التحسُّ هذا بوضوٍح أدرك املؤلِّف أن اإلنسان» «نشأة كتاب مقدِّمة يف فقرٌة تُظِهر
طبيعي تاريخ عاِلم يجرؤ «عندما الفقرة: هذه يف يقول فهو ر. التطوُّ نظرية وضِع يف
جنيف يف الوطني للمعهد رئيًسا بصفته خطابه، يف يقول أن عىل فوجت كارل مثل
األنواع بأن القائلة الفرضية تأييد عىل يجرؤ األقل، عىل أوروبا يف أحد، يَُعد «لم :(١٨٦٩)
من األقل عىل كبريًا عدًدا أن تأكيد بكل الواضح فمن حدة»، عىل كلٌّ مستقالٍّ خلًقا ُخلقت
وهذا أخرى، أنواع من منحدرة لة معدَّ كائناٌت األنواع بأن يعرتف الطبيعي التاريخ علماء
العلماء بني فمن … سنٍّا واألصغر الصاعدين الطبيعي التاريخ علماء عىل باألخص ينطبق
يعارضون األسف، مع كثريون، يزال ال الطبيعية، العلوم يف سنٍّا األكرب املرموقني البارزين

تامة.» معارضًة التطور نظريَة
الذاكرة من «قصة عنوان تحت لطيف بأسلوٍب هيج جيمس السيد كتبها مقالٍة ويف
أجراها زيارٍة عن يتحدَّث ،(١٨٨٤ أكتوبر ماجازين»، «هاربرز (مجلة داروين» السيد عن
أسبوع غضون يف فرباير، نهاية يف كانت أنها شكَّ (ال «١٨٧١ عام أوائل «يف والدي إىل
والدي هيج ويصف اإلنسان». «نشأة كتاب نرش من قصري وقت بعد الكتاب)، نرش بعد
عن يتحدَّثون «الجميع قال وبأنه آراؤه»، به حظيت الذي العام بالَقبول ا جدٍّ «بُِهر بأنه

بصدمة.» يشعروا أن دون [الكتاب]
مختلفة بلهجٍة الكتاب القاه الذي االستقبال ُوِصف نفسه، العام من الحق وقت ويف
الغضب من مزيٍج من عاصفًة الجوانب جميع يف يثري «إنه ريفيو»:2 إدنربة «ذي دورية يف

واإلعجاب.» والَعَجب الشديد
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خطابًا والدي أرسل الحًقا، اإلنسان» «نشأة كتاب القاه الذي االستقبال وبخصوِص
قائًال: ،١٨٧٢ فرباير ٣ يف دورن الدكتور إىل

هائلًة «ضجًة» أثار اإلنسان» «نشأة كتابي أن مقالتك،3 قرأت حتى أعرف، أكن «لم
من أيٍّ استحساَن يلَق لم لكنه أمريكا، ويف البلد هذا يف هائل برواٍج حظي لقد أملانيا. يف
منِّي، خاطئًا ًفا ترصُّ كان ه نْرشَ أن أظن لذا علمي. حد عىل تقريبًا، الطبيعي التاريخ علماء

أفضل.» لعمٍل الطريَق د سيمهِّ حال، أي عىل لكنه،
بروفة آخُر وكانت ،١٨٧١ يناير ١٧ يف العواطف» عن «التعبري كتاب عىل العمُل بدأ
املبدئية النسخَة أتمَّ يناير. ١٥ يف انتهت قد اإلنسان» «نشأة كتاب طباعة بروفات من
طبعة بإعداد االنشغال بسبب العمُل قوِطع يونيو)، (يف وجيزة مدة وبعد أبريل، ٢٧ يف
بروفات عىل العمل يف ع َرشَ وديسمرب، نوفمرب شهري ويف األنواع». «أصل كتاب من سادسة
نُرش عندما التايل، العام حتى بذلك منشغًال وظلَّ العواطف»، عن «التعبري كتاب طباعة

الكتاب.
خطاباٍت يف العواطف» عن «التعبري كتاب عىل العمل إىل اإلشارات بعُض َوَردت
سنوات بضع مداِر عىل لديه حاًرضا كان الكتاب أساَس أن ح يوضِّ ا ممَّ سلًفا، ُعِرَضت
أبريل ١٥ يف جراي آسا الدكتور إىل خطاٍب يف قال ثمَّ ومن تأليفه. يف فعليٍّا يبدأ أن قبل

:١٨٦٧
وُمطالعتها العواطف» عن «التعبري عن القديمة مالحظاتي إخراج عىل ًرا مؤخَّ «أعكف
أنني أظن كنت الذي بالقْدر ل املفضَّ موضوعي أهميَة أُبرز أن أستطيع أالَّ وأخىش بإمعان،

بغرابة.» أُهِمَل شائًقا موضوًعا يل يبدو أنه غري به، إبرازها أستطيع
عام منذ ما، حدٍّ إىل باله، يشغل كان املوضوع أن تذكُّر ينبغي ذلك، من بالرغم
قد كان أنه ذلك املبكِّرة. دفاتره يف الواردة اإلدخاالت إىل استناًدا وذلك ،١٨٣٨ أو ١٨٣٧

.١٨٣٩ ديسمرب يف األطفال عىل مالحظات إجراء بدأ
يعيشون ممن وغريهم ين امُلبرشِّ مع ذلك وليس املراسالت، من الكثريَ العمل هذا تطلَّب
وظائف علماء مع بل املطبوعة، استفساراته إليهم يُرِسل كان والذين فحسب، الهَمج بني
والسري دوندرز، الربوفيسور من كثرية معلوماٍت عىل حصل فقد أيًضا. واألطباء األعضاء
براون، كرايتون والدكتور أوجل، دبليو والدكتور باجيت، جيمس والسري بومان، دبليو

املالحظة. يف آخرين صني متخصِّ من وكذلك
اإلنسان».] «نشأة كتاب إىل األول الخطاب يشري
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واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] يناير ٣٠ داون،

واالس عزيزي
أُعاملك أالَّ عىل ا جدٍّ حريًصا كنت أنني سيما ال بالغة، بسعادة رسالتك4 غمرتني
بإنصاٍف يتحدَّث أن املرء عىل ا جدٍّ الصعب ومن االحرتام، عدم من قدٍر بأيِّ
ذلك ألصابني إليك، أسأت كنُت ولو آخر. شخٍص مع الرأي يف يختلف عندما
األول املجلَّد أن بسماع ا جدٍّ ُرسرُت ثانيًا، بتصديقه. ستقبل ا ممَّ أشدَّ بحزٍن
يف أشكُّ رصت أنني حدِّ إىل ا جدٍّ كلَّه املوضوع سئمت قد فأنا اهتمامك؛ يثري
تُعدَّل لم اإلناث أن عن الحديث عند قصدُت، اإلطالق. عىل منه جزء أي قيمة
يكتسبها التي السمات انتقال منَْع كالمي يشمل أن الحماية، أجل من خصوًصا
للتأثري «تتعرَّض أقول أن األفضل من كان أنه أرى اآلن لكني األنثى، إىل الذكر
قصدي يكون أن املمكن من ربما القبيل. هذا من ما مصطلًحا أو خصوًصا»،
إىل أساسية بصفٍة تستند استنتاجاتي إن أقول دعني الثاني. املجلَّد يف أوضَح
عليه تبدو ما مراعاِة مع واحدة، مجموعًة باعتبارها كلِّها الحيوانات إىل النظر
من األوىل النسخة كانت الطوائف. جميع يف شيوٍع من الجنسية الفروق قواعُد
بعد ا. جدٍّ وثيًقا اتفاًقا تقوله ما مع تتفق األجنحة بحرشفيات املتعلِّق الفصل
ُمضطر أنني وارتأيت األجنحة، حرشفيات جزء إىل وُعدُت العمل، واصلُت ذلك،
األجنحة حرشفيات جزءَ وطالعُت الجنيس االنتقاء جزءَ أنهيت ثم تعديله، إىل
الرب من أرجو تعديله. إىل مضطر بأنني ًدا مجدَّ وشعرت األخرية، للمرة بإمعان
عن تحدَّثُت قد أكون وأن استنكارك، يثري يشء أيُّ الثاني املجلَّد يف يكون أالَّ
بإمعاٍن ليس (ولكن للتو قرأت ألنني النقطة؛ هذه من أخاف بإنصاف، آرائك
منصًفا يكون أن ينوي كان أنه تام» «بيقني وأشعُر ميفارت،5 كتاَب كاٍف)
تماًما منصًفا يكن لم أنه أرى وأنا الالهوتية)، بالحماسة مدفوًعا كان (لكنه
السلسلَة فيه يطرح الذي ذاك هو األكربَ التأثريَ سيرتك الذي الجزء أن أظن …
نُفرسِّ أن نستطيع ال والتي الحوت، عظام لحالة املشابهة الحاالت من الكاملة

بضعة أن لو بايل، تشغل ال الحاالت هذه مثل لكن التدرُّجية، الخطوات فيها
تخمني عىل حتى سيجرؤ كان الذي ذا فَمن منقرضة، كانت األسماك من أنواع
التسماني، البرب كحالة حالٍة يف ا وأمَّ سباحة؟ مثانِة يف أصًال نشأتا قد الرئتنَي أن
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تشابه مجرَّد الكلب وفكِّ فكِّه بني التشابه إن يقول أن يجب كان أنه فأرى
أرى رها. وتطوُّ وتناظرها األسنان عدد يف بشدة مختلفان االثننَي ألن سطحي؛
أنه بد ال مًعا، السمات من عدد تعديل رضورة عن حديثه معرض يف أنه، أيًضا
كثرية نقاٍط تعديِل عىل االنتقاء، خالل من القدرة، لديه اإلنسان أن يف يفكِّر كان
السلوقي الكلب تهجني يف الحال هي مثلما ذلك، من يقرتب نحٍو عىل أو تزامنيٍّا،
يف بإسهاب املسألة هذه به عرضُت الذي النحو عىل وذلك السباق، خيول أو
تجاه احتقاًرا ويُبدي رشًسا هجوًما ميفارت يشن الداجنة». «الحيوانات كتابي
سعيد إنني ذلك. ستفعل أنك ا جدٍّ ح املرجَّ ومن األخالقي»، «الحس عن كتبتُه ما
بالطبيعة يتعلَّق «فيما اإلنسان، فيها وضعُت التي املرتبة مع يتفق بأنه للغاية

تمييزه. يف املبالغة يف أخطأت أنني يرى إنه بل الحيوانية»،
بالغة؛ بسعادة غمرتني لقد الحد. هذا إىل الثرثرة إطالة عىل سامحني
بكل آُمل قصد. غرِي عن إنصاٍف بال آراءك عالجت قد أكون أن خشيت ما فأشدُّ
يقوله بما اآلن كثريًا أكرتث أُعد لم أيًضا. الثاني املجلَّد يف ذلك أتفادى أن صدٍق
املوضوعات هذه مثل ففي تماًما، متفَقني لسنا أننا بخصوص ا أمَّ اآلخرون.
قد منهما وكلٌّ ا، تامٍّ اتفاًقا رجالن يتفق أن املستحيل من يكون يكاد دة، املعقَّ
يفعال أن الطبيعي غري من سيكون اآلخر، عن مستقالٍّ استنتاجاته إىل ل توصَّ

ذلك.
األبد إىل إخاليص بالغ مع
داروين يس

كتاب بخصوص والدي راسلوا الذين أوائل من كان هيكل الربوفيسور أن [يبدو
التالية: الفقرة والدي ردِّ من أقتبُس ييل، وفيما اإلنسان». «نشأة

بكل أقول أن ويمكنني الشائق، خطابك عىل ألشكرك إليك أرسل أن من يل بد «ال
قراءته. يف بلغتَه الذي الحد إىل كتابي تستحسن بأنك ُرسرُت ساحر. خطاب إنه صدٍق
ما إىل فيها أُشري أن يجب كان التي املرات عدد حياَل شديد وشكٍّ بالغة بحريٍة شعرُت
أن ينبغي كان قبل، من نرشتَه قد ا ممَّ كتابي يف الواردة األفكار جميع أن فالحق نرشتَه؛
لكن عنك، مستقلٍة بصورٍة إليها لت توصَّ قد كنُت وإن أعمالك، من مأخوذٌة أنها عىل تُذَكر
يف مني كامل اعرتاٍف بإدراِج فاكتفيت قراءته، عند ا جدٍّ ممالٍّ كتابي سيجعل كان هذا

321



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

قد بأنني سعادتي مدى لك أصف أن أستطيع ال كافيًا.6 ذلك يكون أن أمِل عىل البداية،
التعبري يف أبالغ لم أنني من متيقن أنا كاٍف؛ بوضوٍح بجهودك الشديد إعجابي عن ت عربَّ

عنه.»]

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
مارس١٨٧١ ١٦ داون،

واالس عزيزي
من بالغ بلُطف فيها عني تتحدَّث إنك العظيمة.7 النقدية مقالتك للتو قرأُت
السري وقال هنا، اليل آل كان مادتها. يف ممتازة أيًضا وهي النواحي، جميع
أضافت وكما مثلك، النقدية العلمية املقاالت كتابة يجيد أحٍد من ما إنه يس
ا عمَّ إطالًقا تغُفل أن دون جيد، كل انتقاءُ أيًضا منك يرسُّ ا ممَّ فإن باكيل، اآلنسة
مقالتك أرى الدوام عىل سأظل ذلك. كل يف تماًما معهما أتفق وأنا سيئ. هو
فيما كتابي لها يتعرَّض قد التي اإلساءة كثرت ومهما عظيًما، رشًفا النقديَة
نختلف كنا وإن مقالتك، يف العزاءَ فسأجد بالتأكيد، سيحدث ما وهو بعد،
تكون أن أخىش لكني آرائي، عىل باعرتاضاتك ذهني يف محتفًظا سأظل بشدة.
أسابيَع مرِّ عىل أُفكِّر ظِللُت كبرية. بدرجٍة ذهني يف ثابتًة صارت قد اآلراءُ هذه
من كراساٍت وغطَّيُت واالنتقاء، الوراثة مسألُة تطرحها التي الصعوبة يف طويلة
وإن أستِطع، لم لكني لها، حلٍّ إيجاِد إىل سعيًا املالحظات من هائل بكمٍّ األوراق
بذكِر سأكتفي ذلك. استطعُت لو كبري بارتياٍح سأشعر أنني يل الجيل من كان
حالة يف اللون، أن بها تُعاِرض التي بالُحجة ا جدٍّ أُعِجبت لقد ثالثة. أو تعليَقني
الدليَل أرى كنت ما دائًما فأنا الجنيس.8 االنتقاء طريق عن اكتُِسَب قد الحرشات،
لدى املوسيقية البنى بأن ُسلِّم إذا أنه، أظن زلت ما لكني ا، جدٍّ ضعيًفا ذلك عىل
أن إطالًقا املستبَعد من يكون فلن الجنيس، االنتقاء عْرب اكتُِسبَت قد الحرشات
بتعرية املتعلِّقة ُحجتك مع أتفق نفسها. بالطريقِة اكتُِسبَت قد األلوان تكون
التفضيالت إن فيها تقول التي أيًضا، بالحرشات املتعلِّقة وتلك عر، الشَّ من البرش
عديدة أجياٍل مرِّ عىل تقريبًا هي كما تبقى أن يجب الجنَسني أحُد يحبِّذها التي
إذا سليمًة ستكون الُحجة هذه أن وأعتقد تأثري، أيُّ الجنيس لالنتقاء يكون لكي
الجنة طيوَر يزيِّن الذي الزاهي الريش أن املثال، سبيل عىل أنَكر، َمن استخدمها
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ا، حقٍّ كذلك كنَت وإذا ذلك، بصحة تُسلِّم أنك أعتقد الطريقة. بهذه اكتُِسَب قد
أنني قصرية مدٍة منذ أدركُت أخرى. حاالٍت يف ُحجتك تنطبق كيف أفهم فال
اكتساب مسألَة استطاعتي، قدَر أناقش، لم بأنني للغاية مهم أمٍر عن غَفلت
تغيريات دون طويلة لفرتاٍت حالها عىل وبقائها املوروثة، وطبيعِتها التفضيالت،

تُذَكر.

إىل خطاٍب من التالية الفقرة أقتبُس اإلنسان»، «نشأة كتاب نجاح [بخصوص
:(١٨٧١ مارس ٢٢ (بتاريخ النكسرت راي الربوفيسور

عىل دليًال ذلك باعتباِر رائعة، مبيعاٍت ق حقَّ كتابي أن بسماِع ستفرح أنك «أظن
فحسب لالزدراء بل اآلن حتى لإلساءة أتعرَّض لم … إنجلرتا تشهده الذي املتزايد التحرُّر
القوية، اإلساءات لبعض أتعرَّض سوف أنني (رغم املسكينة» أثنيام» «ذا دورية يف حتى

شك). بال
(بتاريخ واالس السيد إىل خطابًا أرسل انتباهه، لفتت التي النقدية املقاالت بخصوص

فيه: قال ،(١٨٧١ مارس ٢٤
لالنتباه. ا جدٍّ الفت وهو جازيت»، مول «بول صحيفة يف كتابي عن ثاٍن مقال «يوجد

اهتمامي. بالغ أيًضا سبيكتاتور»9 «ذا مجلة يف الواردة املقاالت أثارت وقد
موراي: السيد إىل خطاٍب يف قال مارس، ٢٠ ويف

أحب فأنا .[١٨٧١ مارس ٨] نونكونفورميست» «ذا جريدة عىل جزيًال «شكًرا
بنُقاٍد سمعَت إذا الحقيقية. الفائدة بعَض يل يحمل وهذا يُكتَب، ما كلِّ عىل االطالَع
جارديان» و«ذا «ريكورد» مثل الدينية، الصحف سيما ال املألوفة، غري حف الصُّ يف
اآلن، حتى بإساءاٍت10 يُقابَل لم الكتاب أن الرائع من بإخباري. فلتتكرَّم تابلت»، و«ذا
استحسانًا النقدية املقاالُت تحمل العموم، يف محالة. ال لها سأتعرَّض أنني أظن لكني

شديًدا.»
إىل ،(١٨٧١ أبريل ١٣) موراي السيد إىل خطاٍب من املقتبسة التالية، الفقرة تُشري

تايمز».11 «ذا صحيفة يف نقدية مقالٍة
بالعلوم، ُمِلمٍّ غري إنه تايمز». «ذا مقالة كاتب ُهوية عن فكرٍة أيُّ لديَّ «ليست
بُحجته كثريًا أكرتث ال لذا والكالسيكية؛ امليتافيزيقية باألفكار مليئًا ثرثاًرا رجًال يل ويبدو

الكتاب.» بمبيعات رضًرا ستُلِحق أنها أعتقد كنت وإن املعارضة،
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و١١ مارس ٤) ريفيو» ساترداي «ذا دورية يف اإلنسان» «نشأة لكتاب نقٌد َوَرد
اقتباس ويمكن «ممتاز». بأنه إياه واصًفا والدي عنه تحدَّث وقد .(١٨٧١ عام من مارس
للَقبول العريض األساس لتوضيح مارس) ٤ يف نُِرش (الذي األول النقدي املقال من فقرة
وتكوينه وأصله نفسه اإلنساَن َضمَّ أنه يدَّعي «إنه اآلن: ر التطوُّ فكرُة به تحظى الذي العام
الحيوانات أشكال كل عْرب تتبُّعه إىل سابًقا يسعى كان الذي د املوحَّ اإلطار هذا ضمن
يف طتها توسَّ التي أعماله بفضِل الزمنية، الفرتة تلك يف اآلراء نمو أسفر وقد رتبة. األدنى
تشغلها كانت التي من بكثري أفضَل مكانٍة يف املسألة هذه مناقشِة وضِع عن األول، املقام
األوىل، املبادئ أحُد أنها عىل حينذاك تُعاَلج ر التطوُّ مسألة كانت ما فنادًرا عاًما. ١٥ قبل
الحجَج فيها يعِرض أوىل بفرصة ليحظى معركة بخوِض ُملَزًما داروين السيد يَُعد ولم
ا جدٍّ والواعدة املميَّزة األسماء من كتيبٍة من بدعٍم هي كما تحظى التي لفرضيته، املركزية

كَليهما.» األرضية الكرة نصَفي يف
اإلنسان» «نشأة كتاب يف وُوصف وولنر، السيد اكتشفه الذي األذن، نتوء أن يبدو

وولنر: السيد إىل خطاٍب يف والدي قال إذ الشعبية؛ امُلخيلة بََهر قد
(دورية النقاد أحُد ذا هو فها ا. جدٍّ شهريًة األذن أعىل يف الناتئة املنطقة تلك «صارت
ة وثمَّ الوولنرية.12 بالزاوية مازًحا، اقرتحُت كما ى، تُسمَّ أن يجب إنها يقول «نيترش»)
أنه وأعتقد ر، التطوُّ تامُّ أذنَيه يف النتوء أن اكتشف ألنه الشديد بالفخر يشعر أملاني رجٌل

ألذنَيه.»] فوتوغرافية صورًة إيلَّ سرُيسل

إنيس13 برودي جون إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] مايو ٢٩ داون،

إنيس عزيزي
ا عمَّ أتساءل كنت ما أحيانًا لألمانة، ألنني، امُلبهج؛ خطابك ي بتلقِّ ا جدٍّ ُرسرت
اإلنسان»].14 [«نشأة األخري كتابي نِرش بعد هالًكا منبوذًا سرتاني كنَت إذا
الطبيعي التاريخ علماء من فكثريٌ معي؛ تتفق ال أنك من إطالًقا ب أتعجَّ ال
الغرابة مدى أرى حني ذلك، من بالرغم أيًضا. معي يتفقون ال املتمرسني
«أصل كتاب نرشت أن منذ الطبيعي التاريخ علماء ُحكم بها تغريَّ التي الشديدة
مماثًال إجماًعا سنوات، ١٠ غضون يف سنشهد، أننا باقتناٍع أشعر األنواع»،

… اإلنسان جسد مسألة بشأِن
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كتاب عىل العمل تقدُّم أوجل الدكتور إىل املرسلة التالية الخطابات [تتناول
العواطف».] عن «التعبري

مارس[١٨٧١] ١٢ داون،
أوجل الدكتور عزيزي

بأوضِح معرفته أريد كنت ما بكلِّ يُخربانني وهما كَليهما، خطابَيك يُت تلقَّ
سأطرح قلبي. أعماق من أشكرك بالفعل. دائًما خطاباتك كدأِب ممكنة، طريقة
أخىش العواطف. عن بالتعبري املتعلِّق ل املفضَّ موضوعي مقالة يف القاتل15 حالة
تُشكِّل عليه فإجابتك مضنيًا؛ جهًدا كبَّدك قد استاكيوس قناة سؤال يكون أن
لتحسني الدهشة عند يُفتَح ال الفم أن تماًما الواضح من مكتملة. قصرية مقالًة
منذ عادة؟ مفتوحًة أفواههم م الصُّ الرجاُل يُبقي ملاذا لكن فحسب. السمع
األمام إىل رأسه بإمالِة وذلك أصمَّ، صديًقا يُقلِّد هنا رجل ة ثمَّ كان أيام، بضعة
يقول أصمَّ. لرجٍل حيٍّا تمثيًال ذلك كان فاه، فاغًرا املتحدِّث، نحو والجانبنَي
أيهما أتذكَّر ال «أنِصت»، أو واستمع» أنفاسك «احبس ما: موضٍع يف شكسبري

س التنفُّ عند يستطيع، املرء أن يل ويبدو األنفاس، ع تُرسِّ الدهشة بالتحديد.
له يتيرسَّ ا ممَّ أكرب بهدوءٍ املفتوح فمه عْرب س يتنفَّ أن األقل، عىل الرسيع
إىل نظًرا ذلك. يف شكَّكت أنك أيام بضعِة منذ رأيت أنفه. عْرب سه تنفُّ عند
يقع األنف عْرب س التنفُّ أن فأظن األيام، هذه يف اختصاصك هو االعرتاض أن
اعترب برأيك. وتخربني النقطة، هذه ل تتأمَّ أن أرجو لذا كذلك؛ نطاقه ضمن
إىل أُشريَ أن إىل اضُطررُت ته.16 بُرمَّ األمر ستفهم وعندئٍذ ح، تُلقَّ زهرًة األنَف
هل أعني صحيح، الصفحات ترقيم فهل الشم»؛17 «حاسة عن البحثية ورقتك
عىل بشدة أعرتض فأنا كذلك، يكن لم إذا ٣؟ ،٢ ،١ املنوال: هذا عىل يسري
يعرتض وكذلك خاطئًا، ترقيًما املهداة النُّسخ برتقيم البعُض اتبعها التي الخطة
ُعجالة يف أيام. بضعة قبل خطاب يف يل قال كما أيًضا، هذا عىل رولستون

رسيعة.
إخاليص بالغ مع
داروين يس
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أوجل دبليو إىل داروين تشارلز من
مارس[١٨٧١] ٢٥ داون،

أوجل الدكتور عزيزي
ألتمس ولهذا مالحظتها»؛ أودُّ جديدة نقطة ة «ثمَّ لكن بغيًضا، ممالٍّ ستظنني
وتتفاعل فجأة، مرعبًا شيئًا تصادف أنك ممكن إتقان بأشدِّ تتخيَّل أن منك
مرًة فضلك من ذلك فلتفعل ُرعب»، «رعشة مفاجئة، بسيطة بهزٍة ذلك مع
املتبقي الجزءَ «بعدئٍذ» ولتقرأ تستطيع، ما بأفضِل نفسك ولتالِحظ اثنتنَي، أو
ما أدهشني فقد ذلك. ستفعل أنك عىل ِبناءً وضعته الذي الرسالة، هذه من
الطريقة. بهذه فُت ترصَّ كلما تنقبض العنقية الجلدية عضلتي أن من وجدتُه
املرء يفعله أن يُمكن ما إىل انظر (ملحوظة: لديك؟ العضلة تلك تنقبض هل
وهي أَال فظيعة، بكذبة الرسالة هذه بدأُت قد ذا أنا فها العلم؛ أجل من
األشخاص، بعَض أجعل أن سأحاول جديدة).18 نقطًة تدرس أن أُريدك أنني
أن لديهم، العضلة هذه بوجوِد حتى يعرفون ال أنهم حظهم ُحسن من الذين
التعبري مسألَة يفهم أن شخص ألي جدٍّا امُلرِهق من الطريقة، بهذه فوا يترصَّ
املرء تُصيب التي االرتعاشة أو باالرتجافة شبيهٌة الرعشة هل العواطف. عن
يف العنقية الجلدية العضلة مالحظة يُمكن فربما كذلك، كانت إذا الحمى؟ قبل
االرتعاش، بمسألِة ا جدٍّ ا مهتمٍّ كان بأنه باجيت أخربني لقد الحاالت. هذه مثل
تمرير أن أيًضا ذكر بشدة. ه يُحريِّ كان وأنه املوضوع، هذا عن مخطوطًة وَكتَب
العضلة بخصوص خطابًا إليه سأُرسل ربما ارتعاشة. يُسبِّب ما غالبًا القسطرة
الطرق، بشتَّى مساعدتي يف بالًغا كرًما يُبدي ما دائًما فهو العنقية. الجلدية
ذو أيًضا فأنا أزعجه؛ أن ضمريي يؤلم ولهذا العمل، يف كثريًا يُفِرط لكنه
استطعت، إذا ساعدني ذلك. تعتقد أن لك يحق كما كبريًا يكن لم وإن ضمري،
من االنهيار عىل رائًعا مثاًال إيلَّ أرسلتها التي القاتل حالة كانت لقد وسامحني.

الخوف. شدة
إخاليص بالغ مع
داروين يس
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أوجل الدكتور إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] أبريل ٢٩ داون،
أوجل الدكتور عزيزي

متيقن وأنا أجيل. من له بتحمُّ تكرَّمَت الذي البالغ العناء لكل ا حقٍّ ممتن إنني
محدَّدة؛ معلومات إعطائي تستِطع لم ألنك تعتذر يجعلك مربِّر وجود عدم من
تهمني ال إطالًقا. عليه الحصول عُت توقَّ ا ممَّ بكثري أكثُر بالفعل به أمددتني فما
ر أتصوَّ (ألني م ستتفهَّ أنك أعتقد لكني كثريًا، العنقية الجلدية العضلة حركُة
تماًما. ًا متحريِّ أكون أالَّ يف الشديدة رغبتي ا) جدٍّ متشابهان عقَلينا أن دائًما
لكنها، واالرتجاف، الخوف بسبب تنقبض ما أحيانًا أنها اآلن أعرف رصت
يعانيها كالتي مطوَّلة خوف بحالة اإلصابة بسبب تنقبض ال يبدو، ما عىل

… املجانني
مؤلَّفات يف إسهاًما يُعد الذي — األنواع» ن «تكوُّ ميفارت السيد كتاب [نُِرش
«نشأة كتاب ظهور قبل ،١٨٧١ عام يف — بالًغا اهتماًما أثار والذي ر، التطوُّ
والدي إىل رايت تشونيس الراحل من املرَسل التايل، الخطاب ويشري اإلنسان».

الكتاب]: هذا إىل ،(١٨٧١ يونيو ٢١ (بتاريخ
من يوليو عدد يف ستُنَرش بمقالٍة خاصة حة منقَّ طباعة بروفات … «أرسُل
تكون أو اهتمامك تنال أن أمِل عىل وأُرسلها ريفيو»؛ أمرييكان «نورث مجلة
األنواع»]، ن [«تكوُّ ميفارت السيد كتاب أن يل يبدو لك. كبرية قيمة ذاَت حتى
االستناُد يمكن ا جدٍّ جيدة خلفية بمثابة له، نَقًدا األساس يف املقالُة هذه تُعد الذي
عن دفاًعا املقالة، يف طرحها إىل أسعى كنت التي االعتبارات تقديم يف إليها
يف اإلسهام هي الخاصة غايتي كانت لها. وتوضيًحا الطبيعي االنتقاء نظرية

عام.»19 بوجه الفلسفية األسئلة من الصحيح موضعها يف بوضعها النظرية
خطابًا والدي كتب رايت، السيد من املرَسلة الطباعة بروفات بخصوص

فيه:] قال واالس السيد إىل

[١٨٧١] يوليو ٩ داون،
واالس عزيزي

أرغب ألنني رايت؛ تشونيس كتبها نقدية مقالًة الربيدية الدفعة هذه ضمن أُرسُل
أفضَل ناقًدا أعتربك فأنا إرساله. تستطيع حاملا فيه رأيك يصلني أن يف بشدة
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غري بأسلوب مكتوبًة كانت وإن لإلعجاب، مثريًة املقالة يل تبدو بكثري. مني
بالغ تأثريٌ ميفارت لكتاب املعرفة. نقص بسبب أجزائها بعض يف وسيئًة واضح،
املقالة أن رأيَت إذا ثَم، ومن باألخص. وضدي الطبيعي، االنتقاء نظرية ضد
ُكتيب صورة يف بنرشها إذٍن عىل للحصول خطابًا فسأُرسل نسبيٍّا، ولو جيدة
املخطوطة يف الواردة اإلضافات مع بشلن، تُباع التي الُكتيبات تلك من صغري

… املقالة نهاية يف لذكرها املقام يتسع لم التي الخطاب)، بهذا (مرفقة
األنواع»، «أصل كتاب من ورخيصة جديدة طبعة إصداِر عىل اآلن أعمُل
وأدرُج ميفارت، كتاب يف وَردت التي تلك من نقاط عدة عىل أردُّ وسوف
الجانب عىل يُركِّز تناوًال املوضوع أتناول لكني الغرض، لهذا جديًدا فصًال
يِقلُّ بينما رايت، عمُل بها يتَّسم التي تلك من كثريًا أكربَ بدرجٍة امللموس املادي
أحدنا يعرضها التي املناقشة تتضارب فلن الفلسفية؛ املعالجة عىل تركيزي
ما درست بعدما إنني، أقول حني بًا متعصِّ ستظنني اآلخر. يعرضه ما مع
كتاب يف الواردة اآلراء بأن اآلن من اقتناًعا أشدَّ قبُل من أكن لم ميفارت، كتبه
رأيت عندما حزنُت تفصيل). دون (أي العموم» «يف صحيحٌة األنواع» «أصل
ميفارت إىل شكوُت لقد رايت.20 اكتشفه ما وهذا كالمي، من ميفارت حذفه ما
مقصدي، يُغريِّ ثمَّ ومن عباراتي، بداية باقتباِس حالتنَي، يف يكتفي، أنه من
معاملًة أعتربه ا ممَّ أخرى حاالٌت وتوجد كلمات. سيحذف أنه َقط أظن لم لكني
باألمانة، التحيل ينوي كان وإن أنه، الشديد األسف مع أستنتُج ُمنصفة. غريَ

… بإنصاف ف الترصُّ عن يُعجزه حدٍّ إىل ا جدٍّ ب متعصِّ

تشونيسرايت إىل داروين تشارلز من
١٨٧١ يوليو ١٤ داون،

العزيز سيدي
التي النقدية كاملقالة الرضا ببالغ غمرتني مقالًة حياتي يف قرأت ما نادًرا
دقيقٌة ذاكرتك أن بد ال تقريبًا. تقوله ما كلِّ يف أوافقك إيلَّ. بإرسالها تكرَّمت
عىل قدرتك إن ثم شخصيٍّا، أنا أعرفها ما قدَر جيًدا أعمايل تعرف ألنك للغاية؛
بينما ا. جدٍّ نادرة صفٌة خربتي، حد عىل وهذه، ا، حقٍّ مذهلٌة اآلخرين أفكار فهِم
كلمة كل بتحليل القدرة؛ هذه اكتسبَت كيف أدركُت القراءة، يف ُقدًما أميض كنت

شامًال. تحليًال
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طبِع بإعادة تًا مؤقَّ يل تأذن هالَّ صنيًعا. يل تسدي أن منك سألتمس اآلن …
أحَظ لم ألنني فقط؛ تًا ُمؤقَّ ذلك أطلب بشلن؟ صغري ُكتَيب صورة يف مقالتك
٢٠ نحو سيُكلِّفني، ذلك أن ر أتصوَّ املوضوع. يف للتفكري الوقت من بمتسع بعُد
حسبما الُكتيبات، أن هو األسوأ لكن اإلعالنات، تكلفُة ذلك يف بما جنيًها ٣٠ أو
يف طاقتك فوق شديًدا عناءً ستتكبَّد أنك ترى هل مبيعات. أيَّ ق تُحقِّ ال أسمع،
العنوان أن أظن الكتيب»؟ إصدار الحتمالية بًا «تحسُّ عنوانًا إيلَّ تُرسل أن سبيل

ميفارت. اسم ن يتضمَّ أن ينبغي
أنني م وتتفهَّ ستتكرَّم أنك يعني فهذا عنوانًا، وأرسلت اإلذن منحتني إذا …
ُكتَيب يُقرأ أن احتمال أيُّ ثمة كان إذا ا عمَّ أوًال االستفسارات من مزيًدا سأُجري

كهذا.
امتناني وخالص تحياتي أصدق تتقبَّل أن أرجو
داروين يس

قال رايت، السيد إىل خطابًا والدي أرسل أكتوبر ٢٣ ويف الخريف، يف الُكتَيب [نُرش
فيه:

جليلة خدمًة سيقدِّم أنه من متيقن أنا ُكتَيبك. ظهور عن راٍض بأنك ا جدٍّ «ُرسرُت
رايت»، تشونيس («خطابات هكسيل.» عنه يل عربَّ الذي نفسه الرأي هو وهذا لقضيتنا،

[.(٢٣٥ الصفحة

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] يوليو ١٢ داون،

الصعِب فمن ميفارت، عىل الرد يف قه سأُحقِّ الذي النجاح مدى يف بشدة أشكُّ …
واضًحا النقاَش أجعل وأن فيها، مشكوك نقاٍط عىل اعرتاضات عىل أردَّ أن ا جدٍّ
ربما أنني األمر يف ما أسوأ فقط. معيَّنة نقاٍط بانتقاء سأكتفي بسالسة. للُقرَّاء
سيستغرق فهذا منفصلة؛ نقاط عن بحثًا مراجعي كل عىل االطالَع أستطيع ال
الِحجاج عىل قدرتك أملك كنت ليتني للغاية. الشاق الجهد من أسابيع ثالثة مني
وأنىس وقتي أشغل أن استطعت ولو يشء، كل من بالسأم حاليٍّا أشعر بوضوح.
يُمكنني ولكن أبًدا. أخرى كلمًة أنرش فلن اليومية، مآيسَّ باألحرى أو همومي،

329



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

اللقاء، إىل سيئ. هجوٍم من للتو تعافيت بعدما قريبًا، سأبتهج إنني القول
املفقودة الحلقات عن أقول أن أستطيع ال بشئوني. أُزعجك ملاذا إطالًقا أعرف ال
لكن السيلوري، قبل ما عصوِر عىل بشدة أعتمد أن ينبغي قلتُه. ا عمَّ زيادًة

اللقاء. إىل بغيض. كشبح حينئٍذ يَظهر تومسون دبليو السري
منه أقرأ لم ريفيو»،21 كورتريل «ذا دورية يف يل جدٍّا الذع نقٌد يوجد …
أن أظن يجعالنني وأسلوب براعٍة من فيه رأيته ما صفحات. بضع سوى
دورية يف النقد هذا الرجال. ر أحقِّ أنني عىل قريبًا إيلَّ سيُنظر كاتبه. هو ميفارت
لن كان وإن رايت، يس كتبه ما نِرش إعادة عىل يَُحضني ريفيو» كورتريل «ذا
يقوله ما وأن ميفارت، يعارض َمن يوجد أنه فقط ألُظِهر اإلطالق؛ عىل يُقرأ
كانت إذا ما يعلم وحَده الرب … تفكري دون يُصدَّق أالَّ ينبغي ميفارت) (أي
وآخرين؛ ميفارت ضد فصًال أنَرش أن إىل ستصمدان املعنوية وروحي قدرتي

ا. جدٍّ سيئ نحٍو عىل ذلك سأفعل بأنني وأشعر بشدة، الجداَل أكره فأنا
كتبه مقاٍل موضوَع أعاله املذكور ريفيو» كورتريل «ذا دورية نقد [كان
نوِقش وكذلك ريفيو». كونتيمبوراري «ذا مجلة من نوفمرب عدِد يف هكسيل السيد
االنتقاء نظرية يف «إسهام عنوان يحمل الذي واالس السيد ُمجلَّد املقال هذا يف
سنعرض ميفارت. للسيد األنواع» ن «تكوُّ كتاب من الثانية والطبعة الطبيعي»،
كورتريل «ذا دورية ناقد يعتقد هكسيل. السيد مقال من مقتطًفا ييل فيما
اختالًفا «أكثر اإلنسان أن ما، حدٍّ إىل ر التطوُّ بفرضيِة مؤمنًا كان وإن ريفيو»،
أقدامها.» تطؤه الذي األرض تراب عن هؤالء اختالف من الغوريال، أو الفيل عن
كَليهما والدِّين للفلسفة األوىل املبادئ «ازدرى قد والدي أن أيًضا الناقد ويدَّعي
يُؤكِّد الذي اآلخر، االدعاء من هكسيل السيد وينتقل إليها». داعي ال بمعارضٍة
ر التطوُّ بني تعارضرضوري وجود عدَم ريفيو» كورتريل «ذا دورية ناقُد فيه
أن ومفاُده ميفارت، السيد يتبنَّاه الذي وضوًحا األكثر املوقف إىل والدِّين،
عىل وضوح بكل يتفقون الرومانية الكاثوليكية الكنيسة يف التقليديني املسئولني
العلم يتطلَّبه قد ما كلِّ مع تعاليمهم «تتوافق ثمَّ ومن االشتقاقي، الخلق تأكيد
املسيحية» الفلسفة «دراسة إىل بالحاجة هكسيل السيد شعر وهنا الحديث».
العمل فبدأ ميفارت، السيد به يتحدَّث والذي حال)، أية عيل اليسوعي، (بثوبها
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هناك من وأرسل أندروز، سانت يف آنذاك يقيم كان فوًرا. الحاجة هذه سد عىل
قائًال: والدي إىل خطابًا

جيدة نسخٌة وفيها ممتازة، مكتبة هنا توجد أنه الشديد، حظي ُحسن «من
قيِّم هذا أدَهش بينها، فُغصُت املطويات. من َدزِّينة يف سواريز،22 كتاب من
فخ إىل ظ املتيقِّ الحناء أبي طائر يحدِّق «كما صتها تفحَّ وبعدما بشدة، املكتبة
وكانا بأبازيم مغلَقني كانا اللذَين الجليَلني املجلََّدين معي أخذت ار»،23 الحفَّ
تُضاهى ال التي هكسيل السيد قدرَة يعرفون الذين أولئك حتى ا.» جدٍّ واعَدين
سواريز كالم بها جعل التي الرباعة من بوا تعجَّ أنهم بد فال كتاب أي دحض عىل
جديدة شخصيٍة ثوِب يف هذا من خرجُت «لقد قائًال: كتب أنه ذلك موقفه. يؤيِّد
ميفارت وأفحمُت الكاثوليكية، التقليدية الدينية املعتقدات عن ُمدافع إىل بتحوُّيل

به.» يؤمن الذي نَبيِّه فم من بكالٍم
نفسية ترشيِح عىل هكسيل السيد نقِد من املتبقي الجزء معظُم ويُركِّز
اعرتاضات أيًضا ويتناول األخالقية. وآرائه ريفيو» كورتريل «ذا دورية ناقد
بالقدرات يتعلَّق فيما طبيعية أسباٍب خالل من التطوُّر نظرية عىل واالس السيد
دورية ناقد ُمعاملة وصفه لتربير صفحتنَي ص خصَّ وأخريًا، لإلنسان. العقلية
سواء.» حدٍّ عىل الئقة وغري منصفة «غري بأنها داروين للسيد ريفيو» كورتريل «ذا

هكسيل.] السيد مقالة نرش قبل ُكتبا التالينَي الخطابنَي أن سيتبنيَّ

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] سبتمرب ٢١ داون،

هكسيل عزيزي
ألنك رائع رجٍل من لك يا … عديدة نَواٍح من بشدٍة خطابك أسعدني لقد
يرسني هذه! القديمة امليتافيزيقية األلوهية كتِب مع التعامل مشقة ل تتحمَّ
كتابه أحدث لقد ما. حدٍّ إىل وتهاجمه ميفارت قاله ما عىل سرتدُّ أنك ا جدٍّ
كان إيطاليا. من حتى أمس، يوم أصداءه الحظُت إذ تقول؛ كما بالًغا، تأثريًا
الخاصة، نفقتي عىل ينرش، أن رايت تشونيس من أطلب جعلني ما هو هذا
ال أنه ذلك سيئ. بأسلوٍب مكتوبًة كانت وإن ا، جدٍّ ذكيًة أراها التي مقالته
ال أنه أظن بالتفصيل. ميفارت قاله ما لتناول يكفي ما املعرفة من يملك
ريفيو» كورتريل «ذا دورية مقالة كاتب هو أنه يف شكٍّ أدنى يوجد أن يُمكن
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أُدرج وسوف األنواع»، «أصل كتاب من جديدة طبعة إعداد عىل اآلن أعمل …
عىل للرد األكرب الجزء ص وسأُخصِّ متنوِّعة، اعرتاضات عىل للرد جديًدا فصًال
أولية ِبنًى وجود يف متمثِّلًة صعوبًة ن تتضمَّ التي الحاالت من ميفارت طرحه ما
ُحجته يعرض لم فهو بسهولة. ذلك فعَل أستطيع أنني وأجد فائدة، لها ليس
أقدامنا تحت من اآلن يُسحب البساط … عجيبة أخطاءً ويرتكب قط، بإنصاف
وما قريبًا، أقدامنا أسفل إىل سيعود أنه من واثق لكني األخرى، الجهة نحو
نحو دفعًة البساط ذاك إعطاء سبيل يف تفعله ما نصَف سيفعل إنسان من
مثل كتابِة عىل الرب فليسامحني البداية. يف فعلَت مثلما الصحيحة، الجهة
فأنا بالغ؛ برسوٍر غمرتني ألنك خطؤك هذا لكنَّ املغرور، الطويل الخطاب هذا
عن دفاًعا واحدة كلمة لقول الوقت من بمتَّسع ستحظى أنك َقط ر أتصوَّ لم
ونفنى نموت بعدما طويلة معركة ستكون مراًرا. عنها دافعَت التي قضيتنا،

… التحريف قوَة أشدَّ فما …

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] سبتمرب ٣٠ داون،

هكسيل عزيزي
ًفا متلهِّ كنت ألنني الطباعة؛ بروفات إيلَّ ترسل أن منك ا جدٍّ طيبة لفتًة كانت
بقوة، الالهوتية ميفارت أفكاَر تسحق إنك بها. ُرسرت لقد مقالتك. لقراءة ا» «جدٍّ
أن يُمكن ال والتي كونت،24 ضد كتبتها التي مقالتك تضاهي املقالة هذه تكاد
قراءة هو استثنائي نحٍو عىل أسعدني ما لكنَّ … أبًدا أخرى مقالة أيُّ تفوقها
كورتريل «ذا دورية ناقد [لدى امليتافيزيقية األفكار عن طرحتَه الذي النقاش
ولكن مخطئًا، كان أنه من متيقنًا كنت له. وتعريفه العقل عن سيما ال ريفيو»]،
السليم، املنطقي والحس السليمة املالحظة سوى عليه أعتمد ما لديَّ يكن لم ملَّا
اإلنسان». «نشأة كتاب من الثانية طبعتي يف أقوله أن يمكنني ما أعرف فلم
يُمثِّل … إليك مرجعية وإحالٍة سفلية بحاشية الغرَض هذا فسأستويف اآلن، ا أمَّ
من بالرغم املقالة. أجزاء «أهم» أحَد الشخصية، نظري وجهة من الجزء، هذا
بني التمييز عن القليلة25 كلماتي أن هو باألخص شخصيٍّا «أسعدني» فما ذلك،
تمييًزا، ى يُسمَّ أن جاز إن ميفارت، طرحهما اللذَين األخالقي السلوك شكَيل
مصادر وتعِرض نفسه الرأي تتبنَّى ألنك ا جدٍّ مرسور إنني انتباهك. لفتت قد
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بخصوص يشء أي عن ِمل ستيورات كتابات يف بحثُت لكني تؤيِّده، مرجعية
كاملًة! تك حجَّ بها تعِرض التي الطريقَة أروَع ما جدوى. دون املسألة هذه
أن أظن يشء كل رغم ألنني منه؛ أفضَل آخَر إىل ممتاز جزءٍ من أنتقل إنني
بخصوص واالس ضد طرحتَها التي حجُجك هو كلها مقالتك يف األفضل الجزء
يل: قال لقد سنوات. بضع قبل يل هوكر قاله بما أُخربك أن بد ال الَهَمج. ِفكر
شعرت أنني أُقسُم ا.» جدٍّ طفويل فكري بأن أشعر هكسيل، كتابات أقرأ «عندما
ا جدٍّ الكثريَ تضم إنها رجل. من لك يا مقالتك. طوال بالفعل حقيقي هذا بأن
الجزء غمرني لقد الثاقبة. البديهة ومضات من تخلو وال الرائعة، الفقرات من
أنني سيما ال عادية، سعادة مجرَّد من بكثري أكثر هو بما مقالتك من الختامي
ذلك وغري والغطرسة، ب بالتعصُّ اتهامي بسبب بالخزي شعرت بأنني أعرتف
لديه، ما أسوأ كتب وإن حتى أنه، لك أؤكِّد لكني ريفيو». كورتريل «ذا دورية يف

أبًدا. أخرى مرًة بالخزي يُشعرني فلن

هكسيل عزيزي يا امتناني خالص مع
داروين تشارلز

مولر إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١] أغسطس ٢ ألربي، هريدين،

العزيز سيدي
األصلية. واألفكار بالحقائق للغاية غني فهو اهتمامي؛ بالَغ األخري خطابك أثار
ق حقَّ لقد كتابي. عن قلتَه بما البالغة سعادتي عن بالتعبري أوًال يل اسمح
الفصل بسبب سيما وال بسببه، بالغة إلساءاٍت تعرَّضت لكني «هائلة»، مبيعات
الرب سيئًا. كتابي يعتربون اد النقَّ ومعظم األخالقي، الحس بموضوع املتعلِّق
أنني أعرفه ما كلُّ ا، حقٍّ فيه كامنًة تكون ربما التي املحاسن ما يعلم وحَده
سيتقبَّلون التعوُّد، مع الطبيعي، التاريخ علماء أن أظن بوسعي. ما كلَّ بذلُت
إليها ميَّالون أنهم يبدو التي تلك من أكرب بدرجٍة الجنيس االنتقاء فكرَة
مفهوًما أجعله كيف أعرف ال أنني غري خطابك، نرش يف بشدة أرغب اآلن.
سأستشري لكني امللوَّنة، التوضيحية الرسومات من هائل كمٍّ دون واضًحا
محتفًظا تكون أن صدٍق بكل آُمل النقطة. هذه بخصوص واالس السيد
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«مالحظات بعنوان ما، يوًما كتابًا تنرش وأن خطاباتك، كل من بمالحظاٍت
يعرتف ال القبيل. هذا من يشء أو الربازيل»، جنوب يف طبيعي تاريخ عاِلم
ومن األجنحة، حرشفيات لدى جنيس انتقاء وجود باحتمالية إطالًقا واالس
التي الحاالت بأمِر عرفُت حني جدٍّا ُرسرُت لذا ا. جدٍّ مستبَعد هذا أن املؤكَّد
أجنحتها تعِرض التي ،Hesperiadæ النطاطة الفراشات ملجموعتَي طرحتَها
بهذه أستشهد وسوف ن، امللوَّ هو األجنحة سطَحي من أليٍّ وفًقا مختلف، بشكٍل
وبال مصادفًة يحدث هذا أن أُصدِّق أن أستطيع ال التالية. الطبعة يف الحاالت

… معنيَّ هدف
املتعلِّقة تلك أثارته ا ممَّ أكثَر خطابك يف حقيقة أيُّ اهتمامي تُِثر لم
اإلناث وراء يسَعون الذكور أن عن ممتازة حقيقة إنها التنكُّرية. باملحاكاة
بطريقٍة التنكُّرية املحاكاة يف األوىل الخطوات صعوبة تطرح إنك الخاطئة.
ساعد الجنيس االنتقاء أن عن فكرتُك أثارت لقد ا. جدٍّ و«مقنعة» الفتة
ببايل خطرت نفسها الفكرَة ألن اهتمامي؛ بالَغ الوقائية، التنكُّرية املحاكاَة
أرخبيل يف الحيوانات كل ألوان شحوب وهي تماًما، مختلفة حاالت يف سلًفا
ِخفُت لكني أيًضا، األخرى الحاالت بعض ويف إلخ، وباتاجونيا، جاالباجوس
النحو عىل ما جملًة أُدرَج أن تمانع هل كهذه. فكرٍة إىل التلميح من حتى
املحاكاة ملساعدة ظهر ربما الجنيس االنتقاء أن مولر إف «يظن التايل:
تماًما يؤمنون ال الذين أولئك سرياها جدٍّا غريبة بطريقٍة الوقائية، التنكُّرية
لدى ر يتطوَّ معنيَّ بلوٍن اإلعجاب أن وهي للغاية. مستبعدًة الجنيس باالنتقاء
يل اسمح اللون.» بهذا ُمزيَّنة أخرى أنواًعا ترى ما كثريًا التي األنواع تلك
لالهتمام ا جدٍّ املثري خطابك عىل قلبي صميم من أشكرك بأن أخرى مرًة

…

تايلور بي إي إىل داروين تشارلز من
[١٨٧١ سبتمرب ٢٤] داون،

العزيز سيدي
الشديد االهتمام بمدى أخربك إذ سعادتي بالغ عن بالتعبري يل تسمح أن آُمل
أنه أرى قراءته. من فرغت وقد اآلن البدائية»، «الثقافة كتابك لديَّ أثاره الذي
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طوال مرجًعا وسيظل الدوام، عىل قيًما سيكون أنه املؤكَّد ومن ا، جدٍّ عميق عمٌل
األدنى األعراق لدى األرواحية بها تَتَِّبع التي الطريقَة أروَع ما قادمة. سنوات
أنظر سيجعلني الكتاب هذا إن رتبة. األعراق أعىل لدى الديني اإليمان إىل رتبًة
بقايا أيًضا هي غريبٌة كم جديد. منظور من — إلخ بالروح، اإليمان — الدِّين إىل
الفرتة هذه كل ري تأخُّ من ستُدهش ربما … آثارها أو القديمة السائدة العادات
الشديد مريض وبسبب عيلَّ، يُتىل كان الكتاب لكنَّ إليك، خطابًا أُرسل أن قبل
من وآخر. حنٍي بني القراءة من قصرية فرتات سوى ل أتحمَّ أكن لم ًرا، مؤخَّ
صدق بكل آُمل حال، أية عىل مضنيًا. جهًدا كبَّدك قد العمل هذا إنجاز أنَّ املؤكَّد
بالحذر، املمزوج نفسه، ع املوسَّ باألسلوب األخالق مسألِة لتناول س تتحمَّ أن
هذا. يف فكَّرت أنك األخري الفصِل من يل يبدو األرواحية. مسألة به تناولَت الذي
أن املؤكَّد ومن الشديدة، إجادتك بقدِر العمل هذا إنجاَز يُجيد أن ألحد يكن لم
تُرشدك َمراَجع اآلن لديك أن شكَّ ال لالهتمام. ا جدٍّ ومثري األهمية بالُغ املوضوَع
مثل ُكتَّاب، عدُة يختلف ما وشدَّ الهمج، ألخالق سليم تقديٍر إىل الوصول نحو
أصدَق وتقبَّل إزعاجك، عىل عذًرا املسألة. هذه يف إلخ، إلخ، ولوبوك، واالس،

الشديد. واحرتامي تحياتي

إخاليص بالغ مع
داروين يس

١٨٧٢

من يونيو يف بدأت التي األنواع»، أصل كتاب من السادسة الطبعة كانت العام، بداية [يف
،١٨٧٢ يناير ١٠ يف األخرية الطباعة بروفة حت نُقِّ االكتمال. مشارف عىل ،١٨٧١ عام
الطبعات مجلَّدات عن الطبعة هذه مجلَّد يختلف الشهر. ذلك أثناء يف الكتاب ونُرش
وأخف صفحة، ٥٩٦ من بدًال صفحًة ٤٥٨ من يتكوَّن فهو والحجم؛ املظهر يف السابقة
بالقرب السطور تكديس مع صغري، بخط رديء، ورق عىل وُطِبع أوقيات، ببضع وزنًا
واحدة بميزة السابقة الطبعات عىل ق يتفوَّ كان أنه غري لالستياء. مثري حدٍّ إىل بعضها من
األنواع» «أصل من األخرية الطبعة هذه أن املؤسف من أقل. بسعٍر ُطِرح أنه وهي أَال فقط؛
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من كثريين ُقراءٍ نفوِر إىل أدَّى هذا أن املؤكَّد من كهذا، ا جدٍّ قبيح بشكٍل ظهرت قد
الكتاب.

الطبعة. هذه إىل إضافة أهمَّ األنواع» ن «تكوُّ كتاُب طرحه الذي النقاُش كان ربما
ببعض فائدة، ذات تكون أن يمكن ال األولية الِبنى أن مفاُده الذي االعرتاض املؤلِّف تناول
إنجلرتا يف الُقرَّاء معظم انتباَه لفتت التي النقطة كان االعرتاض هذا أن رأى ألنه التفصيل؛

ميفارت. السيد كتاب يف
وجد أنه القبول هذا وشيوع والدي آراء َقبول ُرقعة اتساع عىل البارزة األدلِة من
تدوين سبيل «عىل :(٤٢٤ الصفحة السادسة، (الطبعة التالية الجملة إدراِج يف رضورًة
بعدِة أيًضا، أخرى مواضَع ويف ِذكُرها، السالِف الفقرات يف احتفظت السابقة، األوضاع
مستقالٍّ خلًقا ُخلقت األنواع بأن يؤمنون الطبيعي التاريخ علماء أن إىل ضمنيٍّا تشري جمٍل
بتلك أفكاري عن ت عربَّ ألنني الشديدة االنتقادات من للكثري تعرَّضُت وقد حدة، عىل كلٌّ
هذا من األوىل الطبعة ظهور عند السائد االعتقاد هو كان هذا أن املؤكَّد لكنَّ الطريقة.
تقريبًا طبيعي تاريخ عاِلم كل وصار تماًما، الوضع تغريَّ فقد اآلن، ا أمَّ … الحايل الكتاب

العظيم.» ر التطوُّ مبدأ بصحِة يُقر
البحثية أوراقه بإحدى مرتبط صغري تصحيٌح السادسة الطبعة هذه يف أُدِرج
الطبعة يف كتب قد كان إذ البامبا.»26 سهول خشب نقار عادات عن «مالحظات الثانوية:

:٢٢٠ الصفحة األنواع»، «أصل من الخامسة
ِبناءً بل فقط، الخاصة مالحظتي عىل ِبناءً ليس أؤكِّد، أن أستطيع حسبما «ولكن،
كانت أبًدا.» الشجر يتسلَّق ال األريض] الخشب [نقار فإن أيًضا، الدقيقة أزارا مالحظة عىل
سابق عدٍد يف الخشب نقار بشأِن هدسون السيد تعليقات عىل ا ردٍّ املعنية البحثية الورقة
بسبب باالقتباس جديرٌة البحثية والدي ورقِة من األخرية والجملة نفِسها. الدوريِة من
قال عندما أخطأ هدسون السيد أن من واثًقا ِرصُت «أخريًا، فيها: قال إذ املعتدلة؛ نربتها
تحريَف دت «تعمَّ أنني اعتقاِد إىل يُدَفع قد الطائر هذا بعادات درايٍة عىل شخص أيَّ إن
اعتقاِد يف أرغب ال لكني التهمة، هذه من يربِّئني أنه وصحيح نظريتي. إلثبات الحقيقة»
د بتعمُّ دليل، أي دون لهم، زميًال عاِلًما يتهمون قد الطبيعي التاريخ علماء من العديد أن
النحو عىل ،١٤٢ الصفحة السادسة، الطبعة يف الفقرة وردت نظريته.» إلثبات الكذب
ادعاء ليذكر كالمه والدي ويواصل األشجار.» يتسلَّق ال ُمعيَّنة كبرية مناطَق «يف التايل:

األشجار. عىل يرتدَّد أخرى، مناطَق يف بأنه، هدسون السيد
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السيد نظرية إىل إشارًة (١٤٩ (الصفحة السادسة الطبعة يف اإلضافات إحدى كانت
أكتوبر ١٠) خطابًا أرسل هذا، وبخصوص «التسارع». عن كوب والربوفيسور هايَت إيه

املميَّزة: الكلمات تلك فيه قال هايَت السيد إىل (١٨٧٢
خطأَين ارتكاِب عىل الصادق ندمي عن للتعبري الفرصَة هذه أغتنم أن يل «اسمح
والربوفيسور أنت آرائك إىل إشارتي يف األنواع»، «أصل من األخرية الطبعة يف فادَحني
لكني سبقك، قد كوب الربوفيسور أن أظن كنت وتباطئه. ِر التطوُّ تساُرِع بخصوص كوب
حفريات عن تأليفك من بحثية ورقًة قوي باهتماٍم قبُل من قرأُت أنني جيًدا أتذكَّر اآلن
وحدَّدتُها املوضوع، هذا بشأن تعليقاٍت تضم وكانت مكتبتي، يف توجد كانت القدم رأسيات
وهذا كبري. حدٍّ إىل املشرتك رأيكما عن التعبريَ أسأت قد أنني أيًضا ويبدو مميَّزة. بعالماٍت
تام، نحٍو عىل توضيحه تريدان ما فهِم من قط أتمكَّن لم بأنني أعرتف بشدة. ضايقني

بالتأكيد.» مني غباءٌ هذا أن وأظن
حدٍّ إىل منها الهدُف كان ملَّا الثمن، الرخيصة الطبعة هذه أن ذكُر يمكن أخريًا،
صة، املتخصِّ للمصطلحات مرسًدا لتشمل َمت ُصمِّ قد رائجة، شعبية طبعًة تكون أن ما
تكن لم املستخدمة املصطلحات بعض أن من … اشتَكوا قد القراء من العديد ألن «أضيف
ممتازة مجموعًة املرسد هذا كان وملَّا املرسد، بتجميع داالس السيد ل تكفَّ لهم.» مفهومًة

القراء.] من للعديد نافًعا كان أنه املؤكَّد فمن الوافية، الواضحة التعريفات من

كاتريفاج دي إيه إل جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٢ يناير ١٥ داون،

العزيز سيدي
ملساعدتي. تبذلها التي ومجهوداتك ا جدٍّ اللطيف لخطابك االمتنان غاية يف إنني
تعاطفك كل عىل سيقيض اإلنسان»] [«نشأة األخري كتابي نْرشَ أن أظن كنت
بالٌغ بأنه العظيم الفكري تحرُّرك قدَّرت قد كنُت وإن أنني، يبدو ولكن معي،

قدره. حقَّ ذلك، رغم أقدِّره، لم فإنني ا، جدٍّ
لطاملا ألنني ألجيل؛27 سيصوِّت الكاز-دوتييه السيد أن بمعرفة ُرسرُت
وقتك تقيض ألنك باألسف الشعوِر من نفيس منَْع أستطيع ال اسمه. رُت وقَّ
ِبناءً أخىش، ألنني االنتخاب؛ رشف عىل أحصل تجعلني أن إىل سعيًا الثمني
النتيجة، كانت مهما سًدى. مجهودك كلُّ يذهب أن مرة، آخِر يف حدث ما عىل
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أجد وسوف دائًما، ولُطفك تعاطفك عن حيَّة بذكرى ذهني يف محتفًظا فسأظل
رفيض. عيلَّ يُهوِّن عزاءً ذلك يف

العزيز سيدي يا وسأظل وتبجييل، احرتامي بالغ مع
صدق بكل لك ممتنٍّا
داروين تشارلز

يف قدَمني، عىل اإلنسان ميش ملسألِة توليها التي الكبرية األهمية بخصوص ملحوظة:
يهتم أحٍد من ما بأنه أُذكِّرك دعني كلها، األربعة األطراف عىل تسري األيدي رباعيات أن حني
اآلكلة والحيوانات الفقمات بني البنية، يف ثَمَّ ومن التحرُّك، طريقة يف الكبري باالختالف كثريًا
األخرى. والجرابيات قدَمني ذات تكون تكاد التي الكنغر حيوانات بني أو األرضية، اللحوم

فايزمان28 أوجست إىل داروين تشارلز من
١٨٧٢ أبريل ٥ داون،

العزيز سيدي
السالالت «أصل» عن نظرك وجهَة إن االهتمام. ببالغ مقالتك29 قرأت قد اآلن
الُعزلة]، طريق عن التوالد حدوث منْع [أي Amixie؛ فرضية خالل من املحلية
ذلك، ومع غامضة. مشكلٍة عىل ا مهمٍّ ضوءًا تُلقي أنها وأرى تماًما، عيلَّ جديدٌة
لقد استمرارها. مدة أو للتباين القابلية فرتات بخصوص غريب يشء يوجد
املايض، الزمن إىل النظر طريق عن ال املوضوع، هذا أدرس أن قبُل من حاولُت
ووجدت واسع، نطاٍق عىل املوزَّعة نفِسه الجنس إىل املنتمية األنواع إىل بل
قابلًة كانت اثننَي، أو نوٍع باستثناء ربما كلها، األنواع أن كثرية حاالٍت يف
َدَرسه؛ إذا أصداف عاِلم أي الهتمام ا جدٍّ مثريًا موضوًعا هذا سيكون للتباين.
عىل للتباين قابلًة نفسه الجنِس إىل املنتمية األنواع كانت إذا ما موضوَع أعني
هذا بشأن البحث يف بدأت املتعاقبة. الجيولوجية التكوينات من العديد مدار
قلة بسبب أخرى، كثرية أموٍر يف أخفقت كما ذلك، يف أخفقت لكني املوضوع،
كافية أهميًة تويل ال التوالد، مسألة عىل تعليقاٍت يف أنك، أرى والعافية. الوقت
مختلفة. لظروف تعرَّضوا آباءٍ من املولَّدة الذرية لدى الزائدة للحيوية إطالًقا
املسألة هذه بشأن تجارَب إجراء عىل املاضية الخمس السنوات يف عكفُت لقد

بعد. أنرشها لم لكنني النتائج، من وذُهلت النباتات، عىل
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من أكثَر وجهًدا وقتًا أهدرت أنك ظننُت مقالتك، من األول الجزء يف
الطريقة روعة مدى رأيت عندما رأيي ت غريَّ لكني فاجنر،30 إم عىل الالزم
املتعلِّقة الحقائق استخدام يف إجادتك ومدى تها، بُرمَّ املسألة بها تتناول التي
أكرب. بعنايٍة األخرية الحالة هذه درست ليتني .Planorbis بالنورِبس بحلزون
كما ثابتًا، واحًدا رضبًا وتُشكِّل املختلفة الرضوب بها تمتزج التي الطريقة إن

االفرتاضية. التوضيحية رسوماتي مع تماًما تتوافق مقالتك، يف ح تُوضِّ
متعاقبة طبقات ثالث فوربس إي الراحل وصف عديدة، سنوات منذ
أشكاًال تحوي منها كلٌّ ثانوي، جيولوجي تكويٍن يف متقارب نحٍو عىل
مشابهة الحالة أن الواضح من نفسها، العذبة املياه أصداف من نموذجيًة
لم لالهتمام املثرية الواصلة الحلقات، أو الرضوب، لكنَّ هيلجندورف،31 لحالة
من استطعت ما بأقىص سابًقا، قلت أنني أتذكَّر حني أفرح موجودة. تكن
األنواع تعديل يف تأثري أيَّ يُحِدثان الزمن وال العزلة ال إنه التأكيد، درجات
الشخيص املستوى عىل أسعدني قد تقريبًا كلها مقالتك يف يشء ال بمفردهما.
علماء من قليلة قلًة أن ذلك ما. حدٍّ إىل الجنيس باالنتقاء تؤمن أنك رؤيِة بقدِر
يف أخطأت قد أكون ربما أعتقد. حسبما به يؤمنون َمن هم الطبيعي التاريخ
قوية قناعة لديَّ لكن فيه، مبالًغا توسيًعا النظرية عُت وسَّ وربما عديدة، نقاٍط
التغيري. عوامل من قوي عامل أنه عىل بعُد فيما سيُقبَل الجنيس االنتقاء بأن
بالَجمال املتعلِّق الحيوانات ذوِق أن عن تقوله فيما معك أتفق أن أستطيع ال
ذات املحيطة األشياء مشاهدة عادة حتى أنَّ احتمال ة فثمَّ بسهولة. يتغريَّ ال
افرتاضاته يف بعيًدا يذهب مولر فريتز وحتى ذوقها، يف تؤثِّر املختلفة األلوان
أنواع ذوق يف تؤثِّر ربما الزاهية املبهرجة الفراشات رؤية بأن االعتقاد حدِّ إىل
وأشكرك اهتمامي، بالغ أثارت كثريًة وادعاءات تعليقاٍت مقالتك تحوي مختلفة.

قراءتها. من نلتُه الذي الرسور عىل
احرتامي. خالص تقبَّل

لك اإلخالص بالغ حامًال العزيز، سيدي يا سأظل،
داروين تشارلز

الجنيس االنتقاء نظرية يف بالتفكري اإلطالق عىل وقت أي يف اقتنعَت إذا ملحوظة:
الجنَسني أحد يكتسبها التي السمات أن مفاُده استنتاٍج إىل ستهتدي أنك أظن تها، بُرمَّ

أقل. أو أكربَ بدرجٍة اآلخر الجنس إىل تنتقل ما غالبًا
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ص املتخصِّ العاِلم هذا إىل خطابًا والدي أرسل األوىل، فاجنر موريتز [بخصوصمقالة
قائًال:] يبدو، ما عىل ١٨٦٨ عام يف الطبيعي، التاريخ يف

املحرتم العزيز سيدي
تبذله ما وعىل إيلَّ، إلخ» الهجرة، «قانون ورقة إرسالك عىل صدق بكل أشكرك
أن لك أؤكِّد فأنا إياه. أعمايل تُوِيل الذي ا جدٍّ ف امُلرشِّ انتباهك يف عطٍف من
وَدرس البعيدة املناطق من هائل عدٍد إىل سافَر مثلك، طبيعي تاريٍخ عاِلم اتفاق
من نيله أستطيع ما أقىص يمنحني معي، ا جدٍّ كثرية طوائَف من حيواناٍت
الجبال، وسالسل الجزر حالة يف العزلة تأثرياِت رأيت أنني صحيٌح … السعادة
كان حقائقك من األكرب العدد لكنَّ األنهار، حاالت من ببضع دراية عىل وكنت
كافيًة استفادة أستِفد لم املعرفة، قلِة بسبب أنني، اآلن أرى تماًما. عيلَّ جديًدا
بها؛ إيمانك قدَر بأهميتها أومن أن أتمنَّى وأكاد تنارصها، التي اآلراء من إطالًقا
واعرتاضاٍت صعوباٍت تُزيل أنها قط، ببايل تخطر لم بطريقٍة جيًدا، تُبنيِّ ألنك
قد الكبرية، املناطق من العديد يف بأنه، أومن أن بد ال ذلك من بالرغم كثرية.
نت ُحسِّ التي نفسها بالطريقة ببطء، نفسه النوع إىل املنتمني األفراد كل ُعدِّل
ألرسع املستمر باالنتقاء أي املثال؛ سبيل عىل اإلنجليزية السباق خيوُل بها
وجوَد ستجعل العمليَة هذه بأن أعرتف لكني عزل. أو َفصل أي دون األفراد،
وسيكون للغاية، صعبًا نفسها املحدودة املنطقة ضمن أكثَر أو جديَدين نوَعني
وهنا عنه، غنى وال رضوريٍّا يكن لم إن ا، جدٍّ مفيًدا االنفصال من قدٍر حدوث

… كبرية قيمة ذات وآراؤك حقائقك ستكون
فاجنر، إم الربوفيسور مقالة إىل ويشري نفسه. باملوضوع متعلِّق التايل [الخطاب

[:١٨٧٥ مايو ٣١ أوسالند»، «داس مجلة يف نُرشت التي
فاجنر موريتس إىل داروين تشارلز من

١٨٧٦ أكتوبر ١٣ داون،
العزيز سيدي

معك أختلف أنني مع اهتمامي، بالغ أثارت التي مقاالتك، قراءة اآلن أتممُت
التشكُّك إىل كثرية اعتباراٌت تدفعني املثال، سبيل فعىل نقاط. عدة يف بشدة
يف للتباين قابليتها من ما فرتٍة يف للتباين قابليًة أكثَر األنواع كانت إذا فيما
فليتني ذلك، من بالرغم ة. متغريِّ ظروف بفعل ذلك يكون أن إال أخرى، فرتٍة
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اعرتايضاألشد لكن عديدة. صعوباٍت تزيل ألنها النظرية؛ بهذه اإليماَن أستطيع
يف تظهر التي املتعدِّدة البنيوية التكيُّف أساليَب تُفرسِّ ال أنها هو نظريتك عىل
األشجار ليتسلَّق الحقيقي النقار يف حدثت التي تلك مثل عضوي، كائن كل
لن جرٍّا. وهلم ليًال، الحيواناِت ليصطاد الَخبَل طائر يف أو الحرشات، ويصطاد
أسأت قد أنك أظن بوضوح. التكيُّفات هذه تفرسِّ لم ما نظريٍة بأي إطالًقا أقتنع
وا يتغريَّ أن يُمكن ُمعنيَّ نوٍع يف األفراد كل أن أعتقد االنعزال. بخصوص فْهمي
للطريقة مماثلًة تكون تكاد بطريقٍة وذلك نفسها، املنطقة حدود ضمن ببطء
ال فأنا … املقصود غري االنتقاء عمليَة أسميتُه ما بواسطِة اإلنسان بها يؤثِّر التي
تتزاوج األنواع هذه دامت ما أكثَر أو جديَدين نوَعني سيلد األنواع أحَد أن أعتقد
العديد أن يف الشكُّ يسعني ال ذلك من بالرغم نفسها. املنطقة حدوِد ضمن مًعا
الكبرية القارية املنطقة حدود ضمن واحد آٍن يف تطوَّرت الجديدة األنواع من
تؤدِّي ربما التي الكيفية أرشح أن األنواع» «أصل كتابي يف حاولت وقد نفسها،
كان نطاقهما. «حدود» عىل وتزاوجا اْلتقيا أنهما مع جديَدين نوَعني ر تطوُّ إىل
أساًسا دفعني ما أن إىل نظًرا االنعزال، أهميَة تجاهلُت لو غريبًا أمًرا سيبدو
وجهة من أرى جاالباجوس. أرخبيل كحاالت حاالت هو األنواع أصِل دراسِة إىل
املبارش للتأثري كافيًة أهميًة أوِل لم أنني هو ارتكبتُه خطأ أفدح أن نظري
هذه عن تنتج التي فالتعديالت ذلك. إىل وما وامُلناخ الغذاء أي البيئية؛ للعوامل
من اآلن أرى كما ل، ستُفضَّ ترضه، وال املعدَّل الكائَن تفيد ال والتي الطريقة،
عدد يعيش حيث صغرية، منطقة يف االنعزال خالل من األساس، يف مالحظاتك

دة. موحَّ شبه ظروٍف يف األفراد من فقط قليل
أجد لم ذلك، بعد سنوات عدة وطوال األنواع»، «أصل أكتب كنت عندما
مجموعٌة فتوجد اآلن ا أمَّ املبارش، البيئة تأثري عىل القوية األدلة من القليل سوى
أبرز أحَد طرحتَها التي Saturnia ساتورنيا ُعثة حالة وتَُعد األدلة، من كبرية
تسمح أن آُمل بشدة، نختلف أننا من بالرغم بها. سمعُت التي الالفتة الحاالت
سبيل يف والناجحة طويلة فرتٍة منذ املستمرَّة لجهودك احرتامي عن بالتعبري يل

الطبيعي. العلم مجال
الدوام عىل لك مخلًصا العزيز، سيدي يا سأظل،
داروين تشارلز

341



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

االنعزال تأثري بشأِن والدي بآراء متعلِّقان ألنهما ان مهمَّ أيًضا التاليان [الخطابان
الجديدة:] األنواع بأصل عالقته حيث من

سيمرب كيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٨ نوفمرب ٢٦ داون،

سيمرب الربوفيسور عزيزي
املوضوع يف مليٍّا فكَّرت األنواع»، «أصل من السادسة الطبعة نرشُت عندما
إليها لت توصَّ التي قناعتي هو فيها الوارد الرأي وكان إليه، تُشري الذي
يف ينبغي، ا ممَّ أبعَد وربما يمكنني، ما أبعِد إىل ذهبُت لقد متأنية. بدراسٍة
لكن رأيي، لتغيري يدفعني سببًا أجد لم الوقت، ذلك ومنذ فاجنر، مع االتفاق
توجد اهتمامي. عىل استحوذت قد أخرى موضوعاٍت ة ثمَّ أن أُضيف أن يجب
أحُد فيها يُعدَّل التي تلك إحداهما يل؛ يبدو كما الحاالت، من مختلفتان فئتان
هذه من لها حرص ال حاالٍت وجود يف أشك (ال نفسه البلد يف ببطء األنواع
إىل األنواع أحُد فيها ينقسم التي الحاالت تضم فهي الثانية الفئة ا وأمَّ الفئة)،
االنفصال أن أظن األخرية، الفئة هذه ويف أكثر، أو ثالثة أو جديَدين نوَعني
بمصطلح األمر عن التعبريَ أردنا إن «انتواعها»، يف بشدٍة سيساعد التام شبُه

جديد.
الكثري كشِف ستحرصعىل ألنك املوضوع؛ هذا تتوىلَّ بأنك ا جدٍّ سعيد إنني
طويلة؛ فرتٍة قبل القضية هذه بشأِن الشديد تردُّدي جيًدا أتذكَّر جوانبه. من
كنت جاالباجوس، جزر يف املوجودة والنباتات الحيوانات يف أفكِّر كنُت فعندما
أشكُّ كنت الجنوبية، أمريكا يف أُفكِّر كنت وعندما االنعزال، بفكرِة تماًما أقتنع

تحياتي أصدَق تتقبَّل أن أرجو بشدة. فيها

إخاليص بالغ مع
داروين يس

ولكن تماًما، مقروء غري الخطاب هذا به ُكِتب الذي الخط يكون أالَّ آُمل ملحوظة:
الحايل. الوقت يف ناسٌخ عندي ليس
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سيمرب كيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٨ نوفمرب ٣٠ داون،

سيمرب الربوفيسور عزيزي
خطرت قد كانت التي واالستنتاجات األفكار بعَض تذكَّرت إليك، الكتابة بعد
االنتقال عند الواضح، من يبدو الشمالية، أمريكا يف األخرية. السنوات يف ببايل
قد ة املتغريِّ الحياة ظروَف أن الغرب، إىل الرشق من أو الجنوب إىل الشمال من
مختلفًة سالالت تُشكِّل اآلن صارت لذا املختلفة؛ املناطق يف الحية الكائناِت عدَّلت
املناطق يف تعيش التي الكائنات أن ذلك من واألوضح مختلفة. أنواًعا حتى أو
طفيفة، لتعديالٍت تخضع ما دائًما صغرية، املناطق هذه كانت مهما املعزولة،
الظروف بطبيعة ذلك ارتباط مدى بشأِن ًدا ُمحدَّ رأيًا ن أُكوِّ أن أستطيع ال لكني
عىل بالتهجني، ارتباطه ومدى الكائنات، هذه لها تتعرَّض التي قليًال املختلفة
هو (كما نفسها الصعوبُة هذه ببايل خطرت لقد فايزمان. رشحه الذي النحو
يتعلَّق فيما التدجني») تأثري تحت والنباتات الحيوانات «تباين كتاب يف ح ُموضَّ
يف املنفصلة املناطق يف ذلك، إىل وما واألغنام املاشية من األصلية بالسالالت
ننفك ال معرفتنا، ن تحسُّ ومع كلها. أوروبا أنحاء يف بل العظمى، بريطانيا
اختالفاٍت التصنيف خرباء يعتربها التي ا، جدٍّ الطفيفَة االختالفاِت أن نكتشف
يف خصوًصا الحقيقة هذه بهرتني وقد وظيفية، أهمية ذاُت مهمة، غريَ بنيويًة
أنه أرى لذا األخرية. السنوات يف مالحظاتي عليها اقترصت التي النباتات حالة
النموذجية، األنواع بني الطفيفة االختالفات أن اعتباُر اليشء بعض ع الترسُّ من
تُشكِّل ال نفسه، األرخبيل من مختلفة جزٍر تعيشيف التي األنواع تلك مثًال ولتكن
الطبيعي. االنتقاء إىل األشكال من شكٍل بأي ترجع ال وأنها وظيفية، أهميًة
أن كيف أرى أن أستطيع فال تُحىص، ال وهي املتكيِّفة، الِبنَى كل بخصوص
إىل تؤديان اللتنَي والعلة، بالكيفية يتعلَّق فيما يشء أيَّ ح تُوضِّ فاجنر إم رؤيَة
تقريبًا، الدوام عىل طفيف بقدٍر ُمعدلًة طويلة لفرتة املنعزلة األشكال تصبح أن
من اكتسبته الذي فْهمي إىل تُضيف ال طرحها التي العديدة الحاالت إن بل
هذه يف اإلضايف رأيي بسماِع ستهتم كنت إذا ما أعرف ال جديد. يشء أيَّ قبُل
املسائل هذه بمثل كثريًا أهتم أُعْد لم قبل، من قلُت كما ألنني، املعنية؛ النقطة

343



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أن السن، يف تقدُّمي ظل يف اآلن الحكمة، من أنه معتقًدا األخرية، السنوات يف
أسهل. مواضيَع عىل أعمل

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين يس

ذلك. ستفعل أنك يف وأثق النقاط، هذه عىل ضوءًا تُلقي أن آُمل
إم كتبه ِلَما األوىل قراءتي عند ببايل خطر أنه أتذكَّر آخَر تعليًقا سأُضيف ملحوظة:
عدُده يزداد أن ح املرجَّ من صغرية، جزيرة إىل األنواع أحُد فيها يصل مرة أول عند فاجنر.
تتزاوج أن بد فال للغاية)، مستبَعد (وهذا فوًرا النوع هذه أفراد كل يتغريَّ لم وما برسعة،
وأي امُلعدَّلني، غري آبائها ومع بعض، مع بعضها ما، حدٍّ إىل ببطء، تُعدَّل التي الذُّرِّية
ُعدِّلت التي الداجنة الحيوانات بحالة شبيهًة الحالة ستكون حينئٍذ بعد. تُعدَّل لم ذرِّية
املقصود» غري «االنتقاء أسميتُها التي العملية أو الخارجية، الظروف بتأثري ا إمَّ ببطء،

املنهجي. االنتقاء عكس وهو اإلنسان، بفعِل
عن االستطراد بسبب قوِطع الذي ،١٨٧٢ عام تاريخ التالية الخطابات [تستأنف

االنعزال.] موضوع

سابورتا دو املاركيز إىل داروين تشارلز من
١٨٧٢ أبريل ٨ داون،

العزيز سيدي
أفكارك إعطائي سبيل يف جهٍد من بذلته ِلَما ا جدٍّ فُت ترشَّ وقد صدق بكل أشكرك
اهتمامك، أثارت قد عميل أجزاء بعض أن بشدة يُسعدني اإلنسان. أصل عن
أدنى شكٍل من اشتُقَّ اإلنسان أن يف املتمثِّل الرئييس االستنتاج يف نتفق وأننا

رتبة.
بالعالقة إيماني عن التخيل حاليٍّا أستطيع ال لكني قلتَه، فيما أُفكِّر سوف
واحدة، سمة أيِّ عىل كثريًا أُعوِّل ال فأنا رتبة. األعىل والقرود اإلنسان بني الوثيقة
تشابهاٍت عىل األكرب اعتمادي أضع لكني األسنان، طابع يف املتمثِّلة تلك حتى
مثل أن أُصدِّق أن أستطيع ال ألنني كله؛ العضوي التكوين من كثرية أجزاء يف
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ح ويُوضِّ وثيقة. دم َقرابة غري آخَر سبب أيِّ من تنتج أن يُمكن التشابهات هذه
اإلنسان أن القرابة، صالت يف جدٍّا بارًعا خبريًا كان الذي لينيوس، تصنيف
السيد أعني القرود؛ ببنية إنجلرتا رجال أعلم إن ثم العليا. بالقردة الصلة قريُب
حادة، معارضًة الفكرية القوى اشتقاق عن نظرياتي يعارض الذي ميفارت،
وجودها أُؤكِّد التي التشابه درجة يف أُبالغ لم بأنني ذلك رغم علنًا اعرتف
مسألة أن أظن ال الجسدية. البنية ناحية من العليا، والقرود اإلنسان بني
يس إن بل كبرية، أهميًة تحمل اإلنسان لدى البنية يف ارتدادات وجود عدم
حاالت من حالًة يُعد الصغري الرأس ذوي البلهاء [وجود] أن يُؤكِّد فوجت
من منحدٌر الفوكا حيوان أن يف سيشك بالتطوُّر يؤمنون ن ممَّ أحَد ال االرتداد.
أن ع سيتوقَّ أحد فال ذلك، من بالرغم للحوم. اآلكلة األرضية الحيوانات أحد
اإلنسان أعراق يف الطابع ب تشعُّ قلُة تُعزى ربما كهذا. االرتداد هذا مثل يصادف
بفرتة القردة بعد العالم أنحاء يف انترش اإلنساَن أن إىل القردة بأنواع مقارنًة
يوجد ولكن لإلنسان، الهائل بالِقَدم لالعرتاف استعداد أتمِّ عىل إنني طويلة.
الشبيهة للقرود الهائل الِقَدم عىل ،Dryopithecus قرود جنس يف دليل، لدينا

باإلنسان.
السنوات يف اتضح التي رة، املتحجِّ نباتاتك عىل تعمل أنك سماُع يُسعدني
لطفك عىل الشكر جزيل مع باالكتشاف. جدير ا جدٍّ غني مجاٌل أنها األخرية

الشديد.

دائًما لك املخلص العزيز سيدي يا سأظل االحرتام، وببالغ
داروين تشارلز

إىل خطابًا وأرسل الهولندية، امللكية الجمعية يف عضًوا انتُِخب ،١٨٧٢ أبريل [يف
قائًال: دوندرس، الربوفيسور

يف أجنبيٍّا عضًوا انتخابي رشف بنيل ا جدٍّ ُرسرُت لقد خطابك. عىل جزيًال «شكًرا
أسمى هو العلماء من زمالئه لتعاطف املرء نيل أن أرى كنت ما فدائًما امللكية. جمعيتكم
َمن أول ألنك كثريًا سعادتي زادت وقد عاِلم. أيُّ إليها يتطلَّع أن يُمكن اإلطالق عىل مكافأة

الرشف.»] هذا بنيل أخربتني
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تشونيسرايت إىل داروين تشارلز من
١٨٧٢ يونيو ٣ داون،

العزيز سيدي
الذي ريفيو»، أمرييكان «نورث دورية يف املنشوِر مقالك32 عىل جزيًال شكًرا
تُناقش التي الطريقة من أوضح هو ما يوجد أن يمكن ال االهتمام. ببالغ قرأتُه
أفرتض أن قط ببايل يخطر لم حالها. عىل بقائها أو األنواع ثبات مسألة بها
إليها. ينظر ميفارت السيد أن يبدو كيفما املسألة إىل نظر قد شخص أيَّ أن
أُهدر أالَّ عىل العزم عقدت لكني ذلك، أدركُت لربما عليك، ردَّه قرأت كنُت لو
ر، التطوُّ بنظرية املتعلِّقة أو ألعمايل النقدية املقاالت قراءة يف الوقت من مزيًدا
أن ا جدٍّ الواضح من … جديًدا محتًوى ن وتتضمَّ جيدة أنها أسمع عندما إال
بهذا يتعلَّق فيما ل التحمُّ عىل قادًرا يُعد ولم نفد قد ميفارت السيد صْرب

املوضوع.
معنى يف شديد بإمعاٍن تُفكِّر وأنك ا، جدٍّ صاٍف ذهنك أن إىل نظًرا
الصحيحة املواضع هي ما ل لتتأمَّ عابرة فرصة أيَّ تتحنيَّ أن أتمنَّى الكلمات،
دفعني ما اإلنسان. بإرادة تأثَّر قد ما شيئًا إن فيها يُقال أن يُمكن التي
فهو ويتني. أستاذك بقلم شاليخر «ضد» مقال قراءة هو الرغبِة هذه إىل
تُتخذ اللغة يف التغيري خطوات من خطوة كل كانت ا َلمَّ بأنه يُحاجج
أن أعتقد ال لكني الطريقة، بهذه تتغريَّ كلها اللغة فإن اإلنسان، بإرادة
حالٌة إنها ذلك. يف رغبة أو اللغة لتغيري نيٌة لإلنسان فما صحيح؛ هذا
الرجال أن عىل يعتمد الذي املقصود»، غري «االنتقاء أسميته ِلَما مشاِبهة
دون كلها الساللة ون يُغريِّ لذلك ونتيجًة األفراد، أفضل عىل الحفاَظ دون يتعمَّ

قصد.
العزيز سيدي يا إخاليص بالغ مع
داروين تشارلز

إىل زيارة يف رايت تشونيس السيد جاء سبتمرب)، (يف طويلًة ليست بفرتة ذلك [بعد
السيدة اآلن صارت (التي سيجويك إس اآلنسة إىل خطاب33 يف عنها تحدَّث وقد داون،
مطلًقا، ة تامَّ حماسًة س، ُمتحمِّ وأنا تتخيَّليني أن تستطيعني كنِت «إن داروين): ويليام
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وصباح أمس مساء داروين السيد مع محادثاتي فلتتخيَّيل انتقاد، أو «اعرتاض» أي دون
ِنمت أني قبُل من يحدث ولم البالغة، اإلثارِة بهذه قبُل من حياتي يف أشعر لم … اليوم
يف أصف أن من أتمكَّن أن محال … املضياف البيت سقف تحت القليلة الساعات هذه مثل
الَفطور، وأثناء وبعده، وأثناءه العشاء قبل بيننا تدور كانت التي املحادثات هذه خطاٍب
بني كاملتعصِّ بشهادتي» و«أديل أنانيٍّا أكون أن أُحب ال لكني الرحيل، قبل الوداع وعند

مماثلة.»] تجِربة إىل إشارة أو إثبات أي دون اآلخرين الدينيني

سبنرس هربرت إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٢] يونيو ١٠ ساوثهامبتون، باِست،

سبنرس عزيزي
يف الرغبة مقاومَة أستطيع ال لكني أحمَق، رجًال ستظنني إنَك القول يُمكنني
إنه مارتينو. السيد عىل فيه تردُّ الذي بمقالك34 الالمتناهي إعجابي عن التعبري
كنُت (وإن روعًة منه بأقلَّ االجتماع بعلم املتعلِّق الثاني مقالك وليس ا، حقٍّ رائع
تقدُّم عىل سائد تأثري لهم العظماء الرجال بأن َقط أومن لم بعد)، أكمله لم
سبيل يف بشدة ت لتحريَّ ذلك، تصديقي عدم سبب عن ُسئلُت لو لكني العالم،
يسمع وأذنان بهما يرى عينان لديه إنسان كل عىل يجب وجيهة. إجابة إعطاء
وأنا أمامك، ركبتَيه عىل ينحني أن األسف) مع بالكثريين هؤالء (وليس بهما

ذلك. أفعل نفيس عن

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٢] يوليو ١٢ داون،

هوكر عزيزي
لقد قضيتك. الصحُف بها تناوَلت التي بالطريقِة سعادتي عن أُعربِّ أن يجب
أن وسمعُت جازيت»، مول و«بول نيوز»، و«دييل تايمز»، «ذا ُصُحف رأيُت

القضية. تناولت أخرى صحًفا
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إجراءات يف النتيجة تكن مهما الجانب، هذا من كبري بنفٍع املذكِّرة عادت
مخلًصا قديًما مناًرصا املرءَ ليجعل يكفي هذا أن بروحي السيئة. حكومتنا

… املحافظني لحزب
عن ست نفَّ أنني عىل بالندم فسأشعر الخطاب، هذا عىل ا ردٍّ أرسلت إذا

إليك. بإرساله مشاعري
مودتي خالص مع
داروين يس

توقيعاِت تحمل وكانت جالدستون، السيد إىل هًة موجَّ هنا إليها املشاُر املذكِّرة [كانت
هكسيل، والسيد بينثام، والسيد اليل، تشارلز السري منهم البارزين، الرجال من عدد
كان التي الجائرة فية التعسُّ للمعاملة كامًال رسًدا تعرض وهي باجيت. جيمس والسري
الوثيقة نُرشت لألشغال. األول املفوَّض الحكومي، رئيسه من يلقاها هوكر دي جيه السري
مثاًال باعتبارها بالدراسة ا جدٍّ جديرة وهي ،(١٨٧٢ يوليو ١١) «نيترش» دورية يف كاملًة
فهي «نيترش»، دورية تذُكر وكما البريوقراطية. من الِعلم يلقاها أن يُمكن التي للمعاملة
نفوسهم، يف سخٍط بأشدِّ يقرءونها العالم أنحاء كل يف العلم رجاَل أن املؤكَّد من ورقة
توقيَعهم املذكِّرة عىل عون املوقِّ ويختتم الخزي. بمنتهى يقرءونها اإلنجليز الرجال كل وأن
وخسارة استقالته، أي هوكر؛ جوزيف السري الضطهاد عة املتوقَّ العواقِب عىل باالحتجاج
ال حياًة العامة الخدمة يف وقىض قلبه، وحنان للُطفه ومحبوب لنزاهته، ل ُمبجَّ «رجل

تماًما.» ناصعة فهي شائبة؛ أيُّ تشوبها
ملزيد يتعرَّض جوزيف السري يَُعد ولم ُمِنَعت، قد املصيبَة هذه أن الحظ حسن من

املضايقة.] من

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٢] أغسطس ٣ داون،

واالس عزيزي
إىل نظًرا لكن أُجيده، ال أنني ذلك يف األسايس السبُب يكون وربما الجدل، أكره
ُملَزم أنني ارتأيُت فادحة»، أخطاءً «ارتكبت بأنك يتهمك35 بري الدكتور أن
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أصًال. ذلك يف ترغب كنَت إن هذا «نيترش»،36 دورية إىل املرَفق الخطاب بإرسال
ترغب ال كنت وإن هذا. يف ترغب كنت إن فضلك من الدورية إىل به فلرتسل
الحالة. هذه يف تُمزِّقه أن وأرجوك نْرشه، عدَم ل أُفضِّ فأنا «إطالًقا»، ذلك يف
بري الدكتور عىل تردَّ أن تنوي كنت إذا نفسه اليشء تفعل أن منك وأرجو
لم إذا تُمزِّقه أن أيًضا وأرجو بكثري. منِّي أفضل ذلك ستفعل ألنك بنفسك؛

يعجبك.
واالس عزيزي يا إخاليص بالغ مع
داروين يس

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
أغسطس١٨٧٢ ٢٨ داون،

واالس عزيزي
وقد باستيان،37 الدكتور كتاب قراءة يف املتمثِّلة الشاقة املهمة من أخريًا انتهيت
أُرسله. أن يستحق ال لكنه انطباعي، معرفة يف ترغب كنت اهتمامي. بالَغ أثار
األوىل. مقالته قرأت عندما بالفعل ارتأيُت كما للغاية، بارًعا رجًال يل يبدو
ال كنت وإن رائع، نحٍو عىل قويٌة التلقائي النشوءَ بها يُؤيِّد التي العامة فُحجته
لكني وأذهلتني، تني حريَّ ادعاءاته أن هي والنتيجة ُحججه. من القليَل أستحسن
التلقائي النشوء فرضية أن العموم، يف أرى، كنت وإن تها، بصحَّ مقتنًعا لست
الذي االستنباطي الطابع هو اقتناعي عدم أسباب وأحُد األرجح. عىل صحيحٌة
حتى أبًدا، باالستنباط أقتنع ال لكني أعرف، وال استدالله، من كبريًا جزءًا يكسو
باستيان الدكتور كتاب محتوى ترتيُب كان لو سبنرس. إتش كتابات حالة يف
انتقل ثم املتغاير، الحيوي للنشوء املتنوِّعة بالحاالت بدأ قد وكان معكوًسا،
لكان العامة، ُحججه َطَرح وبعدها امللحية، املحاليل إىل ثم العضوية، املواد إىل
التي الرئيسية الصعوبة أن أظن ذلك، من بالرغم أعتقد. ما عىل يل، إقناًعا أكثر
يل ر يتوفَّ أن يجب ذهني. يف خ ترسَّ قد القديمة املعتقدات تأثري أن هي أُواجهها
بتعرُّضها تُقتَل ما دائًما األشكال أجزاء أدقَّ أو الجراثيم، أن عىل األدلة من مزيٌد
ادعاءات تكرار سيكون ربما فهرنهايت. درجة ٢١٢ مقدارها حرارة لدرجة
فرتًة عملوا ن وممَّ ُحكمهم أحرتم ن ممَّ آخرين، رجال [بأقالم] باستيان الدكتور
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اعرتاٌف ذا هو ها إلقناعي. كافيًا رتبة، األدنى الحية الكائنات دراسة عىل طويلة
تفسريه! يتعذر فكري إطار املعتقد لكن الفكري، عف بالضَّ جيد

تتولَّد Tardigrades املشية وبطيئات Rotifers الدوارات أن وبخصوص
أكانت سواء االدعاءات، هذه مثل يستوعب أن عقيل يستطيع فال تلقائيٍّا،
الرصاص. من كتلًة تهضم أن تستطيع ال معدتي أن مثلما خاطئة، أم صحيحًة
بالتبلور، النمو، وكذلك التلقائي، النشوء عمليَة باستيان الدكتور يُشبِّه ما دائًما
حياتها ظروِف مع تتكيَّف املشية بطيئات أو الدوارات أن يعني الرأي هذا لكن
َعِمل أنه بد ال … تصديقه أستطيع ال ما وهذا سعيدة، بمصادفٍة املتواضعة
ظهرت قد عديدة حيًة كائناٍت ألن الحاالت؛ بعض يف بالشوائب ا جدٍّ مليئٍة بموادَّ

واحدة. نيرتوجني ذرة عىل يحتوي ال ملحي محلول يف
األخرية. فصوله يف َوَردت عديدة نقاٍط يف باستيان الدكتور مع تماًما أختلف
أن إىل يشري األقدم الطبقات يف عامة أشكال وجود تكرار أن بوضوح أرى ولذا
الساخرة، تعليقاته كلِّ من بالرغم مشرتك. أصٍل من بت تشعَّ األحدث األشكال
التكوين». «شمولية فرضية بخصوِص موقفي عن أتخلَّ ولم بعُد أستسلم لم
ستكون ألنها التلقائي»؛ «النشوء فرضية صحة ثبوت أرى أن إىل أعيش أن أودُّ
ومن خاطئة، كانت إذا دحضها أشهد أن إىل أعيش أو فائقة، أهمية ذا اكتشاًفا
لو هذا. كل أرى أن إىل أعيش لن لكني الحقائق، لتفسري أخرى طريقًة أرى ثمَّ
إسهاًما أسَهم قد فسيكون اإلطالق، عىل باستيان الدكتور فرضية صحُة ثبتت
علينا ن لتهوِّ تكفي إنها العلم؛ بها يتقدَّم التي الرسعة أعظَم ما املجال. يف بارًزا
يف وتُنىس تتوارى التي جهودنا عن وتعوِّضنا ارتكبناها، التي العديدة األخطاء

يوميٍّا. تظهر التي الجديدة واآلراء الجديدة الحقائق ِخضم
وبالتأكيد باستيان، الدكتور كتاب عن قولها وددُت التي األشياء كل هذه

… أذكرها كي األهمية من كبري قدٍر عىل تكن لم

كوندول دي إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٢ ديسمرب ١١ داون،

العزيز سيدي
وحاملا فيه، قراءته أنوي كنت ا ممَّ أبكَر وقٍت يف الجديد38 كتابك قراءة بدأُت
البالغة السعادة عىل أشكرك تدعني أن يجب واآلن ف، التوقُّ أستِطع لم بدأت،
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وإبداًعا أصالًة أكثُر هو ما قبُل من قرأت ما فنادًرا إياها. منحني التي ا جدٍّ
كله العمل كان علماء. إىل رهم وتطوُّ األفراد لنمو املواتية لألسباب تناولك من
أن أخىش كنت مقالتك، قراءة بدأُت عندما للغاية. وشائًقا عيلَّ، تماًما جديًدا
وجدُت ما رسعان لكني العقلية، بالقدرات يتعلَّق فيما الوراثة مبدأ تهاجم
عملك من الثاني الجزء أثار تطرحها. التي القيود وتقبُّل باتباعك راضيًا نفيس
الجزءُ يحويه كان ما بقدِر إيلَّ بالنسبة جديًدا يكن لم لكنه لَدي، ا خاصٍّ اهتماًما
الترشيف هذا وكل األجزاء، من العديد يف ا جدٍّ فني تُرشِّ إنك ِجدة. من األول
كانت النقاط أيِّ معرفِة يف يرغبون ما عادًة املؤلِّفني وألن أستحق. ا ممَّ أكثُر
يف الهتمامي إثارًة النقاط أكثَر أن فسأذكر القراء، مختِلف الهتمام إثارًة أكثَر
املتعلِّقة وتلك للغات، املستقبيل باالنتشار املتعلِّقة تلك كانت األقرص مقاالتك
الفكرَة إن بالتأكيد. اإلرادة وحرية باإلحصاءات املتعلِّقة وكذلك بالتحصني،
مرجًحا الرجعي ل التأسُّ تجعل ُمعيَّنة ألمراٍض الشديدة القابلية بأن القائلة
صغار أحد فصُل ينبغي أنه ٣٢٢ الصفحة يف تقرتُح تماًما. عيلَّ جديدٌة ا، جدَّ
الطبيعة لكن الغريزة، قوة اختبار أجل من رساحه إطالق ثم السنونو، طائر
قبل تُهاجر إنجلرتا يف الوقواق طيور كباَر إن إذ سنويٍّا؛ التجِربة هذه تُجري
ذا أنا ها باملناسبة، أسابيع. بضعة تبلغ بفرتة نفسه، العام يف املولودة صغارها
بعد قرَّرت، قد أكون أكاد التي املحظورة، «الطبيعة» كلمة للتو استخدمُت قد
من للغاية قليل عدٍد عىل إال أعرتض ال أبًدا. ًدا ُمجدَّ أستخدمها أالَّ مقالتك، قراءة
الغرائز أن ادعائها يف جراي آسا تؤيد عندما لكنك كتابك، يف الواردة التعليقات

أحتج. أن يجب فطرية، عاداٌت كلها
الَحظ أو بنفسك، الحظت هل سؤاًال: أسألك بأن يل تسمح هالَّ وأخريًا،
األلب جبال عىل املوجودة الفراشات أن تماًما، به الوثوق يُمكن ما شخٌص
إىل تنتمي هل املنخفضة؟ السهول عىل املوجودة تلك من أكربَ بدرجٍة ُمروَّضٌة
هي وهل واحد؟ نوع من أكثر لدى الحقيقُة هذه لوِحَظت وهل نفسه؟ النوع
عىل تحط يجعلها الذي السبب ملعرفة ا جدٍّ ف ُمتلهِّ إنني األلوان؟ زاهية أصناف
مرة من أكثَر أكَّدُت أنني سيما ال السيدات، فساتني من األلوان الزاهية األجزاء
الهند يف القنصل بنت نبات أوراق كألوان الزاهية، األلوان تُحب الفراشات أن

مثًال.

351



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

السعادة وعىل إيلَّ، كتابك إرساِل عىل أشكرك بأن أخرى مرًة يل اسمح
أقرؤه. وأنا انتابتني التي االستثنائية الهائلة

اإلخالص بالغ لك أِكنُّ العزيز سيدي يا سأظل االحرتام، وافر مع
داروين تشارلز

َكتَب وقد ،١٨٧٢ أغسطس ٢٢ يف العواطف» عن «التعبري لكتاب األخري التنقيُح [أُتمَّ
أن يعتقد يكن لم وكالعادة شهًرا.» ١٢ نحو مني «استغرق ُمذكِّراته: دفِرت يف ذلك عن
خطاٍب من املقتطفة التالية الفقرُة تُعطي العموم. يف ناجًحا يكون أن املمكن من الكتاَب

اليشء: بعض شديد بإجهاٍد أصابه قد الكتاب هذا تأليَف بأن انطباًعا هيكل إىل
نوفمرب، يف يُنَرش وعندما العواطف»، عن «التعبري الصغري، كتابي تأليف من «فرغت
قديًما كتابًا استأنفُت للتسلية. قراءته تودُّ كنت إن حاِل يف بالطبع، نسخًة إليك سأُرسل

نظرية. آراءً أُناقش أن أبًدا ًدا ُمجدَّ أُحاول لن وربما النبات، بعلم ُمتعلًِّقا
الفكرية قواه ستبدأ متى يعرف أن يستطيع أحَد وال َوهنًا، وأزداُد السن يف أكَرب فأنا

العلم.» أجل ومن أجلك، من والسعادة العمر طول لك أتمنَّى تنهار.
٥٢٦٧ منها ِبيع نسخة، ٧٠٠٠ من ُمكوَّنًة الطبعة كانت الخريف. يف الكتاب نُِرش
٢٠٠٠ ُطِبَع ثم نوفمرب. يف موراي السيد أقامها التي للبيع الكتاب طرِح فعاليِة يف نسخًة
برسعة تُبَع لم النسخ تلك ألن الحظ؛ سوء من ذلك أن تبنيَّ وقد العام، نهاية يف نسخة
تُستخَدم أن دون املؤلِّف جمعها مالحظاٍت من هائلة مجموعٌة تُِرَكت ولذا ذلك؛ بعد كبرية

حياته. يف ثانية طبعة إلصدار َقط
يُمكن ربما العواطف»، عن «التعبري كتاب عن ُكِتبَت التي النقدية املقاالت بني من
نوفمرب ٩ بتاريخ أثنيام»، «ذا دورية يف وردتا اللتني امُلعاِرَضتني القصريَتني املقاَلتني ذكُر
جيدة نقدية مقالٌة نُِرشت وقد .١٨٧٢ ديسمرب ١٣ بتاريخ تايمز» «ذا وصحيفة ،١٨٧٢
وفيها .١٨٧٣ يناير يف ساينس» أوف جورنال كورتريل «ذا دورية يف واالس السيد بقلم
عقل «خصائص بعَض يعرض الكتاب إن ذلك، يف محقٌّ وهو واالس، السيد يقول
دة املعقَّ املتباينة الظواهر أسباب الكتشاف النهم «الشوق وهي أَال بارزة»؛ بدرجٍة املؤلِّف
به يتسم «ما أن املؤلِّف حالة يف يبدو أنه ويُضيف الحية.» الكائنات بها تتسم التي
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يضعف «لم و«كيفيته»» و«ِعلَّته» يشء كل «سبب» ملعرفة يهدأ ال فضول من األطفال
أبًدا.»

«األقوى بأنه الكتاب الالهوتية، النقدية املقاالت إحدى يف آخر، كاتٌب وصف فيما
كلها. املؤلِّف أعمال بني رضًرا» واألخبث تأثريًا

كتابه إىل مضافة حاشيٍة يف ورد قد للكتاب نقًدا بني ألكسندر الربوفيسور وقدَّم
املقالة:] هذه إىل التايل الخطاب ويشري والِفكر»؛ «الحواس

بني ألكسندر إىل داروين تشارلز من
١٨٧٣ أكتوبر ٩ داون،

العزيز سيدي
بروٍح مكتوبة كلها انتقاداتُك مقالتك. إيلَّ أرسلت ألنك لك االمتنان غاية يف إنني
ع يتوقَّ أن أعمالك يعرف أو يعرفك شخص ألي بالطبع يُمكن وال تماًما، ُمنصفة
املبارش التأثري أسميتُه ما غموِض عن تقولُه ما إن ذلك. غري آخر يشء أيَّ منك
شعوري ازداد بل آنذاك، كذلك بأنه شعرت تماًما. منصٌف العصبي للجهاز
طرحتَه، الذي الَعْفوية مبدأ أفهم أن َقط أستِطع لم بأني أعرتف ًرا. ُمؤخَّ بذلك
ولكن خاصة. حاالت عىل أُطبِّقها لكي ا؛ تامٍّ فهًما األخرى، نقاطك بعض وكذلك
بدرجة نتفق أن املستبعد فمن مختلَفني، منظوَرين من يشء كل إىل ننظر ألننا

كبرية.
مقالًة قرأَت هل خجًال. التورد وعن البكاء تعبري عن تقوله بما ا جدٍّ فرحُت
رائع بازدراءٍ مفعًما كان لقد إدنربة»؟ «ذي دورية من حديث عدد يف نقدية

كثريين. آخرين وتجاه تجاهي
بارك. مور امُلبِهج، املكان ذاك يف مًعا إقامتنا عن ا جدٍّ سارة بذكرى أحتفُظ

العزيز سيدي يا سأبقى املتجدِّد، شكري مع
الدوام عىل لك مخلًصا
داروين يس
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هاليربتون39 السيدة إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٢] نوفمرب ١ داون،

هاليربتون العزيزة سيدتي
خطاب إرسال من غايتي منِّي. خطاٍب بتلقي ستُفاجئني إنك القول يُمكنني
لدى العواطف عن «التعبري بعنوان كتابًا للتو نرشُت إنني أقول أن هي اآلن
وال منه، األجزاء بعض قراءَة تريدين ربما أنِك ببايل وَخَطر والحيوان»، اإلنسان
لذا سلًفا. نرشتها التي الكتب من أيٍّ عىل سينطبق كان هذا أن إطالًقا أظن
أتواصل لم أنني من وبالرغم الربيدية. الدُّفعة هذه ِضمن الحايل كتابي أرسل
ذكريات من فما ا؛ جدٍّ طويلة فرتٍة منذ اآلخرين أرستك أفراد مع أو معِك
ذكريات عقيل عىل به تخطر الذي الشديد والوضوح الوترية بتلك عقيل تراود
أسمع أن يف ا جدٍّ أرغب وودهاوس. يف قضيتها التي السعيدة الخوايل األيام
مستعدًة كنِت إذا اآلخرين، أرستك أفراد وعن عنك األخبار من القليل ولو
من أخبارك بعض ذلك قبل أعرف كنُت فقد إيلَّ. خطاب إرسال عناء لتكبُّد

أخواتي.
فرتة، منذ مكان أي زيارَة أستطيع وال عديدة، سنوات منذ سيئة صحتي
أستطيع تماًما، ثابتًا حياتي نمُط دام ما السن. يف ا جدٍّ طاعن بأنني اآلن وأشعر
كما شغفي، يزال ال الذي الطبيعي، التاريخ يف اليومي العمل بعض إنجاَز
أجمع كنت ألنني عيلَّ تضحكي أن معتادًة كنِت عندما الخوايل، األيام يف كان
عزلني الذي املستمر، مريض باستثناء وودهاوس. يف شديدة بحماسة الخنافس
العديد أن هو يشوبها عيب أكربَ لكنَّ ا، جدٍّ سعيدة فحياتي املجتمع، عن
تكوني أن قلبي كل من أرجو الواهنة. الصحة مني ورث قد أطفايل من
بخالص الشهرية. أوين» آل «صحة ب األقل، عىل كبري حدٍّ إىل ولو محتفظة،
هذا عىل التوقيع عىل أجرؤ أوين، اسم يحمل َمن لكلِّ واملودَّة االمتنان مشاعر

الخطاب.

امُلِحب صديقك
داروين تشارلز
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هاليربتون السيدة إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٢] نوفمرب ٦ داون،

سارة عزيزتي
تخيُّل عىل إطالًقا أجرؤ لم فاتن. بأنه أصفه أن يجب الذي بخطابك، ا جدٍّ ُرسرت
ذلك مع لكني العديدة. السنوات هذه طوال عنِّي طيبة بذكرى ستحتفظني أنِك
دائًما كنِت كما ومخلصًة القلب طيبَة ستظلني أنك من تأكيد بكل متيقنًا كنت
لكني بها، مررِت التي املؤملة األحزان كمَّ جيًدا أعرف عنك. ذكرياتي أقدم منذ
استجماَع استطعِت إذا يرام. ما عىل ليست صحتك أن سماع عند بشدٍة حزنت
فنسعد الطقس، ن يتحسَّ عندما الصيف، أو الربيع يف هنا لتزورينا القوة بعض
بأن تبايل لن أنك وأعرف برؤيتك، أقول، أن تريدني كما وزوجتي، أنا ا حقٍّ
إخباري عىل جزيًال شكًرا برؤيتك. ا حقٍّ أبتهج سوف هنا. امللل ببعض تشعري
كلكم كنتم كم عيلَّ. جديًدا عنهم ذكرتِه ا ممَّ الكثري كان وقد أرستك، بأحوال
بها! لكم أَدين التي السعادة أكثَر وما باألخص، وأنِت صباي، يف معي لطفاء

واملمتن امُلِحب صديقك من التحيات أصدق مع
داروين تشارلز

عجوز. وأنا اآلن يل فوتوغرافية صورًة تَري أن تودين لعلِك ملحوظة:

١٨٧٣

ثانية طبعة إعداَد هو النبات) بعلم املتعلِّق العمل (بخالف العام هذا يف الوحيد العمل [كان
العمل هذا أداء كان التايل. الفصل يف نرشه عملية إىل يُشار الذي اإلنسان»، «نشأة كتاب من
اآلكلة «النباتات كتاب مخطوطة يف بعمٍق حينها منهمًكا كان ألنه نفسه؛ عىل ا جدٍّ ثقيًال
حياتي يف أندم «لم نوفمرب): ١٩ (بتاريخ واالس السيد إىل خطاٍب يف قال ولذا للحرشات».
اإلنسان». «نشأة من الجديدة الطبعة هذه عىل أندم ما بقدِر قاَطَعني يشء أي عىل كلِّها
الطبعة أن اتضح «لقد هكسيل: السيد إىل خطاب يف قال ديسمرب)، (يف الحق وقٍت ويف
إللقاء بأكملها أيام ١٠ منِّي األمر استغرق لقد بشعة. مهمٌة اإلنسان» «نشأة من الجديدة
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

وحقائَق انتقاداٍت ن تتضمَّ التي النقدية واملقاالت الخطابات عىل فحسب رسيعة نظرٍة
للغاية.» صعبة مهمة إنها جديدة.

الندية جنس نباتات إىل العودة استطاع عندما ،١٨٧٤ أبريل ١ حتى العمل استمرَّ
موراي: السيد إىل خطاب يف قال لديه. بشدة املفضلة

إتمام وهو حياتي، يف يته أدَّ عمل أصعب من أشهر ثالثة من أكثَر بعد أخريًا، «انتهيُت
ونظًرا ممكن. وقت أقرِب يف يُطبَع أن بشدة وأودُّ اإلنسان»، «نشأة كتاب من ح ُمنقَّ إصداٍر

أبًدا.» ًدا ُمجدَّ أملسه فلن القوالب، باستخدام سيُطبع أنه إىل
الكولونيل من اها تلقَّ لطيفة زيارٍة إىل املتنوِّعة ١٨٧٣ عام خطابات أول يشري

األمريكية.] نيوبورت مدينة من هيجينسون

هيجينسون توماسوينتوورث إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٣] فرباير ٢٧ داون،

العزيز سيدي
يل ائذن عيلَّ، أسَود» فوٍج مع «الحياة كتاب تالوِة من للتو زوجتي فرغت
نواٍح من إياها منحنا التي البالغة السعادة عىل قلبي صميم من أشكرك بأن
جمعتني التي القليلة اللقاءات عىل ِبناءً الزنوج، أستحسن كنُت ما دائًما كثرية.
شخصيتهم وأن تأكَّدت، قد املؤكَّدة غريَ انطباعاتي بأن وُرسرُت ببعضهم،
أعرف أكن لم هنا، كنَت عندما شديدة. برباعة نوقشت قد العقلية وقدراتهم
السوداء، األفواج عن قبُل من قرأت قد كنُت شغلتَه. قد الذي النبيل باملنصب
ا جدٍّ استمتعنا أننا صحيح الباهرة. بمهمتك اسِمك ربط عن عجزُت لكني
نكن لم أننا عىل وتكراًرا مراًرا نِدمنا وزوجتي، أنا لكننا، داون، إىل بزيارتك
عن شيئًا نسمع أن يف بشدة سنرغب ُكنَّا ألننا األسود؛ الفوج بأمِر نعرف

شخصيٍّا. شفتَيك من الجنوب
كنت التي الجوالت عن ا جدٍّ واضحًة ذكرياٍت عقيل يف أوصافك أثارت لقد
عة، امُلجمَّ مقاالتك لدينا الربازيل. يف عاًما ٤٠ قبل األقدام عىل سريًا أخوضها
لنا يسنح لم ولكن إلينا، بإرسالها كونواي [مونكيور] السيد ل تفضَّ التي
صحيفة من األحيان بعض يف أخبارك بعَض أعرف لقراءتها. اآلن حتى وقٌت
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اإلنسان» «نشأة كتاب نرش

تقدُّم عن كتابتك من شائقة مقالًة املاضية الساعة يف وقرأت إندكس»، «ذي
الحر. الِفكر

إعجابي وخالص العزيز سيدي يا تحياتي أصدق مع
إخاليص بالغ بَقبول ل تفضَّ
داروين يس

هها يُوجِّ جالتون السيد كان التي األسئلة عىل ا ردٍّ التالية اإلجابات أرسل مايو، ٢٨ [يف
اإلنجليز: العلم «رجال كتابه يف ُطِرح الذي االستقصاء سياق يف علماء، عدِة إىل آنذاك
ما قدَر اإلجابات «مألُت والدي: كتب األسئلة، وبخصوص .١٨٧٤ وتنشئتهم» طبيعتهم
ُوِضعت التسهيل، أجل ومن الدرجات.» د أُحدِّ أن عيلَّ تماًما املستحيل من ولكن استطعت،

«الطبيعة»: ب املتعلِّقة تلك قبل «التنشئة» ب املتعلِّقة واإلجابات األسئلة

ذاتيٍّا. تعلَّمته قد قيمة ذي يشء أي أن أعتربُ تعلَّمت؟ كيف

التعليم  
يف تماًما تقليديٍّا تعليًما كان ألنه مها؛ حجَّ

منه. األكرب الجزء
عادات تحسني يف أسهم هل

مها؟ حجَّ أم املالحظة

نعم. الحالة تحسني يف أسهم هل
ال؟ أم الصحية

إطالًقا. ال، خاصة؟ مزايا له توجد هل

من أي وال عرصية، لغات وال رياضيات، ال
االستدالل. أو املالحظة عادات

لم التي األشياء أبرز ما
يشملها؟

ال. أيُّ شبابك يف إياها ُدرِّسَت التي الدينية للعقيدة كان هل
أبحاثك؟ حرية يف رادع تأثري

بالتأكيد. فطرية فطرية؟ العلمية تفضيالتك تبدو هل

أكَّدتها قد الطبيعي للتاريخ الفطرية نزعتي
«البيجل». رحلة هتها ووجَّ

األحداث؟ تلك هي وما معيَّنة، أحداث أي حدَّدتها هل
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اإلنسان» «نشأة كتاب نرش

بدرجاتك. شخصيتي تقدير عن تماًما أعجُز ملحوظة:
«نيترش» دورية يف َظَهر خطاٌب بينها من كثرية، أشياءَ إىل التايل الخطاب يشري
وعن املكملة، وذكورها األرجل هدابيات بعض ذكور «عن (١٨٧٣ سبتمرب ٢٥ (بتاريخ

األثرية.»:] األعضاء
هيكل إي إىل داروين تشارلز من

١٨٧٣ سبتمرب ٢٥ داون،
هيكل عزيزي

الباهر. نجاحه برؤية ا جدٍّ ُرسرُت وقد إياه، أهديتني الذي كتابك40 عىل أشكرك
املالحظات من بالعديد تدعمها إذ ر؛ التطوُّ فكرة نرش يف هائًال نفًعا ستُقدِّم
الرتجمة ظهور ر تأخُّ أن غري بالغ. باهتماٍم الجديدة املقدمة قرأُت لقد األصلية.
شاملة قراءًة قراءته َقط أستِطع لم ألنني ويفاجئني؛ يضايقني اإلنجليزية
َتك حريَّ هل اإلنجليزية. باللغة يصدر عندما بالتأكيد ذلك أفعل وسوف باألملانية،
شدَّ الفائدة؟ العديمة الِبنى تقليص عملية من األخرية املراحل معضلُة قبُل من
«نيترش» دورية إىل خطابًا للتو أرسلُت وقد ًرا. مؤخَّ املعضلة هذه ني تُحريِّ ما
مع البحثية الورقَة إليك وسأُرسل الصعوبة، لهذه افرتاضيٍّا تفسريًا ن يتضمَّ
إىل داعي وال اهتمامي، أثارت بحثية ورقًة أيًضا أُرسل سوف الفقرة. تمييز
أرغب التلقائي. التولُّد ى يُسمَّ ما بخصوِص فريًدا ادِّعاء ن تتضمَّ إنها إعادتها.
إذا ذلك. لحدوث احتماليًة أرى ال لكني األخرية، املسألُة هذه تُحَسم أن يف بشدة

… لنا ا جدٍّ ا مهمٍّ هذا يكون فسوف صحتها، إثبات أمكن
عزيزي يا سأظل الرائعة، مهامك يف والتوفيق النجاح بكل لك تمنياتي مع
الدوام عىل لك مخلًصا هيكل
داروين تشارلز

هوامش

.١٨٧١ ريفيو»، كونتيمبوراري «ذا مجلة (1)
تاريخ يشهد لم «ربما قائًال: مقالته الناقد ص يُلخِّ ُمعاِرض. نقد .١٨٧١ يوليو (2)

كهذا.» ضئيل حقيقي أساٍس من كهذه واسعة تعميماٍت اشتقاَق َقط الفلسفة
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أوسالند». «داس مجلة يف (3)
ما يناير، ٢٧ بتاريخ واملؤرَّخة إليها، امُلشار الرسالة يف واالس السيد كتب (4)
من قدٍر بأقىص قراءته من للتو انتهيُت الذي األول مجلَّدك عىل لك جزيًال «شكًرا ييل:
معي بها تعاملت التي البالغة الرقة عىل أشكرك أن أيًضا ويجب واالهتمام، االستمتاع
يتعلَّق فيما الطبيعي االنتقاء تأثري محدودية هي الهرطقة بهذه املقصود هرطقتي». ومع
أستطيع ال «لذا :(١٣٧ الصفحة اإلنسان»، «نشأة كتاب (يف والدي كتب فقد باإلنسان.
يمنح أن سوى بإمكانه يكن لم الطبيعي «االنتقاء أن واالس السيد يؤكِّد كيف أفهم أن
أعاله: امُلقتبَس الخطاب يف واالس السيد وكتب القرد.»» عقل من قليًال أفضَل عقًال الَهَمج
هرطقتي إىل فيه تتطرَّق الذي الجزء لكن بالغة، أهمية ذاُت باإلنسان املتعلِّقة «فصولك
يف تُسِهم ُحجة وكل كلمة كل مع تماًما أتفق كنُت وإن تماًما، ُمقنع غري زال ما الخاصة

أدنى.» شكٍل من ارتقائه أو اإلنسان ر تطوُّ إثبات
.١٨٧١ ميفارت، جي سانت بقلم األنواع»، ن تكوُّ «أصل (5)

األخري الطبيعي التاريخ عاِلم «نََرش اإلنسان»: «نشأة كتاب مقدِّمة يف املؤلِّف كتَب (6)
نَسب عن كامًال نقاًشا فيه يعرض الذي الَخلق»، «تاريخ كتابه … ًرا مؤخَّ … [هيكل] هذا
عىل أبًدا أكملتها َلما مقالتي، كتابة قبل ظهر قد الكتاب هذا كان ولو اإلنسان. ساللة
درايًة أكثُر وهو إليها، لُت توصَّ التي االستنتاجات من العظمى الغالبية أرى فأنا األرجح.

النقاط.» من بالعديد مني
.١٨٧١ مارس ١٥ أكاديمي»، «ذا دورية (7)

أحَد بأن األرجح عىل يتحدَّد الَفراشات بني التزاوج إن واالس السيد يقول (8)
اختيار عىل بناءً ال منها، عناًدا أشدَّ أو الذكور بقيِة من أجنحًة أقوى يكون الذكور
الجنس. عديمة ذلك مع لكنها زاهية بألواٍن تتسم التي اليساريع بحالِة ويستشهد اإلناث.
كتابنَي من يتكوَّن اإلنسان» «نشأة كتاب إن فيه قال جيًدا نقًدا واالس السيد َطَرح وكذلك

مًعا. مختلَطني
الضمري، ر تطوُّ بخصوصمسألِة .١٨٧١ مارس ١٨ عدد سبيكتاتور»، «ذا مجلة (9)
«صميم من االقرتاِب يف سابقيه من كثرٍي عىل كبرية بدرجٍة ق يتفوَّ والدي أن الناقد يرى
التصميم، بمسألة الكتاب عالقِة عن جيًدا نقاًشا الثاني املقاُل ن ويتضمَّ النفسية». املسألة
ذاك من أروع اإلله وجوِد لصحِة إثباتًا الكتاب يف يجد أنه إىل مشريًا الكاتب ويختتمه

بايل. ألَّفه الذي الطبيعي» «الالهوت كتاب يف الوارد

362



اإلنسان» «نشأة كتاب نرش

يف ويتسبَّب االنتباه سيلفت باإلنسان املتعلِّق فصيل بأن تامة قناعٌة «تراودني (10)
اإلشادة.» تُفيده ما بقدِر كتاب أي لبيِع مفيدٌة اإلساءة أن أعتقد وأنا كثرية، إساءات ظهور

(.١٨٦٧ يناير ٣١ موراي، السيد إىل خطاب (من —
الكتاِب باستنكاِر املقالُة تكتفي ال .١٨٧١ عام أبريل، و٨ أبريل ٧ تايمز»، «ذا (11)
«حتى التايل: االقتباس سيُبنيِّ كما عام، بوجه ر التطوُّ فرضيَة تستنكر بل املناقشة، قيِد
تشكَّل قد الحيوانات خْلَق أنَّ سيحدث، أنه يف نشكُّ ما وهو للغاية، ح املرجَّ من صار لو
تحقيق إجراءُ الالزم من سيظل فقط، ر بالتطوُّ االختالف والشديدة املتعدِّدة رضوبه إىل
ليس اإلنسان أن افرتاِض لتربيِر ساحقة إقناعية بقوٍة يتسم تماًما مكتمل مستقل علمي

ر». التطوُّ الذاتية السلسلة هذه يف عنرص سوى
.١٨٧١ أبريل ٦ «نيترش»، دورية (12)

داون أبرشية كاهن كان الذي برودي، ميلتون من إنيس، برودي جي ل املبجَّ (13)
سابًقا.

هؤالء أحُد لكنك مراًرا، «اختلفنا إنيس: السيد إىل سابق خطاٍب يف والدي قال (14)
من ذرة بمثقال ذلك مع يشعر وال معهم، يختلف أن املرء يستطيع الذين النادرين البرش

عني.» يقوله أن شخص أي بإمكان كان إذا ا، جدٍّ به سأفتخر يشء وهذا الِعداء،
شهدها كيفما قاتل، اعتقال حالة .٢٩٤ الصفحة العواطف»، عن «التعبري كتاب (15)

املستشفيات. أحد يف أوجل الدكتور
الشخصية مالحظاته بشأِن سلًفا والدي مع تراسل قد أوجل الدكتور كان (16)

الزهور. تلقيح بخصوص
والخمسون. الثالث املجلَّد ترانز». «ميديكو-شريورج دورية (17)

احتماليَة والدي ليتجنَّب جديدة؛ نقطة بأنها ُوِصَفت النقطة هذه أن املؤكَّد من (18)
يف سلًفا نوقشت قد كانت التي العنقية، الجلدية العضلة إىل أوجل الدكتور انتباه َلفِت

أخرى. خطاباٍت
نسٍخ سوى منه تُطبع لم ثاير. بي جيه بقلم رايت»، تشونيس «خطابات كتاب (19)

.٢٣٠ الصفحة ،١٨٧٨ عام خاصة،
يقول و٨٤. ٨٣ الصفحتان ،١١٣ املجلَّد ريفيو»، أمرييكان «نورث مجلة (20)
ميفارت] [السيد بها يستشهد التي للنقطة «رضورية املحذوفة الكلمات إن رايت تشونيس
كتاب يف تُدَرج لم الكلمات منها ُحِذفت التي الفقرة أن بالذكر جديٌر داروين.» السيد من

تنصيص. عالمتَي ضمن ميفارت السيد
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.١٨٧١ يوليو (21)
ادعاءاته. معظم يف ميفارت السيد عليه يعتمد الذي مة العالَّ اليسوعي (22)

الرعوية». امللك «قصائد كتاب طاِلع (23)
الوضعية الفلسفة عالقات بخصوص .١٨٦٩ ريفيو»، فورتنايتيل «ذا مجلة (24)
أن ومسلٍّ شائٌق هو كم :١٨٧٥ عام سبنرس السيد إىل خطاٍب يف والدي قال بالعلم،
يُدركون ال أنهم ر أتصوَّ العلم! رجال لكل الوضعية بالفلسفة املؤمنني كراهية مدى نرى
طفيفة.» بدرجة إال العلم بمسار التنبُّؤ يف نبيُّهم ارتكبها التي املضحكة الفادحة األخطاء
كان إذا ما مسألٍة عن نقاش .٨٧ الصفحة األول، املجلَّد اإلنسان»، «نشأة كتاب (25)

ال. أم أخالقي بأنه يوَصف أن يمكن غريزي حافز أو باندفاع يُفَعل الذي الفعل
.١٨٧٠ سوسايتي»، زولوجيكال ذا أوف «بروسيدينجز دورية (26)

.١٨٧٨ عام حلول عند إال الفرنسية األكاديمية لدى بامُلراسلة عضًوا يُنتَخب لم (27)
فرايبورج يف الحيوان علم أستاذ (28)

.١٨٧٢ اليبزيج، األنواع». ن تكوُّ عىل الُعزلة تأثري «عن (29)
الداروينية «النظرية مقالة نفسه. املوضوع عن مقالتنَي فاجنر الربوفيسور كتب (30)
كانت التي إلخ»، … الجغرافية العزلة تأثري «عن ومقالة ،١٨٦٨ عام يف الهجرة»، وقانون

.١٨٧٠ ميونيخ، يف للعلوم البافارية األكاديمية أمام أُلقي خطابًا
املياه من ب املرتسِّ الجريي الحجر يف املتعدِّدة بالنورِبس حلزون أشكال «عن (31)

.١٨٦٦ برلني، ألكاديمية التابعة «موناتسربيخت» دورية شتاينهايم». يف العذبة
أمرييكان «نورث مجلة من يوليو عدد يف َظَهر مقال طباعة بروفات هنا يقصد (32)
أمرييكان «نورث (مجلة ميفارت السيد ردِّ عىل رسيًعا ردٍّا املقال هذا كان ريفيو».
(كتاب عنه رايت تشونيس يقول رايت. تشونيس السيد ُكتيب عىل (١٨٧٢ أبريل ريفيو»،
بعَض يُكرِّر جديد، مقال بل بالضبط، رسيًعا ردٍّا ليس «إنه :(٢٣٨ الصفحة «خطابات»،

ميفارت.» السيد ردود بعض عىل َعَرًضا ويردُّ ويرشحها، ُكتيبي نقاط
.٢٤٨ إىل ٢٤٦ الصفحة من «خطابات»، كتاب (33)

«ذا مجلة سبنرس، هربرت بقلم ر»، التطوُّ مسألة يف مارتينو السيد «آراء (34)
.١٨٧٢ يوليو ريفيو»، كونتيمبوراري

«عرٌض بري، الدكتور كتاب عن ناقًدا مقاًال نرش قد واالس السيد كان (35)
.١٨٧٢ يوليو ٢٥ «نيترش»، دورية يف داروين»، السيد فرضية يف املوجودة للمغالطات

364



اإلنسان» «نشأة كتاب نرش

املوضع بخصوص قوله َقَصد ما َعَرض واالس السيد إن الخطاب ذلك يف قال (36)
يعرف ال وإنه تماًما، صائبًا عْرًضا نََسبه تسلسل من املبكِّر الجزء يف لإلنسان ح املرجَّ

مقصده. فْهم يف هكذا تماًما بري الدكتور أخطأ كيف
.١٨٧٢ باستيان، يس إتش الحياة.» «بدايات (37)

.١٨٧٣ والعلماء»، العلوم «تاريخ (38)
وودهاوس. من أوين السيد القديم، والدي صديق ابنَة هاليربتون السيدة كانت (39)
سليك». «سام شخصية ابتكر الذي الشهري املؤلِّف هو هاليربتون، القايض زوجها، وكان
عام حتى اإلنجليزية الرتجمة تُنَرش لم الخلق». «تاريخ من الرابعة الطبعة (40)

.١٨٧٦
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الثامن الفصل

كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،
اإلنسان» وكتاب«نشأة عاباملرجانية» «الشِّ

احليواناتوالنباتات» «تباين وكتاب

١٨٧٤-١٨٧٥

التي األشُهر باستثناء للحرشات»، اآلكلة «النباتات كتاب عىل للعمل ١٨٧٤ عام ص [ُخصِّ
ُخصص الذي الوقت باستثناء وكذلك اإلنسان»، «نشأة كتاب من الثانية للطبعة ُكرِّست
الثانية الطبعة تلك مقدمة يف يِرد .(١٨٧٤) املرجانية» عاب «الشِّ كتابه من الثانية للطبعة
ُكِتبَت قد األخرية «الفصول وأن ح، نُقِّ قد ته بُرمَّ الكتاب وأن أُضيفت، قد جديدًة حقائَق أن
سبب ذلك وكان سيمرب، الربوفيسور العرتاضات رسٌد امللحق يف ووَرد تقريبًا.» جديد من
الربوفيسور مجلَّد يف ووالدي. الطبيعي التاريخ يف ص املتخصِّ العاِلم هذا بني الرتاُسل
هذا إىل االنتباه املؤلِّف يلفت الدولية)، السلسلة مجلَّدات (أحد الحيوان» «حياة سيمرب،
اإلنجليزية الرتجمة أرى ألنني األملانية؛ باللغة أطرحها التي التالية الفقرة يف املوضوع
عاب الشِّ عن الشهري كتابه من الثانية الطبعة يف أنه يل «يبدو صحيحة: غريَ املنشورة
املعلومات عن التعبري يف تماًما أخطأ إذ بمالحظاتي؛ يتعلَّق لخطأ ضحيًة وقع قد املرجانية

ا.» جدٍّ موجزًة بإبقائها الوقت ذاك حتى اكتفيُت قد كنت التي
قبل والدي إىل الفقرَة هذه ن تتضمَّ التي الطباعة بروفاِت سيمرب الربوفيسور أرسل
ذلك بعد نُِرش الذي التايل، الخطاب مناسبة هي تلك وكانت الحيوان»، «حياة كتاب نِرش

سيمرب.] الربوفيسور كتاب يف
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سيمرب كيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٩ أكتوبر ٢ داون،

سيمرب الربوفيسور عزيزي
بروفات وعىل عرش، التاسع يوم بتاريخ خ املؤرَّ ا جدٍّ اللطيف خطابك عىل أشكرك
منعني حيث اثنتنَي؛ أو جملة باستثناء فيها، ما كلَّ أفهم أنني أعتقد الطباعة.
الوحيد عذري هو هذا ينبغي. كما فهمهما من األملانية باللغة معرفتي قصوُر
املرجانية». عاب «الشِّ كتابي، من الثانية الطبعة يف ارتكبته الذي للخطأ الواهي
عن معلوماتنا إىل قيِّمة إضافًة يَُعد بيليو ُجُزر عن أوردته الذي تقريرك إن
كنُت وإن حتى املوضوع، عن ألقوله تقريبًا يشء لديَّ ليس املرجانية. عاب الشِّ
أدلِة عن يشء أيَّ أعرف أكن لم لكني سلًفا، خرائطك ورأيت تقريرك قرأت قد
كان بالتأكيد الحني. ذلك منذ تهبط لم الجزَر أن اعتقادك وعن األخري، االرتفاع
كنت أنني غري الهبوط. أثناء يف تكوَّنت قد أنها عىل إليها أنظر أن يل ينبغي
الجزر حول عادًة يكون ما قدَر ا جدٍّ عميًقا ليس البحر أن يف مشكلًة سأواجه
البحر؛ تحت التدرُّج شديَد ميًال تميل الجانبنَي أحد عىل عاب الشِّ وأن املرجانية،
عادية غري حالة ذاكرتي، تسعفني ما َحدِّ عىل الثانية، الحقيقة تلك ألن وذلك
من مرتفع جزء وجود أن ع أتوقَّ كنت ما دائًما تقريبًا. مثيل لها وليس تماًما
ال عاب الشِّ من سلسلة نشوء إىل سيؤدِّي السطح تحت مناسٍب عمٍق عىل القاع
ًكا متمسِّ بالطبع أَزل لم الهبوط. إبَّان تكوَّنت مرجانية جزيرة عن تمييزها يُمكن
الهادئ املحيَطني وسط يف عاب الشِّ وحواجز املرجانية الجزر أن يف املتمثِّل برأيي
الحاالت هذه مثل أن يف تماًما معك أتفق لكني هبوط، حدوث إىل تشري والهندي
قيمَة فستجعل الحدوث، متكرِّرة أنها تبنيَّ إذا بيليو، جزر لحالة املشابهة
بالتأكيد. املستقبليون املالحظون بيننا سيفصل ا. جدٍّ تافهًة العامة استنتاجاتي
وإذا تهبط، لم الكربى املحيطات طبقات أن تبنيَّ إذا غريبة حقيقًة ستكون

املرجانية. عاب الشِّ أشكال يف يؤثِّر لم هذا أن تبنيَّ
ورقات آخر من األخرية الثالث الصفحات يف رأيت عندما للغاية ُرسرُت
أرى الحيوانات. انتشار موضوع ستتناول أنك أرسلتَها التي الطباعة بروفات
ع أتوقَّ كنت كما فاجنر، إم عن يشء يوجد ال ا. جدٍّ ممتازًة األولية تعليقاتك

368



… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

املالحظات بعَض ن تضمَّ الذي األخري، موزيل كتاب رأيت قد أنك أظن أجد. أن
االنتشار. عن الجيدة

حينئٍذ سأستطيع ألنني اإلنجليزية؛ باللغة سيصدر كتابك ألن سعيد إنني
بسهولة. قراءته

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين تشارلز

كان الذي موراي، السيد من املرجانية عاب الشِّ نظرية إىل ًها موجَّ األحدث النقد [صدر
امللكية الجمعية أمام بحثية ورقًة قرأ والذي االستكشافية، «تشالنجر» رحلة أفراد أحَد
تحت جبال تراكم احتمالية هي املطروحة الرئيسية النقطة 1.١٨٨٠ أبريل ٥ يف بإدنربة،
أيًضا موراي السيد ويسعى املرجانية. عاب للشِّ أساٍس قواعِد بمثابِة تكون قد البحر سطح
الحاجة دون تفسريُها يمكن والجزر املرجانية عاب للشِّ الرئيسية مات «السِّ أن إثبات إىل

املوضوع:] هذا إىل التايل الخطاب يشري وعام.» كبري هبوط بمساعدة االستعانة إىل
أجايس إيه إىل داروين تشارلز من

١٨٨١ مايو ٥ داون،
وحواجز املرجانية الُجزر ن تكوُّ عن موراي السيد آراء رأيت قد ستكون …
اقترصعىل تفكريي لكنَّ أنرشكتابي، أن قبل نفسه الرأي يف مليٍّا فكَّرت عاب. الشِّ
ضئيل قدٍر سوى حينها ر يتوفَّ يكن لم إذ العادية؛ البحرية بالكائنات يتعلَّق ما
الرأي؛ هذا رفضُت الدقيقة. املحيطية الكائنات من الكبري العدد عن املعلومات من
يف «البيجل» رحلة خالل أُجريت التي القليلة الجرف عمليات عىل ِبناءً ألنني،
األصغر املرجانية عاب والشِّ األصداف، أن استنتجُت الجنوبية، املعتدلة املناطق
ولم الرواسب، ب برتسُّ محميًة تكن لم عندما وذابت، تحلَّلت قد إلخ، حجًما،
ذلك، إىل وما األصداف، أن صحيح املفتوح. املحيط يف ترتاكم أن للرواسب يتسنَّ
لكنك أصابعي، بني وحٍل إىل وانهارت تماًما، نة متعفِّ الحاالت بعض يف كانت
بوضوٍح قلُت لقد بأخرى. أو ما بدرجٍة شائًعا هذا كان إذا ما جيًدا ستعرف
جزيرة نشوء إىل سيؤدِّي املناسب العمق عىل القاع من مرتفع جزء وجود إن
لكني الهبوط. أثناء يف تشكَّلت أخرى جزيرٍة عن تمييزها يُمكن ال مرجانية
األجزاء من الكثريُ السابق يف يوجد كان أنه تصديَق إطالًقا أستطيع ال ذلك مع
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الجزر من يوجد ما بمقداِر هبوط) حدوث عدم إىل (نظًرا القاع من املرتفعة
الكائنات تكون أن ويمكن معقول، عمٍق ضمن الكربى املحيطات يف املرجانية
األقدام من مئات عدَة ُسمكها أصبح أن إىل عليها تراكمت قد الدقيقة املحيطية
َخَطر ولكن الحد، هذا إىل إزعاجك يف اإلطالة عىل تسامحني أن منك أرجو …
مخطئًا، كنُت إذا الواسعة. خربتك بعد بُحكمك، اإلدالء يف ترغب قد أنك [ببايل]
أن أعتقد زلت ما بكثري. أفضَل ذلك كان وَفنائي، نهايتي وقُت اقرتب فكلما
طويلة فرتًة واستمراره الكربى املحيطات طبقات يف كبري هبوط حدوث عدَم
تجاويَف يُحدث أن فجأًة الثراء فاحش مليونري يُقرِّر أن أتمنَّى ا. جدٍّ عجيب أمٌر
الوطن إىل معه ويُحرض والهندي الهادئ باملحيَطني املرجانية الجزر بعض يف

… لترشيحها قدم ٦٠٠ أو ٥٠٠ عمق من مأخوذة جوفيًة عيناٍت
ظهرت .١٨٧٤ عام خريف يف اإلنسان» «نشأة كتاب من الثانية الطبعة [نُرشت
كورتريل «ذا دورية من يوليو عدِد يف الواحدية» «فرضية عىل القاسية التعليقات بعُض
األولية واملبادئ الفروق ببعض الجهل من ذهوله عن الناقد يُعربِّ 2.(٤٥ (الصفحة ريفيو»
بينما أخرى، نقاٍط ِضمن داروين السيد َعَرضها التي مثًال) العقيل بالحديث يتعلَّق (فيما
مبارش فحص وإجراء بوضوح، فهمها أن غري يستوعبها، أنه عىل عالمة أدنى تبُدر ال
اللغز حلِّ محاولة نجاح الحتمالية أساسيٍّا رشًطا «كانا بها، املتعلِّقة لحقائقه ل مفصَّ

اإلنسان.» بنشأة املتعلِّق
دورية ففي الحًقا. ظهرت التي األخرى االنتقادات بعض إىل هنا اإلشارة يُمكن ربما
واالسلكتاب السيد بقلم نقدي مقاٌل ظهر ،(٥٨٧ ،٥٦٢ (الصفحتان ١٨٧٦ أكاديمي»، «ذا
املتعلق الجزء إىل النظر عند إننا، واالس السيد يقول الطبيعة». من «دروس ميفارت، السيد
يف يستخدم «مؤلِّفنا أنَّ نجد ميفارت، السيد كتاب يف الجنيس واالنتقاء الطبيعي باالنتقاء
يكتفي وال عادي. غري حدٍّ إىل ا جدٍّ قاسية لغًة داروين السيد نظريات عىل العنيف هجومه
السيد (أي أنه عىل ويُشدِّد داروين»، السيد آراء «استنكار عن يُعرب بل الجدل، بمجرَّد
بيشء يؤيِّدونها زالوا ما الداروينيني لكن نظريته، عن التخيل عىل تقريبًا، أُجِرب، قد داروين)
عىل تآمري «اتفاق بواسطة الفعيل بطالنها أُخفي وقد الضمري»، من املجرَّدة «الوقاحة من
إذا أنه إىل ويشري لها، أساس ال االتهامات هذه إن قائًال واالس السيد ويواصل الصمت».»
فإنما غريه، عن دونًا واحد بيشء املعارصين واألدباء العلماء عن يمتاز داروين «السيد كان
التي فة املتلهِّ والرسعة مخطئ، بأنه االعرتاف يف لذاته ونكرانه التامة، األدبية بأمانته يمتاز
مها.» ويُضخِّ بل الغالب، يف بنفسه يكتشفها التي أعماله، يف البسيطة األخطاء بها يعلن
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إىل يونيو) ١٧ (بتاريخ واالس السيد إىل خطاٍب من املقتطفة التالية الفقرة تشري
داروين السيد بأن (١٤٤ الصفحة الطبيعة»، من «دروس كتاب (يف ميفارت السيد ادعاء

اإلنسان»: «وحشية بشأن آرائه إخفاء البداية يف د تعمَّ
أشكرك عليهما. وحصلت أكاديمي»، «ذا دورية يف مقاليَك عن للتو سمعت «لقد
يف أناقش لم ميفارت. السيد ادعاءات ضد عني الكريم دفاعك عىل قلبي صميم من
العناءَ تكلَّفت رأيي، بإخفاء أُتَّهم لكيال لكن واحد، نوع أي اشتقاَق األنواع» «أصل كتاب
اقتبست وقد قناعتي. عن بوضوٍح تكشف أنها يل) تبدو زالت (وما بدت جملًة وأدرجت
ميفارت السيد يتهمني أن … الشديد الظلم فمن لذا اإلنسان». «نشأة كتابي يف ذلك

الوضيع.» امُلخادع باإلخفاء
كتاب يف اإلنسان لدى املوسيقي الحس أصل بمناقشِة يتعلَّق فيما مهم التايل الخطاب

اإلنسان»:] «نشأة

الصوت») «قوة كتاب (مؤلِّف جرني إي إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ يوليو ٨ داون،
جرني السيد عزيزي

نطاق يتجاوز كان الذي منه، الثاني الجزء عدا ما بالغ، باهتمام مقالك3 قرأُت
أن لفكرة فانتقاُدك ما. حدٍّ إىل آرائي نفس تتبنَّى بأنك ا جدٍّ ُرسرُت معرفتي.
لكن ممتاز، انتقاٌد إيقاعيٍّا، يكون أن بُد ال الحرشات تصدره الذي الرصير
الخاليا ألن لإلناث؛ سارٍّا يكون ربما عْمد، عن يصدر ال كان وإن الصوت هذا
بخصوص كلها. الحيوانية اململكة يف الوظيفة متشابهة تكون تكاد العصبية
املتعة أنواَع أن َقط ر أتصوَّ لم معك. وأتفق قصدك، أفهم أنني أعتقد خطابك،
تفسريها يُمكن املتعة، لهذه املختلفة والدرجات املختلفة، املوسيقى من امُلستَمدة
بأن القائلة الحقيقة أليست البرش. أشباه من أسالفنا لدى املوسيقية بالقدرات
مختلًفا تأثًُّرا يتأثَّرون نفسها ة املتحرضِّ األمة إىل املنتمني املختلفني األشخاص
الذوق يف االختالف هذا اكتسب منهم كالٍّ أن تُبنيِّ تكاد نفسها، باملوسيقى تماًما
ا؛ جدٍّ جيٌد باملعمار املوسيقى تشبيهك أن أرى الفردية؟ حياته يف واالستمتاع
من العظمى الغالبية يف فرديٍّا يكون أن بد ال الحالة هذه يف الجمال إدراك ألن
يف تُثريه الذي والسمو بالجالل للشعور يكون أن املحتمل من كان وإن الحاالت،
والخوف الرعب يف املتمثِّلة الغامضة باملشاعر ما صلٌة مهيبٌة، كاتدرائيٌة النفس
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أن أتمنَّى قاتمة. غابًة أو كبريًا كهًفا يدخلون كانوا عندما الهمج، أسالفنا لدى
أفكِّر عندما أستمتع كم والسمو. بالجالل الشعور تحليَل ما شخٌص يستطيع
بالجماليات ني املهتمِّ من املغالني بعض سينتاب الذي الشديد الذعر مدى يف

كآرائي. وضيعة منحطة آراءً ع تُشجِّ يَرونك عندما
إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين تشارلز

(من األول االقتباس يُشري متنوِّعة. جوانَب إىل اإلشارة يف التالية الخطابات [تفيد
منزل يف ُعِقدت روحانية، أرواح استحضار جلسة إىل (١٨٧٤ يناير ١٨ بتاريخ خطاب

معروف:] روحاني وسيط برعاية آن، كوين شارع ٦ داروين، إيرازموس
أعدَّ روحاني بوسيط األيام أحد عِرص يف جورج استعان إذ ا؛ جدٍّ استمتعنا …»
أنحاء يف يتطاير كله ذلك وجعل النريان، من وُشَعًال وشمعدانًا، وجرًسا ومزماًرا الكرايس
جورج لكن دامس، ظالم يف ذلك كان وأبهرتهم. الجميع أذهلت بطريقة أخي، طعام غرفة
طوال الجانبنَي كال عىل وقدَميه الروحاني الوسيط بيَدي مُمسكني كانا ويدجوود وهينزيل
كلُّ تحدث أن قبل غادرت أنني حدِّ إىل الشديدين واإلرهاق بالتوتر املوقف أصابني الوقت.
ما يفعل أن للرجِل تأتَّى كيف إطالًقا أفهم ال الشعوذة. ِحيَل أو املذهلة، املعجزات هذه
التي الطاولة، عىل ذلك، إىل وما الكرايس، كلَّ ورأيت السفيل، الطابق إىل نزلت لقد ُفِعل.

حولها. جلوًسا كانوا الذين أولئك كل رءوس فوق مرفوعًة كانت
إف كان الُهراء. هذا بمثل نؤمن أن علينا كان إذا كلنا علينا الرب رحمُة فلتتنزَّل

«… جيدة استحضار جلسة كانت إنها ويقول هناك، حاًرضا جالتون
وقد أكرب، بعنايٍة ومنظَّمة أصغَر أخرى جلسٍة عن إليها املشار الجلسة تلك أسفَرت

فيها:] جرى بما والدي وأبلغ األخرى، الجلسة هذه هكسيل السيد حرض

إتشهكسيل تي الربوفيسور إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٤] يناير ٢٩ داون،

هكسيل عزيزي
جلسة أن ومع الكبري. القدر هذا مثل يل تُرسد أن منك ا جدٍّ طيبة لفتًة كانت
ا؛ حقٍّ جهد من بذلتَه ما ت استحقَّ أنها أعتقد فإنني بشدة، أرهقتك االستحضار
يف حتى االستحضار، جلسات كل يف يحدث األشياء من نفسه النوع هذا ألن
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األدلة من هائل قدٌر ر يتوفَّ أن الرضوري من أنه أرى رصت واآلن … جلسات
حت رصَّ أنني يسعدني … خدعة مجرد ليس ما شيئًا أن املرء يصدِّق لكي
يف بحدوثه سمعت ما كلِّ يف فكَّرت كلما بأنني أمس، أول كلهم، أرستي ألفراد
نظريتي كانت … خدعة محض كلَّه األمر بأن اقتناعي ازداد آن، كوين شارع
بيد أحدهما يُمسك جانبَيه عىل كانا اللذَين الرجَلني كال جعل [الوسيط] أن
ا جدٍّ سعيد أنا تامة. بُحرِّية ِحيَله أداء بذلك فاستطاع هو، يده من بدًال اآلخر،

بالحضور. لك مرسوًما أصدرت ألنني

مودتي خالص
داروين يس

عنه يتحدَّث كان ما وكثريًا ا، جدٍّ أمتعه كتابًا قرأ ،(١٨٧٤) العام هذا ربيع [يف
توماس الراحل ألَّفه الذي نيكاراجوا»، يف طبيعي تاريخ «عاِلم وهو أَال إعجاب؛ بكل
وفاته عىل بشدة يأسفوا أن الطبيعي التاريخ بعلماء يجُدر الذي بيلت، السيد كان بيلت.
الطبيعي التاريخ يف الرائعة مالحظاته كل كانت لذا األساس؛ يف الهندسَة يمتهن املبكِّرة،
الذهن يف يثري واضح أسلوب ذو الكتاب فراغه. أوقات حصيلَة أخرى وأماكَن نيكاراجوا يف
خطاب يف عنه والدي قال وقد امُللِهمة. واملناقشات باألوصاف وغنيٌّ ا، جدٍّ واضحًة صوًرا

هوكر: دي جيه السري إىل
عىل نُِرش ما أفضُل أنه أرى كثريًا، أعجبك ألنه ا جدٍّ مرسور وأنا بيلت، كتاب «قرأت

الطبيعي.»] بالتاريخ املتعلِّقة اليوميات كل بني اإلطالق

سابورتا دو املاركيز إىل داروين تشارلز من
١٨٧٤ مايو ٣٠ داون،

العزيز سيدي
يف به تحلَّيَت الذي لُطفك عىل شكرك يف اآلن حتى رت تأخَّ إذ ا جدٍّ مهمل إنني
العديد قرأُت املذكِّرات. من وغريه إلخ، نباتات»، عن «دراسات كتابك إرسال
عىل دليلك هي اإلطالق عىل األهم النقطة أن وأرى ا، جدٍّ بالغ باهتمام منها
السيد أن أُالحظ ُمعيَّنة. أشكاٌل بها تتغريَّ التي ا جدٍّ والتدريجية البطيئة الوترية
معارضة يف النقطة هذه عن بكالمك ًرا مؤخَّ استشهد قد كوندول دي إيه إم
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األشكال كانت إذا ما مسألِة غموض من بعٍض توضيَح تستطيع أن آُمل هري.
وحشيشة العليق كأشكال متعدِّدة، أشكاٌل منها توجد التي أو التغريُّ الكثرية
أنا جديدة، أنواًعا تُولِّد التي تلك هي الحارض الوقت يف ذلك، إىل وما الغراب،
ستجعل أنك يف أثق النقطة. هذه حيال الشك بعُض راودني ما دائًما نفيس، عن
حينئٍذ سينتهي وربما قريبًا، ر التطوُّ بنظرية يؤمنون بلدك أبناء من العديَد

العزيز. سيدي يا لك وفيٍّا سأظل االحرتام، بخالص اسمي. ازدراء

وتقديري تحياتي
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٤] يونيو ٥ داون،

جراي عزيزي
الفقرتنَي أن ووجدت «نيترش»، دورية يف مقالك4 قراءة من اآلن فرغُت لقد
يوم خطابًا لك كتبُت لقد سلًفا. أُرِسَلت التي الُقصاصة يف تَِردا لم األخريتنَي
اآلن أسرتيح أن أستطيع وال بالضبط، فيه قلتُه ما أتذكَّر أن أستطيع وال أمس،
يظن امرئ كل أن ر أتصوَّ العميق. امتناني مدى عن ًدا مجدَّ لك أُعربِّ أن دون
النوبات، هذه إحدى تنتابني وعندما جدوى، بال يعمل أنه آخَر إىل حنٍي من
أنني حينها فسأعرف الرشيرة، الروح هذه عىل يقِض لم وإذا مقالك، سأتذكَّر

آخر. إىل حنٍي من جميًعا لنا يحدث مثلما الجنون، من شيئًا أُعاني
قد غريك أحد أيَّ أن أظن وال الغائية،5 مبدأ عن تقوله بما ا جدٍّ ُرسرُت
كبَد يصيب الذي الرجل إنك أقول ما دائًما اإلطالق. عىل النقطة6 هذه الحظ

الحقيقة.
ومودتي امتناني خالص مع
داروين يس

إسهاًما باعتباره بلفاست، يف ،١٨٧٤ عام يف الربيطانية الجمعية اجتماع ِذكر [ينبغي
الرئاسية الُخطبة بسبب بالذكر جديٌر وهو األنواع». «أصل كتاب استقبال تاريخ يف
ينتهي ر التطوُّ لتاريخ ص ملخَّ فيها َوَرد والتي ِتنَدل، الربوفيسور ألقاها التي الباهرة
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ِتنَدل، الربوفيسور ُخطبة وعن الكبري. نجاحه وطبيعة األنواع»، «أصل لكتاب بليغ بتحليل
إنك حيادية بكل القول «يُمكن االجتماع: عىل إياه مهنئًا والدي إىل خطاٍب7 يف اليل قال
السري ويتحدَّث حار.» بتصفيق ر، التطوُّ عن ونظريتك أنت االجتماع، هذا يف حظيت قد
الخطاب إليه يُشري ما وهذا جود، للربوفيسور بحثية8 ورقة عن نفِسه الخطاب يف تشارلز

التايل:]

يساليل إىل داروين تشارلز من
١٨٧٤ سبتمرب ٢٣ داون،

اليل عزيزي
الرحلة هذه تكون أن وآُمل قريبًا؛ ستعود أو لندن،9 إىل ُعدت قد أنك أظن
جود السيد ورقِة عن األخري خطابك يف تحدَّثَت نشاطك. جدَّدت قد القصرية
عن أُعربِّ أن يجب بايل، يهدأ ولكي للتو، قراءتها أتممُت هربيدس. براكني عن

البالغ. إعجابي
بالَغ أثارت بحتة جيولوجية بحثية ورقًة قرأُت أن منذ سنوات مرَّت
أمريكا جبال سالسل يف كنُت عندما أنني، هو بها اهتمامي زاد وما اهتمامي.
تحت البورفرييتية الُحَمم فيضانات مصادِر يف أُفكِّر كنت ما غالبًا الجنوبية،
ما، حدٍّ إىل رأيُت، فقد ذكرت، وكما منها، الجبال هذه بُنِيَت والتي املاء، سطح
بكتابي االستشهاَد رأيت حني جدٍّا ُرسرُت وكذلك الثوران. نقاط طمس أسباَب
له يا تماًما. ونَُيس املايض من شيئًا أصبح قد أحَسبه كنت ألنني الرباكني؛ عن
بايل؛ ارتاح قد اآلن … بالتأكيد! جود السيد يه سيؤدِّ الذي ذاك رائع عمٍل من
السيدة إىل داروين وتشارلز داروين إيما تحيات أطيب مع اللقاء، فإىل ولذا

اليل.
مودتي خالص مع
داروين تشارلز

الردود آخِر من واحًدا كان أعاله الوارد الخطاب عىل اليل تشارلز السري ردَّ أنَّ بد [ال
املنشورة.] مراسالته مجلَّدات تُختَتَم الرسالة وبهذه القديم، صديقه من والدي اها تلقَّ التي
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

فوريل أوج إىل داروين تشارلز من
١٨٧٤ أكتوبر ١٥ داون،

العزيز سيدي
ما نادًرا بأنني أخربك أن أستطيع الرائع،10 كتابك قراءة من فرغت وقد اآلن
ا كمٍّ ن يتضمَّ أنه ذلك منه. الهتمامي إثارًة أكثَر آخر كتاب أيَّ حياتي يف قرأت
ينبغي أيُّها إطالًقا أعرف ال التي لالهتمام، املثرية واملناقشات الحقائق من هائًال
من بها أسمع لم التي النقاط أحدَث أنَّ أعتقد أوًال، لكنِّي، بالذكر، ه أخصَّ أن
اقرتاحك جانب إىل الثالثة، األجناس لدى الدماغ بحجم املتعلِّقة تلك كانت قبُل
هي النقاط هذه وثانية النمل. شغاالت عقِم إىل أدَّت ربما العقل قدرة زيادة بأن
الغاضب النمل إن فيه قلَت الذي الغريب وكالمك النمل، بمعارك املتعلِّقة تلك
املجتمع إىل املنتمي النمل أن عىل الدليل ذلك وثالثها يهدأ. حتى رفاُقه يحتجزه
الجديدة املجتمعات بأن تُقر أنك أظن وأخوات. إخوة من ناتجة ذرية هو نفِسه
لقد قرابة. صلُة تجمعه ال نمٍل بني تهجيني تزاوٍج نتاَج الغالب يف ستكون
النقطة هذه بخصوص لالهتمام املثرية املالحظات بعَض مولر فريتز طرح
جدٍّا محريًة Anergates الطفييل النمل حالُة تَُعد األبيض. بالنمل يتعلَّق فيما
أن أعتقد يجعلني إيمانًا الَعَريض التهجني بقانون مؤمن لكني نواٍح، عدة من
وإنتاج الشكل، بثنائية الجنَسني من أيٍّ اتسام مثل الحًقا، سيظهر ما تفسريًا
بها يتعرَّف التي الكيفية بشأن ُمتحريِّ أنك أرى آخر. إىل حنٍي من مجنَّحة ذكوٍر
أنني أُخربك ثمَّ ومن اآلخر، البعض عىل نفسه املجتمع إىل املنتمي النمل بعُض
ذات أقراصصغرية علبِة يف األحمر) الخشب نمل (من اثنتنَي وضعُت مرة ذات
فتعرَّضتا مسكنهما؛ إىل أعدتهما واحد، بيوٍم ذلك وبعد قوية، أنُْجدان رائحة
التجِربة تلك أجريت النهاية. يف عليهما تعرَّف لكنه النمل، بقية من للتهديد
يمكن ال هذا لكن بالرائحة، بعض عىل بعُضه يتعرَّف ربما النمل أن مني ظنٍّا
بالتأكيد. مشرتكًة ما إشارًة بينه أن تصوَّرت ما وكثريًا صحيًحا، يكون أن
مثري وكله الرائعة، واالقرتاحات الحقائق من هائًال ا كمٍّ األخري فصلُك ن يتضمَّ
رأيت عندما بها شعرُت التي تلك من أشد سعادٌة انتابتني قلما لالهتمام. ا جدٍّ

كتابي. به تذكر الذي ف امُلرشِّ كالمك
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… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

رصٍد بعد عديدة سنوات منذ إليها لت توصَّ بسيطة بمالحظٍة إخبارك أودُّ
عشٍّ من رشانَق يحمل األحمر) الخشب نمل (من نمًال رأيت أنني وهي دقيق،
القريبني، الريف ُسكَّان لكل معروًفا وكان اإلطالق، عىل رأيته عشٍّ أكربَ كان
يعرفه كان بأنه بدا، ما حسَب عاًما ٨٠ حوايل عمره عجوز، رجٌل وأخربني
تَِبعُت فعندما مهاجًرا؛ كان للرشانق الحامل النمل أن يبُد لم صبيٍّا. كان منذ
حامًال يزال ال وهو طويلًة تنُّوب شجرة يصعد منه الكثريَ رأيت طابوره،
أغشيًة كانت الرشانق كل أن وجدت كثَب، عن النظَر قت دقَّ عندما لكن رشانقه.
ًدا مجدَّ ورأينا معي، يالحظ رجًال جعلت التايل، اليوم ويف ذلك، أذهلني فارغة.
نملة، عىل عينَيه ِمنا كلٌّ فثبََّت العش، من فارغًة رشانَق يُخِرج النمل بعَض
بعض أن وجدنا ثمَّ ومن النمل. من كثري عىل املالحظَة وكرَّرنا ببطء، وتابعها
عدة ملسافة رشانَقه اآلخر البعُض حمل فيما رشانقه، أسقط ما رسعان النمل
بها تسلَّق أْن إىل يحملها اآلخر البعض وظلَّ خطوة، ٣٠ إىل تصل ياردات،
تتنافس غريزة وجوَد تُمثِّل الحالة هذه أن أظن أعيننا. عن وغاب التنوب شجرَة
الفارغة الرشانق حْمل فهي األوىل الغريزة أما صائبة. غري أخرى غريزة مع
أُوىل كانت إذ الُقمامة؛ من كومة عىل توَضع أن سيكفي وكان العش، خارج
األخرى الغريزة مع التنافُس ذلك بعد يأتي بعيًدا. ستذروها الرياح نسمات
وهذا ممكنة، فرتة أطوَل وحْملها الرشانق عىل الحفاظ يف واملتمثِّلة ا جدٍّ القوية
فارغة. كانت الرشانق أن مع فعله، من أنفسها تمنع أن النمالت تستِطع لم ما
الرشنقَة النملة هذه َحَملت حدة، عىل نملة كل لدى الغريزتنَي من كلٍّ لقوة ووفًقا
أيَّ تحمل املالحظة هذه أن وقت أيِّ يف تبنيَّ إذا أقرص. أو أطول مسافًة الفارغة
قلبي صميم من الشكر وبتكرار منها. االستفادة يف الحرية ُمطلق فَلك لك، فائدة
الدوام. عىل لك مخلًصا أبقى كتابك، إياها منحني التي البالغة السعادة عىل

االحرتام خالص مع
داروين يس

السيد كتاب إليك أُرسل أن أود بسهولة، اإلنجليزية اللغة تقرأ كنت إذا ملحوظة:
مولر. فريتز أعجب ما قدَر سيعجبك أنه أظن ألنني بيلت؛
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

فيسك جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٤ ديسمرب ٨ داون،

العزيز سيدي
استطعت عندما نفيس يف أُثري الذي البالغ االهتمام عىل أشكرك أن يل اسمح
أعرف أن يف بعيد أمٍد منذ أرغب كنت أنني ذلك 11. بتأنٍّ كله كتابك أقرأ أن أخريًا
خاصة، نقاٍط باستثناء أفكارهم. تطرح الذين العظماء من العديد آراء عن شيئًا
مضنيًا جهًدا يتطلَّب أسلوبه فْهم ألن حتى؛ العامة سبنرس إتش فكرَة أفهم لم
(وبالتبعية ا ً ُمفرسِّ حياتي يف لهم َقرأُت َمن كلِّ بني أشهد لم طاقتي. يفوق ا جدٍّ
كنُت وإن تقريبًا، كله الكتاَب أفهم أنني وأظن مثلك، كالمه فْهم يَسُهل ُمفكًِّرا)
ال األخرى. األجزاء به أفهم ا ممَّ أقلَّ بوضوٍح والسببية الكونية األلوهية أفهُم
الهتمامي إثارًة أكثَر كان األجزاء أيُّ بالذكر أخصَّ أن أُحاول أن من جدوى
أن أتمنَّى ذلك. بمعرفة تهتم لن أنك ح املرجَّ ومن ا، جدٍّ كثرية أجزاء بني من
األنواع من نة ُمسخَّ غازات تربيِد نتيجِة من ن التيقُّ الكيميائيني أحُد يُحاول
يف وجدت عندما ُرسرُت الحية. املادة أصل عن بفرضيتك يتعلَّق فيما املناسبة،
األولية، أفكاري عىل ِبناءً سلًفا، لُت توصَّ قد أنني الكتاب من متفرِّقة مواضَع
أسبابي ذكر استطعُت ما نادًرا أنني مع معك، نفسها االستنتاجات بعض إىل
أن أجد أصًال. ذكرها استطعت إن هذا االستنتاجات، هذه مثِل إىل دفعتني التي
اإلعجاَب أستطيع ال أنني حدِّ إىل االستقرائي األسلوب عىل الرتكيز شديُد عقيل
(أظن الحقائق من كبرية مجموعٍة من أنطلق أن يجب إذ االستنباطي؛ بالتفكري
ما قدر بعدئٍذ يأتي ثم مبدأ، من وليس املغالطة) من قدًرا تحمل أنها دائًما
عندما أنني النتيجة لكن األُفق، ضيق عن هذا ينِمُّ ربما االستنتاج. من تشاء
بثروته عقيل ينبهر سبنرس، إتش كالم من األجزاء هذه مثل قراءِة يف أتأنَّى
أن وأجد أبًدا، تقنعني ال الثروة هذه لكنَّ واإللهام، اإليحاء من تنُضب ال التي
يف يكُمن السبب أن أعتقد اآلخرين. املؤلِّفني لبعض أقرأ عندما أيًضا يحدث هذا
أشكرك خاطئة. أوًال ُشكِّلت التي النظريات أن فيها وجدُت التي العديدة املرات
أجزاء بعَض رأيت أنك املؤكَّد من أعمايل. بها تذكر التي فة املرشِّ الكلمات عىل
طبعًة إليك أرسلُت ذلك، ومع مضحك، حدٍّ إىل ضعيفًة اإلنسان» «نشأة كتاب
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… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

من نفيس يف كتابك أثاره ما عىل لك شكري خالص مع للتو. نُرشت جديدة
الدوام. عىل لك مخلًصا سأظل إياها، منحني التي البالغة والفائدة عميق اهتماٍم

احرتامي خالص
داروين يس

١٨٧٥

بحتًا، نباتيٍّا عمًال يكون أن دون العام، هذا يف والدي َشَغل الذي الوحيد العمل [كان
منهمًكا ظلَّ وقد والنباتات»، الحيوانات «تباين كتاب من الثانية الطبعة تصحيَح هو
النباتات عىل عمله يف العام بقيَة وقىض أكتوبر. من الثالث حتى يوليو بداية من فيه
الرئيسية التغيريات أبرُز الحق. فصٍل يف سيظهر كما املتبادل، والتلقيح للحرشات اآلكلة
الفصل يف أُجريت قد والنباتات» الحيوانات «تباين كتاب من الثانية الطبعُة شهدتها التي
خضع وكذلك الشاذة»، التكاثر أنماط وبعض الرباعم «تباين يتناول الذي عرش الحادي
الصياغة». وإعادة التغيري من كبري «لقدٍر التكوين شمولية بفرضية املتعلِّق الفصل
مقال يف رأى أنه ويبدو نظريته. عىل علَّقوا الذين املؤلِّفني بعض عن بإيجاز والدي يتحدَّث
،١٨٦٩ الداروينية»، التكوين شمولية نظرية «عن بعنوان كان الذي — ِدلبينو الربوفيسور
عن املميَّزة12 بطريقته والدي ويتحدَّث قيِّمة. مادًة — منِصف لكنه معارًضا نقًدا وكانت
،١٨٧١ مايو ١١ عدد «نيترش»، (دورية بيل ليونيل الدكتور «يسخر قائًال: آخر، نقٍد
كتاب أن إىل أيًضا ويُشري اإلنصاف.» وبعض شديدة بِحدة كلها النظرية من (٢٦ الصفحة
التكوين شمولية بنظرية التنبُّؤ شهد الصحة»، عىل الحفاظ «عنارص مانتيجاتزا، باولو

وضوح. بكل
أبريل ٢٧) «نيترش» دورية إىل والدي خطاب ِذكر ينبغي املوضوع، هذا بخصوص
(بتاريخ امللكية الجمعية أمام جالتون السيد تأليف من بحثية ورقٌة ُقرئت فقد .(١٨٧١
صحة اختبار أجل من الدم؛ نقل عىل أُجريت تجاِرب، ِذكر ن تتضمَّ (١٨٧١ مارس ٣٠
املستَحق التقدير كلَّ جالتون السيد يمنح والدي أن ومع التكوين. شمولية فرضية
الرضبة ت تلقَّ «قد التكوين شمولية فرضية بأن يُسلِّم ال فهو النابغة، تجاربه عىل
الضعيفة النقاط من العديد بسبب دائًما بالخطر ُمهدَّدة حياتها أن مع بعُد، القاضية

فيها.»
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

َكتَب: ألنه ا؛ جدٍّ منِهكًة التصحيح مهمَة وجد أنه ويبدو
إلنجاز الشاق العمل يف كلَّه وقتي أقيض ألنني نفيس؛ عن أخبار أيُّ لديَّ «ليست
من القليَل ولو أحمل كنت ليتني جديدة. طبعات إعداد يف واملتمثِّلة لإلعياء املثرية املهمة
لوحة.» ن يُحسِّ ام كرسَّ ما، جملٍة تحسني عند باملتعة يشعر الذي املسكني اليل أحاسيس
الربوفيسور إىل خطاٍب يف املهمة هذه بسبب اإلجهاد أو الشاق بالجهد الشعور ويتضح

هيكل:
أتجنَّب أن بي يجُدر ربما لكني عشُت، إذا املستقبل يف سأفعله ما يعلم وحَده «الرب
وَضْعف السن، يف تقدُّمي مع طاقتي تفوق صعوبتها ألن والكبرية؛ العامَة املوضوعاِت

أظن.» حسبما عقيل،
أوليس السيد أمام يقعد كان التي اللوحُة انتهت العام، هذا من مارس شهر نهاية يف
أوليس السيد أن مع شديد، بإرهاق تصيبه الجلسات هذه بأن يشعر كان رسمها. أجل من
يف كتب أمكن. متى العناء هذا من يُعفيه ألن الدوام عىل ا مستعدٍّ وكان ذلك، يراعي كان
أعرف ال ا، جدٍّ وحزينًا وفطنًا ًال مبجَّ عجوًزا رجًال «أبدو هوكر: دي جيه السري إىل خطاب
من للكثريين معروفة وهي العائلة، بحوزة الصورة ال.» أم ا حقٍّ هكذا أبدو كنت إذا ما
والدي مثَّلت صورة أدقُّ هي أوليس السيد صورة أن أرى لها. راجون السيد نَقِش خالل

اإلطالق.» عىل
١٨٧٥ فرباير ٢٢ يف وقعت التي اليل، تشارلز السري وفاة إىل التايل الخطاُب يشري

عاًما.] ٧٨ يناهز عمٍر عن

فيرشاآلن)13 السيدة (صارت باكيل اآلنسة إىل داروين تشارلز من
١٨٧٥ فرباير ٢٣ داون،
باكيل اآلنسة عزيزتي

كنت أنني مع القديم، الطيب صديقي وفاة خِرب لسماع عميق حزٌن ينتابني
كان أطول فرتًة حياته استمراَر عدم وأن طويًال، ر تتأخَّ أن يُمكن ال أنها أعرف
ألن سعيد أنا حينذاك. حتًما سيعاني كان عقله أن أظن ألنني الحظ؛ ُحسن من
يف اليل الليدي يت (تُوفِّ املروِّعة الصدمة هذه عيِش من أُنِقذَت قد اليل الليدي
مفعًما كان وكم فيها، رأيته التي األوىل املرَة أتذكَّر وفاته تجعلني .(١٨٧٣ عام
وأمريكا املرجانية عاب الشِّ عن له أقوله كنت ما تجاه واالهتمام بالتعاطف
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التاريخ علماء من آخر عاِلم كلِّ عمِل مع التعاطف هذا أن أظن الجنوبية!
التي تلك تامة ثورة من لها يا شخصيته. سمات أجمل إحدى كان الطبيعي
اليل! قبل ما ِحقبة مالمح بعض تذكُّر أستطيع ألنني الجيولوجيا؛ يف أحدثها

أعماله لدراسة تقريبًا العلوم يف أنجزته ما بكلِّ َمدين أنني أبًدا أنىس ال
َقط أحٌد يعمل ولم وسعيدة، عظيمًة املهنية مسريته كانت لقد حسنًا، العظيمة.
أستطيع لن أنني غريب كم حماسته. من أصدق بحماسٍة نبيلة قضية سبيل يف
االمتنان غاية يف إنني فطورهما! عىل اليل والليدي هو معه أقعد أن أبًدا ًدا مجدَّ

إيلَّ. خطاب بإرسال البالغ لك تفضُّ عىل لك
قد تها صحَّ تكون أالَّ وآُمل اليل، اآلنسة إىل تحياتي بأطيِب تبعثي أن أرجو

والقلق. اإلرهاق من كثريًا، ساءت

باكيل العزيزة آنستي يا إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
احرتامي خالص
داروين تشارلز

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٥] فرباير ٢٥ داون،

هوكر عزيزي
ُصدمت إنني القول أستطيع ال اهتمامي. بالَغ باإلحساس املفعم خطابك أثار
أن قريب وقٍت منذ واعتربُت تماًما، عها أتوقَّ كنت ألنني [اليل]؛ بوفاته ا جدٍّ

انتهت. قد العملية حياته
بَضعف الحياة قيد عىل يبقى أن أخىش كنت ما بقدِر شيئًا أخىش أكن لم
نُبله كان وربما عديدة، نواٍح من نبيًال رجًال كان بالتأكيد العقلية. قدراته يف
بوضوٍح أتذكَّر زلُت ما اآلخرين. عمِل مع الودود تعاطفه يف بأقىصدرجة يتجىلَّ
كان وما أقوله. كنت بما باهتمامه أذهلني وكيف معه، األوىل محادثتي شديد
كلنا بأننا وأشعر رحل، لقد حسنًا، للحقيقة! الخالص وحبه رصاحته أعظم
ويستمينسرت كنيسة مسألة بخصوص ا جدٍّ سعيد إنني … قريب ا عمَّ سنرحل
أنني صحيح قبل. من إليك أرسلُت عندما ببايل احتماليتها تَخِطر لم التي آبي،14
وتقديره تكريمه شواِهد كل بني األبقى الشاهَد ستكون أعماله أن أرى كنت
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رأي عىل ظاهرية عالمة أي دون رحيله فكرَة أكره كنت لكني تقول)، (كما
من أفضل يكون أن يُمكن يشء وال ذلك، كلُّ تغريَّ قد اآلن جدارته. يف العلماء
َحَملة من واحًدا أكون أن اليل السيدة مني طلبت لقد آبي. ويستمينسرت كنيسة
من ألنني ذلك؛ عىل أجرؤ لن إنني فيه قلُت خطابًا إليها أرسلت لكني النعش،
من بالدُّوار. رأيس ويصاب الجنازة، مراسم وسط بالوهن أشعر أن ا جدٍّ ح املرجَّ
لو أتمنَّى وكم والهم، اإلرهاق من الكثريَ كبدَّتك قد كلها املسألة هذه أن املؤكَّد

… إنجلرتا خارج كنت أنك
تشارلز السري عن مقالها بخصوص فيرش السيدة إىل خطاب يف قال ،١٨٨١ عام [يف

الربيطانية»: «املوسوعة يف اليل
فربما وإال املقال، هذا يف الخاصة شخصيته عن كثريًا التحدُّث تريدين ال أنك أظن
البالغ اهتمامه وكذلك للمجتمع. القوي وحبه القوي، الفكاهي ه حسَّ تُضيفي أن أمكن
هذه أن غري الديني، ب التعصُّ كل من تحرُّره إىل إضافًة البرشية. وبسعادة العالم، م بتقدُّ

الحاجة.» عن زائدًة ستصبح كانت ربما السمات
والدي كان الذي نابويل، يف الحيوان علوم مركز موضوِع إىل التايل الخطاب يُشري

حماسة:] بكل به ا مهتمٍّ
دورن أنتون إىل داروين تشارلز من

[١٨٧٥؟] داون،
دورن الدكتور عزيزي

ن بتحسُّ قلبي أعماق من ُرسرت ا، جدٍّ اللطيف خطابك عىل لك جزيًال شكًرا
علم تقدُّم يف األثر بالُغ له سيكون الذي العظيم، مرشوعك ونجاح صحتك

كلها. أوروبا يف الحيوان
بَلفور أنجزه الذي ذلك ممتاز عمل من له فيا وحَدها، إنجلرتا إىل نظرنا إذا
عندما معك دورن السيدة ستُحرض أنك أظن … بالفعل املركز يف النكسرت وراي
أتباهى ما فكثريًا هنا. االثننَي أنتما بلقائكما نَسعد وسوف إنجلرتا، إىل تأتي
بشأِن الجديدة آرائك قراءة ستكون منزيل! يف حيٍّ برويسٍّ فارٍس باستضافة
أُكنُّ التي الكيسيات، عن االفرتاق عىل سأحزن يل. ا جدٍّ شائقًة الفقاريات ساللة
أيِّ إيجاد ينبغي أنه هو يل، يبدو حسبما العظيم، اليشء لكن لها، عميًقا امتنانًا

… الحيوان ململكة األساسية التقسيمات بني اإلطالق عىل صلة
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… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

فايزمان أوجست إىل داروين تشارلز من
١٨٧٥ ديسمرب ٦ داون،

العزيز سيدي
أنك وأظن اهتمامي، بالَغ 15Amblystoma الخلدية السمادل عن مقالك أثار
تشهد الحالة هذه أن يف مرة ذات فكَّرت ر. التطوُّ طريِق من كبرية عقبًة أزلت
ألفت كي اآلن الخطاب هذا أكتب ناقص. أويل تفكري محَض كان لكنه ارتداًدا،
املالئم، موسمها غري يف تفقس عندما عقيمًة تكون الُعث حرشات أن إىل انتباهك
تأثري تحت «التباين كتابي من ١٨ الفصل يف بهذا املتعلِّقة املراجع أُدرُج وأنا
هذه أن وأظن اإلنجليزية)، الطبعة من ١٥٧ الصفحة الثاني، (املجلَّد التدجني»
األعضاء فحُص املفيد من يكون ألن الخلدية. السمادل عقَم ح تُوضِّ الحاالت
أجنحة لديها تكون التي املجنَّحة» «غري األجنحة نصفيات ألفراد التناسلية
النمل إناث أن سمعت أنني أظن الفراش؟ بقِّ حالة يف كما آخر، إىل حنٍي من
االرتداد. بسبب الحاالت هذه أن املؤكَّد من أجنحة. لديها يكون ما أحيانًا املخميل
املبدأ أساس عىل الحًقا ستُفرسَّ الشاذة الحاالت من العديَد إن القول عىل أجرؤ

نفسه.
ما أو الكتَفني، األسود الطاووس حالة يف التفسري هذا إىل أملحت لقد
تأثري تحت «التباين كتابي يف أوردتُها التي الشاذة نيجريبينيس، بافو يُدعى
الَرضب يَُعد أن يمكن إذ أجرأ؛ أكون أن املمكن من كان وربما التدجني»؛

جوانب. عدة من املعروَفني، النوَعني بني وسيًطا
إخاليص وبالغ احرتامي خالص مع
داروين يس

الحية الحيوانات ترشيح مسألة

الحيوانات ترشيح عن امللكية املفوَّضية أمام بشهادته والدي أدىل ،١٨٧٥ نوفمرب [يف
النظر ِبغض املوضوع، بهذا املتعلِّقة املادَة هنا جمعُت لذا األول.) الجزء (طاِلع الحية.
من كلٍّ معاناة تجاه القوي والدي شعور عن كلمات بضع سلًفا ذكرُت وقد التاريخ. عن
أموٍر يف د وتَجسَّ طبيعته، يف الراسخة املشاعر أقوى أحَد بالفعل كان والحيوان. اإلنسان
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يف الراقصة الكالُب بها تمرُّ التي املآيس مع تعاطفه يف سواء؛ حدٍّ عىل وكبرية صغرية
العبيد. معاناة من هلعه يف أو التدريب،

كان عندما الربازيل، يف سِمعها التي األخرى األصوات أو الرصخات، ذكرى ظلَّت
سيما ال سنوات طوال تطارده العبيد، أحد تعذيُب أنه يعتقد كان فيما ل التدخُّ عن عاجًزا
بكل ذلك يفعل فكان فيها، ل التدخُّ يستطيع كان التي األبسط، األمور يف ا وأمَّ الليل. يف
يتعرَّض حصاٍن رؤية من بالدُّوار مصابًا وواهنًا شاحبًا مشيه من يوم ذات عاد قوة.

الحصان. صاحب عىل بعنف االعرتاض يف انفعاله شدة ومن سيئة ملعاملة
معروفًة كانت الحيوانات تجاه إنسانيته أن تُبنيِّ أخرى صغرية حادثة ِذكر ويمكن
داون إىل أوربينجتون من عربًة يستقل كان زائر طلب املرات، إحدى ففي حيِّه. يف جيًدا
«بهذه» الحصان جلدُت كنُت لو «ويحي، السائق: فقال أكرب، برسعٍة يقود أن السائق من

بشدة.» وعنَّفني العربة من لنََزل داروين، السيد أُِقلُّ وأنا القوة
كانت التي الحيوانات معاناة أي عنها؛ نتحدَّث التي املحدَّدة النقطة بخصوص
املقتطف يُظهره الذي ذاك من أقوى إحساًسا يُظهر أن يمكن يشء فال للتجارب، تخضع

:(١٨٧١ مارس ٢٢ (بتاريخ النكسرت راي الربوفيسور إىل خطاب من التايل
سبيل يف ُمربٌَّر أنه عىل تماًما أوافق الحية. الحيوانات ترشيح يف رأيي عن «تسألني
بغيض فضول إلشباع مربَّر غري لكنه األعضاء، وظائف عن فعلية حقيقية دراساٍت إجراء
أنام فلن وإال عنه أخرى كلمًة أقول لن لذا بالرعب؛ يُصيبني موضوع إنه فحسب. َلعني

الليلة.»
التي البالغة القوة مدى فارار توماس السري مذكِّرات من التايل املقتطف هذا ويُظِهر

املحادثات: يف مشابهة بطريقٍة مشاعره عن بها يُعربِّ كان
إحدى ُقبَيل «بريانستون»، ساحة يف الواقع منزيل يف بيننا دارت محادثة آخر «كانت
الحيوانات ترشيح بمسألة آنذاك االهتمام شديَد وكان مبارشة. األخرية امَلَرضية نوباته
وعطوًفا بالحيوانات ا جدٍّ مغرًما رجًال كان نفيس. يف عميًقا أثًرا قاله ما ترك وقد الحية،
حظر بأن راسخة قناعًة يحمل كان لكنه حي، كائن أيِّ إيالم د ليتعمَّ كان فما عليها؛ ا جدٍّ
واألمراضوعالجاتهما.» اآلالم ملعرفة حدٍّ وْضَع سيعني الحية الكائنات عىل التجاِرب إجراء
الخطابات إليه تشري الذي الحية، الحيوانات املناهضلترشيح الحراك ِهياج أن ويبدو
فهرس يف املثال، سبيل عىل يتضح، قد ما وهذا باألخص، ١٨٧٤ عام يف نَشط قد التالية،
ولكن فجأة. الحية» الحيوانات «ترشيح مصطلح برز حيث العام، ذلك يف «نيترش» دورية
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… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

ثمَّ ومن بالفعل. األحياء علماء اهتمام ببالِغ يحظى املوضوع كان التاريخ، ذلك قبل
بيانًا أوردت لجنٌة ُعيِّنت ،١٨٧٠ عام يف ليفربول يف الربيطانية الجمعية اجتماع ففي
وجهِة من الحية، الحيوانات عىل التجارب إجراءَ تُربِّر التي والظروف املالبسات يُحدِّد
قانون مرشوَع هارتيسمري اللورد م قدَّ ،١٨٧٥ عام ربيع ويف البيان.» عىل عني املوقِّ نظر
قصري، بوقت ذلك وبعد الفسيولوجية. األبحاث إجراء مسار لتنظيم اللوردات مجلس إىل
تجاه إنصاًفا أكثَر أحكاٍم ذي قانون مرشوَع وأشيل ووالبول باليفري ليون السادة َقدَّم
للتحقيق َمَلكية مفوَّضية تعيني عند ُسِحب فقد ذلك، من بالرغم العموم. مجلس إىل العلم
دبليو والسيد وينمريل واللورد كاردويل اللورد هم املفوَّضون كان تها. بُرمَّ املسألة يف
إتش آر والسيد إريكسن والربوفيسور هكسيل والسيد كارسليك بي جيه والسري فورسرت
العام من مبكِّر وقٍت يف التقرير ونُِرش ،١٨٧٥ يوليو يف التحقيق بدءوا وقد هوتون،

التايل.
كان الذي كارنارفون، اللورد قانون مرشوُع ُقدِّم ،١٨٧٦ عام صيف أوائل ويف
يمكن وال بوحشية». الحيوانات بمعاملة املتعلِّق القانون لتعديل ترشيعي «قانون بعنوان
بكثري، امللكية املفوَّضية توصيات تجاوزوا قد املقرتح القانون هذا صاغوا َمن أن إنكاُر
دورية يف املراسلني أحد قال وكما العقالني. غري الجمهور لصخب رضوخهم تأثري تحت
قد قوَّته أساس عىل بالترشيع أُوِيصَ الذي «الدليل فإن ،(٢٤٨ الصفحة ،١٨٧٦) «نيترش»
القول يُمكن وال التقرير، تجاوزت والتوصيات الدليل، تجاوز والتقرير الحقائق، تجاوز

معها.» تناقض بل فحسب، التوصيات تجاَوز القانون مرشوع إن
الخطابات يف ُوِصف حسبما إصداره، أجل من والدي عمل الذي الترشيع وكان

باليفري.] ليون الدكتور قانون مرشوع أنه عىل ُقدِّم ِلَما ا جدٍّ مشابًها التالية،

ليتشفيلد السيدة إىل داروين تشارلز من
١٨٧٥ يناير ٤

ليتشفيلد عزيزتي
الحية الحيوانات ترشيح مسألة يف ساعات بضع مليٍّا أُفكِّر خطابك جعلني
استنتاجاتي، ن وسأُدوِّ الرحيم)16 الترشيح مثل جديدة كلمة تُبتكر أن (أتمنَّى
األعضاء وظائف علم أن بعيد أمٍد منذ أرى تماًما. مقنعة غري لِك ستبدو التي
نفًعا سيُقدِّم األرجح، عىل آجًال أو عاجًال، أنه املؤكَّد ومن العلوم، أعظم أحُد
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إال النفع هذا ق يتحقَّ لن األخرى، العلوم كل إىل استناًدا لكن للبرشية، كبريًا
علم أن املؤكَّد من املجرَّدة. الحقيقة عن البحث سياق يف مبارشة غري بطريقٍة
الحية. الحيوانات عىل تجاِرب بإجراء إال يتقدَّم أن يُمكن ال األعضاء وظائف
معرفة اآلن نستطيع التي النقاط عىل مقصوًرا البحث جْعل اقرتاَح أعتربُ ولذا
يف أحَسب كنت صبيانيٍّا. اقرتاًحا ذلك، إىل وما بالصحة، يتعلَّق فيما دالالتها
سيكون العامة املختربات عىل مقصوًرا الحية الحيوانات ترشيح جْعَل أن البداية
أظن، ما عىل وأكسفورد وكامربيدج، لندن يف إال بوجودها أسمع لم لكني جيًدا،
عىل القدرة ستكون وبذلك األرجح. عىل أخرى مختربات بضعة توجد لكن
املدن من قليل عدد يف يعيشون الذين الرجال عىل مقترصًة األبحاث هذه إجراء
بإجراء خواص لرجاٍل سيُسمح كان إذا هائًال. ا رشٍّ ذلك أعترب وأنا الكربى،
له سيحق َمن أعرف فال ترخيص، إىل بحاجة وكانوا منازلهم، يف التجارب هذه
بان الشُّ أن فاألرجح ترخيص. عىل بالحصول معنيَّ رجل أي جدارَة يُحدِّد أن
أنهال أن سيُسعدني املجال. هذا يف حسنًا بالءً سيُبلون من ُهم املشهورين غري
الشعور يُفِقده أن دون لحيواٍن ترشيًحا أجرى شخص أي عىل صارم بعقاب
قضاة أحد أن أرى ال أنني هنا أُكرِّر لكني التجارب، يف هذا أمكن إذا أوًال، باأللم
أستنتُج لذا كهذه. نقطة يف يفصل أن يمكن املحلَّفني هيئة أعضاء أو الصلح
لم أو ُمحتَمل)، هو (كما الالزم من أكثَر مراًرا التجاِرب بعُض أُجريت إذا أنه
يتمثَّل أن بد فال استخدامها، املمكن من كان عندما املخدِّرة املواد تُستخَدم
بحالة ُرسرُت هذه، النظر لوجهة وفًقا اإلنسانية. املشاعر تحسني يف العالج
مدى إىل نظًرا محتمل، وهذا صارمة، قوانني ُمرَِّرت إذا الحالية. العام الِهياج
اإلنجليز السادة أن وإىل صة، املتخصِّ العلمية باملسائل العموم مجلس جهل
ن تتضمَّ التي الرياضية، بممارساتهم يتعلَّق ال األمر دام ما باإلنسانية، يتحلَّون
إذا األعضاء؛ وظائف علماء تجارب من مرة ١٠٠٠ أو مرة ١٠٠ أشد معاناًة
األعضاء، وظائف علم أن بالتأكيد النتيجة فستكون القوانني، هذه مثل ُمرَِّرت
املاضية، القليلة السنوات أثناء يف حتى إنجلرتا يف تام شلل حالِة يف كان الذي
فقط، أوروبا قارة يف إال حينئٍذ يُماَرس ولن تماًما. يندثر أو يَضُمر سوف
وسأشعر بشدة، العظيم املوضوع هذا يف الباحثني العلماء عدد يقلُّ وسوف
ثالث أو سنتنَي عمل الذي بَلفور، إف ح يُرصِّ باملناسبة، هذا. عىل بالغ بأسٍف
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إال َقط، تجِربة أي إجراءَ يشهد لم بأنه لجورج كامربيدج، يف املخترب يف سنوات
لها ستكون األطباء أسماء أن املؤكَّد من أوًال. إحساسها من ُجرِّدت حيوانات عىل
أيَّ يعرف ال املمارسني من ا جدٍّ الكثري لكن العموم، مجلس لدى بالغة أهميٌة
أكون أن الحايل الوقت يف يُمكنني ال إطالًقا. به يهتم وال املعرفة تقدُّم عن يشء
بشأِن األعضاء وظائف علماء آراء سماع دون عريضة أي عىل للتوقيع ا مستعدٍّ
الورقة عىل التوقيَع أستِطع لم بالتأكيد بنفيس. سأُقرِّر ثم املحتمل، تأثريها
عىل يل) يبدو (حسبما الوحيش هجومها ظل يف كوب، اآلنسة إيلَّ أرسَلتها التي
بهذا سأكتفي ولذا متعب أنا الشعرية. الديدان عىل تجارب أجرى ألنه فريخوف

القدر.
مودتي خالص مع
داروين تشارلز

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٥] أبريل ١٤ داون،

هوكر عزيزي
ونرى الحية، الحيوانات ترشيح مسألة عىل لندن يف الوقت طوال أعمُل كنت
لقد عريضة. مجرَّد عىل إليه نسعى ما يقترص أالَّ املستحَسن من أنه اآلن
استحسان العريضة خطوُطه القت قانون ملرشوع ُمسوَّدًة ليتشفيلد17 صاغ
أنها بيننا، دارت محادثة عىل ِبناءً وأعتقد، وهكسيل، وسايمون ساندرسون
ستلقى أنها من ن متيقِّ شبه أنني إىل إضافًة باجيت، استحسان ستالقي
ألتقي أن وباجيت وسايمون ساندرسون يريدني فوسرت. مايكل استحسان
إذا اآلن، الداخلية. وزير خالل من تأييده كسب إىل أسعى وأن ديربي، باللورد
أستطيع أن يل بمكاٍن األهمية من فسيكون بالفعل، امُلقرتح القانون هذه ُطبِّق
العلماء من َدزِّينة نصف باستحسان تحظى العريضة خطوطه إن القول
املبدئي شكله يف منه نسخًة إليك يُرِفق أن ليتشفيلد من طلبت لذا البارزين.
استحسانك يلقى إنه أقول أن يل فهل جذرية، تعديالٌت عليه تطرأ لم وإذا األول،
اإلرضار عدم مع الحيوانات، حماية هو الهدف امللكية؟ الجمعية رئيَس بصفتك
يكاد وساندرسون هكسيل استحساِن عىل والحصول األعضاء، وظائف بعلم
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ا عمَّ قصرية برسالة ولو إيلَّ تبعث أن أرجو النقطة. هذه بخصوص كافيًا يكون
قريب.

مودتي خالص مع
داروين تشارلز

،١٨٧٦ عام ست تأسَّ التي األعضاء، وظائف بعلم املعنية الجمعية إن القول [يُمكن
الِهياج من الحالة فهذه الحية؛ الحيوانات ترشيح مناهضِة لحركِة ثَمرًة ما حدٍّ إىل كانت
ألولئك مقرٍّ وجوِد إىل الحاجَة يُدركون األعضاء وظائف علماء جعلت التي هي العام
السيد إىل خطاب يف والدي قال الجمعية، هذه وبخصوص العلمي. املجال هذا يف العاملني

:(١٨٧٦ مايو ٢٩ (بتاريخ رومينز
فهذه الفخريني. األعضاء ضمن عضًوا بانتخابي املفاجئ بترشيفي للغاية «ُرسرُت

ا.» جدٍّ أسعدتني قد التعاطفية اللفتة
[:١٨٨١ أبريل ١٨ يف تايمز»، «ذا صحيفة يف التايل الخطاب َظَهر

هوملجرين18 فريتيوف إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ أبريل ١٤ داون،

العزيز سيدي
عىل اعرتاض أيُّ لديَّ ليس أبريل، ٧ بتاريخ خ املؤرَّ اللطيف خطابك عىل ا ردٍّ
الحية. الحيوانات عىل التجارب إجراء يف الحق بخصوص رأيي عن التعبري
ترشيح مصطلح من وأشمل أصحَّ باعتباره األخري املصطلح هذا أستخدُم وأنا
قد نحٍو أي عىل الخطاب هذا استخدام يف الحرية مطلق لك الحية. الحيوانات
ُمناًرصا حياتي طوال عشُت كله. يُنَرش أن أود فأنا نرشته، إذا لكن مناسبًا، تراه
هذا لفرض كتاباتي يف بوسعي ما كلَّ وبذلُت بإنسانية، الحيوانات ملعاملة قويٍّا
قبل إنجلرتا يف األعضاء وظائف علماء ضد العام الهياج بدأ وعندما الواجب.
هذا يف إنسانية بال تُعاَمل كانت الحيوانات أن عىل التأكيد جرى سنوات، عدة
من أنه أرى ذلك جعلني وقد منها، فائدة ال ملعاناٍة تتعرَّض كانت وأنها املجال،
دوًرا أدَّيت ثم، ومن املوضوع. ذاك بخصوص برملاني قانون إصداُر املستحسن
الشكوى أسباب كلَّ يزيل أن شأنه من قانون مرشوع تمرير محاولة يف نشًطا
األعضاء وظائف لعلماء يرتك نفسه الوقت ويف عادلة، صائبة أُسس عىل القائمة
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الفعيل القانون عن تماًما مختلف قانون مرشوع وذلك أبحاثهم، مواصلة حريَة
امَلَلكية املفوَّضية أجرته الذي التحقيق أن أُضيف أن وينبغي بعدئٍذ. ُمرِّر الذي
وظائف ص تخصُّ يف اإلنجليز علمائنا إىل هة املوجَّ االتهامات أن أثبت املسألة يف
بعض أنَّ سمعته، ما كلِّ عىل ِبناءً يؤسفني ذلك، من بالرغم باطلة. األعضاء
أن فسيرسني ذلك، صحَّ وإذا الحيوانات، بمعاناة كثريًا تهتم ال أوروبا أجزاء
الجانب عىل كهذا. بلٍد أي يف الوحشية املعاملة تُجرِّم قوانني بإصدار أعرف
عىل تجارب بإجراء إال يتقدَّم أن يمكن ال األعضاء وظائف علم أن أعرف اآلخر،
األعضاء وظائف علم تقدُّم يُعيق َمن بأن راسخة قناعٌة ولديَّ حية، حيوانات
نصف قبل العلم هذا حالة يتذكَّر شخص وأي البرشية. حق يف جريمًة يرتكب
بمعدَّل اآلن ويتقدَّم هائًال، ًما تقدُّ شهد بأنه يعرتف أن بُد ال أتذكَّرها، كما قرن،
الذين األعضاء وظائف وعلماء الطب مماريس أن صحيح باستمرار. متزايد
صائبة مناقشة طْرح يستطيعون َمن وحدهم هم موضوعاتهم تاريخ درسوا
إىل مبارشًة تُعزى أن يُمكن تحسينات من الطبية املمارسة شهدته ا عمَّ دقيقة
علمي، حد عىل القول، أستطيع لكني األعضاء، وظائف بعلم املتعلِّقة األبحاث
جاهًال كان إذا إال ألحد، يمكن فال حال، أي وعىل بالفعل. كثريٌة الفوائد إن
ستُعود التي ا جدٍّ الكثرية الفوائد يف يتشكَّك أن للبرشية، العلم قدَّمه بما تماًما
الحيوانات عىل بل فحسب، اإلنسان عىل ليس األعضاء، وظائف علم من الحًقا
املسبِّبة الجراثيم تعديل يف باستور نتائج إىل مثًال فلننظر أيًضا. رتبًة األدنى
ا ممَّ أكثر األول املقام يف الحيوانات ستنفع أنها يتصاَدف التي األمراض، ألخبث
الهائل املعاناة وَقدر أُنِقذَت التي الكثرية األرواح عدَد نتذكَّر دعنا البرش. تنفع
وذلك الطفيلية، الديدان بشأن معرفٍة من جنَيناه ما بفضِل تجنُّبه أمكن الذي
املستقبل، يف الحية. الحيوانات عىل وآخرون فريخوف أجراها التي التجارب عْرب
كان وإن البرشية، نفعوا الذين أولئك يلقاه الذي الجحود من الجميع سيُذَهل
وسأظل أُِكن، أنني لك أُؤكِّد فَدعني نفيس، عن أنا ا أمَّ األقل. عىل إنجلرتا يف ذلك

النبيل. األعضاء وظائف علم تقدُّم يف يُسِهم من لكلِّ باِلًغا احرتاًما أُِكن،

العزيز سيدي يا إخاليص بالغ مع
داروين تشارلز
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داروين «السيد بعنوان خطاٌب تايمز» «ذا صحيفة من التايل اليوم عدد يف [ظهر
يف عليه والدي وردَّ كوب. باور فرانسيس اآلنسة توقيَع يحمل الحية» الحيوانات وترشيح
السيد إىل خطاب يف قال نفسه، اليوم ويف تايمز». «ذا صحيفة من ١٨٨١ أبريل ٢٢ عدد

رومينز:
بشأن تايمز» «ذا صحيفة إىل خطابًا أرسلت عادلة، بفرصٍة أحظى أنني إىل «نظًرا
من نصيبي ل أتحمَّ أن العدل من أنه ارتأيُت فقد اليوم. يُطبَع الحية الحيوانات ترشيح

األعضاء.] وظائف علماء كل عىل ا جدٍّ بشعة بطريقة تنهال التي اإلساءة

تايمز» «ذا ُمحرِّر إىل داروين تشارلز من
املحرتم السيد

ظهر الذي الخطاب يف كوب اآلنسُة عنها ت عربَّ التي اآلراء مناقشِة يف أرغب ال
أنني تُؤكِّد ألنها لكن الجاري، الشهر من عرش التاسع يف تايمز» «ذا صحيفة يف
امَلَلكية املفوَّضية أجرته الذي «التحقيق إن بقويل السويد يف مراسيل «ضلَّلت»
وظائف ص تخصُّ يف اإلنجليز علمائنا إىل هة املوجَّ االتهامات أن أثبت املسألة يف
من األخرى الجمل بعض إىل باإلشارة إذٍن بطلب فسأكتفي باطلة»، األعضاء

املفوَّضية. تقرير
املكانة البارزي األشخاص بعَض أن يف شكَّ «ال — الجملة هذه أن نجد (١)
كوب اآلنسة تقتبسها التي بالوحشية» يَتَّسمون قد األعضاء، وظائف علماء مثل
وظائف بعلماء حتًما «تختص أنها ترى والتي التقرير، من ١٧ الصفحة من
العبارة: بهذه مبارشًة تُتبَع — األجانب» عن دونًا وحَدهم اإلنجليز األعضاء
أعضاء وظائف عاِلَم ماجندي كان وقد ماجندي». عىل انطبق ذلك أن «رأينا
القاسية تجاربه إجراء يف السيئة بسمعته قرن نصف نحو منذ اشتهر فرنسيٍّا

حية. حيوانات عىل
السائد باإلنسانية» العام «الشعور عن حديثهم بعد املفوَّضون، يقول (٢)

:(١٠ (الصفحة البلد هذا يف
حياتهم كرَّسوا الذين ا جدٍّ فني املثقَّ الرجال لدى ا عامٍّ َقبوًال املبدأ هذا «يلقى
املخلوقات من رفقائهم معاناة من للتخفيف ا وإمَّ والتعليم العلمي للبحث ا إمَّ
العميل تطبيقه درجة يف االختالفات كانت وإن املعاناة، تلك إنهاء ا وإمَّ الحية
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كيفما والشهادات األقوال يدُرسون الذين ألولئك بسهولٍة ملحوظًة فستكون
علينا.» ُعِرضت

:(١٠ (الصفحة املفوَّضني تقرير يف أيًضا ووَرَد
كان إذا ا عمَّ الحيوانات عىل القسوة ملنع امللكية الجمعية أمني ُسئل «عندما
يعتقد إنه قال اإلنسانية، مع يتعارض البلد هذا يف العلمي للَوَسط العام ه التوجُّ
أنه ورغم األجانب، األعضاء وظائف علماء ه توجُّ عن بالفعل تماًما مختلف أنه
بطبيعتها تقع تُجرى التي التجارب أن مفاُده كان الذي الجمعية برأي أدىل
كان ولو حتى ُمربَّر غري ألٌم تُسبِّبه الذي األلم وأن للعلم، الرشعي النطاق خارَج
أيَّ يعرف ال بأنه تردُّد دون يعرتف فهو املقصودة؛ العلمية الغاية أجل من
يف اإلنجليز األعضاء وظائف علماء وأن غاشمة، قسوة استخدام شهدت حالة
يستطيعون أنهم فيها يَرون التي الحاالت يف ُمخدِّرًة موادَّ يستخدمون العموم

بالتجِربة.» اإلرضار دون ذلك ِفعل

املطيع خادمك سيدي يا إنني
داروين تشارلز

أبريل ٢١
كوب اآلنسة من خطاٌب ،١٨٨١ أبريل ٢٣ السبت، يوم تايمز» «ذا صحيفة يف [َظهر

ذلك: عىل ا ردٍّ

رومينز جيه جي إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ أبريل ٢٥ داون،

رومينز عزيزي
التي ات املستجدَّ من الكثري من تحمله بما األخرية رسالتك بقراءة ا جدٍّ ُرسرُت
الشديد، إعجابي مدى عن ألُعربِّ اآلن الخطاَب هذا أُرسل لكني اهتمامي. أثارت
كان تايمز».19 «ذا صحيفة يف املنشور بخطابك املنزل، يف َمن كلِّ إعجاب بل
ساندرسون، بريتون عن بكالمك التحديد وجه عىل ا جدٍّ وُرسرُت ومباًرشا. بسيًطا
الُجمل قراءة عند كذلك ا جدٍّ وُرسرُت سنوات. عدة منذ الشديد إعجابي ينال الذي
خطاب أيُّ بينها من يكن لم ولكن يتها، تلقَّ خطابات عدُة أزعجتني األخرية.
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ألنني خطابك؛ بنرش باِلغة سعادة تغُمرني «أنانية»، نظر وجهة من ُميسء.
فأنا اآلن، ا أمَّ الراكدة. املياه بتحريك رضًرا سبَّبت أنني البداية يف أظن كنت
بالتأدُّب ُمفعًما خطابًا جييس السيد إيلَّ أرسل لقد نفًعا. قت حقَّ أنني من ن ُمتيقِّ
املناهضة والرسومات بالالفتات عالقٌة لها ليس جمعيته إن فيه قال الشديد،
من أصًال بدأت قد األشياء هذه كلَّ أن أفرتض ثَم، ومن األعضاء، وظائف لعلم
«ستتجاهل» تايمز» «ذا أن من بمرارٍة جييس السيد يشكو … كوب اآلنسة عند
الطويلة الهجاء ُخطب عىل ِبناءً متفاجئًا، ولسُت الصحيفة، هذه إىل خطاباته كلَّ

«نيترش». دورية يف عنها يُعَلن التي املضحكة

دوًما لك امُلخِلص تحيات مع
داروين يس

أراد الحية الحيوانات ترشيح عن ُمقرتَحة مشرتكة مقالٍة إىل التايل الخطاب [يشري
فيها:] يُسهم أن والدي من رومينز السيد

رومينز جيه جي إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ سبتمرب ٢ داون،

رومينز عزيزي
ذو رأيٌّ له شخص كل واجب ِمن أن تماًما أُدرُك للغاية. خطابك ني حريَّ لقد
جعلني ما وهذا علنًا، الحية الحيوانات ترشيح بشأن رأيه عن يُعربِّ أن قيمة
الحني بني أُفكِّر الصباح طيلَة َظِللت تايمز». «ذا صحيفة إىل خطابي أُرسل
يستحق ما لديَّ ليس أنه املجرَّدة الواضحة والحقيقة قوله، يمكنني فيما واآلخر
بانسيابية، أفكارهم ق تتدفَّ الذين الرجال، من وأمثالك أنت تستطيع ال قوله.
أجد التي العقيل الشلل حالِة فْهَم بسهولة، عنها التعبريَ يستطيعون والذين
إلظهار دقيقة َحِذرة محاولٌة هو بشدة يُنَشد ما أكثَر إن بها. ُمصابًا نفيس
بكثري ذلك من واألهم بالفعل، للبرشية األعضاء وظائف علم قه حقَّ ما كلِّ
بالنفع عليها سيعود بأنه اإليمان إىل تدفعنا التي األسباب جميع ذكُر هو
التي األخرى النقاط مناقشة أو ذلك، فعِل عن تماًما عاجز اآلن وأنا الحًقا.

اقرتحتَها.
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… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

أسماءِ مع بظهوره سعيًدا (وسأكون اسمي إدراج يف ترغب كنت إذا
خطابي من الُجمل بعض اقتباُس يمكنك أفال نفِسها)، القضية سبيل يف آخرين
أرجو لكني الخطاب، هذا مع أُرفُقه الذي تايمز» «ذا صحيفة يف املنشور
بموافقتي، اقتبسته إنك القول يمكنك مناسبًا، ذلك ترى كنت إذا إعادته. منك
أفصحت التي بقناعتي ك التمسُّ شديَد أَزل لم التفكري من مزيٍد بعَد وإنني

عنها.
أستطيع ال لكني والِفكر، بالجهد أبخُل ال إنني الرب. أجل من هذا يف فكِّر

شخص. أيُّ يقرأه بأن جدير يشء كتابَة
symposium بكلمة املشرتكة مقالتَكم وصفك عىل باالعرتاض يل اسمح
يتجنَّب أن وآُمل ا، جدٍّ سيئًا ذوًقا ذلك أرى فأنا رشاب». «حفل حرفيٍّا تعني التي
فأنا املوضوع. عن الحديث يف باملزاح الشبيهة املظاهر من مظهر أيَّ منكم كلٌّ
بمزحٍة شبيهًة كانت والتي املوضوع، بهذا املتعلِّقة الكلمات بعض أن «أعلم»
لعلم املناهضني غري من األشخاص بعض لدى شديًدا اشمئزاًزا أثارت قد ما،
عىل العميق حزنه عن األشخاص أحُد يل عربَّ فقد اإلطالق. عىل األعضاء وظائف
بفارق قرأته ما (أفضل الطبي املؤتمر يف الرائع خطابه يف سايمون، السيد أن
من العديد لدى الهائلة «الشهوانية» عن يتحدَّث قرأته)، آخر يشء أي عن كبري
املوضوع20 من للغاية يستاءون الذين — أمناء كانوا وإن — املخطئني األناس

… املماثلة) املصطلحات بعض (أو

:١٨٨٢ فرباير يف برونتون لودر الدكتور إىل خطاٍب يف والدي [قال
بارعتنَي أراهما «فورتنايتيل»21 دورية يف جرني [إدموند] السيد مقالتَي قرأت «هل
بعض باستثناء تقريبًا، يقوله ما كلِّ مع وأتفق ُمبهم، بأسلوب مكتوبتنَي كانتا وإن ا، جدٍّ
يكن لم ما تجِربٍة أيُّ تُجرى أالَّ ينبغي أنه إىل ضمنيٍّا تُشري أنها يبدو التي الفقرات
العلم تاريخ مع يتناقض جسيم خطأ وهذا فوريٍّا، نفًعا ستُجدي بأنها التنبُّؤ باإلمكان

كله.»]

هوامش

ويف ،٥٠٥ الصفحة «بروسيدينجز»، دورية من العارش املجلَّد يف نبذة نُرشت (1)
.١٨٨٠ أغسطس ١٢ «نيترش»، دورية
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

اإلنسان». «نشأة من األوىل الطبعة يتناول الناقد املقال أن حتًما املؤكَّد من (2)
يوليو ريفيو»، فورتنايتيل «ذا مجلة املوسيقى.» يف الخالفية النقاط «بعض (3)

.١٨٧٦
(دورية بارزون» «علماء سلسلة يف داروين»، «تشارلز وعنوانه املقال، َوَرد (4)
العلوم، يف والدي ملجهودات رائع تقدير بمثابِة املقال هذا كان (.١٨٧٤ يونيو ٤ «نيترش»،
داروين. وتشارلز براون روبرت بني واالختالفات التشابهات تُِربز مقارنٍة صورِة يف وُقدِّم
مبدأ بإعادِة الطبيعية للعلوم جليلة خدمًة قدَّم داروين بأن نعرتف «دعونا (5)
املقابلة، الِكفة يف الغائية ومبدأ ِكفة يف التشكُّل ِعلم يكون أن من فبدًال لذا إليها؛ الغائية

بالغائية». وثيق اقرتاٍن عىل التشكُّل علم إن القول يمكن
يف األنواع» أصل كتاب «استقبال عن هكسيل السيد فصل طاِلع ذلك، من بالرغم (6)

األول. الجزء
.٤٥٥ الصفحة ويومياته»، وخطاباته اليل تشارلز السري حياة «قصة كتاب (7)

جيولوجيكال أوف «جورنال مجلة اسكتلندا»، مرتفعات يف القديمة الرباكني «عن (8)
.١٨٧٤ سوسايتي»،

سبتمرب. نهاية ُقرب اسكتلندا من اليل تشارلز السري عاد (9)
.١٨٧٤ عام يف وَصَدر ُربعية، صفحاٍت يف ُطِبع سويرسا»، «نمل (10)

.١٨٧٤ ثُمنية، صفحات مجلَّدان، الكونية»، للفلسفة العامة «املالمح (11)
٣٥٠ الصفحة الثاني، املجلَّد والنباتات»، الحيوانات «تباين كتاب (12)

اليل. تشارلز السري لدى سكرتريًة تعمل فيرش السيدة كانت (13)
آبي. ويستمينسرت كنيسة يف اليل يس السري ُدِفن (14)

املاء». عفريت «تحوُّل بعنوان (15)
من وايلدر الدكتور بقلم مقاًال (١٨٨٠ سبتمرب ٣٠) «نيترش» دورية إىل أرَسل (16)
مصطلح استخدام وايلدر الدكتور أيَّد .٥١٧ الصفحة (يف له ملخص نُِرش كورنيل، جامعة

إيالمها. دون الحيوانات عىل تُجرى التي العمليات عن للتعبري ألم» بدون «الترشيح
ابنته. زوج ليتشفيلد بي آر السيد (17)

أوبساال. جامعة يف األعضاء وظائف علم أستاذ (18)
االتهامات ضد ساندرسون الدكتور عن رومينز السيد دافع .١٨٨١ أبريل ٢٥ (19)

كوب. اآلنسة إليه هتها وجَّ التي
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… املرجانية» عاب «الشِّ كتاب من ثانيًة طبعاٍت ن تتضمَّ متفرقات،

،١٨٨١ كونجرس»، ميديكال إنرتناشونال ذا أوف «ترانزاكشنز دورية (20)
هائلة») «ليست (أي «فاترة» شهوانية مصطلح يُستخَدم .٤١٣ الصفحة الرابع، املجلَّد

الحية. الحيوانات ترشيح ُمناهيض بمشاعِر يتعلَّق فيما واهنة» و«شهوانية
املجلَّد ،١٨٨١ ريفيو»، فورتنايتيل «ذا دورية األلم»، أخالقيات عن «فصٌل (21)
الحية»، الحيوانات ترشيح عن («خاتمة «كورنهيل»؟ ومجلة (.٧٧٨ الصفحة الثالثون،

(.١٩١ الصفحة واألربعون. الخامس املجلَّد ،١٨٨٢ ماجازين»، «كورنهيل مجلة
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التاسع الفصل

متفرقات(تكملة)

– األرض بديدان املتعلِّق الكتاب – جديد من جيولوجي عمل إحياء
ُمنوَّعة خطابات – داروين إيرازموس حياة

١٨٧٦–١٨٨٢

حياة من األخرية الست السنوات شغلت التي النباتية) (غري األعمال تناول اآلن [علينا
مارس يف ُكِتب (جينينز)، بلومفيلد إل ل املبجَّ القديم صديقه إىل خطاب ة وثمَّ والدي.

آنذاك: العمل عىل قدرته بشأن والدي عات توقُّ ح يُوضِّ ،١٨٧٧
البالغ خطابك غمرني لقد الحقيقي). اسمك نسيت أنني (أرى جينينز «عزيزي
إىل ترنو أن من املايضبدًال إىل أفكاره تعود العمر، يف املرء تقدُّم مع شديد. برسور اللُّطف
حدود عىل معك قضيتها التي عندي، والقيِّمة السارة، األوقات ل أتأمَّ ما وكثريًا املستقبل،

فينز. منطقة
عمل من الكثري إنجاَز سأستطيع كنت إذا فيما أشكُّ املستقبيل، عميل عن تسألني
بالكتابة هوس لديه كان الذي — املسكني العجوز مثاَل عينيَّ نُصب أضع ما ودائًما جديد،
سأُواصل أنني أعتقد لذا شيئًا؛ أعمل أن دون القعود ل تحمُّ أستطيع ال لكني شيخوخته. يف
من هائل قدٌر لديَّ بالحماقة. يَِسمني يشء أيَّ أفعل أن دون ذلك عىل قادًرا ُدمت ما العمَل
«أصل كتاب ظهوِر منذ نُِرش ما لكنَّ الطبيعة، تأثري تحت بالتباين املتعلِّقة العلمية املواد
الذهنية بالقوة محتفًظا سأظل كنت إذا فيما بشدٍة أشكُّ أنني حدِّ إىل ا جدٍّ كثريٌ األنواع»
مخترص. كامل كتاٍب إىل العلمية املادة من الهائلة الكتلة هذه لتقليص الالزمتنَي والقدرة

«… املحاولة أخىش لكني سأحاول، أنني أظن أحيانًا



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

ولكن ر، التطوُّ بمسألة متعلِّق عام عمل أي مواصلة بخصوص عاته توقُّ صحُة ثبتت
معالجة من مكَّنته أنها بعُد فيما ثبَت التي بقدرته، عاته توقُّ يف استخفَّ أنه املؤكَّد من

األرض». «ديدان ب املتعلِّق والعمل النباتات»، يف الحركة «قوة كتاب
بعمٍل االهتمام تجدُّد معه حامًال الفصل، هذا به يبدأ الذي ،١٨٧٦ عام جاء
يف يظهر وكما جود، الربوفيسور من سمعُت كما مشدوًها، كان أنه ذلك جيولوجي.
«الجزر عن كتابَيه إىل يرجعون يزالون ال الجيولوجيا علماء بعض أن َعِلم عندما خطاباته،
منهما مطلوب الكتابنَي بأن وفوجئ ،١٨٤٦ الجنوبية»، «أمريكا وعن ،١٨٤٤ الربكانية»،
الكتابنَي كال نرشت التي هي إلدر» آند سميث «ميرسز نرش دار كانت جديدة. طبعاٌت
مجلَّد يف الطبعُة هذه صدَرت .١٨٧٦ عام يف الجديدة الطبعَة أصدرت التي وهي أصًال،
الجنوبية أمريكا من وأجزاء الربكانية، الجزِر عن جيولوجية «مالحظات بعنوان واحد
التي األسباَب الكتاب مقدِّمة يف رشح وقد «البيجل».» إس إم إتش رحلة أثناء يف ُزرناها
متعلِّقتان «إنهما قال: إذ ه؛ يمسَّ أن دون هو كما األصليتنَي الطبعتنَي نصَّ يرتك جعلته
كان إذا ما أعلم ال أنني حدِّ إىل ا، جدٍّ نادًرا إال العلماء يزورها ال العالم من بأجزاءٍ
وبسبب الحًقا. أُجريت مالحظات عىل ِبناءً إضافته، أو تصحيحه يمكن ا ممَّ الكثري هناك
بشأِن آرائي تكون ربما األخرية، اآلونة يف الجيولوجيا علم شهده الذي الكبري م التقدُّ
يف ظهرت كما ترُكها األفضل من أنه ارتأيت لكني ما، حدٍّ إىل قديمًة النقاط بعض

األصل.»
هو املبكِّرة، كتبه مراجعة بسبب جديد، من الجيولوجية الت التأمُّ إحياء كان وربما
يف منها جزء نُرش التايل. الخطاب يف لها ذكٌر َوَرد التي مالحظاته يُدوِّن جعله الذي
جيكي، جيمس للربوفيسور التاريخ» قبل ما «أوروبا كتاب من والتاسع1 السابع الفصَلني
السيد قال املقتبسة. الفقرات يف والدي طلب عىل ِبناءً اللفظية التعديالت بعُض وأُجريت
أصِل بشأِن خطابه يف اقرتحها التي اآلراءَ أن «أعتقد ًرا: ُمؤخَّ إيلَّ أرسله خطاٍب يف جيكي
لهذه بها. املسلَّم الحقيقَة هي ستصبح إنجلرتا، جنوب يف ذلك، إىل وما الزاوي، الحىص
إحدى تحلُّ أنها فالحقيقة األوىل. للوهلة يبدو قد ا ممَّ بكثري نطاًقا أوسُع تأثريٌ املسألة
علماء بعض انتباَه بالفعل جذبت وقد الرباعي، العرص جيولوجيا يف املشكالت أصعِب

األملان.»] الجيولوجيا
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(تكملة) متفرقات

جيمسجيكي إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ نوفمرب ١٦ داون،

العزيز سيدي
فلتسمح ذلك، من بالرغم ا. جدٍّ طويل بخطاٍب إزعاجك عىل تسامحني أن آُمل
قراءَة بهما أتممُت اللذَين الشديد واإلعجاب البالغ الرسور لك أصَف بأن أوًال يل
وواضح رائع، بأسلوب مكتوب أنه أرى للتو. الكبري» الجليدي «العرص كتابك
لكني لالهتمام، املثرية الِحقب من العديُد فيه العالم تاريخ أن صحيح للغاية.
الفرتات أو الجليدي العرص من قريبة مرتبة إىل ولو يرقى منها أيٍّا أن أظن ال
يجعل كتابك فإن بانتظام، املوضوع عن الكثريَ أقرأ أنني ورغم الجليدية.

عيلَّ. جديد شبه وكأنه يبدو كله املوضوع
أعوام ثالثة أو عاَمني قبل أجريتها صغرية، رصدية مالحظًة اآلن سأذكر
ُمعنيَّ استنتاٍج إىل الوصول حتى أتحرَّها لم لكني ساوثهامبتون، من بالقرب
طابع عن شيئًا أقول أن إىل داعي ال بالرحالت. القيام عىل أقوى ال ألنني
القديم)؛ العرص من حجريًة فئوًسا ن تتضمَّ (التي هناك املجروفة بات الرتسُّ
البلد يُغطِّي إنه .٥٠٦ الصفحة يف كلمات بضع يف األساسية ِسماته وصفت ألنك
الحايل العام بالشكل تقريبًا عالقة له وليس كالسهل، مستٍو سطح [يف] كله

لألرض.
األحيان. بعض يف به إخالًال الكبرية الُحبيبات ذات الطبقات ترتيب شهد
وضٍع يف منتصبًة تقف ما غالبًا الكربى الحجارة أن «إىل تُلمح أنك أجد
الزاوية الحجارُة ليست بشدة. اهتمامي أثارت التي النقطة هي وهذه رأيس»،
ما غالبًا كذلك الصغريُة البيضاويُة الحىص بل فحسب، ط املتوسِّ الحجم ذاُت
الحىص طبقات يف قبُل من أَرها لم بطريقٍة رأيس، وضٍع يف منتصبًة تقف
املتيبِّس األحمر الطني يف منزيل، ُقرب يحدث بما الحقيقة هذه تُذكِّرني العادية.
يمثِّل أنه املؤكَّد من الذي الطباشري، فوق املتآكلة غري وَّان الصَّ بأحجار امليلء
ما غالبًا الطني، هذا ففي تذيبها. أن دون األمطار مياُه تركتها التي البقايا
ذراعي طول بقدِر ورفيعة طويلة بأنها تتسم التي الصوَّان، أحجاُر تقف
هي هذه أن ارات الحفَّ عاميل بعُض أخربني وقد رأسية، وضعيٍة يف ونحافتها،
إىل تأكيد بكل تُعزى أن يُمكن الوضعية هذه أن أظن الطبيعية!» «وضعيتها
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شديد ببطء هبوطه خالل األحمر الطني أجزاء تتحرَّكها التي املتفاوتة الحركة
أنفسها الصوَّان أحجار تُرتِّب ثمَّ ومن تحته، الواقع الطباشري انحالل بسبب
يف لألحجار املشابه الرتتيب يقودني ذلك، إىل إضافًة مقاومة. األقل الخطوط يف
التفكري إىل بروًزا، أقل كان وإن ساوثهامبتون، من بالقرب املجروفة بات الرتسُّ
العرص بداية أثناء يف أنه ببايل َخَطر وقد شك، بال ببطء هبط قد أيًضا بأنه
إنجلرتا، جنوب فوق د املتجمِّ الثلج من كبرية طبقاٌت تراكمت وذروته، الجليدي
إىل العليا األرض من باملياه والحجارة الحىص ُدِفَعت الصيف، أثناء يف وأنه
الثلَج الكربى املائية املجاري اخرتقت ربما أيًضا. سطحية قنواٍت وإىل السطح،
الجارية املياُه تضُعف عندما لكن القاع. يف خطوط الحىصيف بت ورسَّ د، املتجمِّ
الذي املدفوع بالثلج ستمتلئ الترصيف خطوط أن أتخيَّل تاٍل، خريف كل يف
تكون أن يمكن السطح، عىل الكبرية الثلج تراكمات بسبب وأنه ذلك، بعد د يتجمَّ
الحىص مع فة، امُلرصَّ املياه كانت إذا ا عمَّ املسئولة هي فحسب البحتة املصادفة
فإن أفهم، حسبما إذن، ال. أم املقبل الصيف يف نفَسها الخطوط ستتبع والرمل،
وخطوط، صفائح يف املجروفة، بات والرتسُّ د املتجمِّ الثلج من متناوبة طبقاٍت
خطوط أن ح املرجَّ ومن كبري، ُسمك ذات بطبقٍة النهاية يف البلد ستُغطِّي
املجاري بفعل القاع يف مختلفة اتجاهاٍت يف بت ترسَّ قد املجروفة بات الرتسُّ
من السفلية الطبقات ذابت امُلناخ، حرارة درجة ارتفعت وبينما الكربى. املائية
من املنتظمة غري الكثرية الطبقات وستَغرق ا، جدٍّ شديد ببطء د املتجمِّ الثلج
الحركة، هذه أثناء ويف مماثل، ببطء الطبقات بني الواقعة املجروفة بات الرتسُّ
بات الرتسُّ ب ترتسَّ وسوف رأيس. شبه وضٍع يف نفسه املطوَّل الحىص سرُيتِّب
الواقعة لألرض العام بالشكل صلة ذي غري يكون يكاد نحٍو عىل املجروفة
مهما فيضان، أيَّ بأن نفيس إقناَع أستِطع لم البلد، إىل نظرت عندما تحتها.
فوق الحبيبات الكبري الحىص هذا مثل ب رسَّ قد يكون أن املمكن من هائًال، كان
الصفحة هولست، رأي عن رأيي ويختلف الوديان. بني املستوية شبِه املنصات
رأيه ألن قبل؛ من به سمعت قد أكن لم الذي الكبري»]، الجليدي [«العرص ٤١٥
بات الرتسُّ من بطبقاٍت متعلِّق ورأيي الجليدية، األنهاَر تقطع بقنواٍت متعلِّق
جليدية. أنهاٌر توجد لم حيث د املتجمِّ الثلج طبقات بني فيما واقعة املجروفة
نصَب فكرتي تُبقي أن منك أطلب أن هو الطويل الخطاب هذا من املغزى
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فْحصها، تستطيع منخفضة أرض أي يف رأيسٍّ حًىص عن تبحث وأن عينَيك،
مزيًدا تستحق الفكرة أن تعتقد كنت إذا أو جليدية. أنهار توجد تكن لم حيث
مثل يفحص أحد أيَّ بها تُخرب أن فلك فقط، الحالة هذه ويف التفكري، من
إرسال عىل تسامحني أن أرجو سكريتشيل. السيد مثًال وليُكن املناطق، هذه
بها غمرني التي الكبرية املتعة عىل شكري وأُكرِّر كهذا، ا جدٍّ طويل خطاب

كتابك.
اإلخالص بالغ الدوام عىل مني ولك
داروين يس

إسهام أهمَّ البحثيَة ورقته أرى فأنا بليت؛2 كتبه ما قرأت أنك يسعدني ملحوظة:
سكريتشيل، السيد إليها ل توصَّ قد نفَسها االستنتاجات أن أغرَب ما النباتية. الجغرافيا يف

دائًما. أرى كما ُكفء، ُمنظِّر أنه يعني وهذا األوىل، الدرجة من ُمالِحظ أنه يبدو الذي
أيام ثالثة أو يوَمني غضون يف إليك تُرسل أن معها أتعامل التي النرش دار من طلبُت
النقطة تكون ربما «البيجل». رحلة أثناء يف الجيولوجي عميل من الثانية) (الطبعة نسخًة

بالسهوب. الشبيهة باتاجونيا بسهول متعلِّقة اهتمامك ستثري التي الوحيدة
مستوى بأن ثني تُحدِّ ُمروِّعة هواجس ماضية، عديدة سنوات طوال تراودني، كانت

األرض. مستوى وليس بالتأكيد، تغريَّ الذي هو البحر سطح
[أخوك]. كتبها التي ا جدٍّ الشائقة موركيسون حياة قصَة أشهر بضعة قبل قرأُت
بعد التالية املرتبَة يحتلُّ أنه أرى كنت ما دائًما أنني ومع جيكي.) أرشيبالد السيد (بقلم
قلبه، ِطيبة مدى أعرف كنت أنني ومع الجيولوجية، التكوينات تصنيف يف سميث دبليو
فلسفية آراءٍ إىل وافتقاره عيوبه من بالرغم بشدة، له احرتامي من زاد قد الكتاب فإن

واسعة.
األرض دود عن كتابه يف األخرية سنواته يف الوحيد اآلخر الجيولوجي العمل د [تجسَّ
اهتمامه يُثري املوضوع هذا كان املكان. هذا يف تناوله املناسب من يكون قد ولذا (١٨٨١)؛
العفن تشكيل عن ورقة نُرشت ١٨٣٨ عام ويف عديدة، بسنوات التاريخ هذا قبل بالفعل

األول). الجزء (طاِلع سوسايتي» جيولوجيكال ذا أوف «بروسيدينجز دورية يف
شظايا من مروج عدِة سطح عىل بكثافة متناثًرا كان «ما أن العمل هذا يف أظهر
تحت قابعًة سنوات ببضع ذلك بعد ُوجدت ذلك، إىل وما والرماد املحرتق الجريي الطني
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بتفسري مدينًا وكان طبقة.» شكل يف تزال ال كانت لكنها بوصات، بضع عمِق عىل العشب
جوزايا لعمه الكتاب، من الجيولوجي للجزء املحورية الفكرَة تُشكِّل التي الحقيقة، هذه
أن بد ال فضالتها، ِضمن السطح إىل الرتبة تجِلب إذ الديدان أن اقرتح الذي ويدجوود،

واضًحا. هبوًطا وتُسبِّب السطح عىل قابعة أشياء أيَّ تُقوِّض
عدًدا وابتكر هذا، الدفن فعِل بخصوص مالحظاته يف ع توسَّ ،١٨٨١ عام كتاب ويف
وأضاف امُلنَجز.3 العمل مقداِر بشأن تقديراته صحِة من ق للتحقُّ املختلفة الطرق من
وهذا وذكائها، الطبيعي وتاريخها الديدان بخصوصعادات املالحظات من كبرية مجموعًة

بشدة. وشعبيته رواجه عزَّز الكتاب من الجزء
من مبنًى بقايا حديقته من بالقرب فارار توماس السري اكتشف ،١٨٧٧ عام يف
التي اآلثاَر بنفسه يرى ألن الفرصَة والدي أعطى ثمَّ ومن الربيطاني، الروماني العرص
ذلك. إىل وما القديمة الخرسانية والجدران األرضيات يف األرض ديدان أفعاُل أحدثتها

قائًال: فارار، توماس السري إىل خطابًا كتب والدي، عاد وعندما
إي أن يقينًا أعرف املايض. األسبوع من إبهاًجا أشدَّ أسبوًعا أتذكَّر أن أستطيع «ال

األحوال.» من حال بأي الوحيد الساحر اليشء هي تكن لم الديدان لكن تُصدِّقني، لن
االنتهاء، عىل النباتات» يف الحركة «قوة كتاب أوشك عندما ،١٨٨٠ عام خريف ويف
كاروس الربوفيسور إىل له خطاٍب يف وورد املوضوع. هذا عىل ًدا ُمجدَّ العمل يف ع َرشَ

سبتمرب): ٢١ (بتاريخ
ا، جدٍّ صغري كتاب كتابة عىل الطباعة بروفات تصحيح من الراحة فرتات يف «أعكف
النباتي العفن ن «تكوُّ حاليٍّا) م ُمصمَّ هو (كما عنوانه سيكون تقريبًا. نصفه أنجزت وقد

شائًقا.» صغريًا كتابًا سيكون ظني، حد وعىل الديدان».4 بفعِل
الطباعة، بروفات وصول أثناء ويف ،١٨٨١ أبريل يف املطابع إىل املخطوطة أُرِسَلت
وربما نفيس، إىل ا جدٍّ ُمحببًا املوضوع «كان فيه: قال كاروس الربوفيسور إىل خطابًا َكتَب

أحمق.» حدٍّ إىل بالتفصيل تناولته قد أكون
إىل خطابًا كتب وقد نرشه. فور نسخة ٢٠٠٠ منه وبيع أكتوبر، ١٠ يف الكتاب نُرش
كنُت عندما «الديدان». كتاب تستحسن بأنك سعيد «أنا فيه: قال هوكر دي جيه السري
أشعر كنُت ما فدائًما أصًال، ا مهتمٍّ كنَت إذا أفعله، كنت ما بكلِّ الخوايل األيام يف أخربك

أخريًا.» أعمالهم تُنرش عندما الرجال معظُم به يشعر بما
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من الهائل بالعدد للغاية «فوجئت نوفمرب): ٨) ريد ميالرد السيد إىل خطاٍب يف َكتَب
«استُقِبل نوفمرب): (يف داير السيد إىل خطاٍب ويف باملوضوع.» وا اهتمُّ الذين األشخاص
يف أيًضا وكتب نسخة!» ٣٥٠٠ منه وبيع للضحك، مثريًة تكون تكاد بحماسٍة كتابي
ف يتوقَّ ال سيٌل «اجتاحني :١٨٨٢ فرباير ٤ يف ريتش أنتوني السيد صديقه إىل خطاب
عىل يحتوي بعضها لكن ا، جدٍّ س وُمتحمِّ أحمق معظمها املوضوع، هذا عن الخطابات من
رواج تقدير ويمكن أمس.» يوم السادسة» «األلف تصحيح يف استخدمتها جيدة حقائَق
نسخة ٨٥٠٠ بيع شهدت نرشه أعقبت التي الثالث السنوات بأن تقريبيٍّا تقديًرا الكتاب

األنواع». «أصل كتاب مبيعات من نسبيٍّا أكربُ املبيعات وهذه منه،
صني املتخصِّ غرِي من القراء جمهور لدى القاه الذي النجاح تفسريُ الصعب من وليس
بسهولة للفهم والقابلة ا، جدٍّ والجديدة ا جدٍّ الشاملة العامة فاالستنتاجات العلوم. يف
جديد بمنظوٍر املؤلِّف وتناولها ا، جدٍّ مألوفة كائنات دراسة من استُمدَّت التي شديدة،
معظم نظر «يف قائًال: اد النقَّ أحُد يُعلِّق الُقرَّاء. من العديَد اجتذبت ربما للغاية، حيوي
اإلحساس عىل قادرة غري بكماء عمياء حلقية دودة سوى األرض دودة ليست … الرجال
الفور وعىل شخصيتها، تأهيل إعادة مسئولية داروين السيد يتوىلَّ كريهة. لُزوجة وبها
جيولوجية تغيريات إىل تُؤدِّي وعاملة نة، وُمحسَّ ذكية شخصية أنها األرضعىل دودة تتقدَّم
عىل الحفاظ لجمعية وحليفة … لإلنسان وصديقة … الجبال لجوانب ية ُمسوِّ فهي كبرية؛
إىل ،١٨٨١ أكتوبر ١٧ يف جازيت»، جيمس «سانت صحيفة أشارت وقد القديمة.» اآلثار
والعمل الكتاب هذا بني امُللتقى هو البساطة البالغة لألشياء الرتاكمية األهمية توضيح أن

املؤلِّف. كتبه الذي السابق
داروين». إيرازموس «حياة بالذكر: جدير آخر واحد كتاب ى يتبقَّ

كتبها مقالٌة ر التطوُّ بفكرة املؤمنة «كوزموس» مجلة يف ظهرت ،١٨٧٩ فرباير يف
العدد كان داروين. إيرازموس أنجزه الذي العلمي العمل عن كراوزه إرنست الدكتور
بذكرى احتفاءً خاص تهنئة عدد أو تهنئة»،5 «ُكتيب بمثابِة «كوزموس» مجلة من املعني
لنظرية سنٍّا األكرب امُلناَرص د تُمجِّ التي كراوزه، الدكتور مقالة كانت لذا والدي؛ ميالد
صميم من إيَّاه شاكًرا كراوزه، الدكتور إىل خطابًا أرسل وقد تماًما. محلها يف ر، التطوُّ
للمقالة. إنجليزية ترجمٍة بنرش6 إذنه وطالبًا إياه، إيرازموس َمنح الذي التكريم عىل قلبه
افرتاءات بعض «يُكذِّب أن َجده عن قصرية مقالة كتابة من األساسية غايته كانت
أرسله ١٨٧٩ مارس ٢٧ بتاريخ خطاب يف هذا ويتجىلَّ قاطًعا.» تكذيبًا سيوارد اآلنسة
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الضوءَ تُسلِّط أن يمكن وخطابات وثائق أيَّ فيه طالبًا داروين، ريجينالد عمه ابن إىل
املواد من كميًة والدي يُسلِّم داروين ريجينالد السيد جعل وهذا إيرازموس. شخصية عىل
بالغ العظيم الكتاب «أثار عنه: كتب لالهتمام، مثريًا الحجم كبريَ دفرتًا ن تتضمَّ القيِّمة،
كان ا عمَّ الكثريَ [منه] تعلَّمت … املوتى مع بالتواصل أشبُه إليه والنظر قراءته … اهتمامي
الشخص إىل أبريل) ٨ (بتاريخ الحق خطاٍب يف ويتحدَّث تفضيالته.» وعن َجدنا به يهتم

إضافية: موادَّ عىل منه حصل مصدٍر عن نفِسه
بني من قديًما صندوًقا أنَّ وجدت إذ األخري؛ خطابي منذ غريبًا شيئًا «اكتشفت
ميلء قبل، من أفتحه لم ولذا قديمة»؛ «صكوك بُجملة والدي علَّمها التي األغراض
من أخرى وخطابات — إيرازموس الدكتور من الخطابات مئات منها — بالخطابات
رسمٍة إىل إضافًة هذا ا. جدٍّ شائقة خطابات بضعة وفيها القدماء، األرسة أفراد بعض

منها.» نسخًة سأعرض وأظنني تقريبًا، ١٧٥٠ عام يف ، تُغريَّ أن قبل إلستون لقرية
داروين»، إيرازموس «حياة كتاب من الثاني الجزء كراوزه الدكتور مقالُة شكََّلت
خادع العنوان صفحة يف الوارد الوصف هذا أن غري تمهيدية». «مقالة والدي قدَّم فيما
بأنه يوَصف أن ينبغي وكان الكتاب، نصف من أكثَر يبلغ والدي فإسهام اليشء؛ بعض
خطاٍب يف شكوكه عن أعرب وقد عليه، جديًدا األعمال من النوع هذا كان ذاتية. سرية
بحياته؛ سأصنعه ما يعلم وحَده «الرب قائًال: يونيو، ١٨ بتاريخ داير ثيسلتون السيد إىل
حماسة إضفاء يف بأجداده الشديد اهتمامه أسَهم عيلَّ.» جديٌد الكتابة من النوع فهذا
ملحوًظا نجاًحا يلَق لم الكتاب أن وصحيح تأكيد. بكل له متعًة صار الذي العمل، عىل
دي جيه السري وكان بجدارته. اعرتفوا أصدقائه من الكثريين لكنَّ الُقرَّاء، عموم بني
«حياة بكتاب بإشادتك للغاية «ُرسرُت خطاب: يف له والدي وقال هؤالء، من واحًدا هوكر
مهمًة تولَّيت ألنني ا جدٍّ أحمَق نفيس أرى وكنت عميل، أحتقر كنت ألنني دي»؛ الدكتور

كهذه.»
قائًال: نوفمرب، ١٤ بتاريخ أيًضا جالتون السيد إىل خطابًا وأرسل

كنت ألنني َجدنا؛ عن القصري «حياة» كتاب تستحسن ألنك «بالغة» بسعادٍة «أشعر
تماًما.» قدراتي نطاق خارج كان إذ أصًال؛ العمل هذا تولَّيت أنني عىل نادًما

باتلر صامويل السيد من هجوٍم عن داروين» إيرازموس «حياة كتاب نُرش أسفر
هذا عىل يردَّ أالَّ قرَّر أصدقاءه، والدي استشار وبعدما بالكذب. لوالدي اتهام بمثابِة كان
فربما املسألة، تلك عن املزيد معرفَة يريدون وَمن اهتمامه.7 يستحق ال إياه معتربًا االتهام،
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كراوزه، إرنست ألَّفه الذي داروين» «تشارلز كتاب من القضيِة عن الحقائق جْمع يُمكنهم
أثنيام»، «ذا دورية من ١٨٨٠ يناير ٣١ عدد يف استيائه عن باتلر السيد تعبريَ وسيجدون
وجًعا املسألة هذه سبَّبت جازيت». جيمس «سانت صحيفة من ١٨٨٠ ديسمرب ٨ وعدد
ساعده ما رسعان رأيهم يحرتم كان الذين أولئك من الودود التعاطف لكن لوالدي، شديًدا

تماًما. ا ُمستحقٍّ نسيانًا نسيانها عىل
يكون وربما فابر. إتش جيه للسيد َحَرشية» «تذكارات كتاب إىل التايل الخطاب يشري
صغرية. نقطة بشأن داروين إيرازموس عن دفاًعا ن يتضمَّ ألنه هنا؛ عرضه املناسب من
والدي أفكار إحدى عىل مثاٌل ألنها لالهتمام؛ مثريٌة الخطاب ذيل يف الواردة وامللحوظة

والنظرية:] التجِربة من كلٍّ بخصوِص الجريئة

فابر إتش جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٨٠ يناير ٣١ داون،

العزيز سيدي
السعادة عىل قلبي صميِم من شكرك يف حاجتي أُشبع بأن يل تسمح أن أرجو
العادات وصف من قط أحٌد يتمكَّن لم كتابك. قراءة من نلتها التي البالغة
عنها القراءة فصارت به؛ وصفتها الذي الوضوح بهذا الحرشات لدى العجيبة
فضًال حرشة، حتى ولو تظلم لن أنك من ن متيقِّ أنا رؤيتها. تضاهي تكاد
(يف يذكر داروين، إيرازموس َجدي، ألن ما؛ مرتِجم ضلَّلك قد واآلن إنسان. عن
أن (١٧٩٤ عام ،١٨٣ الصفحة األول، املجلَّد العضوية»، الحياة «قوانني كتابه
من ن متيقِّ أنا زنباًرا. كانت كبرية ذبابة جناَحي تقطع وهي رآها التي الحرشة
يف لكن الغريزية، بالفطرة تُقَطع ما عادًة األجنحة إن قولك يف صواٍب عىل أنك
يف عاليًا طار الجسد، طرَيف قطع بعدما الزنبار، فإن َجدي، وصفها التي الحالة
يف هوبر بيري مع أتفق أن بد ال الجناَحني. وقطع َهبط ثم الرياح، وَقَلبته الهواء،
القادمة الطبعة يف ، تُغريِّ أن أرجو العقل.» من بسيط «قدٌر لديها الحرشات أن

َجدي. عن تقوله ا ممَّ «جزءًا» كتابك، من
عن البحَث أن وجدُت لقد االنحدار، لنظرية بشدة معارض أنك يؤسفني
رائع، ُمالِحظ وألنك املالحظة؛ لعملية ممتاًزا عونًا يُقدِّم غريزة أو ِبنية كل تاريخ
الغرائز، ر تطوُّ عن أكتب أن بإمكاني كان لو جديدة. بنقاط إليك فسيوحي
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بأن يل اسمح ا. جدٍّ مفيًدا استخداًما تطرحها التي الحقائق بعَض الستخدمُت
عميًقا.8 تعاطًفا معك تعاطفت كتابك، يف جملة آخَر قرأت عندما أنني، أُضيف

احرتامي خالص مع
اإلخالص بالغ الدوام عىل مني ولك
داروين تشارلز

عىل الحرشات لقدرة الرائع وصفك بخصوِص شيئًا أقرتح بأن يل اسمح ملحوظة:
الحرشات تحمل أن أي الَحمام؛ عىل ذلك أُجرِّب أن قبُل من تمنَّيُت مساكنها. إىل العودة
أن تنوي كنَت الذي لالتجاه املعاكس االتجاه يف خطوة ١٠٠ حوايل الورقيِة «أقماعها» يف
ضِع العودة، أجل من اآلخر االتجاه نحو تستدير أن قبل لكن املطاف، نهاية يف فيه تحملها
أوًال، االتجاَهني أحد يف كبرية، برسعٍة يدور أن يُمكن محور به دائري صندوق يف الحرشة
فأحيانًا الوقت. بعض الحرشات لدى باالتجاه شعور أيَّ ر تُدمِّ لكي اآلخر، االتجاه يف ثم
ولو األوىل.9 البداية عند فيه ُحملت الذي باالتجاه تشعر ربما الحيوانات أن «تخيَّلت» ما
حساسية أي لتشويش حث؛ ملف ِضمن الحَمامات وْضع أنوي كنت الخطة، هذه فشلت

لديها. موجودًة تكون قد أنها املحتمل من يبدو معاكسة مغناطيسية أو ِمغناطيسية

داروين يس

تكريمه. عىل متزايد إقباٌل املجتمع من بدا والدي، حياة من األخرية السنوات [خالل
هذه ُمنح كامربيدج. جامعة من القانون يف الفخرية الدكتوراه درجَة نال ،١٨٧٧ عام ففي
املعتادة، الالتينية الُخطبة العام الخطيب إلقاء شهدت مناسبٍة يف نوفمرب، ١٧ يف الدرجة
قد شديدة، برباعة الطبيعة قوانني أوضحت َمن يا «لكنك، الكلمات: بهذه إياها مختتًما

لدينا.» القانون يف دكتوًرا أصبحت
تذكاري نصٍب إلقامة الجامعة يف حملٍة إطالِق عن الرشفية الدرجة هذه أسفرت
التمثال بأن القائلة الفكرة رفض وبعد جنيه، ٤٠٠ قيمتها تربُّعات فُجِمَعت لوالدي. دائم
له. شخصية صورة تعليق تقرَّر التذكاري، للنصب األفضل الخياَر هو سيكون النصفي
التي الشخصية الصورَة تلك له لريسم ريتشموند دبليو السيد أمام قعد ،١٨٧٩ يونيو ويف
كامربيدج. يف الفلسفية الجمعية مكتبة يف اآلن موضوعة وهي الجامعة، حوزة يف بقيت
إىل الناظر نحو مائل ورأسه الدكتوراه، عباءة مرتديًا قاعًدا الصورة يف والدي يظهر
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ال الشخصية نظري وجهة من لكنها الكثريين، إعجاَب نالت الصورة أن صحيح الصورة؛
وجهه. تعبريات تُمثِّل الصورة يف الظاهرة الوجه تعبرياُت وال والدي، جسد وضعيَة تُمثِّل
— بها وثيق ارتباط عىل والدي كان التي — اللينية الجمعية أبدت ذلك، إىل إضافًة
له لريسم كوليري جون السيد أمام ،١٨٨١ أغسطس يف يقعد، جعله ما مشابهة، رغبًة
«كان قائًال: الرسام عن وَكتب الجمعية. حوزة يف اآلن املوجودة الشخصية، الصورة
الصورِة يف والدي يظهر ودماثة.» مراعاًة وأكثرهم املرءُ يتمنَّاه قد ام رسَّ ألطَف كوليري
وممسًكا يعرفونه، كانوا ملن ا جدٍّ املألوفة الفضفاضة العباءة ومرتديًا إليها، للناظر مواجًها
معرفًة أبي وجَه يعرفون كانوا ممن الكثريون ويرى العريضة. املرنة الحواف ذات ُقبعته
له، ُرسمت التي الشخصية الصور أفضل هي كوليري السيد صورة أن وثيقة شخصية
أنا، ا أمَّ الرأي. هذا مع االتفاق إىل يميل داروين) (أي نفسه املرسوم الشخص وكان
السيد له رسمها التي الصورة يف تجلَّت التي القوة أو بالبساطة تُمثِّله لم أنها فأشعر
للتعبري مبالغة أنه أرى ُمعنيَّ تعبري عىل تنطوي كوليري السيد صورة أن ذلك أوليس.
قبل الحظه قد كان والذي والدي، وجه يف كون الربوفيسور وصفه الذي بالتألُّم األشبه
عن مبهج بأسلوٍب مكتوب تقريٍر يف كون الربوفيسور تعليقاُت وَرَدت هومبولت. لدى ذلك
بتاريخ زايتونج» «بريسالور صحيفة يف ومنشور ،١٨٧٦ عام يف داون إىل أجراها زيارٍة

.١٨٨٢ أبريل ٢٣
تقريبًا نفسه الوقت يف ى تلقَّ كامربيدج، جامعة من نالها التي الدرجة عن وفضًال

األجنبية. الجمعيات بعض من أكاديمي طابع ذات تكريماٍت
يف الفرنيس10 املعهد لدى باملراسلة عضًوا انتُِخب ،١٨٧٨ عام من أغسطس ٥ ففي

فيه: قال خطابًا جراي آسا الدكتور إىل وأرسل النبات،11 علم قسم
أنني اليشء بعض املضحك من املعهد. لدى باملراسلة عضًوا انتُخب كَلينا أن «أرى
أن معرفة يتجاوز ال يكاد بالنباتات معرفتي نطاَق ألن النبات؛ علم قسم يف انتُخبت

بقويل.» نبات والبازالء النجمية الفصيلة من نباٌت األُقحوان
يف وقال للعلوم، برلني أكاديمية لدى باملراسلة عضًوا انتُِخب نفسه، العام أوائل ويف
انتخابه: اقرتح قد كان الذي ريموند، دوبوا الربوفيسور إىل مارس) ١٢ (بتاريخ خطاٍب
العظيم الرشَف فيه تُعلن الذي ا، جدٍّ اللطيف خطابك عىل الشكر بخالص إليك ه «أتوجَّ
اقرتاَح أيَّدوا الذين املرموقني املشهورين الرجال أسماء معرفة أن الحق إياه. ُمنحُت الذي

نفسه.» الرشف أسعدني ا ممَّ أكثَر أسعدتني انتخابي
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وفريخوف. وبرينجشيم وإيوالد وبيرتز هلمهولتز هم املؤيِّدون كان
لألطباء. امللكية الكلية من بايل ميداليَة نال ،١٨٧٩ عام ويف

عن «بريسا» جائزَة امللكية تورينو أكاديمية من نال ،١٨٧٩ عام يف أخرى ومرًة
العام ويف فرانك. ألف ١٢ قدره مبلًغا قيمتها تُعادل التي ،١٨٧٨ إىل ١٨٧٥ من السنوات
من لطيًفا تهنئة خطاَب سابقة، مناسبات يف حدث كما ميالده، ذكرى يوم يف ى تلقَّ التايل،
هو ليشكره فرباير) ١٥ (بتاريخ والدي كتبه الذي الخطاب ويف نابويل. من دورن الدكتور

أضاف: الحيوان، علوم مركز يف اآلخرين الطبيعي التاريخ وعلماء
جائزَة بإعطائي هائًال رشًفا منحتني قد تورينو جمعية أن الصحف يف رأيَت «لعلك
١٠٠ نحو بقيمة واألجهزة، املعدات بعَض أراد إذا مركزك أن ببايل خطر اآلن، «بريسا».
حسبانك، يف هذا تُبقي بأن تتكرَّم فهالَّ ثمنها. بدفع يل يُسَمح أن يف ا جدٍّ فسأرغب جنيه،

وقت.» أي يف شيًكا إليك فسأرسل ذلك، يف رغبة أيُّ راودتك وإذا
نابويل. ملركز ُقدمت قد جنيه ١٠٠ أن والدي حسابات سجالت من وجدُت

وقد والتعاطف، االحرتام عىل تدل آياٌت مختلفة، مصادَر من أيًضا عليه انهالت
وتجاه البادرات، هذه مثل تجاه موقفه توضيح ويُمكن خصوصية. أكثَر بطابٍع اتَّسمت
خطاب من التالية الفقرة بهذه عام، بوجه الناس عامة لدى به يحظى كان الذي التقدير

رومينز:12 السيد إىل
بعض سماَع تخَش لم أنك من ب وأتعجَّ بالفعل، ا جدٍّ هائلة بإشادة تغُمرني «إنك
للعلم قدَّمته ما أن يَرون الناس من فكثريٌ شابه. ما أو أف!» «أف! مثل االستنكار عبارات
َقط د أتعمَّ لم أنني عزائي لكن ذلك، أظن ما غالبًا نفيس وأنا التقدير، هذا كل يستحق ال
العزيزة ذاتي عن الحديث من القدر بهذا لنكتِف االحتفاء. يل ليجِلب يشء أيَّ أفعل أن

ينبغي.» ا ممَّ أكثَر أطلته ألنني
بالًغا تقديًرا يُِكن كان واحرتامه، تقديره عن ة املعربِّ البوادِر هذه مثل بني ومن
عام يف ميالده ذكرى يف وهولندا أملانيا من اهما تلقَّ اللذَين الفوتوغرافية الصور أللبوَمي
امليالد ذكرى هدية فكرِة صاحب هو مونسرت مدينة من ريد إميل السيد كان .١٨٧٧
١٦ (بتاريخ خطابًا إليه والدي فأرسل إلعدادها. الالزمة الرتتيبات اتخذ وقد األملانية،

قائًال: ،(١٨٧٧ فرباير
أبرز من بعٌض بينهم من الذين والخمسني، واألربعة املائة العلماءَ تُخرب أن «أرجو
كريم وتعاطف لطٍف من أبَدوه ِلَما االمتنان غاية يف أنني العالم، يف املرموقة األسماء

ميالدي.» ذكرى يف إيلَّ الفوتوغرافية صورهم بإرسال
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:(١٨٧٧ فرباير ١٦ (بتاريخ هيكل الربوفيسور إىل خطاٍب يف وقال
حياتي يف عليه حصلت رشٍف أعظُم إنه للغاية.13 رائع إنه سامًلا. للتو األلبوم «وصل
اللطيف خطابك يت تلقَّ عندما بشدة سعادتي ازدادت وقد آخر، رشف أي عن كبري بفارق
ضمن خطابًا أرسلت قلبي. صميم من جميًعا أشكركم … فرباير ٩ بتاريخ خ املؤرَّ ا جدٍّ
أصدقائي كلَّ يشكر أن ما بطريقٍة يستطيع أن وآُمل ريد، السيد إىل الربيدية الدُّفعة هذه

الكرام.»
هديًة ى تلقَّ عندما بيميلن فان إيه الربوفيسور إىل أرسله خطاٍب يف أيًضا وكتب

هولندا: يف البارزين وُمحبِّيه الطبيعي التاريخ علماء من عدٍد من مشابهة

سيدي
إيجاَد تحاول أن أرجو خطابك. مع الرائعة األلبوم هديَة أمس يوم يت تلقَّ
ومحبِّيها الطبيعية العلوم ُمالحظي من عرش والسبعة للمائتنَي لتُعربِّ ما طريقٍة
البالغ. للُطفهم امتناني عن الفوتوغرافية، صوَرهم إيلَّ أرسلوا الذين البارزين،
ر تصوُّ سأستطيع كنت أنني أظن وال بالغة، بسعادٍة الهدية هذه غمرتني لقد
أبًدا، لتُكتب تكن لم كتبي أن تماًما أُدرك منها. يل ترشيًفا أكثَر تزكيٍة أي
املادة من الهائل القدر لوال الناس، عامة عقول يف بصمة أي لترتك تكن ولم
وُهم باإلعجاب، الجديرين املالحظني من طويلة سلسلٌة جمَعتها التي العلمية
حنٍي من باإلحباط يشعر عاِلم كل أن أظن أساًسا. الرشف هذا ون يستحقُّ َمن
كلما لكني إياه، كبَّده الذي العناءَ يستحق نرشه ما كان إذا فيما ويشك آخر، إىل
إىل فسأنظر حياتي، من املتبقية القليلة السنوات يف التشجيع من جرعًة أردُت
الكريم. تعاطفهم وسأتذكَّر العلوم، مجال يف العاملني البارزين زمالئي صوِر
عن أُعربِّ أن أيًضا يجب ألطفايل. تَِركة أثمَن األلبوم سيكون أموت، وعندما
اآلراء ر تطوُّ عن خطابك نه تضمَّ الذي ا جدٍّ الشائق التاريخي للرسِد امتناني
أن ويجب تماًما. عيلَّ جديٌد فيه جاء ما فكلُّ هولندا؛ يف التطوُّر نظرية حيال
التقديرية بادرتهم عىل الطيبني أصدقائي لكل قلبي، صميم من شكري، أُكرِّر

املمتن. امَلدين خادمك العزيز سيدي يا وسأظل أبًدا، تُنىس لن التي

داروين آر تشارلز
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عربَّ قد كان الربازيل إمرباطور أن بمعرفة ُرسَّ ،(١٨٧٨) التايل العام من يونيو [ويف
هذه تلبيَة يستِطع لم املنزل، يف والدي وجود عدم وبسبب به. يلتقي أن يف رغبته عن

هوكر: دي جيه السري إىل خطاٍب يف قال إذ الرغبة؛
يُبدي بأن ُملزًما صار عالم كل أن حدِّ إىل ا جدٍّ كثريٌ للعلِم اإلمرباطور قدَّمه «ما
عن صدق، وبكل ممكنة كلمات بأقوى له تُعربِّ أن وأرجو االحرتام، من قدٍر أقىص له
عىل الشديد ندمي وعن لقائي، يف برغبته علمت عندما به شعرُت الذي البالغ الترشيف

بالفعل.» حقيقي ذلك ألن املنزل؛ يف وجودي عدِم
مجلس أعضاء بعُض له سلَّمها ُخطبًة ١٨٨٠ عام يف ى تلقَّ أنه ِذكر ينبغي أخريًا،
الطبيعي التاريخ لعلماء يوركشاير نقابة من وتذكاًرا شخصيٍّا، الفلسفية برمنجهام جمعية
أعضاء بعُض زاره نفسه العام ويف سوربي. الدكتور رأسهم عىل األعضاء، بعُض له سلَّمه
بهذه استمتع قد وامُلضيِّف الضيوف من كالٍّ أن وأظن العلمية، وبالكهيث لويشام جمعية

الزيارة.]

١٨٧٦–١٨٨٢ متنوِّعة خطاباٌت
السنوات يف سلًفا) تُتناَول لم التي الشخصية األحداث (من الرئييس الشخيص الحدث [كان
٢٦ يف آن، كوين بشارع بيته يف تُويف الذي إيرازموس، شقيقه وفاة هو اآلن نتناولها التي
هوكر دي جيه السري إىل خطاٍب يف والدي قال ذلك، وبخصوص .١٨٨١ عام من أغسطس

أغسطس): ٣٠ (بتاريخ
أراه كنت ما دائًما ا. جدٍّ حنونًا كان ألنه كلنا؛ علينا ثقيلة فاجعٌة إيرازموس «وفاة
من عيلَّ غريبًا مكانًا لندن ستبدو وعقالنية. دماثًة اإلطالق عىل عرفتهم الذين الرجال أكثَر
قصرية فرتٍة بعد بالغة، معاناة أيِّ دون مات ألنه عميق برسوٍر أشعر لكني وجوده، دون

د.14 ُمحدَّ داء أي وليس فحسب، الوهن بسبب املرض من ا جدٍّ
يف فاملوت السن. وصغار السن كبار موت مسألِة يف الرأي أُوافقك أن أستطيع ال
يُمحى لن عميًقا حزنًا يُسبِّب مِرشق، مستقبٌل املرء انتظار يف يكون عندما الثانية، الحالة

أبًدا.» بالكامل
تعاطف أثار ألنه سعيد؛ طابع ذا حادثًا هنا بالذكر أخصَّ أن أيًضا يُمكنني وربما
هوكر جوزيف السري إىل (١٨٧٩ ديسمرب ١٧ (بتاريخ خطاب من يتضح بشدة. والدي
مرة ألول والدي بباِل َخَطرت حكوميٍّا تقاُعد معاَش واالس السيد منِْح إمكانيِة فكرَة أن
اهتماًما ا مهتمٍّ كان أنه والدي خطاباُت وتُظِهر آخرون، الفكرَة هذه تبنَّى وبعدها آنذاك.
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أرغب «لم فيرش: السيد إىل خطاٍب يف قال املثال، سبيل فعىل الخطة. هذه بنجاح ا جدٍّ قويٍّا
عميق رسوٌر وانتابه خطتنا.» نجاح يف أرغب ما قدَر يشءٍ يف تقريبًا كلها حياتي طوال
املراسل إىل خطاب يف وقال تماًما، ا مستحقٍّ كان الذي التكريَم هذا صديقه ُمِنح عندما
ذلك فيه يُعلن جالدستون السيد من خطابًا ى تلقَّ عندما ،(١٨٨١ يناير ٧ (بتاريخ نفسه
يف خطابًا لرُيسل وقتًا يجد أن جالدستون السيد من للغاية طيبة لفتة من لها «يا الخرب:

سعيد!» أنا ما شدَّ إلهي! يا الحالية!15 الظروف ظل
يقرؤها، كان التي الكتب إىل األساس يف وتُشري ع متنوِّ طابع ذات التالية الخطابات

الثانوية.] كتاباته وإىل
فيرش) (السيدة باكيل اآلنسة إىل داروين تشارلز من

[١٨٧٦] فرباير ١١ داون،
باكيل اآلنسة عزيزتي

الجديد كتابك قراءَة للتو أتممت بأنني إخبارك بلذِة أحظى تدعيني أن يجب
الفكرَة أرى بالغ. باهتماٍم الطبيعية.») العلوم عن قصرية تاريخية («نبذة
نظرة إلقاءُ ا جدٍّ امُلبهر من رأيي. يف ا جدٍّ جيد نحٍو عىل معروضة وهي ممتازة،
عىل نِدمُت البداية يف العلم. تقدُّم يف الكربى الرائدة الخطوات كل عىل شاملة
يُمكنني لكن العلوم، بقية عن الفصِل من أكربَ بدرجة علٍم كلَّ تعريض لم أنِك
أنني باستثناء تقريبًا، انتقادات أيُّ لديَّ ليست مستحيًال. ذلك وجدِت إنك القول
للتكوينات عظيم ُمصنِّف أنه عىل موركيسون تُقدِّمي أن يجب كان أنِك أرى
القديم أستاذنا أنصفِت لقد سميث. دبليو سوى عليه ق يتفوَّ وال الجيولوجية،
ينبغي كان ربما اإلنصاف. حدوَد تتجاوزي ولم ا، تامٍّ إنصاًفا اليل العزيز
عىل رغبة أيُّ راودتك وإذا النبات، علم عن الحديث يف بقليل أكثر االستفاضُة
ونُرش زاكس ألَّفه الذي «تاريخ»، كتاب فستجدين ذلك، إضافة يف اإلطالق

الغرض. لهذا ا جدٍّ مفيًدا ًرا، ُمؤخَّ
من أُهنِّئك والتمجيد. الترشيف من بكثرٍي وتوَّجتيني واالس توَّْجِت لقد

كهذا، وشائق جديد عمل إنتاج عىل قلبي صميم
الدوام. عىل اإلخالص بالُغ باكيل اآلنسة عزيزتي يا ولك

داروين يس
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

واالس آر إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ يونيو ٥  [هوبدين]،16

واالس عزيزي
كنُت وإن بكتابك،17 الالمحدود إعجابي عن لك التعبري بلذِة أحظى بأن يل اسمح
يف الجهد من ممكن قدٍر أقلِّ بذُل هو فهديف فقط، ١٨٤ الصفحة حتى قرأته قد
املستقبيل عملك لكل آمنًا عريًضا أساًسا أرسيت أنك من ن ُمتيقِّ أنا راحتي. أوقات
تُعاَلج املستقبل يف ما يوًما النباتات نرى أن شائًقا سيكون َكم التوزيع. عن
الرئوية والرخويات الحرشات كل بعدها ومن بآرائك، الصلة وثيق نحٍو عىل
الحيوانات هذه به تناولَت أنك أظن ا ممَّ أكربَ بتفصيٍل العذبة املياه وأسماك
النقاط، أقيم إنها أقول ال لكني الهتمامي، إثارًة النقاط أكثُر مرتبة! األدنى
فوربس ادَّعى التي الغارقة، امُلتخيَّلة القارات عىل بشدة ر املتهوِّ اعرتاُضك هي
عىل موراي و[أندرو] وولستن ووصفها األسف، مع هوكر بعده ومن وجودها،
األخري املؤلِّف ذاك تركه الذي الرئييس االنطباع باملناسبة، للضحك! مثري نحٍو
ذلك عارضُت لقد العلمية. البصرية من قدٍر أي إىل التام افتقاره هو ذهني يف
ستنجح، أنك من ن ُمتيقِّ لكني جدوى، دون من صوتي بعلو أعاله املذكور الرأي
خاصة قيمًة أرى يل، يبدو حسبما امللوَّنة. والخريطة الجديدة ُحججك بفضِل
طبيعة عىل األساس يف باالعتماد املناطق، د نُحدِّ أن يجب أننا استنتاِج يف كامنة
بشدة شككت عديدة، سنوات منذ املوضوع هذا عىل أعمل كنت عندما الثدييات.
القديمة الشمالية القطبية باملنطقة اآلن اتان امُلسمَّ املنطقتان كانت إذا فيما
وقرَّرت منفصلتنَي، تكونا أن املفرتض من الجديدة الشمالية القطبية واملنطقة
أُقدِّر فأنا ولذا، مدغشقر. تكون أن ينبغي أخرى، منطقًة سأفصل كنت لو أنني
السنوات يف الحفريات علم شهده الذي للتقدُّم يا النقاط. بهذه املتعلِّقة أدلتك
هجرة عن آرائنا عىل هائلة تغيرياٌت تطرأ أن أخىش لكنني األخرية، العرشين
املستقبل. يف نفسها بالوترية ًما تقدُّ شهد إذا مولدها ومكان املختلفة املجموعات
الثدييات وانقراض الجليدي، العرص عن ورد بما تماًما أقتنع أن أستطيع ال
عليك سينبغي أنه أظن صواب. عىل تكون أن آُمل بالتأكيد لكني الضخمة،
قوِطعُت لقد الربية، الرخويات انتشار صعوبة مسألة بشأن اعتقادك تغيري
الذي النوع من للتو الفاقسة الرخويات صغار عىل تجارَب أُجري بدأت عندما
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أخرى، نقطِة يف معك وأختلف األرض. عىل ش تُعشِّ التي الطيور بأقدام يلتصق
وجوَد شهد قد يكون أن بد ال الثالث الجيولوجي العرص بأن إيمانك وهي أَال
األطراف أقايص إىل وصلت ُمتنوِّعة أشكاٌل منها انبعثت جنوبية، قطبية قارة
أنك أعتقد األبد. إىل الثرثرة هذه مثل مواصلَة أستطيع لكني لقاراتنا. الجنوبية
عن املستقبلية البحثية الدراسات لكل أساًسا سيظل مشهوًدا عظيًما عمًال كتبَت

قادمة. سنوات طوال الجغرايف التوزيع

واالس عزيزي يا إخاليص بالغ بَقبول ل تفضَّ
داروين تشارلز

من عملك عن تقوله بما وذلك تخيُّله؛ يُمكن إطراء بأشد عيلَّ أغدقت لقد ملحوظة:
صميم من وأشكرك األنواع»، «أصل كتاب يف الجغرايف التوزيع عن بفصويل ُمتعلِّق كالٍم

ذلك. عىل قلبي
ر، بالتطوُّ املتعلِّقة باألعمال القوي االهتمام عىل والدي قدرَة التالية الخطابات ح [تُوضِّ
هي األول الخطاب يف إليها املشار الكتب آنذاك. الخاصة بأبحاثه مرتبطة غري لكنها
من جزءًا كانت ألنها فايزمان؛18 الربوفيسور كتبها التي االنحدار» نظرية عن «دراسات

ر:] التطوُّ لقضية رائعة خدمًة املؤلِّف بها َقدَّم التي املقاالت سلسلة

فايزمان أوجست إىل داروين تشارلز من
بحثية أوراق عدِة قراءة إىل ًرا ُمؤخَّ واضُطررت شديد، ببطء األملانية أقرأ …
مقالتك وثلثَي األوىل مقالتك نصف قراءة إال اآلن حتى أُتمم لم لذا أخرى؛
بالتفكري أتناولها التي كانت وأيٍّا وإعجابي، اهتمامي بالَغ أثارتا لقد الثانية.
امللوَّنة العالمات مسألَة أرى أن َقط ع أتوقَّ لم األقيَم. أنها يل يبدو تاليًا،
العينات لحالة رشُحك ني رسَّ وكذلك هكذا، ا جدٍّ جيًدا مرشوحًة اليساريع عىل

… جدٍّا
من حتى أصعُب ْرشحه أنَّ رأيت ما دائًما واحد آخر موضوٌع يوجد …
تبحث أن وأتمنَّى الطيور، بيض ألوان موضوع وهو اليساريع، ألوان رشح

فيه.
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فيينا نويماير،19 ملكيور إىل داروين تشارلز من
مارس١٨٧٧ ٩ كنت، بيكنهام، داون،

العزيز سيدي
مقالتك قراءِة من أمس يوم إال أنتِه لم أخرى، كتب قراءِة إىل اضُطررت ألنني

إلخ.20 كونجرييا»، جنس إىل املنتمية املرصاَعني «ذوات عن
من جنيتهما اللتنَي واملعرفة للمتعة امتناني عن بالتعبري يل تسمح أن أرجو
يف حياتي يف صادفتها حالٍة أفضُل وهي لإلعجاب، مثري عمٌل أنها أرى قراءتها.

الكائن. عىل مبارش تأثري من الحياة لظروف ما توضيِح
خطاباٍت هيلجندورف، حالة دراسة يعكفعىل الذي هايَت، السيد إيلَّ يرسل
فهو استنتاجاتك. تطابق تكاد وهي إليها، ل توصَّ التي االستنتاجات بخصوص
انحداٍر خطوِط من تُشتَق أن يمكن بشدٍة املتشابهة األشكال أن عىل يُرص
اآلن يبقى أن يُمكن ال التناظري. التباين سابًقا عليه أطلقُت ما وهذا مختلفة،
مبارش. بيئي تأثري خالل من كبرية لتعديالٍت تخضع قد األنواع أن يف للشك مجاٌل
كتابي يف أشدَّ إرصاًرا النقطة هذه عىل سابًقا أُرص أن من منعني عذٌر لديَّ
نرشه. بعد ُرصدت قد األفضل الحقائق من العظمى الغالبية ألن األنواع»؛ «أصل
مني لك االحرتام، بالغ ومع ا، جدٍّ الشائقة مقالتك عىل شكري تَكرار مع

العزيز. سيدي يا
اإلخالص بالغ
داروين تشارلز

إسمورس إي إىل داروين تشارلز من
١٨٧٧ أبريل ٢٣ داون،

العزيز سيدي
يف أثارته الذي الشديد االهتمام بمدى أُخربك بأن فقط يل تسمح أن يجب
أن بشدة أتمنَّى كنُت والتي إيلَّ، بإرسالها تكرَّمت التي املمتازة21 ُخطبتك نفيس
معظمها، أو إليها تشري التي بلدك مواطني أبحاث كلَّ قرأت أنني أعتقد أقرأها.
أتفق هكذا. مًعا عًة ُمجمَّ رأيتها عندما وأهميتها عددها من بشدة ذُهلت لكني
يُمكن ما مقداَر تُبنيِّ ألنها ا؛22 جدٍّ َقيِّمٌة ألني السيد أعمال أن يف تماًما معك
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يبدو. حسبما الحياة ظروف من املبارش التأثري بفعِل هائل تغيرٍي من عه توقُّ
مدى عن تُعربِّ قد كلماٍت من فما الغرب، يف الحفريات بقايا بخصوص ا وأمَّ
وهي أَال ُخطبتك، يف حها تُوضِّ لم أنك يُؤسفني واحدة نقطٌة ى تتبقَّ روعتها.
هذه وأهمية والتباطؤ، التسارع عن وهايَت كوب الربوفيسوَرين آراء من املغزى

يائًسا. استسلمت لكني منها، املغزى أفهم أن جاهًدا حاولت اآلراء.
أبديتها التي الطيبة مشاعرك عىل قلبي صميم من أشكرك أن يل اسمح

مخلًصا. العزيز سيدي يا وسأبقى ُخطبتك، خالل تجاهي
لك امُلخلص
داروين يس

إىل استناًدا ُكِتب رضيع» طفل عن ذاتية سرية ص «ملخَّ إىل التايل الخطاب [يشري
دورية من ١٨٧٧ يوليو عدد يف ونُرشت عاًما، وثالثني بسبعة ذلك قبل ُدوِّنت مذكِّرات
«ريفيو ودورية «كوزموس» مجلة يف آنذاك وتُرجمت بالًغا، اهتماًما املقالة جذبت «مايند».
داروين» تشارلز بقلم ثانوية كتاباٍت «مجموعة كتاب يف ًرا مؤخَّ ونُرشت ساينتيفيك»،

[:١٨٨٧ كراوزه، للدكتور
روبرتسون23 كروم جي إىل داروين تشارلز من

١٨٧٧ أبريل ٢٧ داون،
العزيز سيدي

للنرش مناسبًة رأيتها وإذا املرفقة، املخطوطة قراءة عناء بتكبُّد تتكرَّم أن آُمل
وهذا مناسبة، غريَ رأيتها إذا ا أمَّ ممتنٍّا. فسأكون «مايند»، الرائعة دوريتك يف
بمعايريَ قراءتها يف تتحىلَّ أن آُمل فضلك. من إيلَّ تعيدها فهالَّ ا، جدٍّ ح ُمرجَّ
كانت إذا فيما الفصَل أستطيع ال ألنني لديك؛ املعتادة تلك من أكربَ انتقادية
العديدة القدرات بزوغ مشاهدة يف جدٍّا منهمًكا كنت إذ ال؛ أم بالنرش جديرًة
لم لو إليك، املخطوط إرسال يف أبًدا ألُفكِّر كنت ما أنني الحق رضيعي. عند
أنه فأعتقد مخطوطتي، طبُْع تقرَّر وإذا دوريتك.24 يف تني السيد مقاُل يظهر

طباعتها. بروفَة أرى أن األفضل من
لك املخلص
داروين يس
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

من ُمتنوِّعة بمجموعٍة القوي اهتمامه استمراَر التاليان املقتطفان الجزءان [يُبنيِّ
الحمى عن كوخ أبحاَث ذكر قد بريسالو مدينة من كون الربوفيسور كان البحث. مجاالت
٣ بتاريخ خطاب يف والدي عليه فَردَّ الخطابات، أحِد يف الخبيثة)، الجمرة (أو الطحالية

قائًال: يناير،
أصِل إثبات إن عاًما، و٣٠ ٢٠ بني ترتاوح فرتٍة منذ لنفيس، قلت أنني جيًدا «أتذكَّر
هذا برؤية سعيد اآلن وأنا للعلم، انتصار أعظَم سيكون اإلطالق عىل ُمعٍد َمرض أي

االنتصار.»
الدكتور ألَّفه الذي املرجانية» الدولوميت «ِشعاب كتاب من نسخًة الربيع يف ى تلقَّ
ا مهمٍّ (١٨٧٨ يونيو ١ (بتاريخ املؤلِّف إىل أرسله الذي خطابه ويَُعد موشفوسكز فون إي

الجيولوجيا. ُطرق عن بيده كتبه الذي عمله بتأثري متعلِّق ألنه
الدولوميت «ِشعاب كتابك من األول الفصل ألقرأ الوقت من متسًعا وجدت «أخريًا
التسلسل مستقبل يف جدٍّا رائع تغريُّ إىل تُشري إنك اهتمامي. «بالغ» أثار وقد املرجانية»،
أن باعتبار ثم ثبتت، َقد االنحدار نظرية صحَة أن بافرتاضك وذلك الجيولوجي؛ الزمني
أكن لم الحقيقي! املعيار هي الكائنات من نفِسها املجموعة يف الحادثة املتدرِّجة ات التغريُّ

حتى. كهذه خطوًة يقرتح أحد أي أرى أن إىل سأعيش بأنني ألحلُم حتى
دي السيد عمُل والدي إعجاب نالت التي األخرى الجيولوجية األبحاث من وكان
عن النظر وبرصف الجليدية. األنهار بفعل املنجرفة الصخرية الكتل عن ماكينتوش
التي الظروف بسبب بشدة والدي تعاُطف أثار فإنه بالفعل، فيه لة املتأصِّ العمل جدارة
الفقرة للتدريس. تقريبًا كله وقته تكريس إىل ماكينتوش السيد اضُطر إذ فيها؛ أُنِجَز
ورقته إىل وتُشري ،١٨٧٩ أكتوبر ٩ بتاريخ ماكينتوش السيد إىل خطاب من مقتطفٌة التالية

:١٨٧٨ سوسايتي»، جيولوجيكال أوف «جورنال مجلة يف البحثية
قراءة ُمجرَّد من نلتُها التي الكبرية املتعة عىل ُشكرك بلذِة أحظى تدعني أن «آُمل
رائعة، الخريطُة الجليدية. األنهار بفعل املنجرفة الصخرية الكتل عن البحثية ورقتك
بضع طوال أظن كنت الخطوط! هذه من كلٍّ يف يتجىلَّ الذي املبذول الشاق للجهد ويا
قرن، نصف نحو قبل تقديرها يف يُبالغ كان التي الطايف، الجليد تأثري أهميَة أن سنوات
عىل انتبه الذي الوحيد الرجل أنت تستحقه. الذي الكايف بالتقدير ًرا ُمؤخَّ تحظى تَُعد لم
الصخور من امُلسطَّح أو املستوي النوع بني وجوده25 اقرتحُت الذي التمييز إىل اإلطالق

دائرية.»] بنتوءات ط املرقَّ والنوع الجليدية األنهار بفعل املتآكلة
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(تكملة) متفرقات

يسريديل إىل داروين تشارلز من
١٨٧٨ نوفمرب ٢٨ داون،

العزيز سيدي
«ذا صحيفة يف نُرشت كما بويس، الدكتور لُخطبة رسيعة قراءٍة من للتو انتهيت
ال وألنني اهتمام. بأي يبدو فيما جديرًة تكن] [لم أنها أرى لكني جارديان»،
هذا نرش يف أرغب فال علماء، عن صادرًة تكون أن إال انتقادات أي عىل أبًدا أردُّ
أجبُت وإنني الثالثة، األسئلة إيلَّ أرسلَت إنك تقول أن أُمانع ال لكني الخطاب،
ويف األنواع» «أصل كتاب كتبت أنني ره تصوُّ يف مخطئًا كان بويس الدكتور بأن
سيبدو ذلك أن أظن كنت الالهوت. بعلم نوع أي من عالقة له تكون أن ِنيَّتي
بالتحديد، أذكُر وأنني سيما ال الكتاب، قراءة عناءَ تكبَّد شخص ألي واضًحا
هذه تغني ذهني. يف املوضوع نشأة كيفيَة املقدِّمة، يف االفتتاحية السطور يف
كنت عندما أنني إضافُة يُمكنني ولكن اآلخَرين، سؤاَليك عىل الرد عن اإلجابُة
ى يُسمَّ بما مؤمنًا كنت عديدة، سنوات منذ األنواع» «أصل لكتاب الحقائَق أجمع
بخصوص ا وأمَّ نفسه، بويس الدكتور إيمان قدَر راسًخا إيمانًا الشخيص اإلله
لها ليس التي األسئلة هذه مثل يف بالتفكري َقط نفيس أُزعج فلم املادة، أبدية
يوًما ولو ر التطوُّ بفكرة اإليمان تأخري عن بويس الدكتور هجوُم سيَعجز إجابة.
منذ الدين رجاُل شنَّها التي الرشسة الهجماُت قبله من عجَزت كما واحًدا،
الكنيسة شنَّتها التي األقدم الهجماُت عجزت وكما الجيولوجيا، عىل عاًما ٥٠
من كاٍف قدٍر عىل يكونون ما دائًما الناس ألن وذلك جاليليو؛ عىل الكاثوليكية
شبه إجماٌع يوجد واآلن موضوع، أي عىل يتفقون عندما العلماء ليتبعوا الحكمة
بشدٍة مختلفني يزالون ال كانوا وإن ر، التطوُّ فكرِة عىل األحياء علماء بني تام
الظروف تأثري مدى أو الطبيعي، االنتقاء تأثري مدى مثل الوسائل؛ بخصوص
الكمال. بلوغ عىل القدرة إىل غامض فطري َميٌل يوجد كان إذا ما أو الخارجية،
لك املخلص العزيز سيدي يا سأبقى
داروين يس

،١٨٧٧ سبتمرب ٢٢ ففي العلم. لحرية الوحيدين األعداءَ الالهوت علماء يكن [لم
واألطباء الطبيعي التاريخ لعلماء ميونخ اجتماع يف خطابًا فريخوف الربوفيسور ألقى
بعُض تبنَّى وقد ر. التطوُّ بنظرية مرتبطٌة االشرتاكية بأن تُفيد العامة فحواه كانت األملان،
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

وفًقا زايتونج»، «كروز صحيفة أن حدِّ إىل متطرًِّفا تبنيًا الرأي هذا ر التطوُّ فكرة معاريض
هودل الديمقراطيان بذلها التي الخيانة محاوالت يف اللوم «كل ألقت قد هيكل، ذكره ِلَما
قوة بكل ذلك عىل هيكل الربوفيسور ردَّ وقد مبارشة.» االنحدار نظرية عىل … ونوبيلينج
،(١٨٧٩ عام يف َصدرت إنجليزية (ترجمة والتعليم» العلم يف «الحرية مقالته يف وكفاءة

الحرية. محبي كل تعاُطف حازت أنها املؤكَّد من التي
الدكتور إىل (١٨٧٩ ديسمرب ٢٦ (بتاريخ خطاب من املقتطفة التالية الفقرة تُشري
كانت التي املسألة هذه بشأن والدي آراء إىل البحرية»، نوفارا «رحلة كتاب ُمؤلِّف شريزر،

مىض: فيما ًة ُملحَّ
بني العالقة بشأن أملانيا يف منترشة أنها يبدو التي تلك حمقاء فكرٍة من لها «يا

الطبيعي!»] االنتقاء بفعل ر والتطوُّ االشرتاكية
موزيل26 إن إتش إىل داروين تشارلز من

١٨٧٩ يناير ٢٠ داون،
موزيل عزيزي

اإلهداء هذا مثل كلها حياتي يف أَر لم أنني وأُؤكِّد للتو، كتابك يت تلقَّ لقد
أتحدَّث أن آُمل لكني عادًال، َحكًما لسُت أنني صحيح إعجابي.27 بالَغ نال الذي
بقولك حساسية، وأكثرها أوتاري أَرقَّ ملست أنك مع عواطف، أي من تام بتجرُّد
بصفتك الدنيا تطوف أن يف الرغبَة فيك زرعت التي هي القديمة يومياتي إن
أنني من ن ُمتيقِّ وأنا فوًرا، اليوم مساء كتابك قراءة سأبدأ طبيعي. تاريخ عاِلم

ا. جدٍّ به سأستمتع
إخاليص بالغ مع
داروين يس

موزيل إن إتش إىل داروين تشارلز من
١٨٧٩ فرباير ٤ داون،

موزيل عزيزي
لديَّ أثاره ا ممَّ أشدَّ اهتماًما نفيس يف أثار وقد كله، كتابك قراءة أتممُت أخريًا
يف الشديد بُطئي بمدى ستتفاجأ ربما طويلة. فرتة منذ آخر علمي كتاب أيُّ
أيُّ ُسئلُت وإذا ُمتقطِّعة. فرتات عىل إال القراءة من يمنعني رأيس لكن إتمامه،
أن ر أتصوَّ االختيار. يف اليشء بعض فسأحار الهتمامي، إثارًة أكثر كان األجزاء
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(تكملة) متفرقات

ما بني فمتحريِّ نفيس، عن أنا ا أمَّ اليابان. عن كالمك ل سيُفضِّ العادي القارئ
لإلعجاب، ُمثريًا أراه الذي الجنوبي، الجليد عن ووصف نقاشاٍت من طرحته
أنني مع عيلَّ، الجديدة واآلراء الحقائق من العديد ن تضمَّ الذي األخري والفصل
صك» «ُملخَّ لكن سابًقا، الحجرية الهدرية عاب الشِّ عن البحثية أوراقك قرأت

للغاية. شائقة حالٌة بأنها قبل من كنت ا ممَّ أدَرى جعلني
النباتات، بانتشار املتعلِّقة القيِّمة الحقائق من مذهًال عدًدا جمعَت إنك ثم
الحقائق من كتلٍة بمثابة مجلَّدك أن الحق أعرفه. آخر كتاب أي من بكثري أكثَر
وأنا الحاجة، عن زائدة كلمة أيُّ تقريبًا فيه توجد وال الشائقة، واملناقشات

نرشه. عىل قلبي صميم من أُهنِّئك
مىض. وقت أيِّ من فخًرا أشدَّ يجعلني إهداؤك

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
داروين يس

يف استخدمها أسئلة من سلسلٍة عن غالتون السيد والدي أجاَب ،١٨٧٩ نوفمرب [يف
جالتون: السيد إىل خطاٍب يف فقال .١٨٨٣ البرشية»، امَللَكات عن «تساؤالت كتابه

لم ألنني كافية؛ وغري ا جدٍّ رديئة اإلجابات لكن استطاعتي، قْدر األسئلة عن «أجبُت
فلن إجاباتي، من أفضل إجاباٍت اآلخرون يُِجب لم إذا ذهني. أستكشف أن َقط أُحاول
ِذْكر املجيب الشخص من تطلب أن ينبغي أنك تظن أَال استفساراتك. من فائدة أيَّ تجني
مدرستي، تالميذ من العديد وجوه تذكُّر أستطيع ألنني ذلك؛ عليك ينبغي أنه أظن عمره؟
ساعًة رجٍل مع أتحدَّث قد اآلن لكني شديد»، «بوضوح عاًما، ٦٠ منذ أَرهم لم الذين
عىل شكله عن يشء أيِّ تذكُّر عن تماًما أعجُز واحد، شهر وبعد وتَكراًرا، ِمراًرا وأراه كاملة،
املرفق.»] الجدول يف وارٌد اإلجابات من األكرب العدد تماًما. باهتًة الصورة تكون اإلطالق.

الذهني ر التصوُّ َمَلكة عن أسئلة

اإلجابات األسئلة  

كان وحدي أتناوله الذي فطوري لكن ط، متوسِّ
مظلمة. الصباح سماء وكانت مبكِّر، وقٍت يف

السطوع؟ ١
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

اإلجابات األسئلة  

من كرشيحة ا، جدٍّ واضحًة تكون األشياء بعض
وثمرة العنب وبعض البارد البقري اللحم
فيه، ما أُنهي حني َطبَقي وحالة كمثرى،

كما ا جدٍّ واضحًة تظهر أخرى، أشياء وبضعة
لها. صورة أمامي كانت لو

الوضوح؟ ٢

ا. جدٍّ ط متوسِّ االكتمال؟ ٣
مثاليٍّا. تلوينًا ملوَّنة أعاله املذكورة األشياء األلوان؟ ٤

اليشء. بعض صغري الرؤية؟ مجال مدى ٥

  الذهني ر التصوُّ من مختلفة أنواع  
أتذكَّر لكني بعينها، جملة تذكُّر أستطيع ال

الخط. ونوع الجملة موضع
املطبوعة. الصفحات ٦

َقط. لذلك أنتبه لم األثاث؟ ٧
معرفًة أعرفهم الذين األشخاص وجوه أتذكَّر

أن وأستطيع وضوح، بكل سابقة جيدة
أُريده. يشء أي يفعلون أجعلهم

األشخاص؟ ٨

تذكُّرها ويُشعرني شديد بوضوح أتذكَّرها
بالبهجة.

الطبيعية؟ املناظر ٩

ال. الجغرافيا؟ ١٠

ال. العسكرية؟ الحركات ١١
َقط. أختربها لم امليكانيكية؟ اآلالت ١٢

النوع. هذا من قدرة أيَّ أملك ال أنني أظن الهندسية؟ األشكال ١٣
أرقاٌم ببايل تخطر عدد، أي يف أُفكِّر عندما

متتالية أرقام أربعة تذكُّر أستطيع ال مطبوعة.
كاملة. ساعة طوال

األعداد؟ ١٤

من ن متيقِّ لكني عديدة، سنوات منذ ألعبها لم
أتذكَّر. لن أنني

اللعب؟ أوراق ١٥

قط. ألعبه لم الشطرنج؟ ١٦
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(تكملة) متفرقات

والعرشون، الحادي (املجلَّد «نيترش» دورية يف قصرية بحثية نرشورقًة ،١٨٨٠ عام يف
الصينية.» واإلوز العادية املحلية اإلوز من املولودة الهجائن «خصوبة عن (٢٠٧ الصفحة
صحة اختبار فرصَة بنَيله وسِعد جوديكر، الدكتور ل امُلبجَّ من الهجائن عىل حصل قد كان
يف ُطِرحت التي الحقيقة، هذه يعترب وكان بينها. فيما خصبة األنواع هذه بأن االدعاء
ذلك حتى ل ُسجِّ ما كلِّ بني من األبرز هي إيتون، السيد ُعهدة عىل األنواع» «أصل كتاب
أكَّدها (كما الحقيقة أن إىل اإلشارة وتجُدر الهجائن. بخصوبة متعلِّقة حقائَق من الحني
الختالٍف معياًرا ليس الُعقم أن عىل آخَر دليًال تُقدِّم ألنها ة مهمَّ جوديكر) والدكتور هو
مختلفان بينهما، فيما خصبان أنهما اآلن اتضح اللذَين اإلوز نوَعي أن إىل نظًرا ُمحدَّد،
متمايزين. فرعيَّني جنَسني أو جنَسني ضمن أدرجوهما قد الُخرباء بعض أن حدِّ إىل ا جدٍّ
التي األنواع»،28 أصل عرص «قدوم هكسيل: السيد محارضة إىل التايل الخطاب يُشري
دورية ويف «نيترش»، دورية يف ونُرشت ،١٨٨٠ أبريل ٩ بتاريخ امللكي، املعهد يف أُلقيت

[:٣١٠ الصفحة كالترش»، آند «ساينس

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
١٨٨٠ أبريل ١١ األحد، دوركينج، هول، أبينجر

هكسيل عزيزي
وأتينا حاد، بسعاٍل مصابًا كنت لكني محارضتك، أحرض أن بشدة أتمنَّى كنت
الرائع للنجاح يا بالفعل. أفادني وقد سيُفيدني، التغيري كان إذا ما لنرى هنا إىل
يف الواردة التقارير من أستنتُج حسبما قته، حقَّ قد محارضتك أن يبدو الذي
ثالثة يل ده َرسَ الذي الكالم سيما وال نيوز»، و«دييل ستاندرد» «ذا صحيفتَي
يمكن ال أنه يؤسفني لذا كاملة؛ محارضتك تُدوِّن لم أنك أظن أبنائي! من
من سميكًة عاليًة أكواًما العجوز رأيس فوق تُكدِّس أنك يبدو بالكامل. طباعتُها
الدور حجَم جيًدا أعي لكني قبل. من ا جدٍّ كثرية مناسباٍت يف كدأبك الترشيفات،
املقال ذلك منذ ونرشه، االنحدار، بنظرية اإليمان تأسيس يف يته أدَّ الذي العظيم
أكسفورد يف األخري الصامد ومعركة تايمز»، «ذا صحيفة يف العظيم النقدي

هذا. يومنا حتى

دائًما واملمتن املخلص صديقك هكسيل عزيزي يا سأظل
داروين تشارلز
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

ظننُت محارضتك، إعالن قرأت عندما لكني مني، مطلًقا غباءً ذلك كان ملحوظة:
عىل عاًما ٢١ نحو مرَّ «لقد ما: يوًما زوجتي قالت أن إىل املوضوع، نضَج تقصد أنك

مرة! ألول كالمك معنى فهمُت وعندئٍذ األنواع»»، «أصل كتاب ظهور
قدَّمتها التي الحفرية األدلة تراكَم هكسيل السيد َطَرح أعاله، املذكورة املحارضة [يف
ر. التطوُّ فكرة تؤيِّد قوية حجًة باعتباره و١٨٨٠ ١٨٥٩ عامي بني ما السنواُت لنا

[:(١٨٨٠ أغسطس ٣١ (بتاريخ خطاب يف والدي قال املوضوع، هذا وبخصوص

مارش الربوفيسور عزيزي
يوليو، ٢٨ بتاريخ املؤرَّخة اللطف البالغة رسالتك الوقت بعض قبل يت تلقَّ
الرسومات إىل متجدِّد بإعجاب نظرُت أمس.29 يوم الرائع املجلَّد ووصلني
وعن القديمة، الطيور هذه عن عملك إن قريبًا. النص وسأقرأ التوضيحية،
ر التطوُّ لنظرية قدَّم الشمالية أمريكا يف رة املتحفِّ الحيوانات من العديد
للنسخة العام املظهر األخرية.30 العرشين األعوام خالل َظَهر دعٍم أفضَل
من تعبريًا أقوى شيئًا أقول أن يسعني وال بمحتوياتها، جديٌر إيلَّ أرسلتها التي

ذلك.
تحياتي وأصدق شكري خالص مع
إخاليص بالغ بَقبول ل تفضَّ
داروين تشارلز

فريتز صديقه كان الربازيل يف فيضان عن خربًا ى تلقَّ ،١٨٨٠ عام من نوفمرب [يف
مولر، هريمان إىل خطابًا الفور عىل والدي فأرسل بأعجوبة. فيه املوت من نجا قد مولر
الحادث، هذا بسبب شابه ما أو معدات، أو كتبًا فقد قد أخوه كان إذا ا عمَّ قلٍق يف متسائًال
الخسارة تعويض يف باإلسهام العلم» أجل «من له يُسمح أن ذلك، صحَّ إذا إياه، ومناشًدا
مولر فريتز بمقتنيات لِحق الذي الرضر أن الحظ ُحسن ِمن ولكن العلم». ر يترضَّ «لكيال
من اثننَي بني للصداقة تذكار مجرَّد الحادثة وبقيت متوقًعا، كان ما قدَر جسيًما يكن لم
النظر عند إال بتذكُّرها يسَعد ال منها الناجي أن من متيقن وأنا الطبيعي، التاريخ علماء

املنظور. هذا من إليها
وأعتقد والدي، من ُمرَسل خطاٌب (١٨٨٠ نوفمرب ١١ (عدد «نيترش» دورية يف َظَهر
فقد الِحدة. من قدٍر بأي يتسم شيئًا عالنيًة فيها كتب التي الوحيدة املرة هي هذه أن
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«طابع البحرية»: «تشالنجر» «رحلة كتاب مقدِّمة يف تومسون، وايفيل السري الراحل كتب
الطبيعي االنتقاء أن إىل تشري التي للنظرية دعم أيِّ تقديم يرفض املحيط قاع حيوانات
والدي فوصف املتطرِّف.» التباين إىل وصوًال األنواع ر تطوُّ ه وجَّ الذي الوحيد العامل هو
الالهوت علماء إليه يصل أن النادر من ليس انتقادي «معيار بأنها التعليقات هذه
وتحدَّى املتطرِّف»، «التباين مصطلح عىل اعرتاضه ُمبديًا واصل ثم وامليتافيزيقيون»،
االنتقاء عىل يعتمد األنواع ر تطوُّ إن «قال شخص أيِّ اسم له يذكر أن وايفيل السري
ينتقد امُلربِّني، وأحد وايفيل السري بني تخيُّيل بمشهد الخطاب ويُختتَم وحده.» الطبيعي
لكن صامتًا، امُلربي يظل مشابهة. بطريقٍة االصطناعي االنتقاء فكرَة وايفيل السري فيه
محرتمة غري لكنها جازمة تأكيدية «بلهجة يتحدَّث أنه يُفرتَض منتقده، يرحل عندما
من مقتبسة بكلماٍت األصلية، نُسخته يف الخطاب، ينتهي الطبيعي». التاريخ علماء عن
أحد نصيحِة عىل ِبناءً ُحذفت لكنها يفهمونه، ال ا عمَّ يكتبون َمن حصانِة عن سيجويك
القضايا عن الدفاع يف قتالية بنزعٍة يتسم كان الصديق هذا أن ا جدٍّ والغريب األصدقاء،

آخر.» إىل حني من يكبحها كان الذي هو ووالدي الجيدة،

رومينز جيه جي إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ أبريل ١٦ داون،

رومينز عزيزي
بعض بكتابة نفيس سأُسيلِّ لذا املطابع؛ إىل «ديدان» كتابي مخطوطة أُرِسَلت
إطالًقا الرد يف وقتك تهِدر ال لكن نقاط، بخصوصبضع إليك الرسيعة الخواطر

الثرثرة. هذه عىل
إليك أرسلته ما مزَّقُت وقد الذكاء، عن خطابك من ا جدٍّ استفدُت أوًال،
اقتبسُت لكني الذكاء، تعريَف أُحاول لم أنني صحيح جديد. من كتابته وأعدُت
أنه أرى كبري. حدٍّ إىل الديدان عىل تنطبق أنها وبيَّنت الخربة، عن تعليقاتك
بغريزة هًة موجَّ ليست وهي الذكاء، ببعض أنشطتها تمارس إنها القول يجب

حال. أي عىل عمياء
يف املنشورة الِجلد31 شوكيات عن عملك بنبذة اهتمامي بالغ أثرَت ثانيًا،
والبساطة، التعقيد بني يجمع الذي العصبي الجهاز أن أرى إذ «نيترش»؛ دورية
ماهيَة قبُل من يل بيَّنَت وقد ا، جدٍّ مدهٌش العجيب، التنسيق هذا بمثل ويتسم

أداءها. الديدان) (هذه تستطيع التي الرائعة الرياضية الحركات

423
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١٨٨١ إلخ، األجزاء»، «رصاع للتو: نرشه كتابًا رو الدكتور إيلَّ أرسَل وثالثًا،
صفحة). ٢٤٠ عىل (يشتمل

وعلم األعضاء وظائف علم يف االطالع واسُع ٌص متخصِّ أنه الواضح من
بالتسويغ ميلء الكتاب منصبه. عىل ِبناءً الترشيح، يف جيد وخبري األمراض،
كل عىل رسيعة نظرة بإلقاءِ أكتفي لذا باألملانية؛ عيلَّ ا جدٍّ صعٌب وهذا املنطقي،
من االهتمام. من بمزيٍد وهناك هنا املتفرِّقة الفقرات بعض قراءة مع صفحة،
جي أن أعتقد فرتة. منذ ر التطوُّ عن َظَهر كتاب أهمُّ هو القارصة، نظري وجهِة
يدور حي كائن كل أن وهي أَال نفسها؛ األساسية الفكرة إىل أمَلح لويس إتش
يف يستند أنه وأظن واألعضاء. والخاليا العضوية الُجزيئات بني رصاع بداخله
عىل بالتبعية، تحصل، األفضل النحو عىل وظيفتها تؤدِّي خلية كلَّ أن إىل ذلك
ال الكتاب أن صحيح يتكاثر. نوعها َجْعل يف األفضل هي وتكون تغذية، أفضل
األجزاء موضوِع عن النقاش من الكثريَ ن يتضمَّ لكنه عقلية، ظواهَر إىل يتطرَّق
هذا قراءة تود كنت إذا واآلن، سابًقا. دراسته تولَّيَت الذي الضامرة، أو األثرية
أكون قد (لكني به وبُهرت بالفعل، قرأته قد كنت إذا ا أمَّ … فسأرسله الكتاب،
وانتقدته حلَّلته إذا عامة خدمًة فستُقدِّم قيمته)، بشأن رأيي يف «تماًما» مخطئًا

«نيترش». دورية يف
إذ مطلًقا؛ للنباتات تناوله بعدم جسيمة هفوًة يرتكب رو الدكتور أن أظن

املسألة. له ط ستُبسِّ إنها
من أيٍّا الحيوانات عقل عن كتابك يف ستناقش كنَت إذا ما أدري ال رابًعا،
استحالة بسبب ُمرٍض؛ غري عمٌل إنه للدهشة. وإثارًة تعقيًدا األشد الغرائز
آخرين أفراٍد لدى حالتها هو الوحيد اإلرشادي والخيط رة، متحفِّ غرائز وجود

فقط. و«االحتمال» نفسها، املرتبة من
منك)، ًعا متوقَّ هذا يكون (وربما منها أيٍّا ناقشت إذا ذلك، من بالرغم
تشل التي الرمل، زنابري حالة من أفضَل حالٍة اختياَر تستطيع ال أنك فأظن
«أنالز دورية يف الرائعة البحثية ورقته يف سابًقا، فابر وصفها كما فريستها،
كتابه يف واإلسهاب التفصيل من بمزيد بعدئٍذ ُعِرَضت وكما ساينسز»، أوف

«تذكارات». الرائع
املوضوع. هذا بخصوص قليًال نُت تكهَّ األخري، الكتاَب هذا أقرأ كنت بينما
فهل بالترشيح. الرمل زنبور معرفة عن صادم بهراء البعض يتحدَّث ما كثريًا
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هذه بمثل يتمتَّعون بالتا» «ال سهول يف الجاوتشو أهايل إن أحٍد أيُّ سيقول
األرض عىل واقعة لبقرة الشوكي النخاَع يثقبون مراًرا رأيتهم أنني مع املعرفة،
محاكاتها يستطيع وال الخطأ، تعرف ال بمهارٍة أُنشوطتها من لإلفالِت تصارع
يشوبها ال برباعٍة يُدفع املدبَّب السكني كان لقد الترشيح. يف ص متخصِّ عالم أيُّ
قد املهارة هذه أن أظن واحدة. طفيفة دفعًة البقرة فقرات بني خطأ أيُّ
طريقَة بالضبط يرى الجاوتشو صغار من فرد كل وأن باملصادفة، اكتُِشفت
اآلن، عليها. التمرُّن من ا جدٍّ بالقليل يكتسبها ثم املهارة، لهذه اآلخرين ممارسِة
عدة يف بلدغها باالكتفاء فريستها قتلت قد البداية يف الرمل زنابري أن أفرتض
جزء لدَغ أن اكتشفت وأنها الجسم، من واأللني األسفل الجانب عىل مواضَع32
ُورِّثت كما االكتشاف هذا ُورِّث ثم األخرى، األجزاء لدغ من كثريًا أنجُح ُمعنيَّ
امُلخيخ. عضِّ إىل النمس نزوع أو أنفه، من الثور تثبيت إىل البولدوج كلب نزوع
لدى العصبية العقدة تَِخَز أن ر التطوُّ مسار يف صعبًة خطوًة تكون لن وهكذا
اللحوم من بدًال طازجًة لحوًما لريقاتها بذلك وتُقدِّم طفيفة، وخزًة فريستها
، يتغريَّ ال الغريزة طابع أن عىل قوة بكل يُرص فابر أن ومع الجافة. القديمة
و١٧٧. ١٧٦ الصفحتنَي يف كما ، للتغريُّ القابلية بعض وجوَد الكتاب ح يُوضِّ

السيئ. يدي وخط بثرثرتي شديًدا تعبًا أُتعبك أن أخىش

رومينز عزيزي يا إخاليص بالغ لك
داروين يس

أجايس، إيه الربوفيسور إىل بخطاٍب ُملحقة ُسفلية ملحوظة
:١٨٨١ مايو ٥ بتاريخ

كانت مهما األمريكية. الجمعية أمام أُلقي الذي خطابَك االهتمام ببالغ قرأُت
ُمبالًغا تكون أن آُمل املتعدِّدة، املجموعات أنساب سالسل عىل تعليقاتك صحُة
بعدما بالفعل، ذلك وأعتقد املستقبل، يف ستُواَجه التي الصعوبات شدِة تقديِر يف
أن (وآُمل ُمعيَّنة نقطٍة عىل تعليقاتك لنفيس ت فرسَّ أيام، ببضعة خطابك قرأت

التالية: بالطريقة اليشء) بعَض صحيًحا تفسريي يكون
يف جديد من تظهر قد وسيط أو عام أو قديم شكٍل سمات من سمة أيُّ
عالقاِت يرشح ا ممَّ غالبًا؛ يحدث ما وهذا األجيال، يُحىصمن ال عدٍد بعد أحفاده
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بكمٍّ تُلقي الفكرَة هذه أن وأرى الحالية. املجموعات بني للغاية دة املعقَّ القرابة
القرابة، عالقات لتمثيل تُستخَدم ما أحيانًا التي الخطوط، عىل الضوء من هائل
مجموعاٍت إىل األحيان من كثرٍي يف وصوًال االتجاهات، كل يف ب تتشعَّ والتي
قرن منذ تفكريي عىل تستحوذ مستعصية مشكلة وتلك ا، جدٍّ متباعدة فرعية
تصديق تؤيد قوية حجة إقامُة هائلة، زمنية فرتات بعد يُمكن، ربما الزمان. من
لن ألنني املايض؛ يف ذهني عىل وردت قد الفكرة هذه ليت كهذا. ارتداد حدوث
قد ا جدٍّ كثريًة حاالٍت شهدُت ألنني وذلك شائكة؛ موضوعات يف أبًدا ًدا ُمجدَّ أكتب
إذا إطالًقا. بذلك يشعروا أن دون عقولهم، يف بوهٍن مسنون رجاٌل فيها أُصيب
َعرضحجتك تُعيد أن منك فأرجو اإلطالق، عىل صحيًحا ألفكارك تفسريي كان
من أشخاص لبضعة ذلك ذكرت لقد مناسبة. فرصًة تجد وقتما أخرى، مرًة
ثرثرة عىل عذًرا أستميحك عليهم. تماًما جديًدا وبدا السديد، الُحكم أصحاب

املعروفة. امُلسنني
دي يس

دي جيه السري ألقاها التي بالجغرافيا املتعلِّقة الُخطبة إىل التايل الخطاب [يشري
[:(١٨٨١ (عام يورك يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف هوكر

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
أغسطس١٨٨١ ٦ داون،

هوكر عزيزي
أدنى بتقديِم للغاية سأسعد ألنني بامللل؛ تصيبني إنك أبًدا تُقل ال الرب أجل من
لم لكني تباًعا، نقاطك سأتناول اهتمامي. بالَغ خطابك أثار وقد لك، مساعدة
إذا لذا للغاية. ضعيفًة ذاكرتي وصارت موضوع، أيِّ بتاريخ قط كثريًا أهتم

مصادفة. محض هذه فستكون مفيًدا، تعليقاتي من أيٍّا وجدَت
وسديدة، ذكية املسافرون، فعله ما توضيِح يف املتمثِّلة فكرتك، أن أرى

جمهورك. إىل بالنظر سيما ال
تورنفور. أعمال عن شيئًا أعرف ال (١)

علمي الة رحَّ أعظُم بأنه هومبولت وصِف يف تماًما ُمحق أنك أعتقد (٢)
أن صحيح ثالثة. أو مجلََّدين قراءة ًرا ُمؤخَّ أعدُت فقد اإلطالق؛ عىل عاش
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أنه سوى يعني ال هذا لكنَّ ُمضحك، ُهراء يعرضه الذي الجيولوجي املحتوى
أصالة إىل ذلك يعود وال رائًعا، كان إنه القول يُمكنني عرصه. سابًقا يكن لم
وسواءٌ يشء. بكلِّ املعرفة بلوغ من الشديد اقرتابه إىل يعود هو ما بقدِر أفكاره
إنه صدٍق بكل القول يُمكنك ال، أم نظن كما بارزًة العلمية مكانته أكانت
للعلم. الكثريَ مجتمعني، قدَّموا، الذين الة، الرحَّ العلماء من عظيمة ذرية أبو

بارزة مكانًة فوربس) ثَمَّ (ومن اليل إعطاءُ تماًما امُلنصف من أنه أرى (٣)
ا. جدٍّ

الكربى واملحيطات القارات ثبات ادَّعى َمن أوَل كان دانا أن أعتقد (٤)
ال األرض من بة املرتسِّ الرواسب أن «تشالنجر» بعثة استنتاج قرأت عندما …
القديمة قناعتي ازدادت األرض، من ميل ٣٠٠ إىل ٢٠٠ يتجاوز بُعٍد عىل ب ترتسَّ
كنُت لو ذلك، ومع ممتاز. نحٍو عىل القضيِة عن حاجج واالس أن أرى رسوًخا.
بحجٍج الرأي هذا عارَض ريد ميالرد تي ألن الحذر؛ من بيشءٍ لتحدَّثُت مكانك
اإلدالء إىل مضطرٍّا كنُت إذا حججه. تذكُّر أستطيع ال لكني اليشء، بعض قوية
الكمربي. العرص منذ تقريبي ثبات بوجود القائل بالرأي ك فسأتمسَّ بُحكم،

اغتنم بديهية. الشمايل القطب نباتات لحفريات القصوى األهميُة (٥)
كريجلن، جزر يف الليجنيت طبقات بنباتات [نا] جهل عىل ا ً تحرسُّ التأوُّه فرصَة

نفًعا. هذا يُجدي قد أخرى. جنوبية قطبية منطقة أي أو
سافرت النباتات أن مسألة حيال بالتشكُّك الشعوِر تجنَُّب أستطيع ال (٦)
صحيًحا ذلك يكون ربما الثالث». الجيولوجي العرص أثناء يف «إال الشمال من
عرص، أقدم يف القطبنَي أحِد من بالفعل تسافر كانت أنها األرجح بل بالطبع،
إطالًقا، علميًة نات التكهُّ هذه أرى ال لكني الكمربي، العرص قبل ما عصوِر خالل

القديمة. النباتات عن نعرفه ما ضآلِة مدى إىل بالنظر

ترتيب. أي دون برسعة متنوِّعة تعليقات بضعَة اآلن ن سأُدوِّ
ألنني، العظيم؛ كوندول دي ألفونس كتاب إىل تشري أن ينبغي أنك أرى
زلت ما تقريبًا)، آخر يشء (ككل ذهني من تالىش قد الكتاب محتوى كان وإن
أن ينبغي حال، أي عىل ا. جدٍّ قيًِّما عمًال أراه كنت أنني شديد بوضوح أتذكَّر

املزروعة. النباتات كل تاريخ عن املمتاز تقريره إىل تُشري
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إذا فويجو؟ ديل وتيريا نيوزيالندا عن عملك إىل اإلشارِة من ستتمكَّن كيف
منك. شائنًا ُظلًما ذلك فسيكون إليهما، تُِرش لم

بالواليات الطباشريية الطبقات يف البذور الكاسيات النباتات كثرَة أن أرى
الوضوح) من ا جدٍّ جيدة بدرجٍة ُمحدَّد الطبقات هذه ُعمر أن (أعتقد املتحدة
الواليات يف املوجودة الحالية بالنباتات عالقتها وكذلك للغاية، مهمة حقيقٌة
األشكال بعض عىل ًرا مؤخَّ يُعثَر ألم ر. التطوُّ فكرة نظر وجهِة من املتحدة

بذلك؟ حَلمت أنني أم أسرتاليا؟ يف املنقرضة األسرتالية
ُعمٍق عند نباتات عىل ًرا مؤخَّ فيه ُعِثر الذي االكتشاَف أن ًدا ُمجدَّ أُؤكِّد

ا. جدٍّ مهمٌّ السيلورية طبقاتنا يف اليشء بعَض منخفض
النباتات ر تطوُّ من النباتية اململكة تاريخ يف استثنائيًة أكثر يشءَ ال أنه أرى
وأقول ن أتكهَّ كنت ما أحيانًا ا. جدٍّ رسيًعا أو مفاجئًا «يبدو» الذي مرتبًة األعىل
طويلة، عصوٍر مرِّ عىل ما مكاٍن يف للغاية معزولة ما قارٌة توجد تكن ألم لنفيس

الجنوبي. القطب من بالقرب ربما
بضع منذ بالتفصيل، سابورتا عيلَّ َعَرضه رأٌي اهتمامي بالَغ أثار لهذا
هذا مفاُد وكان حثثته؛ مثلما بعدئٍذ، نرشه أنه ر وأتصوَّ مخطوطة، يف سنوات،
من الثاني الجزء إبَّان الزهور، ترتاد التي الحرشات تطوَّرت حاملا أنه الرأي
ضخمة زيادًة مرتبًة األعىل النباتات ر تطوُّ شِهد الثانية، الجيولوجية الِحقبة

الطريقة. بهذه فجأًة املتبادل التلقيح تشكُّل بفضل
استناًدا فيها، يُبنيِّ بليت ألكسل بمقالة سنوات بضع منذ ا جدٍّ بُهرت
شبه يف الخث نبات تحوي التي الطبقات عىل واملالحظة، الرصد عمليات إىل
وأخرى أمطاًرا أغَزر طويلة فرتاٍت وجود املايضشهد أن االسكندنافية، الجزيرة
اقرتحها التي الدورية الفلكية بالفرتات مرتبًطا ذلك يكون (ربما أمطاًرا أقل
لنباتات الحايل التوزيع تحديِد يف كبريًا إسهاًما أسهمت الفرتات هذه وأن كرول)،

للغاية. مهمة املقالة هذه أن يل بدا لقد والسويد. النرويج
إطالًقا. تفيدك أالَّ وأخىش تعليقاتي، مراجعة من للتو انتهيت

الجزء أو عملك، من األصعب الجزءَ اجتزت قد أنك أرى أن إال يسعني ال
لكني قوله، تعتزم ِلَما وباهًرا جيًدا ًصا ُملخَّ بإعدادك األقل، عىل مشقًة األشد
الرضوري امُلضني الجهد من بالتأكيد تتأوَّه كيف تماًما م أتفهَّ أن أستطيع

الهائل.
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مرور فمع وآر؛ بي ابنَيك بنجاح قلبي صميم من البالغة السعادة أُشاطرك
قه يُحقِّ بما مقارنًة ا، جدٍّ ضئيلة أهمية ذا نفسه للمرء يحدث ما يُصبح السنني،

أبناؤه.
ممتازة. ُخطبًة ستُلقي بأنك مقتنٌع ألنني متفائًال؛ ابَق

مودتي خالص لك
داروين تشارلز

فيه: قال خطابًا أرسل سبتمرب، [«يف
مثقال أشكَّ ال ينبغي. ا ممَّ أقرص لكنها ا، جدٍّ رائعة وهي خطبتك قراءة للتو أتممت
وبلهاء.»] حمقى فهم وإال يورك، يف الجغرافيا علماء من تام بتقدير ستحظى أنها يف ذرة

لوبوك جون إىل داروين تشارلز من
[١٨٨١] األحد مساء

لوبوك عزيزي
الجيولوجيا يف اتُِّخذَت التي العظيمة الخطوات يف مليٍّا أُفكِّر خطبتك33 جعلتني
لكن بانطباعي. أُخربك أن يف رضٍر من وما األخرية، الخمسني السنوات خالل
تصنيَف أن أظن الجيولوجيا. عن قلتَه ما تذكُّر أستطيع ال أنني ا جدٍّ الغريب من
أو الكربى الخطوَة يُعتَرب أن يجب والسيلورية الكمربية الجيولوجية التكوينات
بالجرواق، ى تُسمَّ كلها األقدم الصخور هذه كانت عندما جيًدا أتذكَّر ألنني األهم؛
تنتمي جيولوجية تكوينات ثالثة لدينا صار واآلن ستُصنَّف، أنها أحٌد يتخيَّل ولم
الخطوة لكن الكمربي! التصنيف أسفل ا جدٍّ جيًدا مصنَّفة الالحياة عرص إىل
تتذكَّر أن من سنٍّا أصغر إنك الجليدي، العرص اكتشاف كانت إبهاًرا األكثر
لم تقريبًا. (؟) ١٨٤٠ عام يف كلها العقول يف ذلك أحدثه الذي الهائل التأثري
الجليدية الرواسب دراسُة قادت وقد وفاته! حتى َقط بومون دي إييل به يؤمن
وكانت ذلك، قبل َقط» تُدَرس «لم التي السطحية، املجروفة بات الرتسُّ دراسِة إىل
الصخور عينات دراسَة إن ثم جيًدا. أتذكَّر كما الفيضية»، «الرواسب ى تُسمَّ
إىل باإلضافة هذا بها. يُستهان ال أخرى خطوٌة امليكروسكوب تحت املقطعية
بايل ألن القْدر؛ هذا عن أطيَل لن لكني وتورُّقها. املتحوِّلة الصخور ق تشقُّ فهِم
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عىل يل شكرك عن التعبري يف واحدة دقيقًة ولو تضيع أالَّ أرجو اآلن. ارتاح قد
البشعة. ثرثرتي

الدائم إخاليص لك
داروين يس

تقديَر تُبنيِّ بَلفور34 ميتالند فرانسيس الراحل إىل تشري التي التالية [املقتطفاُت
القوي تقديره عن تلميح محض سوى تُعطي ال لكنها الفكرية، وِسماته لعمله والدي

ا: جدٍّ املحبوبة الشخصية بَلفور لطباع
:١٨٨٢ يناير ٥ بتاريخ مولر، فريتز إىل خطاب من

ألنني، بالغة؛ بسعادة امُلقاَرن»] األجنة [«ِعلم بَلفور لكتاب تقديرك «غمرني
التي الكتب أجدِر من واحًدا أراه سليًما، حكًما عليه أحكم أن أستِطع لم وإن
صحته، عىل حافظ وإذا ا، جدٍّ شابٍّا زال ما باالهتمام. طويلة فرتٍة منذ نُرشت
لذا شخصيٍّا؛ ِملكه اليشء بعض كبرية ثروٌة لديه … رائًعا عمًال فسيُنجز
وكثريًا ا، جدٍّ وودود ا جدٍّ متواضع إنه األحياء. لعلم كله وقته يُكرِّس أن يستطيع

كثريًا.» ونحبه هنا، يزورنا ما

:١٨٨٢ فرباير ١٣ دورن، الدكتور إىل خطاٍب من

يف جدٍّا مريٌض بَلفور إف أن وهو به، إخبارك أريد ا جدٍّ سيئ خربٌ «عندي
الحمى لكن ا، جدٍّ خطرًة حالته تكون أالَّ آُمل … التيفود ى بُحمَّ كامربيدج
املحبون وأصدقاؤه العلم سيتكبَّدها التي الخسارة أشدَّ ما رباه، يا شديدة.

بُفقدانه!»] الكثريون

إتشهكسيل تي إىل داروين تشارلز من
١٨٨٢ يناير ١٢ داون،

هكسيل عزيزي
من متيقن وأنا كالترش»، آند «ساينس دورية عىل ا جدٍّ جزيًال شكًرا أشكرك
الحيوانات،35 آلية فرضية بخصوص بالغ. باهتمام املقاالت معظَم سأقرأ أنني
وعندئٍذ بالطبع، واملنسية القديمة، القاطعة بالطريقة نفسك تراجع أن أتمنَّى
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قد أنك أقسم وهكذا، نفسه، بالقدِر قاطعًة إجاباٍت هنا نفسك عىل ستُجيب
والعلم. بالبهجة نيا الدُّ مالئًا ف، توقُّ بال ُقُدًما تَميض

األبدي إخاليص بالغ لك
داروين تشارلز

الحيوانات» أعضاء «عن أرسطو لكتاب أوجل الدكتور ترجمة إىل التايل الخطاب [يشري
[:(١٨٨٢)

أوجل دبليو إىل داروين تشارلز من
١٨٨٢ فرباير ٢٢ داون،

أوجل عزيزي
أرسطو. لكتاب تقديُمك إياها منحني التي البهجة عىل أشكرك بأن يل اسمح
تامة قراءًة منه أقرأ لم أنني مع الهتمامي، إثارًة أكثَر يشء أيَّ قرأت ما نادًرا

ُربعه. إال وافية
لجدارة كبريًا تقديًرا أُكنُّ كنت قبل، من رأيتُها التي االقتباسات عىل ِبناءً
وكوفييه لينيوس أن صحيح رائع. رجل هو كم إطالًقا أتخيَّل لم لكني أرسطو،
بالنسبة فحسب تلميذان لكنهما مختلفة، بطرٍق كذلك كانا وإن ، إلَهيَّ هما
املتعلِّقة تلك مثل النقاط، ببعض أيًضا جهله أغرَب ما القديم. أرسطو إىل
ا، جدٍّ وافية بطريقٍة رشحت، ألنك سعيد أنا الحركة. وسيلَة بصفتها بالعضالت
كتابك، قراءة قبل َقط، أدرك أكن لم إليه. املنسوبة األخطاء أفدِح من بعًضا
نعرفه ما بأبسِط لها نَدين التي الشاقة املجهودات من الهائلة الحصيلة مقداَر
الدِّين. عن مستميتًا ُمدافًعا فيك وجد قد أنه يعرف القديم أرسطو ليَت حتى.

إخاليص وبالغ أوجل، عزيزي يا تحياتي أصدق لك
داروين يس

نمًطا باملثال له حا وضَّ وعيِّنًة خطابًا كريك دي دبليو السيد من ى تلقَّ فرباير، [يف
لتُمسك صدفتَيها بإغالق انتشارها نمط وهو أَال املرصاَعني؛ ذوات انتشار أنماط من غريبًا
ا، خاصٍّ سحًرا الحقائق فئات من الفئِة هذه يف يجد كان بإحكام. املاء خنافس إحدى بساِق

الحالة.36 فيه واصًفا «نيترش»، دورية إىل خطابًا وأرسل
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علم يف ص املتخصِّ امُلحارض دايك، فان دبليو الدكتور من خطابًا ى تلقَّ أبريل ويف
رسعان بريوت شوارع كالب أن الخطاب وأظهر الربوتستانتية. بريوت كلية يف الحيوان
بنظرية شائقة عالقٌة الحقائق من الفئة ولهذه امُلستقَدمة، األوروبية بالكالب نت ُهجِّ ما

والدي.] وضعها التي الجنيس االنتقاء

دايك فان تي دبليو إىل داروين تشارلز من
١٨٨٢ أبريل ٣ داون،

العزيز سيدي
البحثية ورقتك إرساُل األفضل من أنه ارتأيت املرتوي، التفكري من الكثري بعد
املجلة فهذه مجلتهم. يف تُنَرش أن أمِل عىل الحيوان، علم جمعية إىل ا جدٍّ الشائقة
الحوليات كل يف محتوياتها ص وتُلخَّ العالم، يف علمية سة مؤسَّ كل إىل تذهب
األخريَة هذه أن مع «نيترش»، دورية عىل لها أُفضِّ لذا الحيوان. بعلم املتعلِّقة

الزوال. رسيُع تأثريها لكن رواًجا، أكثُر
عليها. تعرتض أالَّ وآُمل مقالتك، ُمستهلِّ يف عامة تعليقات بضعة كتبُت

بالعمل ا جدٍّ املولعة الحيوان، علم جمعية أن من متيقنًا لسُت بالطبع
مقالتك، من نسًخا إليك سأُرسل نَرشتها، إذا مقالتك. ستنرش فقط، املنهجي
جمعية تنرشها لم إذا ا أمَّ أشهر. بضعة قبل جاهزًة تكون لن النسخ هذه لكن
حريص فأنا تنرشها. «نيترش» دورية أجعل أن جاهًدا فسأحاول الحيوان، علم

وتُحَفظ. تُنَرش أن عىل ا جدٍّ
العزيز سيدي يا إخاليص بالغ لك
داروين يس

وفاة قبل أي — أبريل ١٨ يف الحيوان علم لجمعية اجتماٍع يف البحثية الورقة [ُقرئت
بيوم. والدي

دايك فان الدكتور ورقة ُمستهل يف ُكِتبت التي االفتتاحية التعليقات فإن وبذلك
والدي.] كتبه ما آخُر هي البحثية

بعلم املتعلِّق لعمله متصًال رسًدا ونُقدِّم حياته، من مبكِّرة فرتٍة إىل نعود أن اآلن يجب
اآلن. إىل يُذَكر لم الذي النبات،
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هوامش

يف الجليدي «العرص عن جيكي الربوفيسور ُخطبة يف أيًضا والدي اقرتاُح ذُِكر (1)
.١٨٨٤ نوفمرب ٢٠ بتاريخ إدنربة، يف أُلقيت التي الشمالية»، وأمريكا أوروبا

والجافة املمطرة املواسم أثناء النرويجية النباتات هجرة عن «مقالة بليت. أكسل (2)
.١٨٧٦ «كريستيانيا»، نرش دار املتناوبة.»

يف النباتية الحدائق عىل امُلرشف كينج، الدكتور من ا جدٍّ قيِّمة مساعدًة ى تلقَّ (3)
«ال :١٨٧٣ يناير ١٨ بتاريخ كينج الدكتور إىل خطاٍب من مقتطفة التالية والفقرة كلكتا.
النقاط تناولَت لقد تكبَّدتَه. الذي الهائل العناء عىل كافيًا شكًرا أشكرك كيف ا حقٍّ أعرف
ملا مساء، كل بجوارك كنُت لو ا». «تامٍّ تناوًال «بالضبط» ملعرفتها ا جدٍّ ًفا متلهِّ كنُت التي

آخر.» يشء أيَّ أقرتح أن استطعُت
عن مالحظات مع الديدان بفعل النباتي العفن ن «تكوُّ هو الكامل العنوان (4)

.١٨٨١ عاداتها»،
هذا كاتب حصل وقد الذاتية، والدي لسرية جيًدا ًصا ُملخَّ نفسه العدد ن يتضمَّ (5)
نفسه. والدي من مقالته مادة معظم عىل جينا جامعة من برير الربوفيسور ص امللخَّ

والدي. بمنشورات ممتازة قائمًة املقالة ن وتتضمَّ
ارتباطه استمرَّ الذي األصغر، داروين إيرازموس أخوه، الرغبة هذه يشاطره كان (6)

املرشوع. بهذا
الذي التجاهل عىل أسفه عن باتلر السيد إىل خطاب يف ذلك قبل عربَّ قد كان (7)

الشديدة. اإلهانة يف تسبَّب
فابر، السيد البن املبكِّرة الوفاِة لذكرى تخليًدا يكون أن الكتاب من الغاية كانت (8)

الحرشات. حياة عن مالحظاته يف لوالده مساعًدا كان الذي
السابع، (املجلَّد «نيترش» دورية يف تحدَّث وقد لديه، لًة مفضَّ الفكرة هذه كانت (9)
عنده اكتشف أنه تخيَّل الذي تومي، القزم حصانه سلوك عن (٣٦٠ الصفحة ،١٨٧٣ عام
وايت، جزيرة إىل ِكنت من القطار متِن عىل ُحِمل قد الحصان أن ذلك باالتجاه. شعوًرا
كانت عندما حتى الرشق، نحو ه التوجُّ يف ملحوظة رغبًة أبدى هناك، إىل وصل وعندما
،٤١٧ الصفحة «نيترش»، دورية من املجلَّد نفس ويف املعاكس. االتجاه يف تقع حظريته
باالتجاه. الشعور عن قصرية مناقشًة ن يتضمَّ معيَّنة»، غرائز «أصل عن خطاٌب يوجد
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

هذه طوال الفرنيس املعهد إىل داروين ضم عدَم يصف اليل كان ما «دائًما (10)
اعرتاًضا، تلقى ر التطوُّ فرضية كانت لو حتى قال، وكما شنيع. عاٌر بأنه الطويلة الفرتة
من وغريها األرجل وهدابيات املرجانية عاب الشِّ عن املبدعة األصيلة داروين أعمال فإن

جود. الربوفيسور مذكِّرات من الحق»، بهذا وزيادًة جديًرا تجعله املوضوعات،
الحيوان، علم قسم يف عضًوا انتُِخب أنه فيه مذكوًرا مرة من أكثَر البيان نُِرش (11)
ممكنًا، صوتًا ٣٩ إجمايل من صوتًا وعرشين ستة عىل حصل صحيًحا. يكن لم ذلك لكن
عام وكان اآلخرين. املرشحني إىل أصوات ثمانية وذهبت فارغة، أوراق خمس ُسلِّمت فيما
سوى حينئٍذ يحصد لم لكنه الحيوان، علم قسم يف عضًوا انتخابه محاولة شهد قد ١٨٧٢

الشاغر. للمنصب آنذاك لوفن واختري صوت، ٤٨ إجمايل من صوتًا ١٥
دبلن. يف الربيطانية الجمعية اجتماِع يف أُلقيت إليها امُلشار املحارضة (12)

بة وُمذهَّ ُمزخرفة عنوان بصفحة ومزيَّنًا رائعة، بطريقة ُمجلًَّدا األلبوم كان (13)
أسهم الذي بريمن، مدينة من فيتجر أرثر السيد الفنان ُصنع من كانت إذ جميلة؛ بصورة

اإلهداء. بقصيدة أيًضا
يشتِك لم وإن الحياة، ن يثمِّ ال عديدًة سنوات وظلَّ سعيًدا، رجًال يكن لم أظنه (14)

فارار. توماس السري إىل خطاٍب من َقط.»
كتب أنه املؤكَّد ومن الحكومي، منصبَه يشغل آنذاك جالدستون السيد كان (15)

يناير). ٦) الربملان بافتتاح املتعلِّقة األعمال يف غارق وهو الخطاَب
ُرسي. يف ويدجوود هينزيل السيد منزل (16)

.١٨٧٦ الجغرايف» «التوزيع (17)
«دراسات» لكتاب ملدوال السيد ترجمة يف تمهيدية بملحوظة والدي أسهم (18)

.١٨٨٠-٨١ فايزمان، ألَّفه الذي
فيينا. يف الحفريات علم أستاذ (19)

املستنقعية والطبقات كونجرييا جنس إىل املنتمية املرصاَعني «ذوات (20)
.١٨٧٥ الصفحات، ُربعي مجلَّد السالفونية.»

أمام أُلقيت ُخطبة ر»، التطوُّ لنظرية األمريكيون الحيوان علماء قدَّمه «ما (21)
دورية من والعرشون الخامس املجلَّد .١٨٧٦ أغسطس العلوم، م لتقدُّ األمريكية الجمعية

أسوسييشن». ذا أوف «بروسيدنجز الجمعية
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املجلَّد والثدييات. الطيور من جغرافية سالالت وجوَد ألني إيه جيه السيد يُبنيِّ (22)
هيستوري». ناتشورال أوف سوسايتي بوسطن أوف «بروسيدنجز دورية من التاسع

«مايند». دورية ُمحرِّر (23)
فيلوسوفيك» «ريفيو دورية يف األصلية املقالُة ظهرت .٢٥٢ الصفحة ،١٨٧٧ (24)

.١٨٧٦
املجلَّد كارنارفونشاير»، يف القديمة الجليدية «األنهار عن البحثية ورقته يف (25)

.١٨٤٢ ماجازين»، «فيلوسوفيكال دورية من والعرشون الحادي
«ملحوظات هو إليه املشار الكتاب أكسفورد. جامعة يف الحيوان علم أستاذ (26)

«تشالنجر».» رحلة يف طبيعي تاريخ عالم
الدكتوراه درجة عىل الحاصل املحرتم، السيد حرضة داروين، تشارلز إىل (27)
األبحاث» «يوميات كتابه كان الذي إلخ. امللكية، الجمعية وزميل القانون يف الفخرية
نظريته لتشكيل أَدين والذي العالم، أطوف أن يف رغبتي منها نبتت التي البذرَة هو
من الكثريَ شخصيٍّا منحني والذي حياتي، يف الرسور ومصادر الرئيسية باالهتمامات
بعد من االمتنان، ببالغ الكتاب هذا أُهدي دراساتي، إكمال مواصلة يف اللطيف التشجيع

إذنه.»
معهد مجلس من ُخطبة موضوَع عرص»، «قدوم نفسها املحارضة هذه كانت (28)

«نيترش.» دورية من ١٨٨١ فرباير ٢٤ عدد يف واردة وهي أوتاجو.
ذات املنقرضة الطيور عن أفرودة .Odontornithes «أودونتورنيثيس» مجلَّد (29)

مارش. يس أو بقلم .١٨٨٠ الشمالية. أمريكا يف األسنان
كالترش»، آند «ساينس (دورية جيدة منطقيًة إشارًة هكسيل السيد أشار (30)
التكوين يف األسنان ذات الطيور مارش الربوفيسور «اكتشاف أن: إىل (٣١٧ الصفحة
األشكال سلسلة أكمل قد ،١٨٧٥ عام يف الشمالية، أمريكا يف الطباشريي الجيولوجي
من «العديد بأن القائل داروين السيد اقرتاح ونََقل والزواحف، الطيور بني االنتقالية
باألسالف سابًقا خاللها من األوىل الطيور أسالف ارتبطت التي الحيوانية، الحياة أشكال
الحقيقة منطقة إىل الفرضية منطقة من تماًما»، ُفقدت قد األخرى، الفقاريات لفئات األوىل

إثباتها. يُمكن التي
كوسار وجيمس رومينز جيه جي بقلم الجلد»، لشوكيات الحركي النظام «عن (31)

.٨٢٩ الصفحة ،١٨٨١ ترانزاكشنز»، «فيلوسوفيكال مجلة إيوارت.
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.٢٤١ والصفحة فابر، ألَّفه الذي «تذكارات» كتاب من ١٢٩ الصفحة طاِلع (32)
يورك. يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف الرئاسية الُخطبة (33)

مرشده مع وُقتل ،١٨٥١ عام ُولد كامربيدج. يف الحيواني التشكُّل علم أستاذ (34)
.١٨٨٢ يوليو يف كورمايور، من بالقرب بالنش، إيجويه جبل يف

أُلقيت ُخطبة وتاريخها»، آلية كائناٌت الحيوانات بأن القائلة الفرضية «عن (35)
فورتنايتيل «ذا مجلة يف ونُرشت ،١٨٧٤ عام بلفاست يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف

كالترش». آند «ساينس دورية ويف ،١٨٧٤ عام ريفيو»،
.١٨٨٢ أبريل ٦ «نيترش»، دورية (36)
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العارش الفصل

األزهار تلقيح

علم مسائل من عدد عالقِة إىل نشري أن رضوريٍّا كان سلًفا، ُعِرَضت التي الخطابات [يف
النبات علم مجال يف عمله تفاصيل إىل نشري أن بذلك ى ويتبقَّ ككل. ر التطوُّ بمسألة النبات
عمله بفضل الطبيعي التاريخ دراسة عىل أُلقي الذي بالضوء ُمسرتشًدا والدي أنجزه الذي
والعرشين الرابع بتاريخ موراي، السيد إىل خطاب ففي ر. التطوُّ بفكرة املتعلِّق الشخيص
توضيح يف سيفيد «ربما السحلبيات»: «تلقيح كتابه عن ثًا متحدِّ يقول ،١٨٦١ سبتمرب من
هذا يشري األنواع.» تغريُّ بفكرة اإليمان منظور من الطبيعي التاريخ دراسة يُمكن كيف
بعباراٍت عنه التعبري يُمكن وربما أهميته، وإىل النبات بعلم املتعلِّق عمله قيمة إىل التعليُق

املبالغة. من الخوف دون أكرب بدرجة جازمة
سيعود الصغري املجلَّد هذا أن «أظن موراي: السيد إىل نفسه الخطاب يف ويقول
أن صحيح التفاصيل.» عىل بجدٍّ عملت أنني سيُبنيِّ ألنه األنواع»؛ «أصل كتاب عىل بالنفع
املؤيِّدة الحجة إىل الداعمة التفاصيل من هائلة مجموعًة أضاف النبات بعلم املتعلِّق عمله
من كان األبحاث هذه من أفكاره عليه حصلت الذي الرئييس الدعم لكنَّ ر، التطوُّ لفكرة
قاطًعا تشديًدا شدَّدوا الذين النقاد هؤالء ضد حجًة األبحاث هذه شكَّلت فقد مختلف. نوٍع
أن استحالة من ذلك عىل يرتتَّب ما وعىل الِبنى، بعض جدوى عدم عىل رصاحة بكل
أن من مكَّنته السحلبيات عىل أجراها التي مالحظاته إن الطبيعي. باالنتقاء تطوَّرت تكون
بال تبدو التي والقرون الطولية النتوءات بعض وجود من املغزى أُبنيِّ أن «أستطيع يقول:
عن عربَّ وقد الجدوى؟» عديمة تلك أو الِبنية هذه إن القول عىل اآلن سيجرؤ فمن مغًزى،
:(١٨٦٢ مايو من عرش الرابع (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاب يف مشابهة نقطٍة
األجسام مع مختلًفا تكيًُّفا الخشب، ار نقَّ كِبنية الِبنية، من عديدة أجزاء تُبدي «عندما
لكن ذلك، إىل وما امُلناخ تأثريات إىل وجودها أسباَب نُرِجع أن املعقول غري فمن الخارجية،



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أن منطقيٍّا املمكن فمن خطافات، ذات كبذرة فقط، واحد جزء عن الحديث يكون عندما
كيف يل أوضحت ألنها ا جدٍّ مفيدًة السحلبيات دراسة وجدُت لقد هكذا. نشأ إنه نقول
وكيف الحرشات، بواسطة للتلقيح لتخضع مشرتًكا تكيًُّفا تقريبًا الزهرة أجزاء كل تتكيَّف

البنية.» تفاصيل أتفه حتى الطبيعي، االنتقاء نواتج من تَُعد بذلك أنها
الغائية. مبدأ إحياءُ الطبيعي التاريخ لدراسة والدي قدَّمها التي الجليلة الخدمات من
مبدأ حماسة بنفس األعضاء وجود من املغزى أو الغاية يدُرس التطور بنظرية فاملؤمن
يكتسب ال بأنه زة ُمحفِّ درايٍة عىل فهو اتساًقا. وأكثر أوسَع بغرٍض لكن األقدم، «الغائية»
وحتى والحارض. املايض عن متسًقا رأيًا يكتسب بل الحارض، اقتصاد عن معزولًة مفاهيَم
يفهم أن بِبنيته، معرفته خالل من يُمكن، جزء، أيِّ جدوى اكتشاف عن يعجز عندما
أشكال دراسة تتسم وبذلك الجزء. هذا صاحب النوع حياِة يف املاضية ات التغريُّ تاريخ
سلًفا النقطة هذه نُوقشت إليهما. تفتقر كانت بعدما واالتساق، بالقوة املتعضية الكائنات
هنا. تناولها إىل داعي وال األنواع»»، «أصل كتاب استقبال «حول هكسيل السيد فصل يف
الطبيعي»، للتاريخ الجليلة «الخدمة هذه ق تحقُّ يف الفضَل أن نُدرك أن يُهمنا ذلك، ومع
بقدِر النبات بعلم املتعلِّق الخاص عمله إىل تقريبًا يرجع جراي، الدكتور وصف حدِّ عىل

األنواع». «أصل كتاب إىل يرجع ما
يُمكنني العمل، هذا وتأثري النبات بعلم املتعلِّق والدي عمل نطاِق عىل ولالطالع
كتب أحَد يَُعد الذي داروين»، «تشارلز كتاب يف داير ثيسلتون السيد مقالة إىل اإلشارُة
قدرته وباألخص بأبي، وصداقته الواسعة داير السيد فمعرفة «نيترش». دورية سلسلة
بارزة. قيمًة املقالَة هذه فتُعطي مًعا تمتزج عوامل كلها اآلخرين، عمل مع التعاطف عىل

حقيقية: صورًة (٤٣ الصفحة يف (الواردة التالية الفقرة تُعطي الصدد، هذا ويف
ما دائًما العمل، هذا ع وتنوُّ النبات، بعلم املتعلِّق عمله مقدار عن النظر «ِبغض
املؤكَّد من النبات. علم يف متمرًِّسا يُعتَرب أن يف له أحقيٍة أيَّ يُنكر داروين السيد كان
الظواهر لدراسة مناِسبة كائنات ألنها النباتات إىل اهتمامه ه وجَّ أنه شك أدنى بال
إذا الهواة، تفكري من بيشء يتسم الذي املنظور وهذا تعقيًدا، أشكالها أقل يف العضوية
فألنه ذاته. حد يف األهمية بالغ فهو ازدراء، دون املصطلح هذا يستخدم أن للمرء كان
تماًما يخلو ذهنه كان دراستها، يتوىلَّ أن إىل نقطة بأي املتعلِّقة باملؤلَّفات ا ُملمٍّ يكن لم
أنها يبدو فرضية أي صياغة أو حقائِقه من َقط يََخْف لم ولذا ُمسبق. رأي أي من
من الكثريُ عنه لنتج السلوك؛ هذا يتبع َمن غريه كان ولو … صادمة كانت مهما ها، تُفرسِّ
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استخدام عىل أتجرَّأ أن يل كان إذا — داروين السيد لكنَّ الناضجة. غري عة املترسِّ األعمال
أنه يبدو — سابًقا معه تحدَّثوا ن ممَّ شخص ألي مبالغة أي فيها يبدو لن مصطلحاٍت
األقل الرجال تُحريِّ التي الطبيعة هذه حصون يخرتق أن سلس، لطيف بإقناع استطاع،
يفهم جعلته غريزية بصريٍة من نوًعا الطويلة خربته أعطته أخرى، بعبارة شأنًا. منه
يف دقة بكل يتحكَّم بينما له، مألوفة غري كانت مهما بيولوجية، مسألة أي معالجة طريقَة
امُلبتَكرة التجارب يف الشديدة الخصوبة خالل من االفرتاضية التفسريات يف عقله خصوبة

برباعة.»
دراسة يف والدي أبحاث أحدثتها التي الثورة عظمة عن صائبة فكرة أيِّ ولتكوين
فينبغي املعريف. املجال هذا منه نشأ الذي الظرف نعلم أن الرضوري من األزهار، تلقيح
يف إال اإلطالق عىل راسًخا ثبوتًا تُثبَت لم النباتات عىل الجنس فكرة تطبيق صحة أن تذكُّر
بعَض ،(١٨٧٥) النبات» علم «تاريخ كتابه يف زاكس قدَّم وقد الحايل. القرن سنوات أوىل
فهو الفكرة. هذه َقبول نطاق به ع توسَّ الذي امللحوظ البطء عىل الالفتة التوضيحية األمثلة
وكولروتري (١٦٩٤) كامراريوس قدَّمها التي التجريبية األدلة إىل ننظر عندما إننا يقول
وجود مسألِة بشأِن األدلة هذه بعد أُثريت شكوًكا ة ثمَّ أن نُصدِّق لن ،(١٧٦١–١٧٦٦)
بالفعل. ِمراًرا ظهرت الشكوك هذه مثل أن يُوضح أنه غري النباتات. لدى جنيس نشاط
حاالٍت يف بُنيت لكنها ُمتَقنة، غري تجاِرَب إىل املعارضة االنتقادات هذه معظُم استند وقد
بعلم َمعنية مجلٌة نرشت ،١٨٢٠ كعام قريب وقٍت يف وحتى ُمسبَقة. ُحجٍج عىل عديدة
بني إال اآلن مكانًا له يجد لن والذي النوع، هذا من كتاٍب عن بِجدية يتحدَّث تقريًرا النبات

األرض. تسطُّح أو الدائرة تربيع فلسفة ُكتُب
النباتات لدى جنيس نشاط لوجود واضح ٍر تصوُّ بزوغ عىل طويل وقٌت مرَّ قد يكن لم
علم دراسَة والدي بدأ عندما الضعيفة والتجاِرب العقيمة املناقشات ضباب وسط من

كامربيدج. يف هنزلو محارضات بحضور النبات
فيه جدال ال جزءًا وصار النباتات لدى جنيس نشاط بوجود اإليمان خ ترسَّ وعندما
املوضوع. بخصوص عقالني رأي أيَّ أعاق الخاطئة رات التصوُّ من َقدٌر ى تبقَّ املعرفة، من
اعتقاًدا كان (وهذا بالرضورة ذاتيٍّا حة ُملقَّ الُخنثى الزهور أن يعتقد كامراريوس1 كان إذ
مشدوًها يجعله ألن يكفي ما الذكاء من يتمتَّع فكان ذلك من بالرغم عرصه). يف طبيعيٍّا
بعده. جاءوا َمن معظُم زاكس، يقول كما الذكاء، من القدِر هذا إىل يصل ولم ذلك، من
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وقٍت يف والدي ببال َخَطرت النقطة هذه أن الدفاتر أحد من التالية املقتطفات تُظِهر
:١٨٣٧ عام إىل يصل ا جدٍّ ُمبكِّر

نفسها]، الزهرة يف [أي مًعا وأنثوية ذكرية أعضاء لديها التي النباتاُت تتعرَّض «أَال
تظل أن صعوبِة عن ما حجًة اليل يُقدِّم أَال أخرى؟ نباتات من لتأثرٍي ذلك، من بالرغم
قد ذلك ألن أخرى؟ نباتاٍت من اها تتلقَّ التي اللِّقاح حبوب بسبب [حقيقية] الرضوب

أخرى.» نباتات من لتأثري تتعرَّض النباتات كل أن إلظهار يُستخَدم
التلقيح إىل إطالًقا بالرضورة تُؤدِّي ال الُخنثى البنية أن سربينجل2 فِهم وبالفعل
إىل بالرضورة تُنَقل الحاالت من العديد يف اللِّقاح حبوب أن اكتشف وإن لكنه الذاتي.
من امُلكتََسبة األفضلية يف يكُمن تها بُرمَّ املسألة مفتاح أن يفهم لم أخرى، «زهرة» ميسم
هذه أن ذََكر عندما القول مولر هريمان أحسن وقد مختلفة. «نباتات» بني املتبادل التلقيح
النباتات، علماء ألن وذلك … عديدة أجيال طوال سربينجل ألعمال رًة ُمدمِّ كانت «الهفوة
األخرى، بسماتها إحساسهم عىل طغى شعوًرا نظريته بعيوب شعروا وبعدئٍذ، حينها
وتفسرياته الثاقبة الصبورة مالحظاته من الثري مخزونَه املعيبة، أفكاره مع جانبًا، وا ونحَّ
يمكن األزهار بنية يف املسترت املغزى بأن العاَلم يُقنع أن لوالدي ى وتبقَّ الدقيقة». الشاملة
سبعني قبل جاهًدا سربينجل فيه عِمل الذي االتجاه نفس يف النور عن بالبحث إيجاُده
يرى جراي3 الدكتور أن من فبالرغم بينهما؛ الوصل حلقَة هو براون روبرت كان عاًما.
التي هي توصيته فإن سربينجل، أفكار روعَة يدرك كان — كله والعالم — براون أن
صار الذي الطبيعة»4 رس «اكتشاف سربينجل كتاب ،١٨٤١ عام يف يقرأ، والدي جعلت
«يحوي كان وإن بالحقيقة» «ميلء كتاٌب أنه ارتأى فقد الشديد. باالحتفاء اآلن يحظى
كذلك؛ عمله يف أرشده بل فقط، املشابهة ناته تكهُّ يف الكتاب عه يُشجِّ لم الهراء». من قليًال
أن للمرء يُمكن وربما سربينجل. مالحظات صحِة إثبات عن ١٨٤٤ عام يف تحدَّث ألنه
كهذه. أياٍد يف كهذا كتاٍب وضِع من أجمَل بذرًة حياته يف يغرس لم داون روبرت أن يظن
الكتاب) هذا من األول (الجزء ذاتية» «سرية فصل يف الواردة الفقرات إحدى وتُبنيِّ
السابق الصيف إىل إضافًة ،١٨٣٩ عام صيف «يف التلقيح: موضوع إىل والدي ُجِذب كيف
عن للزهور الخلطي أو املتبادل التلقيح دراسة إىل الرغبُة َدفَعتني أعتقد، ما عىل عليه،
األنواع أصل موضوع يف التي تأمُّ من نتيجٍة إىل لُت توصَّ قد كنُت إنني إذ الحرشات؛ طريق

هي.» كما ثابتة ُمعيَّنة أشكاٍل عىل اإلبقاء يف ا مهمٍّ دوًرا أدَّى قد التبادل أن مفاُدها
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بها التنبُّؤ يُمكن وال غريبًة، ر التطوُّ ومسألة األزهار دراسة بني األصلية الصلة تَُعد
من الناتجة الذرية أن فكرُة نشأت فحاملا دائمة. صلًة تكن لم فهي ذلك، وفوق إطالًقا.
الناتجة الشتالت عىل تتغلب أن الحياة، أجل من رصاعها يف املحتمل، من املتبادل التلقيح
الطبيعي االنتقاء تأثري بقوة بكثري أقوى إيماٌن يتشكَّل األبوي، لألصل الذاتي التلقيح من
وعمليات التجارب توجيه يُمكن مركزية فكرٌة توجد ثم، ومن األزهار. ِبنية تشكيل يف

نحوها. املالحظة
٤ «نيترش»، (دورية املركزية الفكرة هذه عىل التعليَق جراي الدكتور أحَسن وقد
لعلم ُمميَّز مثاٌل الفراغ» تكره «الطبيعة بأن القائلة الفكرة «إن قائًال: ،(١٨٧٤ يونيو،
هذا وإثبات الذاتي» التلقيح تكره «الطبيعة بأن القائلة الفكرة ا أمَّ الوسطى. العصور
ابتكر إنه واحد رجل عن نقول وعندما داروين. السيد وإىل عرصنا إىل ينتميان فهما املبدأ،
الطبيعة منظومة عىل املبدأَين هذَين وطبَّق … الطبيعي االنتقاء مبدأ وكذلك املبدأ هذا
خلَّفه ا ممَّ أعمَق تأثريًا عاًما، عرش اثنَي غضون يف الطبيعي، التاريخ عىل خلَّفت بطريقٍة

مكانته.» لعلو ا جدٍّ كافيًا سببًا ذلك يكون لينيوس، منذ آخر يشء أيُّ
األوىل البحثية ورقته موضوع وكان ُمبكًِّرا، اهتمامه البقولية الفصيلة أزهار جذبت
آسا الدكتور إىل خ مؤرَّ غري خطاٍب من املقتطفة التالية الفقرة أن ويبدو التلقيح.5 عن

األرجح: عىل ١٨٥٧ أو ١٨٥٦ يف ربما هذه، البحثية ورقته نرش قبل ُكِتبَت قد جراي
بها ألُبنيِّ حقائُق لديَّ وليست ا، جدٍّ صحيٌح البقولية الفصيلة أزهار عن تقوله ما …»
جميل نحٍو عىل ينطبق نفسه (والكالم ذلك مع لكني متبادًال، تلقيًحا حت لُقِّ الرضوب أن
ِبنية أن أعتقد أن بُد ال عديدة) سنوات قبل الحظُت كما والدايلرتا، الفوماريا أزهار عىل
التي الكيفية فهُم يُمكنني وال إليها، الحرشات زيارات مع لتتوافق جزئيٍّا مة مصمَّ األزهار
ا حقٍّ الجميل من أخرى. أزهار من اللقاح حبوب إحضار تجنُّب الحرشاُت بها تستطيع
نوع (ويف الجنس هذا ويف القرمزية، الفاصولياء عىل َطنَّانة نحلة تأثريَ املرء يشاهد أن
النحلة أن حدِّ إىل واحد موضٍع يف تماًما ُمستقرٍّا العسل يكون أيًضا)، الزهر كبري الجلبان
الحلزونية املدقة نحوه تربُز الذي الزهرة من «نفسه» الجانب هذا عىل تهبط ما دائًما
جانب ُمالمسة إىل الجناحية، البتلة انخفاض بفعل وتُدَفع، اللقاح)، حبوب معها (جالبًة
ظهر وسط عىل ة املدقَّ فتُفَرك الوزال، نبات أزهار يف ا أمَّ اللقاح.6 بحبوب كله امُلغربَّ النحلة
«نظريتنا» سيجعل البقولية الفصيلة بخصوص فهمه يُمكن ما شيئًا ة ثمَّ أن أظن النحلة.
ِفعل أن يف السبَب نظريتنا سترشح ذلك. تحقيق يف أخفقت لكنني الحالة، عىل تنطبق
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الطلق، الهواء يف والحيوانية، النباتية اململكة يف يحدث ما عادًة التخصيب أو التلقيح
ففي واملطر. الرطوبة من «جسيم» لرضر بذلك ُمعرًَّضا يكون أنه مع الَخنَاثى، يف حتى
تكون حالة» توجد «ال الرياح، أو الحرشات بواسطِة ب] [تُخصَّ أن يُمكن ال التي الحيوانات

الفرَدين.» التقاء دون ُخنثى «األرضية» الحيوانات فيها
الورقة مادَة (١٨٥٧ سبتمرب ٥ (بتاريخ جراي آسا الدكتور إىل خطاب ويعِرض

كرونيكل»: جاردنرز «ذا دورية يف املنشورة البحثية
اللقاح وحبوب القرمزية الفاصولياء براعم بعِض فحِص إىل ًرا ُمؤخَّ الرغبُة «دفعتني
إىل تصل أن يُمكن «ال» اللقاح حبوب أن اعتقاد إىل ُهديت لكني املتك، من املتساقطة
البتالت ويُحرِّك [الزهرة] يزور الذي النحل بواسطة إال غريها، أو الرياح بواسطِة امليسم
نفسها العنايَة وأوَليتُهما زجاجتنَي يف األزهار من صغرية ُحزمًة وضعت لذا الجناحية؛
كأن لحظية حركًة الزجاجتنَي إحدى يف األزهار تحريك عىل يوميٍّا أعكف وكنت بالضبط،
يف األزهار ا أمَّ جميلة، قرون ثالثة األزهار هذه أنتجت وهكذا حرَّكتها؛ التي هي نحلًة
التجِربة هذه تَكرار من بالطبع بد ال واحًدا». قرنًا «ولو تُنِتج فلم األخرى، الزجاجة
أيَّ اآلن تُنِتج ما نادًرا األزهار ألن الحايل؛ العام إنجلرتا يف ذلك أواُن فات وقد البسيطة،
بُد فال ذاتيٍّا، تلقيًحا الزهرة هذه لتلقيح رضوريٍّا النحل كان إذا يبدو. ما عىل بذور
وسيقانه رءوسه من امُلغربَّة اليُمنى الجوانب ألن متبادًال؛ تلقيًحا حها يُلقِّ يكاد النحل أن

باستمرار. امليسم تلمس اليُمنى
تلك إن يوميٍّا؛ الكاردينالية اللوبيليا أزهار مالحظة إعادة عىل ًرا ُمؤخَّ أيًضا أعكف
حبوب توضع أن دون أبًدا، بذوًرا تُنِتج وال أبًدا، الحرشات تزورها ال حديقتي يف املوجودة
تُنتج وال النحل يزورها الصغرية الزرقاء اللوبيليا أزهار أن حني (يف امليسم عىل اللقاح
لقاحه حبوب عىل الحصول من امليسم ملنع جميلة وسائَل وجود بسبب ذلك أقول بذوًرا)؛

الهجائن.» أفضلية فكرة إىل باالستناد إال التفسري عىل عصيٍّا يبدو وهذا اإلطالق، عىل
الرئيسية الغاية أن ويبدو 7.١٨٥٨ عام يف ثانية بورقة البحثية الورقة هذه أُكِمَلت
نباتات من رضوب نمو إمكانية بشأن معلوماٍت عىل الحصول كانت الورقتني هاتني من
أن الغريب من ذلك. مع حقيقيًة وتظل بعض، من بالقرب بعضها البقولية الفصيلة
مع الواضح بتكيُّفها اهتمامه جذبت التي األزهار أوىل فقط تكن لم البقولية الفصيلة
العادية البازالء فأزهار له. إيالًما األلغاز أشد من واحًدا كذلك شكَّلت بل الحرشات، زيارات
واضًحا بدا وإن حتى حقيقية، تبقى رضوبها ألن كبرية حريًة له سبَّبت الحلوة والبازالء
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من النوَعني هذَين أن الحقيقة الرتبة. هذه أزهار كبقية الحرشات زيارات مع ُمتكيِّفة أنها
من ليسا ألنهما الربيطانية؛ الحرشات بواسطة التلقيح مع مثاليٍّا تكيًُّفا يتكيَّفان ال البازالء
التنسيَق أن يعرف أن مالحظاته، من املرحلة هذه يف يستِطع، لم للمكان. األصلية النباتات
قفٍل بني كالتناسق ا جدٍّ اًسا وحسَّ دقيًقا يكون ربما حها تُلقِّ التي والحرشة ما زهرٍة بني

بباله.8 التفسري ذلك يخطر أن املستبَعد من كان لذا ومفتاحه؛
بالفعل، َرشع قد كان البقولية، الفصيلة أزهار مالحظة يف انخراطه جانب وإىل
حيث من أخرى أزهار ِبنية دراسة يف الذكر، السابقة املقتطفات يف اتضح كما
الليتشينوليتا أزهار دراسة عىل عكف ،١٨٦٠ عام بداية ففي بالحرشات. عالقتها
أن ويبدو املطاف. نهاية يف فِهمها لكنه البداية، يف ته حريَّ التي 9،Leschenaultia
ع التوسُّ يبدأ لم أنه ح تُوضِّ الليتشينوليتا بأزهار أساًسا ُمتعلِّق خطاب يف الفقرات إحدى
ذلك ويُعد .١٨٦٠ عام ربيع يف إال أخرى بأزهاٍر الحرشات عالقة عىل معرفته تطبيق يف
بسنوات ذلك قبل سربينجل كتابات قرأ قد كان أنه نتذكَّر عندما اليشء بعَض مفاِجئًا

مايو): ١٤ (بتاريخ الخطاب يف قال فقد عديدة.
ا خاصٍّ ارتباًطا مرتبطة أنها عىل الغريبة املبتَكرة الوسيلة هذه إىل أنظر أن «ينبغي

تقريبًا.» الحاالت كل يف ينطبق ذلك أن أظن بدأت ألنني الحرشات؛ بزيارات
جراي: آسا الدكتور إىل خطاٍب يف قال ،١٨٦٢ يوليو يف وحتى

يُشكِّك عندما ا جدٍّ حذًرا املرء الحاالت هذه تجعل أن ينبغي أَال للتكيُّفات. نهاية «ال
وفًقا محكومة املنتظمة غري األزهار كل بنية أن من تماًما موقن أنا األجزاء؟ كل جدوى يف
البارعة أثنيام» «ذا دورية تعبري حدِّ (عىل النبات عالم حاكمات هن فالحرشات للحرشات.

الطريفة).»
بالقرب شائع أصنافها من العديد أن السحلبيات دراسة إىل جذبه ما أن ح املرجَّ من
اهتمامه، من كبريًا قدًرا شغلت النباتات هذه أن ١٨٦٠ عام خطابات وتُظهر داون. من
أنه الواضح ومن املوضوع. لهذا كله والخريف الصيف من جزءًا كرَّس ،١٨٦١ عام ويف
كان الوقت هذا أن معتربًا السحلبيات، عىل وقته تضييع بسبب عاطًال نفسه يعترب كان
يف قال ولذا التدجني. تأثري تحت التباين عن يتحدث الذي للكتاب ص يُخصَّ أن األَوىل من

الخطابات: أحد
أشعر لكني الكتابة، من بكثري الهتمامي إثارًة أشدُّ امُلالحظة عملية أن «صحيح
الديوك رضوب بدراسة ملتزًما أظلَّ ولم املوضوعات، هذه اقتحمت ألنني ا جدٍّ ُمذنب بأنني
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الصيف الَكتان زهرة أقاوم لن برشاسة. ينتقدني اليل أن سمعت اللعينة. والبط والدجاج
أبًدا.» امُلقبل

واملألوفة الالفتة الحقائق أبرز من واحدًة فهمه شهد الذي هو ١٨٦٠ عام صيف كان
(األوركيس) السحلب جنس يف اللقاح حبوب ُكتل بها تُهيَّأ التي الطريقة وهي أَال الكتاب؛ يف

يوليو: ١٢ بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاب يف وقال الحرشات. لتنقلها
حالة تضاهي تكاد وهي الهرمي، السحلب نوع أزهار حالِة ص تفحُّ عىل «أعكُف
الالصقة اللزجة فالغدد منها؛ أفضَل تَُعد ربما بل تدُرسها، التي الليسرتا جنس أزهار
ويقبض الحركة، عىل كبرية قدرة له بالرسج أشبَه عضًوا بذلك ُمكوِّنًة بالفطرة، مًعا تتحد
حركة تحُدث ثم باهرة، بطريقة الحرشة) خرطوم (أو جامدة منتصبة شعرية عىل بإحكام
عىل اللقاح حبوب لرتك الرائعة التكيُّف أساليب من تَُعد اللقاح حبوب كتل يف أخرى

كهذا.» ا جدٍّ جميًال شيئًا حياتي يف أَر لم «الجانبيَّني». امليسم سطَحي
آخر: خطاٍب يف قال نفسه العام من يونيو ويف

أعكُف النباتات. يف موجوًدا كان وإن «ظاهًرا»، يكون ما نادًرا التكيُّف إن «تقول
يف تكيُّفاتها أن أظن أنني وأؤكِّد الشائع، السحلب أزهار مالحظة عىل قصرية فرتة منذ
ووضوحها، الخشب نقار تكيُّفات َجمال بقدِر ا جدٍّ وواضحة جميلٌة الزهرة من جزء كل
كرونيكل»،10 جاردنرز «ذا دورية إىل وأرسلتها قصرية مقالًة كتبُت حتى. منها أجمل أو
تلك يف رأيك معرفة يف بشدة وأرغب النحيل، السحلب أزهار يف شائقة ة ُمحريِّ صعوبة عن
لكنَّ الحرشات، زيارات مع التكيُّف مسألة إىل عابًرا تطرًُّقا املقالة هذه يف تطرَّقت الحالة.
تقريبًا أخرى حيلة أي من أفضل ولزجة نارضًة اللزجة الغدد إلبقاء امُلستخَدمة الحيلة
قبل، من ُوِصَفت أنها املؤكَّد من ولكن َقط، موصوفًة رأيتها أنني أتذكَّر ال الطبيعة. يف
أجريتها التي املالحظات من أنها عىل كتابي يف املالحظة هذه أطرح أن بوسعي ليس وألنه

الجميلة.» الحيلة هذه وصف موضع بمعرفة ا جدٍّ فسأسعد بنفيس،
قائًال: ،١٨٦٠ يونيو ٨ يف جراي الدكتور إىل خطابًا وأرسل

لدينا، الشائعة السحلبيات مالحظة عىل ًرا مؤخَّ أعكف التكيُّف، عن الحديث «بمناسبة
املبتكرة بِحيَلها ا جدٍّ أُعِجبت لكني ا، جدٍّ ومعروفة قديمٌة الحقائق إن القول ويُمكنني
كرونيكل». جاردنرز «ذا دورية إىل قصرية مقالًة أرسلت أنني حدِّ إىل بالتلقيح الخاصة

البنية.» يف شائق بتناقٍض سرتى، كما تتسم، النحيل السحلب أزهار حالَة أن ذلك
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عام يف بالفعل، منشغًال كان األزهار، تلقيح دراسِة يف والدي انخراط جانب وإىل
عن كتابه يف جيًدا منه استفاد الذي األجزاء، بني التشابه أوجه بموضوِع ،١٨٦٠

يوليو): (يف هوكر جوزيف السري إىل خطاٍب يف قال فقد السحلبيات.
صُت تفحَّ بعدما السحلبيات بني التشابه أوجه معك أُناقش أن ا جدٍّ املضحك «من
صواب! عىل أنني من متيقنًا تجعلني نفسها الحقيقة وهذه فقط، أجناس أربعة أو ثالثة
أوجه رشَح منك أطلب أن بد ال لكن تماًما، مصطلحاتك بعَض أفهم ال أنني صحيح

الشطرنج.» مباريات إحدى وكأنه باملوضوع االهتمام شديُد ألنني ما؛ يوًما التشابه
يف بينثام السيد إىل خطاب يف فقال منهجية. نظر وجهِة من قيًِّما العمل هذا كان

:١٨٨٠ عام
للغاية ُرسرُت ألنني السحلبيات؛ عن خطابًا إيلَّ ترسل أن منك ا جدٍّ طيبة لفتًة «كانت

األجزاء.» بطبيعة يتعلَّق فيما اإلطالق عىل استفادة «أي» مني استفدَت بأنك
يف السحلبيات عىل أجراها التي املبكِّرة مالحظاته من استمدَّه الذي الرسور ويتجىلَّ
(بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاٍب من املقتبسة التالية الفقرة هذه مثل مقتطفاٍت

:(١٨٦١ يوليو ٢٧
لكن ساملة، وصلت لقد بالسحلبيات. البالغة سعادتي مدى ر تتصوَّ أن يُمكنك «ال
بدرجة آمنٌة القديمة األُسطوانية السعوط أو الكاكاو فُعلب اليشء؛ بعض تحطَّمت العلبة
سأُشري للحركة، وصفي معرض يف الخطاب. هذا مع اإلرسال نفقات أُرِفُق كثريًا. أكربَ
البتالت ذات امُلرفقة الزهرة فهل ن»، «أتيقَّ ولَكي األونسيديوم، جنس من أظنُّها زهرٍة إىل
السحلبية الزهرة جنس معرفة يف شديدة رغبٌة أيًضا لديَّ الجنس؟ هذا إىل تنتمي دة املجعَّ
لقاحها حبوب بعض إال الكاتليا جنس أزهار من أَر لم امُلرَفقة. الصغرية الكروية البُنية
أو البهية جنس زهرة (بعد فيه أرغب ما أكثَر إيلَّ ترسل لم بالطبع لكنك نحلة، عىل
أليس قصد، غري عن Epidendreæ اإلبيدندري قبيلة من زهرًة أقصد املورمودز)، جنس
السحلبية هذه سيقان من أخرى ساٍق يف قريبًا) بالسبب (وسأُخربك «بشدة» أرغب كذلك؟!

ذابل.» شبه بعضها بل سنٍّا، أكربَ أزهارها تكون أن عىل الصغرية،
َكتب فقد .(١٨٦٣) جراي الدكتور إىل خطاٍب يف ًدا ُمجدَّ باملالحظة تلذُّذه ويتضح
حشوًدا بالفعل رأى فلقد الحظ؛ سعيد رجل «إنه ترينداد: من كروجر خطابات عن ثًا ُمتحدِّ

بظهورها!» ُملتصقة اللقاح حبوب وكتلة البهية، جنس أزهار حول تطري النحل من
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عىل الضوء من بمزيد هوكر دي جيه السري إىل خطابات من التالية املقتطفاُت تُلقي
نفسه: يف عمله أثاره الذي االهتمام

رائعة! ِبنًى من لها يا اليوم. صباح عظيمة مجموعًة فيتش إيلَّ أرسل «لقد
ا» «جدٍّ أستمتع كنُت وإن ألنني، املزيد؛ إيلَّ ترسل أالَّ ويجب كافيًا، قدًرا رأيت قد اآلن
خموًال ذلك أرى املختلفة، األشكال من هائل قدٍر رؤيِة من ا جدٍّ واستفدُت بمالحظتها
تملك كنت ليتك يا عديدة. أياًما نوع كل دراسَة يتطلَّب غايتي تحقيق أن ذلك وبطالة.
الَخْطم ماهية ملعرفة كبريًا وقتًا ص سأُخصِّ املجموعة! دراسة لتتوىلَّ الوقت من متسًعا
أنه أعتقد منه. املنبثقة الشائقة لة امُلعدَّ األشكال من ا جدٍّ الكثري تتبَّعُت الذي ،rostellum
ميسَمني ظهور إىل كبرية نزعٌة يبدو، ما عىل توجد، إذ املياسم،11 أحَد يكون أن يُمكن ال
أن أخىش ثانوية، نقاٍط إىل البحثية ورقتي يف قليٍل سوى أتطرَّق لم أنني مع جانبيَّني.
األجزاء تكيُّف جماَل أن أرى الصفحات! مزدوجة ورقة ١٠٠ إىل مخطوطتها طوُل يصل
أزهار ويف ا. جدٍّ متمايزًة كانت الشمعية اللقاح حبوب أن ن، أُخمِّ أو أظن، يُضاَهى. ال
إىل أُبيَدت وقد التعديالت من للقليل إال تخضع لم أنها يبدو التي السيدة ُخف جنس
تكون رأيت، ما بقدِر األخرى»، األجناس كل «أزهار يف ا أمَّ مفردة. الحبيبات كبري، حدٍّ
السحلب نباتات يف ُمكوِّنًة مًعا الُحزم هذه وتلتحم ُحزم، أربع يف مجتمعًة اللقاح حبوب
يبدو النهاية. يف اثنتنَي ثم أربع ثم حبيبات، بثماني تبدأ الشكل إسفينية عديدًة ُكتًال
بالنظر تقدير»، أقىص «عىل أُخرينَي زهرتنَي إال ح تُلقِّ أن تستطيع ال زهرٌة توجد أْن غريبًا
الوسيلة َكمال ترشح الحقيقة هذه أن أعتربُ العموم؛ يف اللقاح حبوب وفرِة مدى إىل
زهرة» إىل زهرة من عددها، قلة بسبب ا جدٍّ امُلهمة اللقاح، حبوب بها تُنَقل التي امُلبتَكرة

.(١٨٦١)
السحلبيات. أزهار مع رسالتك جاءت عندما اليوم، إليك خطاب إرسال يف أُفكِّر «كنت
بالفعل يجب الفانيال؛ جنس زهور بخصوص تكبَّدته الذي ذلك فظيع عناء من له يا
بالنسبة تسليًة تَُعد السحلبيات ألن ذرة؛ مثقال ذلك كان ولو العناء من مزيًدا تتكبَّد أالَّ
وعملت اهتمامي، بالَغ اإلبيدندرم جنس أزهار أثارت حقيقيٍّا. عمًال تَُعد ا ممَّ أكثَر إيلَّ
أغسطس ٣٠) منها» املزيد بإرسال تُفِسْدني ال الرب، أجل من الصباح؛ طوال عليها

.(١٨٦١
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دورية يف بحثية ورقٍة صورِة يف السحلبيات عن مالحظاته نْرشَ األصل يف يعتزم كان
أنسَب. سيكون منفصل مجلَّد صورة يف ها نْرشَ أن اتضح ما رسعان ولكن اللينية، الجمعية

:١٨٦١ سبتمرب ٢٤ هوكر، دي جيه السري إىل خطاٍب يف قال أنه فنجد
عندما بالفعل. كذلك فت ترصَّ قد أكون وربما بحماقة، فُت ترصَّ أنني تظن أن «أخىش
النهاية يف طولها وصل التي السحلبيات، عن البحثية ورقتي كتابَة أيام بضعة قبل أتممُت
عليها ستُنَقش التي الخشبية األلواح تكلفة يف وفكَّرت الصفحات! مزدوجة ورقًة ١٤٠ إىل
وتنرشها تسحبها، أن اللينية الجمعية عىل سأعرض لنفيس قلت التوضيحية، الرسومات
بدقة، الوضَع عليه عرضت لذا ينرشه؛ قد ربما موراي أن ببايل َخَطر ثم ُكتيب. صورِة يف
إنه فيه يقول اليوم صباح خطابًا إيلَّ أرسل واألرباح. الخسارة تقاُسم عليه وعرضُت
الرسومات تكاليف كلَّ وسيدفع األرباح وسيقاسمني املخاطر، كلَّ هو ل وسيتحمَّ سينُرش،
ستنجح، أم الذريع بالفشل ستبوء كانت إذا ما يعلم والربُّ مخاطرة، إنها التوضيحية.
الشغوفني أولئك إال أحد اهتماَم يُثري لن الُكتيب بأن وأخربته موراي، أخدع لم لكني
الخاصة الوسائل أن أظن الذي االهتمام مقداِر يف ُمباِلًغا أكون أالَّ آُمل الطبيعي. بالتاريخ

ستثريه.» للتلقيح العديدة
الكتاب:] نرش بخصوص موراي السيد إىل التالينَي الخطابنَي َكتَب

[١٨٦١] سبتمرب ٢١ داون،
العزيز سيدي

ورقة كتابَة للتو أتممت مطلًقا. اتباًعا سأتبعه الذي رأيك، بإعطائي تتكرَّم هالَّ
ُمرَفق)، (العنوان اللينية الجمعية دورية يف نرشها أعتزم كنت ا جدٍّ طويلة بحثية
منفصل، مجلَّد يف تُنَرش أن تستحق «ربما» أنها مرة ألول أمس يوم ببايل وخَطر
مرِّ عىل ُجِمعت وقد جديدة، الحقائق والتأخري. العناء عيلَّ ر سيُوفِّ هذا وأن
الغاية تتمثَّل بريدجووتر، أطروحة غرار وعىل شائقة. أراها وأنا عاًما، عرشين
السحلبيات. يف للتلقيح العديدة الوسائل َكمال تبيان يف الورقة هذه من الرئيسية
البحثية ورقتي يف تناولتُه وقد الناس، معظم الهتمام مثريٌ التكاثر موضوع إن
ِعلميٌّ األجزاء بعض أن صحيح قراءته. عىل قادًرا شخص أيَّ تجعل بطريقة
عدد اهتماَم ستُثري البحثية ورقتي أن أظن لكني برتابة، الحقائق ويُرسد بحت

غريهم. دون الطبيعي، بالتاريخ ني املهتمِّ األشخاص من ا جدٍّ كبري
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أنا ا. جدٍّ الصغرية الكتب تكره أنك وأعتقد ا، جدٍّ صغريًا كتابًا سيكون …
جدٍّا مستعد أنني من وبالرغم املوضوع. بشأن «كبرية» شكوًكا أحمل نفيس
ومثريًا شائًقا املوضوع أرى فأنا األمور، تقدير يف أُبالغ أنني عىل للموافقة

لالهتمام.
أن أرجو لكني تُجاملني، أن يف رغبة بأي إطالًقا تتأثَّر أالَّ إليك ل أتوسَّ
منفصل مجلَّد يف البحث سأنرش كنت إذا نظرك. وجهة من رأيك، تعطيني
األرباح، ونتشاطر الخسارة مخاطَر نتشاطر كأن رشوط، بأي فسأقبل بالفعل،
بأنه أُخِربُت رصيًحا، أكون كي ألنني، وحدي؛ املخاطر ًال متحمِّ أنرشه لن لكني

الظروف. هذه مثل يف كتاب بنجاح يهتم نارش أيُّ يوجد ال

موراي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦١] سبتمرب ٢٤ داون،

العزيز سيدي
املخاوف بعض لديَّ كانت ا. جدٍّ السخي وعرضك لرسالتك االمتنان غاية يف أنا
العديَد ن تتضمَّ املخطوطة أن منه متيقن أنا ما كلُّ الضمري. تأنيب وهواجس
اهتمامي، ستثري كانت املقالة أن من متيقن وأنا والشائقة، الجديدة الحقائق من
أي إىل إطالًقا أعرف ال لكني الطبيعة، بعجائب الشغوفني أولئك اهتمام وستثري
تجِربة هذه الدقيقة. التفاصيل هذه بمثل العاديني الناس عامة سيهتم مًدى
األحوال؛ أسوأ يف حتى فادحة خسارٍة عن تُسفر أن يُمكن ال لكنها جريئة،
كبرية مبيعاٍت تحقيَق أن غري بالتأكيد. املبيعات بعَض ق سيُحقِّ أنه أظن ألنني
تثري ما عادًة اهتمامي تُثري التي النقاط إن أجد، فحسبما بالتأكيد. محال
من بل أجيل، من ليس ومرتجًفا، خائًفا التجِربة أخوض لكني آخرين، اهتمام

… أجلك

قائًال: هوكر دي جيه السري إىل خطابًا أرَسل سبتمرب من والعرشين الثامن [يف
أن يف شديد شكُّ يراودني بي! أشدَت بل مني، تسخر لم ألنك نبيل رجٍل من لك «يا
بفشل النرش باء إذا ا جدٍّ سأنزعج للسخرية. ُمثريًا ًفا ترصُّ يكون لن البحثية ورقتي نرش

فقط.» موراي أجل من وذلك ذريع،
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أكتوبر شهر يف وكان إنجازه، ينبغي الذي العمل من الكثري متبقيًا يزال ال كان
فيه: قال هوكر إىل خطابًا وأرسل كيو، من السحلبيات ى يتلقَّ يزال ال

أيًضا: وقال السحلبيات.» كثرة من أَُجن أن كدُت كافيًا. شكًرا أشكرك أن «مستحيل
جنس براعم من رائَعني برعَمني للغاية، كريمة لفتٍة يف فيتش، السيد إيلَّ «أرسل
لذا أبًدا؛ االستثارة رسيَعي يكونا أالَّ أخىش لكني للترشيح، ممتاَزين سيكونان املورمودز،
جنس أزهاِر يف حركٍة من يحدُث ما تُالحظ أن الرب، وُحب اإلحسان أجل من إليك، ل أتوسَّ
من رائعة زهرًة فيتش السيد إيلَّ أرسل كما يُلَمس. أن يجب األجزاء وأيُّ السيكنوتشس،

رأيتها.» سحلبية زهرة أروع البهية، جنس
قائًال: هوكر، جوزيف السري إىل خطابًا أرسل أكتوبر، من عرش الثالث ويف

يف للغاية ا شاقٍّ يوًما قضيت لقد النبيلة. طبيعتك استنفاَد أستطيع ال أنني «يبدو
ِرصت أنني وأعتقد السيكنوتشس، جنس وبراعم البهية جنس زهرة دراسة عىل العمل
حاالت من جميلة حالًة البهية جنس أزهار تَُعد والوظائف. الحركات آليَة أخريًا أفهم
اهتمامي أثار قد موضوع من ما جديدة. وظائَف إىل يُؤدِّي البنية يف طفيف تعديٍل حدوث

بالكثري.» لك أَدين السحلبيات. موضوع أثاره ا ممَّ أكثر كلها حياتي طوال
فيه: قال ،١٨٦١ نوفمرب ١ بتاريخ ًدا، ُمجدَّ نفسه الصديق إىل آخَر خطابًا وأرسل

تكون وقتما البهية جنس من أخرى زهرًة يل ر تُوفِّ أن ا حقٍّ تستطيع كنَت «إذا
رائعة الحالة طلبها؟ يف أُرسل أن األفضل من أليس االمتنان؛ غاية يف فسأكون ا، مستعدٍّ
قرون عرب ينتقل خفيفة ملسة من االستثارة أو اإلحساس ى) يُسمَّ (ما أن املؤكَّد من ا، حقٍّ
استثارت شابه، ما أو لعينة، حرشة ة ثمَّ … «فوًرا» كاملة بوصًة تتجاوز مسافًة االستشعار

املاضية.» الليلة لقاحها حبوب فأطلقت األخرية، زهرتي
تشييَد سيطلب الذي بالشخص يكن «لم والدي:12 عن كوندول دي الربوفيسور قال
أو بالسحلبيات، املتعلِّق عمله عن ا جدٍّ حقيقيٍّا قوًال ذلك كان املختربات.» إليواء قصوٍر
لنفسه يُشيِّد لم ألنه مخترب؛ لديه يكن لم إنه نقول أن الحقيقة إىل أقرَب سيكون باألحرى
جيه السري إىل خطاٍب يف قال فقد السحلبيات». «تلقيح كتاب نرش بعد إال زراعية صوبًة

:(١٨٦٢ ديسمرب ٢٤ (بتاريخ هوكر دي
صغرية؛ زراعية صوبة بناء عىل رأيي استقرَّ لقد ا»! «جدٍّ مهم بخٍرب سأُخربك «واآلن
يل يُِعد أن عيلَّ وعرض جاري، لدى يعمل الذي املمتاز البُستاني الفكرة هذه اقرتَح لقد
وبارع كثرية، جوائَز ويحصد ا، حقٍّ ذكي رجل وهو بإتقان، بناءها يضمن وأن خطًطا،
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تجاِرب بإجراء ا جدٍّ سأستمتع الصرب، من بقليل ننجح سوف أننا يعتقد املالحظة. يف ا جدٍّ
النباتات.» عىل

:(١٨٦٣ فرباير ١٥ (بتاريخ آخر خطاٍب يف ًدا ُمجدَّ وقال
مللئها ق متشوِّ وأنا جاهزة، صارت الجديدة الزراعية الصوبة ألن الخطاب؛ هذا «أُرسُل
بالنباتات ا جدٍّ قريب ا عمَّ تُخربني أن تستطيع هل املدرسة. يف صبي وكأنني بالنباتات،
وهالَّ أطلبها؟ أن ينبغي التي النباتات سأعرف وحينئٍذ إياها، تعطيني أن تستطيع التي
رها» «توفِّ أن يمكنك التي النباتات تلك عىل الحصول بها أستطيع طريقة بأفضِل تنصحني
قارس غرِي يوٍم يف الباكر، الصباح يف الصغرية عربتي أُرسل أن مناسبًا سيكون هل يل.
أعرف ال الليل؟ قبل هنا إىل وتأتي السجاد، من بقطٍع ُمبطَّنًة العربة تكون أن عىل الربودة،
بالطبع) باردًة ستكون (والعربة البارد للهواء التعرُّض من القْدر هذا كان إذا ما إطالًقا
املنزل إىل فالرحلة حية؛ لتبقى اصطناعية حرارة إىل تحتاج التي بالنباتات رضًرا سيُلِحق
النهار).» منتصف يف للغداء السائق اسرتاحُة فيها (بما ساعات خمس حوايل ستستغرق

آخر: خطاٍب يف قال بأسبوع ذلك وبعد
أشدُّ سعادة (إنها نباتاتك بها غمَرتني التي الشديدة السعادة َكمِّ تخيُّل يُمكنك «ال
ابتهاج، بكل بها وأتباهى أذهب وأنا ويدجوود)؛ تَُحف إياه تمنحك أن يُمكن ا ممَّ بكثرٍي
الجمال هذا سنرى كنا ما لربما نباتاتنا، تكن لم لو بأنها لآلخر ا رسٍّ اعرتف كلينا لكنَّ

ورقة.» كل يف الفائق
خطاب: يف قال للغاية، سيئًة الصحية حالته كانت عندما مارس، ويف

حيًة لتبقى اصطناعية حرارة إىل تحتاج التي النباتات عن كلمات بضع ِذكر «أودُّ
املحتوى ح تُصحِّ هالَّ ثالثًا. أو مرتنَي ألراها زحفُت ا. جدٍّ أمتعتني لقد الباردة؛ األجواء يف
هذه عىل العثوَر أستِطع ولم كتبي كل يف بحثُت لقد إيلَّ. ه وتردُّ عليه وتُجيب امُلرَفق

الفصيلة.» معرفة يف بشدة أرغب وأنا األسماء،13
الثالث بتاريخ موراي، إىل وأرَسل .١٨٦٢ مايو من عرش الخامس يف الكتاب نُرش

قائًال: القاه، الذي االستقبال عن يونيو من عرش والثامن عرش
إيلَّ أرسل السماء. َعنان تبلغ إشادًة السحلبيات عن بكتابي يُشيدون النبات «علماء
«ذا دورية ا أمَّ جيد. نقدي مقال وفيها بارثينون»، «ذا مجلة أنت) يكون (ربما ما شخٌص
املكتوب النقدي املقال صاحب لكن واالستخفاف، الشفقة من بمزيٍج فتُعاملني أثنيام»14

يعالجه.» الذي املوضوع عن شيئًا يعرف ال فيها
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«لندن دورية يف األسف، مع املبالغة بعَض يحمل كان وإن رائع، نقدي مقاٌل «يوجد
جراي، آسا ألن أظن؛16 كنت كما مني، حماقًة يكن لم النرش عىل إقدامي لكن ريفيو».15
ريفيو». «لندن دورية تستحسنه ما بقدِر الكتاب يستحسن العالم، يف َحَكم أكفأ يَُعد الذي

بشدة.» الكتاب بيع عملية ستعوق أثنيام» «ذا دورية أن غري
دورية يف نُرش الذي القصري النقدي املقال مؤلَِّف هو بريكيل جيه إم ل املبجَّ كان
ُمتَقن أنه «أظن أضاف: الذي هوكر، دي جيه السري من والدي ِعلم كما ريفيو»، «لندن
يقوله.» ما كلِّ مع تماًما وأتفق السحلبيات، كتاب من كبريًا جزءًا قرأت لقد بالفعل. ا جدٍّ

قائًال: ،(١٨٦٢ يونيو ٣٠ (بتاريخ خطاب يف ذلك عىل والدي ردَّ
املرات عدد أبًدا تعرف لن لكنك ا، جدٍّ أسعدتك إنني تقول العزيز، القديم «صديقي
به أهتم أنني (مع العلمي لعميل استحسانك أقصد ال فيها. أنت أسعدتني التي الكثرية
أتذكَّر زلت ما اليوم، فإىل أعمَق. شيئًا بل آخر)؛ شخص أي باستحسان أهتم ا ممَّ أشدَّ
ومدى املائي، للعالج أخضع كنت عندما أكسفورد، من إيلَّ أرسلته خطابًا شديد بوضوح
عن كتابي حسنًا، حياتي. من تماًما ضجًرا كنت عندما قلبي عىل أدخلها التي البهجة

ال.)» أم يُباع كان إذا ما أعرف ال (لكني نجاًحا ق يُحقِّ السحلبيات
نفسه: الصديق إىل آخَر خطاٍب يف وقال

قلًقا كنت ألنني لكتابي؛ وأوليفر بينثام استحسان عن تقوله بما ا جدٍّ أسعدتني «لقد
الذعًة تعليقاٍت ذهني يف واختلقت فظيعة، بحماقٍة فت ترصَّ أنني أشكُّ وكنت ما، نوًعا
ق حقَّ بعدما اغرتَّ قد داروين السيد أن «يبدو مثل: النقدية، املقاالت يف تُذَكر قد فكاهية

النرش».» تستحق املالحظات أتفه أن يظن وصار النجاح، من ُمعيَّنًا قدًرا
يف اللينية، الجمعية أمام الرئاسية ُخطبته يف للكتاب بينثام السيد استحسان َوَرد
ر املتصوَّ من يكن لم رجٍل من جاء أنه االستحسان هذا قيمة عزَّز وما ،١٨٦٢ مايو ٢٤

رية.] التطوُّ األفكاَر يستحسن أنه اإلطالق عىل
جراي آسا إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٢] يونيو ١٠ داون،
جراي عزيزي

السحلبيات. كتاب من قرأته ما قيمِة تقديِر يف تُبالغ يجعلك الكبري تعاطفك
من والعرشين والسادس مايو من عرش الثامن بتاريخ خ املؤرَّ خطابك لكن
قيمته يفوق بقدٍر اهتمامي أثار املوضوَع أن أعرف بالغ. بارتياٍح غمرني مايو
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عندما تامة بحماقٍة فُت ترصَّ أنني ًرا مؤخَّ أظن بدأت قد كنت لكني الحقيقية،
أن سمعُت ثقة. بكل العالم فسأتحدَّى اآلن ا أمَّ شعبية. شبه صورٍة يف نرشته
… قيمة لرأيهم ن ممَّ آخر أحٍد رأي أسمع لم لكني يستحسنانه، وأوليفر بينثام
مع دقيًقا، يكون أن صعوبَة أشدَّ ما كثرية، أخطاءً ن يتضمَّ مجلَّدي أن شك ال
مفعٌم وأنا ينتقدونني َمن أ… أن ل تحمُّ اآلن أستطيع جهدي! ُقصارى بذلت أنني
مندهش إنني الفائدة. هذه عىل قلبي صميم من أشكرك توَصف. ال باٍل راحُة
اليومية األحداث وسط بالعلم، االهتمام لك يُتيح ما الذهن قوة من تمتلك أنك من
شديد باهتمام يوميٍّا تايمز» «ذا صحيفة أُطالع بلدك. يف تجري التي الفظيعة
يُفكِّر أن ع املروِّ من السالم؟ سيحل متى أمريكي. مواطن أي اهتماَم يُضاهي
الذي الصامت البؤس هذا كل ويف الرائع، بلدكم من كبرية أجزاءٍ خراب يف املرء
َعودة أن استنتاج يف مخطئني اإلنجليز نحن نكون أن آُمل، الكثريون. يعانيه
الفظيع من مستبعًدا. ليس ذلك وأظن طويًال، وقتًا ستستغرق إليكم الرخاء

… املوضوع هذا يف التفكري

جورنال»،17 «سيليمان دورية يف الكتاب عن نقديٍّا مقاًال جراي آسا الدكتور [َكتَب
الُقراء لدى حتى أحَدثه أنه املؤكَّد من الذي االنبهار عن قوية، بكلمات تحدَّث، حيث
سحلبية زهرة عىل ُمبتكرة جديدًة مالحظاٍت أجرى وكذلك املوضوع. عن االطالع القلييل
التي املالحظات، بهذه ترحيبه يوليو) ٢٣ (بتاريخ خطاب يف والدي أبدى وقد أمريكية،
قائًال: طباعة، بروفة أو مخطوطٍة صورِة يف إليه وأُرِسَلت املوضوع ثمار باكورَة كانت

أعاله. َوَرد ما كتبُت بعدما املالحظات، من الكبرية الرِّزمة قرأت املاضية الليلة «يف
يف عيلَّ تفوَّقت لقد رائعة! مالحظات من لها يا قراءته. عيلَّ يتعنيَّ ا عمَّ فكرٌة لديَّ تكن لم
مالحظاتك.» بها غمرتني كالتي شديدة ببهجٍة أسابيَع منذ أشعر لم ل! املفضَّ موضوعي

النقدي:] املقال نرش إىل التايل الخطاب يشري

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] يوليو ٢٨ داون،

جراي عزيزي
بالغة. سعادًة طوابعك أحَدثَت لقد أوًال. أشكرك يشء أيِّ عىل إطالًقا أعرف ال
اتَّكأ وقد بساعة. بعدها أخرى مجموعًة ثم أوًال، منها مجموعًة له18 أخذُت
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حيوية انتعاشة أول تلك كانت إليها. لينظر فعليٍّا مرفَقيه أحِد عىل بجسده
للغاية.» جزيًال شكًرا جراي الربوفيسور تشكر أن «يجب بالقول: اكتفى يُبديها.
للغاية.» طيب «إنه األخرى: املبهمة الجملة تلك قال طويل، صمت بعد املساء، ويف
شديًدا عناءً تكبَّدت العمل، كثرة من إجهادك رغم ألنك، بالفعل كذلك وأنت
فيما لك الشديد امتناني عن أُعربِّ أن يجب واآلن املسكني. العزيز ابننا أجل من
يكن لم السحلبيات! كتاب عن نرشتَه الذي ذاك ممتاز نقٍد من له يا ني؛ يخصُّ
إنني تقييمه. يف ُمبالًغا تكون أن أخىش لكني ذلك، من أفضل يكون أن ممكنًا
شديًدا استحسانًا سينال الكتاب أن إطالًقا ر أتصوَّ أكن لم أنني من تام يقني عىل
مقالة أيَّ تنرش ألن بًا تحسُّ األخرية مالحظاتك إليك أُعيُد أحد. أي من أو منك
العناء يستحق ال ذلك أن يشء كل رغم ترى قد ربما لكنك املوضوع، عن نقدية
بالزهرة املتعلِّقة سيما ال حقائقك، من «العديد» أن أرى كنُت وإن الوقت، وال
غري نقدية. مقالٍة يف تُدَمج أن من «بكثري» أفضُل الشمالية، الخرضاء السحلبية
أصليًة النقدية مقاالتك تكون بأن االهتمام يف تُفِرط أنك أُالحظ ما دائًما أنني

… أنت ابتكارك وحي من

كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية يف الكتاب عن نقديٍّا مقاًال هوكر جوزيف السري [نرش
السري إىل خطاب يف والدي فقال لينديل. امُلحرِّر ألسلوب ُمحاٍك بأسلوٍب كتابته يف ونجح

:(١٨٦٢ نوفمرب ١٢ (بتاريخ جوزيف
راودتني كرونيكل». جاردنرز «ذا يف املنشور النقدي املقال كتب َمن إذن «أنت
توبيًخا تحمل فقرٍة إىل وصلُت عندما لكن الكاتب، هو لينديل أن يف اثنتنَي أو مرًة الشكوك
خدعت أنك أستغرُب ال محتال! من لك يا شكوكي. زالت براون، آر إىل ًها ُموجَّ طفيًفا
ذلك عن مسئول فأنت ذلك، صحَّ إذا ولكن مغروًرا، شخًصا أكون ربما أيًضا. آخرين
أقيَُم فهي منك، صادرة وألنها كهذه، بالغًة إشادًة حياتي يف أتلقَّ لم إنني إذ كبرية؛ بدرجٍة

آخر.» شخص أيِّ من صادرة إشادة أي من عندي
«إنني جراي: الدكتور إىل خطاٍب يف قال عام، بوجه النباتات علماء رأي بخصوص
التاريخ علماء بني ومن النبات.» علماء لدى كتابي القاه الذي النجاح من ا جدٍّ مذهول
ال للكتاب. والبارز البالغ تقديره عن اليل عربَّ النبات، علم يف صني املتخصِّ غري الطبيعي
جود، الربوفيسور من علمُت كما حياته، أواخر يف لكنه قرأه، متى اإلطالق عىل أعرف
أعمال أقيَم ثاني يعتربه كان الذي السحلبيات»، «تلقيح بكتاب إشادته يف ًسا متحمِّ كان
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املؤلِّف يسمع فلم العاديني، الُقرَّاء جمهور عن ا وأمَّ األنواع»». «أصل كتاب «بعد داروين
إىل خطاٍب يف قال ولذا بينهم؛ باملوضوع ني املهتمِّ املريدين من العديد بوجود البداية يف
غري من أحد أيُّ بالكتاب يهتمَّ لم علمي، حدِّ «عىل :١٨٦٢ سبتمرب يف فوكس عمه ابن

سواك.» النبات علم يف صني املتخصِّ
أكتوبر ١٨ ريفيو»، ساترداي «ذا دورية يف الكتاَب يستحسن نقدي مقاٌل وَظَهر
كتاب أثاره الذي الغاضب الَجدل من سينجو الكتاب إن املقال كاتب يقول إذ ١٨٦٢؛
تشريشمان»، ليترياري «ذا دورية يف نقدي مقاٍل يف باملثال هذا ويتضح األنواع».19 «أصل
السيد تعبري أن وهو أَال املؤلِّف؛ عىل أخذَه فقط واحد عيب سوى الكاتب فيه يذكر لم الذي
مبارشة غري طريقًة يَُعد السحلبيات لدى للتلقيح املختلفة بالوسائل إعجابه عن داروين

َخلِقك!» ع َلتنوُّ يا إلهي، يا «عجبًا لقول: ا جدٍّ
(أكتوبر ريفيو» إدنربة «ذي دورية يف لهذا اليشء بعض مشابه انتقاٌد َوَرد وكذلك
استخدام عىل باستمرار يعكف داروين السيد أن إىل املقال كاتب فيه يُشري .(١٨٦٢
الوضع عىل موجود و«والرحيق تجذب»، لكي … فية و«الشُّ جميلة»، «وسيلة مثل عباراٍت
األغراض هذه أن أيًضا «نعرف هكذا: مقالته الكاتُب ويختتم عمًدا». عليه هو الذي

أخرى».» «ذاٍت إبداع ِمن وأفكار أغراض بل أفكارنا، وال أغراضنا ليست واألفكار
تناُول ينتقد مقال ،١٨٦٢ نوفمرب ١٥ بتاريخ ريفيو»، ساترداي «ذا دورية يف ونُرش
السري إىل خطاٍب يف والدي قال املقال، هذا وعن املوضوع؛ لهذا ريفيو» إدنربة «ذي دورية

:(١٨٦٢ ديسمرب ٢٩ (بتاريخ هوكر جوزيف
أكسفورد ِلِخريجي نموذجي مثال وهو باركر، هنري أختي ابن غريبة؛ مصادفًة «إليك
املقال كاتب ُهوية يعرف كان إذا ا عمَّ وسألته اليوم، مساء هنا إىل أتى أوريل، كلية وزميل
«ذي دورية مقال [كاتب يسحق الذي ريفيو»، ساترداي «ذا دورية يف املنشور القصري
أكن لم الكاتب. هو بأنه اعرتف د، الرتدُّ من قليل وبعد إعجابنا، نال والذي ريفيو»] إدنربة
غريبة؟» مصادفًة هذه تكن أََولم ريفيو»، ساترداي «ذا دورية يف يكتب أنه َقط أعرف

ذلك بعد واستخدمها ريفيو»، إدنربة «ذي دورية مقالة كاتب هو آرجايل دوق كان
الدوق، انتقادات عىل واالس20 السيد َردَّ وقد .١٨٦٧ يف املنشور القانون»، «سيادة كتابه يف
فهو السحلبيات. إىل تُشري التي االنتقادات تلك عىل ا جدٍّ الجيدة التعليقات ببعض ُمدليًا
طولها يرتاوح (التي السحلبي األنجريَكم جنس أزهار لدى الرحيقية الغدة أن كيف ح يُوضِّ
الرحيق، إىل للوصول يكفي بما الطويل الُعثة وخرطوم بوصة) و١٤ بوصات ١٠ بني
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مضيًفا ويواصل جميل». ذاتي «تكيُّف بواسطة وذلك الطبيعي، باالنتقاء را يتطوَّ أن يمكن
طول ذات رحيقية بغدة ُخلقت الزهرة أن افرتاض إىل حتًما ستقودنا أخرى نظرية أي أن
التي الزهرة، لزيارة ُمكيَّفة وهي خاص، تأثري بفعِل ذلك بعد ُخلقت الحرشة وأن هائل،
بخصوص أكتوبر) ١٣ أو ١٢ (بتاريخ خطاب يف والدي قال وقد ذلك. لوال عقيمًة ستبقى

النقطة: هذه
أن بيَّنت عندما شديدة، برباعة الدوق عىل الطاولة قلبت إنك لك أقول أن «نسيُت

خاص.» خلٍق بعملية ظهرت العث وحرشات األنجريَكم أزهار أن يعني كالمه
هذا الجديد الدراسة فرع نجد فلن األزهار، بتلقيح املتعلِّقة املؤلَّفات صنا تفحَّ إذا
شهدت الفرتة هذه أن صحيح فوًرا. السحلبيات كتاب نرش بعد كبري نشاط أيَّ شهد قد
،١٨٦٤ يف وهيلدبراند و١٨٦٣، ١٨٦٢ يف جراي، آسا تأليف من بحثية أوراق بضع نرش
ودلبينو أكسل ألَّفها التي األعمال من الكبرية املجموعة لكنَّ ،١٨٦٥ يف وموجريدج
ذلك، من بالرغم تقريبًا. ١٨٦٧ عام يف إال الظهور يف تبدأ لم مولر واألخوان وهيلدبراند
ا، جدٍّ مثمرًة تُصبح أن قبل فيها، تُستوَعب تَزل لم الجديدة اآلراء كانت التي فالفرتة
ذلك بعد الفرع هذا شهده الذي النشاط قياس يمكن وربما مفاجئ. حدٍّ إىل قصريًة كانت
لكتاب ترجمته يف تومسون داريس الربوفيسور أوردها التي القيِّمة، املراجع» «قائمة بأن

بحثية. ورقًة ٨١٤ إىل إحاالت ن تتضمَّ ،(١٨٨٣) مولر ألَّفه الذي األزهار» «تلقيح
املوضوع، عن ثالثًا أو بحثيتنَي ورقتنَي والدي كتب السحلبيات، كتاب جانب وإىل
الثالثة الجنسية باألشكال ُمتعلِّقًة األوراق هذه أُوىل كانت امُللحق. يف مذكورًة ستجدونها
ولم السحلبيات، كتاب أجزاء ألحد تمهيًدا وتُعد ،١٨٦٢ عام يف ونُرشت البهية جنس ألزهار
العينات إحدى من استفادها التي بالفائدة منه اعرتاًفا اللينية، الجمعية دورية يف إال تُنَرش
مجرَّد مختلفًة تبدو التي األنواع تكون أن إمكانيُة إليه أوحت وقد الجمعية. تحوزها التي
والتي بها، القيام اعتاد التي التجاِرب نوعية من تجِربة بإجراء واحد لنوع جنسية أشكاٍل

األزهار:] تلقيح دراسة يف ُمريديه أوائل أحِد إىل امُلرَسل التايل الخطاب يف إليها يُشار
موجريدج21 تراِهرن جيه إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٥] أكتوبر ١٣ داون،
العزيز سيدي

بك؛ الخاصة الجميلة الوصفية والنصوص الطباعة ألواح عىل لك ا جدٍّ ممتن أنا
هي الطبيعي التاريخ يف يل تحيريًا واألشد الهتمامي إثارًة األكثر النقطَة ألن
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عن املعلومات بعض أوضحت لقد النحيل.22 السحلب ألزهار الذاتي التلقيح
عنها. املزيد بتوضيح تُبرشِّ الحالية ومالحظاتك بالفعل، املوضوع

النباتات ح تُلقِّ ربما الحرشات بعض أن أولهما تخمينيَّني؛ رأينَي كوَّنُت
لكني الرأي، هذا عن التخيل وْشك عىل لكني ُمعيَّنة، مواسَم يف متبادًال تلقيًحا
أزهار أن نت خمَّ وثانيًا، القادم. املوسم األزهار عىل نظرًة تُلقي أن أرجو
لكن نفسه، النوع من شكَلني تُمثِّل ربما النحيل والسحلب العنكبوتي السحلب
أرسلت ذلك، عىل وِبناءً التلقيح. ذاتي واآلخر متبادًال تلقيًحا ح يُلقَّ أحدهما
أزهار بعض يُحدِّد أن منه طالبًا معاريف، أحد إىل سنوات بضع منذ خطابًا
نفسها مة بالسِّ تحتفظ كانت إذا ما ويالحظ مميزة، بعالمة العنكبوتي السحلب
يُعلِّم أن منه طلبُت كأنني أحمَق طلبي رأى أنه الواضح من ولكن ال، أم
التايل الربيع يف ستتحوَّل كانت إذا ما لريى تزييني؛ برشيط أبقاره إحدى
حول رباًطا تربط أن حدِّ إىل بالغ بَكرٍم تتحىلَّ هالَّ اآلن، ال. أم حصاٍن إىل
منتون، عن ترحل وعندما العنكبوتي، السحلب أزهار من َدزِّينة نصف سيقان
حالها عىل ستظل كانت إذا ما ألرى إنباتها أنا وسأحاول الرتبة، من اقتلعها
سيكون فيها. تنمو التي والظروف الرتبة نوعية معرفة سأطلب لكني ال، أم
ينتمي منها كالٍّ أن من متيقنني لنكون مميزة بعالمة النبات تعليم رضوريٍّا
مختلفة، مواسَم يف نفُسه، النبات يُنِتج أن أيًضا املمكن من املقصود. النوع إىل
بمثابة مميزة بعالمة امُلعلَّمة النباتات وستكون مختلفة، جذريًة سويقاٍت

دليل.
العزيز سيدي يا الشكر جزيل مع
إخاليص بالغ
داروين يس

ربما التي املتسلِّقة، النباتات عن ورقِتي الربيدية الدفعة هذه ضمن أُرسُل ملحوظة:
منها. أجزاء قراءة تود قد

والدي من وتشجيًعا إرشاًدا أوجل دبليو والدكتور فارار توماس السري نال [كذلك
يف فارار توماس السري تأليف من بحثية ورقٍة إىل التايل الخطاب ويُشري مالحظاتهما. يف
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الفاصولياء أزهار تلقيح عن ،١٨٦٨ هيستوري»، ناتشورال أوف ماجازين آند «أنالز مجلة
القرمزية:]

فارار إتش تي إىل داروين تشارلز من
١٨٦٨ سبتمرب ١٥ داون،

فارار السيد عزيزي
معروفٌة طرحتَها التي لحالتك «الرئيسية» السمات إن القوُل بشدة يحزنني
غري سنوات. عرش حوايل منذ وصفتُها إذ سبقك؛ الذي امُلذنب وأنا بالفعل.
ونقاط املفردة، داة بالسَّ امُللَحق الطَريف كالجزء كثرية، تفاصيَل أغفلت أنني
إعادتها منك أطلب أن إىل مضطر لكني مالحظاتي، إليك أُرسُل كثرية. أخرى
ا، جدٍّ الفتة الحقائق أن عىل تماًما أُوافق أخرى». نسخًة أملك «ال ألنني إيلَّ؛
هو العسل نحَل أن من متيقن أنت هل بها. تطرحها التي بالطريقة سيما ال
فلتُوِل متيقنًا، كنَت إذا خربتي. يعارض فهذا ويقطعها؟ األوراق يَقِرض الذي
املوضوع أن أظن ال متيقنًا. تكن لم إذا احذفها أو التوضيح، من مزيًدا النقطَة
«أنالز مجلة إن القول يُمكنني ولكن اللينية، الجمعية لتنرشه يكفي بما جديٌد
كرونيكل» جاردنرز «ذا دورية أو هيستوري» ناتشورال أوف ماجازين آند
فسأُرسل شئَت، إذا تضيع. أن ا جدٍّ املؤسف ومن مالحظاتك، بنِرش ستسعد
توِرد أن يجب الحالة، هذه يف مني. مذكِّرة مع املجلتنَي كلتا إىل البحثية ورقتك
سطًرا مالحظاتك قبل تكتب أن امُلستحَسن من سيكون وربما واسمك، عنوانًا،
منها. وأتمُّ مالحظاتي عن مستقلٌة مالحظاتك إن وتقول ورقتي إىل فيه تشري
من بت وتعجَّ عديدة، سنوات دامت فرتة بعد رسيًعا كلها ورقتي قرأُت لقد
املتبادل التلقيح هي النهائية الغاية بأن القائلة الحجَة به طرحُت الذي الحذر
تماًما آنذاك بها مقتنًعا كنت التي الحجة وهي املختلفة، املفردة األزهار بني
النبات. علماء كلَّ ستصدم الفكرة أن أعرف كنت لكني اآلن، بها اقتناعي قدَر

مألوًفا. يصبح أن يف الرأي هذا بدأ واآلن
معظم يف يتطلَّب ذلك لكنَّ اللقاح، أنابيَب اخرتاق ترى أن الصعب من ليس
مقداره بؤري بُعد ذات مفردة عدسة تحت الترشيح عىل التدريب بعض الحاالت

فقط. البداية يف للغاية صعبًا هذا وسيبدو البوصة، ُعُرش
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قد العلماء صفوة من طبيعي تاريخ عاِلم إنك ممتاز؛ ُمالِحظ من لك يا
العامة. الحياة أجل من جزئي أو كامل نحٍو عىل به، ي ُضحِّ

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق لك
داروين يس

فلتالِحظها القصعني، جنس أزهار من الحجم كبرية زهرة أيَّ صادفَت إذا ملحوظة:
قبل هنا إىل أتى رجًال أُخرب أن أحزنني لقد رائعة. لديها التلقيح وسيلة ألن بإمعان؛
قد كله العمل بأن القصعني جنس عن رائعة ومخطوطة رسوماٌت ومعه أسابيع بضعة

أملانيا.23 يف بالفعل أُنِجَز
توماس السري إىل ١٨٦٨ نوفمرب ٢٦ بتاريخ خطاٍب من مأخوذ التايل [املقتطف
املالحظة». ُطُرق أفضل بخصوص للنصيحة طلبه عىل «ردٍّا منه، علمت كما ُكتب، فارار،
مذكِّرات وإعداد العمل يف ُقُدًما امُليض هي الُفضىل الخطة أن نظري وجهِة من «أرى
باالهتمام، جديرٌة النتائج أن بعدئٍذ اتضح وإذا النرش، يف كثريًا التفكري دون غزيرة
واألحدث الُفضىل الخطة أن صواب، عىل أنني من متيقنًا لست كنت وإن رأيي، فانرشها.
دراسة إىل ذلك من بدًال واللجوء ُمحدَّدة، نباتاٍت يف التلقيح وسائل وصف عدم هي
كتلة مثل بأكملها، ُمعيَّنة مراتب لدى أو النباتات كل لدى ُمحدَّدة ِبنًى يه تُؤدِّ الذي الدور
أزهار يف األسدية خيوط التحام أو امليسم، قلم عىل املوجودة بالفرشاة الشبيهة الشعريات
بعدما إلخ. إلخ، التُّويج، داخل املوجودة الشعريات أو ُحزمتنَي، ُمكوِّنًة البقولية، الفصيلة

تقرتحها. التي الخطة تكون ربما هذه أن أظن خطابك، إىل نظرت
التسويغ من بكثري أقيَم املالحظات يَرون الطبيعي التاريخ علماء أن تتذكَّر أن ينبغي
بها تُؤدِّي التي الكيفية بمالحظة أمكن، كلما استنتاجاتك، تُعزَّر أن ينبغي لذا املنطقي؛

الواقع.» يف عملها الحرشاُت
اآلالم زهرة جنس تلقيح بشأن والدي مع فارار توماس السري تراَسل ،١٨٦٩ عام يف

املراسالت: هذه عن انطباعاته أعطاني وقد التاكسونيا. وأزهار (الباسيفلورا)
الشائكة، الحادة الحواجز من بدقٍة امُلَعدَّة دة املعقَّ السلسلة أن اقرتحُت قد «كنت
لتحمي خصوًصا مة ُمصمَّ الشائعة، اآلالم زهرة نوع لدى الرحيقية الغدة تحمي التي
وصول ل ولتُسهِّ حها، تُلقِّ لن التي الجامدة الحادة املناقري ذات الطنانة الطيور من الزهرَة
واإلكليل املعلَّق، الطويل األنبوب ا أمَّ حها، تُلقِّ ألنها إليها الصغرية الطنان النحل خراطيم
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ح يُلقِّ ال ألنه النحل فيصدان التاكسونيا، أزهار رحيَق يحوي الذي بالصمام الشبيه املرن
يكون أن ا جدٍّ املمكن من حها. يُلقِّ ألنه إليها الطنان الطائر بوصول ويسمحان الزهرة، تلك
التي البالد يف األزهار بفحص إال دحضه أو صحته تأكيد يُمكن وال قيمة، بال االقرتاح هذا
يقول أن يستطيع كان داروين السيد أن هو اهتمامي يثري كان ما … طبيعيٍّا فيها تنمو
املالحظة نقاط من تقريبًا أخرى نقطة أي عن القول يستطيع كان مثلما النقطة، هذه عن
يوًما بالتحديد النقطة هذه بخصوص بنفيس مالحظاٍت أجريت لكني «نعم، التفصيلية:
مرور بعد يتذكَّر، أن عىل بقدرته آنذاك ا جدٍّ انبهرُت لقد إلخ.» إلخ، ستجد، أنك وأظن ما،
الحمراء.» اآلالم زهرة نوِع يف إليها أشري كنُت التي الغريبة البنيَة الحظ قد أنه سنوات،

يف والدي قال املتبادل، التلقيح أجل من األزهار بتكيُّف االعتقاد انتشار وبخصوص
:١٨٦٨ أبريل ٢٢ بتاريخ بينثام السيد إىل خطاٍب

ضد الفرنسية األعمال يف أحيانًا أُصادفها التي االنتقادات معظم أن من متيقن «أنا
مفاُدها ثابتة بقاعدة أومن فأنا إال. ليس محض جهٍل من ناتجٌة املتبادل التلقيح وترية
الحقيقة يف تكون فهي الذاتي، للتلقيح خصوًصا ُمكيَّفة زهرة ِبنية يصف حني املؤلِّف أن
أزهار تُقدِّم اليوم. إىل َقط اختلَّت القاعدة هذه أن أجد ولم املتبادل، للتلقيح ُمكيَّفًة
هذه بخصوص قلته فيما تريفريانوس انتقدني وقد ذلك، عىل جيًدا مثاًال الشاهرتجية
إن القنربي. جنس يف تماًما خاطئة الذاتي التلقيح فكرَة أن يُظهر هيلدبراند لكنَّ الرتبة،
مالحظات أجريُت وقد ا، حقٍّ بالقراءة جديرٌة القصعني جنس عن البحثية املؤلِّف هذا ورقة

صواب.» عىل أنه وأعرف األنواع، بعض عىل
التي القنربي، جنس أزهار عن هيلدبراند الربوفيسور ورقِة إىل التايل الخطاب يُشري
لندن، كونجرس»، هورتيكالترشل إنرتناشونال ذا أوف «بروسيدينجز دورية يف ت نُِرشَ
تِرد يُحرِّرها. برينجشيم كان التي «يارابورش»، دورية من الخامس املجلَّد ويف ،١٨٦٦

نفسها:] الدورية من السابق املجلَّد يف إليها املشار القصعني بجنس املتعلِّقة املذكِّرة

هيلدبراند24 إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٦] مايو ١٦ داون،

العزيز سيدي
أمس يوم بعثُت لكني البستنة، مؤتمر حضور من تمنعني الصحية حالتي
ون فسيتلقَّ األوراق، من هائل كمٌّ عليهم ينهلَّ لم وإذا املؤتمر، أمني إىل بورقتك
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الشاهرتجية، أزهار عىل كثريًة مالحظات أجريُت لقد رسور. بكل ورقتك
يكاد يشء أيَّ َقط أُالحظ لم لكني الحرشات، بفعل ح لتُلقَّ ُكيِّفت بأنها واقتنعت
تجاربك تُكرِّر أن آُمل لالهتمام. ا جدٍّ املثرية حقائقك يف الكامن التشويق يُضاهي
النباتات من العديد عىل سيما وال أكرب، نطاٍق عىل القنربي جنس أزهار عىل
أزهار أفراد بعض مثل مفردة، خاصة حالًة نبتتك تكون ربما إذ املختلفة؛
التي السحلبية واألزهار اآلالم وأزهار جارتنر، وصفها التي وغريها، اللوبيليا،

… سكوت السيد وصفها
القصعني، جنس عن الرائعة مذكِّرتك قرأُت قبل، من إليك كتبُت أن منذ
السحلبيات بنية دراسَة بدأُت عندما أُثري ما بقدِر تقريبًا اهتمامي أثارت وقد
«أصل كتاِبي يف عديدًة نقاًطا باألمثلة ح تُوضِّ البحثية ورقتك إن مرة. ألول
ثالثة أو نوَعني سوى أعرف أكن لم وألنني األعضاء. ل تحوُّ سيما ال األنواع»،
ذلك إىل املتك خاليا إحدى ل تحوُّ كيفية من بت تعجَّ ما كثريًا الجنس، هذا يف
توضيَح أحسنت أنك وأرى للتحريك، القابِل امللعقة أو بالطبق الشبيه الشكِل
هذه عىل أقوى إرصاًرا تُِرصَّ لم أنك من متفاجئ لكني شديدة، برباعة التدرُّجات

النقطة.
نفس إىل النهاية يف تصل لم إذا بكثري أكربَ ستكون دهشتي أن الحق
التلقيح وسائل من كبري عدٍد يف يتجىلَّ حسبما النباتات، كل بأن اعتقادي
بحبوب آخر إىل حني من ح تُلقَّ أْن إىل مجهول، ما لسبٍب تحتاج، الجميلة،
سيدي يا تحياتي وأصدق احرتامي خالص مع مختلفة. مفردة زهرة من لقاح

العزيز.
إخاليص بالغ لك
داروين يس

أقيَم يَُعد الذي األزهار»، «تلقيح مولر هريمان الراحل كتاب إىل التايل الخطاب [يشري
وقد السحلبيات». «تلقيح كتاب من نشأت التي املؤلَّفات من الهائلة املجموعة بني كتاب
اإلشارة وتجُدر .١٨٨٣ يف تومسون داريس الربوفيسور بقلم له إنجليزية ترجمة نُرشت

460



األزهار تلقيح

٦ بتاريخ مؤرَّخة العمل هذا ُمستهل يف والدي بقلم املكتوبة التمهيدية» «املقالة أن إىل
كتاباته:] آخر تكون تكاد فهي وبذلك ،١٨٨٢ فرباير

إتشمولر إىل داروين تشارلز من
١٨٧٣ مايو ٥ داون،

العزيز سيدي
لم شديد، ببطء األملانية اللغة وقراءتي املقاطعات، أنواع لكل تعرُّيض بسبب
إخبارك بسعادِة أحظى أن يجب لكني ،٨٨ الصفحة إىل إال كتابك قراءِة يف أصل
العديدة، املبتكرة األصلية املالحظات عن النظر بغض ا. جدٍّ قيًِّما عمًال أراه بأنني
إىل اإلشارة يف للغاية مفيًدا العمل هذا سيكون بالطبع، األهم الجزءَ تُشكِّل التي
الحرشات أنواع عدد من ا جدٍّ مذهول إنني املوضوع. هذا بخصوص أُنِجز ما كلِّ
الطُُّرق بأكثر عِملَت أنك املؤكَّد من مختلفة. أزهاٍر إىل زياراتها لَت سجَّ التي
ستكون أنها إىل «نيترش» دورية ُمحرِّر أشار عام، نصف حوايل قبل مثابرة.
بهذا بالفعل أنجزتَه بما الطبيعي التاريخ علماء من عدٌد قام إذا هائلة مهمة
قائمة بقراءة بالغة سعادٌة انتابتني الحرشات. زيارات بخصوص الكبري الحجم
أحيانًا النحو. هذا عىل مًعا موضوعًة املراجع كلَّ حياتي يف أَر لم ألنني مراجعك؛
تماًما يُدرك لم سربينجل كيه يس إن قلُت عندما مخطئًا أكون أن أخىش كنت ما
اطمأنَّ قد قلبي لكن األزهار، بنيِة من النهائية الغاية هو املتبادل التلقيح أن
املمتاز كتابه شهرة ذيوع يف أسهمُت أنني أعتقد بأْن بالٌغ رًضا ويغمرني اآلن،
اإلسهام مقدار هو مراجعك، قائمة يف أدهشني ما أكثَر أن غري أعمَّ. نطاٍق عىل
ببايل يخطر لم إذ املوضوع؛ هذا بخصوص شخصيٍّا أنا به أسهمُت الذي الكبري
يف شكٌّ لدي فليس ذلك، من بالرغم ككل. البحثية أوراقي جميع يف أُفكِّر أن َقط
إسهاماتي. حجم تقديِر يف تُبالغ جعلك قد اآلخرين ملجهودات البالغ تقديرك أن

تحياتي. وأصدق واحرتامي، شكري خالص مع

إخاليص بالغ لك
داروين تشارلز

علمي، حدِّ عىل تقريبًا، إنجلرتا يف باملوضوع املهتمني لجميع كتابك ذكرُت ملحوظة:
امللكية. الجمعية إىل نسخٍة إرسال وطلبُت
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األخري:] املوضوع نفس إىل برينس، الدكتور إىل امُلرَسل التايل، الخطاب [يشري

برينس دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٨] أغسطس ٢٩ داون،

العزيز سيدي
نظرية تاريخ يف «إسهامات مقالك إيلَّ أرسلت أنك عىل لك االمتنان غاية يف إنني
األشياء، بعض عىل جديًدا ضوءًا يُسلِّط إنه اهتمامي. بالغ أثار وقد التلقيح»،25
تقديرك يف قلبي صميم من معك أتفق أعرفها. أكن لم أخرى بأشياء ويُعرِّفني
يظلَّ لم أنه عىل مريًرا أسًفا آَسف وكم يسسربينجل، العزيز الراحل لعمِل البالغ
إتش تغمر أنك أذكر أن أيًضا يُسعدني التقدير. هذا تنال مجهوداته لريى حيٍّا
والتسويغ املالحظة يف رائعة براعة ذا رأيتُه ما دائًما الذي بالغ، بتقدير مولر
ترجمة بإصدار إنجليزي نارش إقناِع إىل جاهًدا اآلن أسعى ذا أنا وها املنطقي.

األزهار». «تلقيح لكتابه إنجليزية
فرتتيبك أعمايل. عىل ا جدٍّ النبيلة تعليقاتك عىل أشكرك دعني وأخريًا،
جعلني قد منهجيٍّا ترتيبًا املوضوع هذا يف بها اإلسهاَم استطعُت التي لألعمال
ذلك، ورغم اإلطالق! عىل قبُل من أراه كنت ا ممَّ بكثري أقيَم الشخيص عميل أرى

أستحق. ا ممَّ أكثُر عنِّي ذكرتَه ما يكون أن أخىش
واالمتنان. اإلخالص بالغ لك حامًال العزيز سيدي يا سأبقى

داروين تشارلز

الذي «نيترش»، دورية يف جراي الدكتور مقاَل التايل الخطاب كتابة يف السبب [كان
[:١٨٧٤ يونيو ٤ يف نُرش والذي سلًفا، إليه أُشري

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٤] يونيو ٣ داون،

جراي عزيزي
الذي الشهر، من الرابع بتاريخ خ املؤرَّ خطابك يف ًدا ُمجدَّ يدك خطِّ برؤية ُرسرُت
أسبوع حوايل منذ إعالٍن برؤية فوجئت قريبًا. تفاصيله من للمزيد سأتعرَّض
نسخًة اليوم صباح يُت وتلقَّ عني، مقاًال «نيترش» دورية يف ستكتب أنك فيه ذُكر
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عن صادر أنه سيما ال اإلطالق، عىل عني ُكتب ما أعظم إنه نرشه. قبل املقال من
الجانبية. تعليقاتك بعض خصوًصا عميقة، بسعادة غمرني لقد مثلك. رجٍل
حال بأيِّ براون روبرت باسم مقرتنًا اسمي أرى أن إىل أعيش أن يل الرائع من
من لسخريٍة ستتعرَّض أنك من متيقن ألنني جريء؛ رجل أنك غري األحوال. من
من البالغ الترشيف هذا بمثل أحَظ لم إنني النبات. علماء من بقليل ليس عدٍد
أصعبَها وما اإلمكان، قدَر الحذر ي توخِّ أُحاول ويجعلني يُفيدني أن وآُمل قبل،

… ذلك يستمرَّ أالَّ آُمل لكني شديد، بفخر أشعر مهمة! من

حبوب أن حدِّ إىل محكًما ترتيبًا ُمرتَّبة الهيديكيم جنس أزهار أن مولر فريتز [الحظ
والدي تنبُّؤ التايل الخطاب يف ويِرد حولها. تحوم التي الفراشات بأجنحة تُنَقل اللقاح

املالحظة:] بهذه

إتشمولر إىل داروين تشارلز من
أغسطس١٨٧٦ ٧ داون،

مقتنًعا وكنُت اهتمامي، بالَغ الهيديكيم جنس أزهار عن أخيك مقالُة أثارت …
من كبرية حرشات أجنحة بأطراِف ح تُلقَّ األزهار بأن عاَمني حوايل قبل ا جدٍّ
األزهار يالحظ أن رجٍل من ألطلب الهند إىل خطابًا أرسلت أنني حدِّ إىل العث،
و٣٠ حرشًة ٢٠ بني يرتاوح عدًدا إيلَّ أرسل وقد عمله، أثناء يف العث ويصطاد
مة، مهشَّ كلها فوصلت ا؛ جدٍّ سيئة تعبئًة ُمعبأًة كانت لكنها الهول، أبي عث من

… يشء إىل ل التوصُّ أستِطع ولم

إخاليص بالغ لك
داروين يس

فرباير ٢٥ (بتاريخ جراي الدكتور إىل ُمرَسل خطاٍب من مأخوذ التايل [املقتطف
ق: تحقَّ قد آخر تنبُّؤ إىل يشري وهو (١٨٦٤

أحد. من خطاباٍت ى أتلقَّ ال الطيب، العزيز هوكر وباستثناء بالطبع، أحًدا أَر «لم
كثرة من ُمنهًكا كان وإن خطابات إيلَّ يرسل ما غالبًا حقيقي، صدوق صديق كأيِّ فهو،

العمل.
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أوف «جورنال دورية يف ستظهر بحثية ورقة مع اهتمامي، بالَغ أثار خطابًا يت تلقَّ
وتُبنيِّ ترينداد، من كروجر الدكتور تأليف من سوسايتي»، لينيان ذا أوف بروسيدينجز ذا
الذي املوضع عن قلته فيما حتى البهية، جنس أزهار عن ذكرته ما كلِّ يف تماًما ُمحق أنني
أن وأرى قلُت. كما الشفية، ليقضم الزهرَة يزور الذي بالنحل اللقاح حبوب عنده تلتصق
واملمتلئة بالدلو الشبيهة الشفية وفائدة السحلبية جردل جنس أزهار عن كروجر كالم
ألن يؤدي ذلك أن «أظن» فأنا جيًدا، ُمبلًَّال النحل كان وملَّا اإلطالق، عىل األفضل هو باملاء

بااللتصاق.»] اللزج للقرص يسمح ا ممَّ ملساء؛ شعرياته تصبح

سابورتا دو املاركيز إىل داروين تشارلز من
١٨٧٧ ديسمرب ٢٤ داون،

العزيز سيدي
يف عليه سأردُّ كنت الذي ا، جدٍّ الشائق الطويل خطابك عىل بصدٍق أشكرك
ح سأُرشَّ أنني قبُل من أسمع لم لندن. يف رت تأخَّ أنني لوال ذلك من أبكَر وقٍت
أالَّ أكاد ا، جدٍّ منعزلة حياًة أعيش وألنني املعهد. يف باملراسلة عضًوا ألصبح
اللطيف تعبريك إن صدق بكل القول وأستطيع التكريمات، هذه بمثل أتأثَّر
إذا نفسه، االنتخاب من بكثري أشدَّ سعادًة وسيمنحني منحني قد التعاطف عن

انتُخبت.
ر تتطوَّ لم الفلقة الثنائية النباتات أن فيها طرحَت التي فكرتك أن أرى
مندهش أنا رائعة. فكرٌة ة املاصَّ الحرشات تطوَّرت بعدما إال كبري نحٍو عىل
عندما دائًما يحدث ما هذا لكن قبل، من ببايل تخطر لم الفكرة هذه أن من
سابًقا أظهرُت … مرة ألول غامضة لظاهرٍة بسيًطا جديًدا رشًحا املرء يسمع
ورائحتها األزهار جمال أن مفاُده وجيًها افرتاًضا نفرتض أن نستطيع أننا
ترتاد التي الحرشات وجود إىل تُعزى قد أشياء كلها الغزير ورحيقها الحلوة
ذلك من أبعَد حدٍّ إىل تصل تنرشها، أن آُمل التي فكرتك، لكن األزهار،
الفرتات يف للثدييات الكبري ر التطوُّ أن بخصوص ا أمَّ بكثري. أهم وهي بكثري
ينبغي أنه فأظن الفلقة، ثنائيات ر تطوُّ بسبب َحَدث قد األخرية الجيولوجية
يُمكن ال ذلك، إىل وما والخيول واألبقار كالغزالن الحيوانات، بعض أن إثبات
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الفلقة وأحاديات النجيلية الفصيلة نباتات عىل فقط تغذَّت إذا وتزدهر تنمو أن
هذه عىل دليل أيُّ يوجد أنه أعتقد وال الرياح، بواسطة ح تُلقَّ التي األخرى

النقطة.
الفلقة، ثنائيات أشكال أقدم من ى تبقَّ ما تلقيِح طريقِة بدراسِة اقرتاحك إن
أخرى. موضوعات إىل اهتمامي هُت وجَّ ألنني بنفسك؛ به تهتم أن وآُمل ا، جدٍّ جيٌد
التي الحرشات بواسطة ح تُلقَّ املجنوليا جنس أزهار إن يقول دلبينو أن أظن
أزهار عىل تنطبق نفسها الحقيقة هذه كانت إذا أتفاجأ ولن البتالت، تقضم
أن إىل نزعٌة راودتني الثاني، الجنس هذا أزهار إىل نظرُت فكلما النيلوفر. جنس
بنت نوع أن رغم لة، معدَّ أوراًقا ال لة ُمعدَّ أْسِديٌة البتالت إن القائل بالرأي أعرتف
أن يُمكن الحقيقية األوراق بعض أن يبدو، ما عىل ح، يوضِّ Poinsettia القنصل
علم يف َقط سليًما ًسا تأسُّ س أؤسَّ لم إنني القوُل يؤسفني ملوَّنة. بتالت إىل ل تُحوَّ
بأي أُديل أنني أدَّعي أن أستطيع ال لذا خاصة؛ نقاط سوى أدُرس ولم النبات
بما ُرسرت لكني إلخ، الجنتوم، وجنس املخروطيات أزهار عىل تعليقاتك عن رأي
نوٍع إىل واحد نباٍت يف واألنثوية الذكرية األعضاء فيه توجد نوٍع ل تحوُّ عن تقوله
السواري تكثُّفات بواسطة واحدة، زهرة يف واألنثوية الذكرية األعضاء فيه توجد
باألسفل. الذكرية واألزهار القمة، من بالقرب األنثوية األزهار يحمل فرٍع عىل
وإذا رسمتك، سأُريه وحينها قريب، ا عمَّ هنا إىل سيأتي هوكر أن ع أتوقَّ
بإنجاز اآلن ا جدٍّ مشغول إنه بشأنها. إليك فسأُرسل مهمة، تعليقات بأي أدىل
إزعاجه، أُريد ال لذا أمريكا؛ إىل االستكشافية رحلته بعد رة املتأخِّ األعمال بعض
املتعلِّقة املوضوعات بعض عىل ابني مع حاليٍّا أعمل للغاية. قصرية برسالة ولو
غري زالت ما لكنها ا، جدٍّ شائقة نتائَج إىل ل ونتوصَّ األعضاء، وظائف بعلم

… إليك إرسالها لتستحقَّ يكفي بما مؤكَّدة

املجنون صديقك
داروين يس

فرتة بعد وذلك السحلبيات»، «تلقيح كتاب من ثانية طبعة نُرشت ،١٨٧٧ عام [يف
إنها القول يمكن بل الجديدة، الطبعة صياغة أُعيدت األوىل. الطبعة كتب كل نفاد من
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يَدين املؤلِّف كان الجديدة، العلمية املواد من كبري قدٌر إليها وأُضيف جديد، من ُكتبت
مولر. فريتز لصديقه بمعظمها

جراي: الدكتور إىل خطاٍب يف قال الطبعة، هذه وبخصوص
هذا أتبع أن قرَّرت الرتدُّد، من الكثري فبعد أبًدا. ًدا ُمجدَّ الكتاب أملس لن أنني «أظن
ًدا ُمجدَّ أملسها وال واحدة مرًة بتصحيحها أكتفي أن أي املستقبل؛ يف كتبي كل مع النهج

الجديدة.» املواد عىل للعمل قليلة طاقة من لديَّ ى تبقَّ ما أستخدم لكي أبًدا؛
التي كتلك الحقائق، من كبرية مجموعاٍت مراجعة عىل قدراته بتضاؤل شعر ربما
يف قال فقد بالتأكيد. تتضاءل لم املالحظة عىل قدراته لكنَّ جديدة، طبعات إعداد يتطلَّبها

[:١٨٧٨ يوليو ١٤ يف داير السيد إىل خطاٍب

داير عزيزي
أُلقي كنت وبعدما أزَهرت، ثم كيو، من ديلباتا تاليا نوع من زهرة إيلَّ أُرِسَلت
عليها وعملُت مجنون، شبه جعلتني آخر، إىل حني من عابرًة نظراٍت عليها

البهية. جنس أزهار كحالة عظيمة حالة إنها كامل، أسبوع طوال
عىل املدقة تلتف عندما تهتز كلها الزهرة أن حد (إىل بُعنف متحرِّكة املدقة
َعرب وَعَريض جانبي وضٍع يف الخيطان يُنتَج بلمسة، تُثار فعندما فجأة)؛ نفسها
الرائع من لة. امُلعدَّ األسدية أو البتالت إحدى من مبارشة) الرحيق (فوق الزهرة
داخل منتصبة شعرة تُدَخل عندما ضعيفة قوة تأثري تحت الظاهرة مشاهدُة
الستايلديوم فأزهار علمي، حد عىل حرشة. أي تُزرها لم السن» «صغرية زهرة
املدقة لدينا الحالة هذه ويف حساسة، مدقة فيها توجد التي الوحيدة الحالة هي
املتبادل، التلقيح حدوث العجيبة الحركُة تَضمُن التاليا،26 زهرة ويف واألسدية.

ُمتعدِّدة. أزهاًرا النحل زار إذا
معك أزَهَر إذا الرسالة: هذه من باملغزى وسأُخربك بايل أرحُت قد اآلن
بالرب فأستحلفك ديلباتا، التاليا جانب إىل التاليا أنواع من آخر نوع أيُّ
طحالب مع صفيحي «صندوق يف منها بضًعا إيلَّ ترسل أن القديسني وكل

رطبة».
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وزائراتها «األزهار الشائق كرينر لكتاب أوجل الدكتور ترجمة نُرشت ،١٨٧٨ عام [يف
الخطاب يف يتضح (كما اهتمامه بالَغ الرتجمة أثارت الذي والدي، أسَهم وقد املدعية». غري

االستهاللية:] االستحسان كلمات ببعض التايل)،

أوجل دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٨] ديسمرب ١٦ داون،

ع. أتوقَّ كنت ا ممَّ حتى أفضُل أنه اتضح الذي كرينر، كتاب قرأُت قد اآلن …
ومألوفة قوية إنجليزية بلُغة ومكتوبًة النهار، كضوء واضحًة الرتجمة يل تبدو
اإلنجليز الُقرَّاء جمهور فْهم عىل تستعيص أن من اليشء بعَض قِلق إنني جيدة.
ًما ُمقدَّ يكن لم ما الفائدة، القليل السهل املحتوى يحبُّون أنهم يبدو الذين
بقدٍر أعتقد، ما عىل سعداء، حينئٍذ فيصبحون الصيت، ذائع شخٍص من لهم
أي عىل مخطئًا. أكون أن الرب من أرجو املفهوم. غري املحتوى من كبري
بالغ لك النبات. لعلم ا جدٍّ جليلة خدمًة أوجل والسيدة أنت قدَّمت لقد حال،

إخاليص.

داروين يس

االستهاللية. تعليقاتك يف بالًغا ترشيًفا فتني رشَّ لقد ملحوظة:
السيد إىل خطاب يف السحلبيات تلقيح عن كتابه إىل اإلشارات آخر من واحدة [َوردت
من أبي َغَمرت التي البالغة السعادة مقدار وتُظِهر .١٨٨٠ فرباير ١٦ بتاريخ بينثام،
التي باملالحظات رسوًرا نفسه يف يبث كان العمل هذا تذكُّره وأنَّ املوضوع، هذا دراسة

دائًما): دأبه كان (وهذا نرشه أعقبت التي اإلشادة وليس نرشه، سبقت
بسعادٍة ممزوًجا تفكريي يكون ما وأحيانًا السحلبيات، هذه رائعة، ملخلوقات «إنها

تلقيحها.»] طريقة يف بسيطة نقطًة فهمت أنني أتذكَّر عندما بالغة

هوامش

.٤١٩ الصفحة النبات»، علم «تاريخ كتاب زاكس، (1)
.١٧٥٠–١٨١٦ سربينجل، كونراد كريستيان (2)

.٨٠ الصفحة ،١٨٧٤ «نيترش»، دورية (3)
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.١٧٩٣ برلني، وتلقيحها». األزهار شكل يف الطبيعة رس «اكتشاف (4)
الورقة هذه أن يبدو .٧٢٥ الصفحة ،١٨٥٧ كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية (5)
هذه «أُنِجَزت أصدقائه: أحد إىل خطاب يف قال إذ إضافيٍّا». «وقتًا عمله من جزءًا كانت
إىل الذهاب إىل اضُطررت ولذا الظُّهر؛ بعد البقولية الفصيلة عن اللعينة البحثية الورقة

كامًال.» أسبوًعا بارك مور
البتالت أن فستجد القرمزية، الفاصولياء أزهار أحواض أحِد إىل نظرت إذا (6)
ملحوظة [هذه النحل. بأقدام مخدوشة كلها فقط «األيرس» الجانب عىل املوجودة الجناحية

داروين.] يس كتبه الذي األصيل الخطاب يف واردة
ظهرت ،١٨٦١ عام ويف .٨٢٨ الصفحة ،١٨٥٨ كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية (7)
فيها ح َرشَ ،٥٥٢ الصفحة كرونيكل»، جاردنرز «ذا دورية يف التلقيح عن أخرى ورقٌة
ال أنها العناقية أزهاِر إىل جذبه ما وكان الكربى. العناقية نبات أزهار يف الحرشات تأثري

أبًدا. بذوًرا تُنتج وال الحرشات تزورها
مجلة يف قصرية رسالًة نرش وقد الحرشات. عادات يف التباين أدَرك بالطبع (8)
التينينا حرشات كانت إذا ا عمَّ متسائًال ،١٨٦٠ إنتليجنرس»، ويكيل «إنتومولوجيستس

األزهار. تمتص األخرى العث وحرشات Tineina
«ذا دورية يف الزهرة، هذه تخصيب طريقة عن قصرية بحثيًة ورقًة نرش (9)

.١١٦٦ الصفحة ،١٨٧١ كرونيكل»، جاردنرز
علماء بني سيما ال االهتمام، بعض حازت املقالَة هذه أن يبدو .١٨٦٠ يونيو ٩ (10)

.١٨٦٠ نرشها، أعادت إنتليجنرس» ويكيل «إنتومولوجيستس مجلة ألن الحرشات؛
العلوي. امليسم من ُمعدَّل شكل إنه (11)

إيه فيزيك ساينس دي «أرشيف مجلة إلخ»، داروين، عىل «نظرة كتاب (12)
(مايو). ١٨٨٢ ،٤٨١ الصفحة السابع، املجلَّد الثالث. العدد ناتورال»،

سياٍق يف حة، موضَّ النباتات أسماء بخصوص ه تُحريِّ كانت التي الصعوبة (13)
٢١ (بتاريخ أرسله خطاٍب من مقتطفة فقرٍة يف عليها، يعمل كان ترمس بزهرة متعلِّق
منها اشرتيت التي املشتل، حديقة إىل «أرسلُت هوكر: دي جيه السري إىل (١٨٦٦ يوليو
إنه يقول والرجل الشائع»، األزرق الرتمس «زهرة إنها يقول ردٍّ سوى أتلقَّ ولم البذرة،
أن املفرتض من التجارَب يُجرون الذين األشخاص وإن الالتينية، يعرف وال عاِلًما، «ليس

األسماء».» يعرفوا
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.١٨٦٢ مايو ٢٤ عدد (14)
.١٨٦٢ يونيو ١٤ عدد (15)

الوقت ذلك يف النقطة هذه بخصوِص تراوده تزال ال الشكوك كانت ذلك، ومع (16)
قرأت ألنك سعيد «أنا يونيو): ٨ (بتاريخ أوليفر الربوفيسور إىل خطاٍب يف قال إذ تقريبًا.
أشكُّ كنت شيئًا حياتي يف أنرش لم ألنني يبدو؛ ما عىل وتستحسنه السحلبيات، عن كتابي
أثار املوضوع أن أظن هذا. يف أشكُّ زلت ما بل الكتاب، كهذا بالنرش جدارته يف بشدة

قيمته.» يفوق بقدٍر اهتمامي
هذه يف َوَرد .١٣٨ الصفحة والعرشون، الرابع املجلَّد جورنال»، «سيليمان (17)
الخرضاء الشمالية السحلبية نوع ا أمَّ هوكر. سحلبية نوع تلقيح عن تقريٌر املقالة
املجلَّد يف جراي الدكتور كتبها التي إلخ» «إحصاء، مقالة يف فنُوقش ،P. hyperborea
لكتاب ثاٍن نقدي مقال يف أخرى، أنواع مع أيًضا، ونوقشت ،٢٥٩ الصفحة نفسه،

.٤٢٠ الصفحة يف السحلبيات
مريًضا. كان أوالده من واحٌد (18)

نقاط بضع حذف (مع ظهر كان لو السحلبيات كتاب أن جراي الدكتور ذكر (19)
املؤلِّف سيُقدِّسون الطبيعي الالهوت علماء لكان األنواع»، «أصل كتاب قبل منه) تافهة

يلعنوه. أن من بدًال
.١٨٦٧ أكتوبر ساينس»، أوف جورنال «كورتريل دورية يف منشور مقال (20)

.١٨٧١ الطبيعي»، االنتقاء نظرية يف «إسهامات كتاب يف نرشه وأُعيد
املسحور»، الباب وعناكب الحاصد «النمل كتاب مؤلِّف موجريدج، السيد الراحل (21)

إلخ. … منتون» «نباتات وكتاب
أن يتمنَّى تجعله التي األشياء أحد إن مور نورمان للدكتور مرة ذات قال (22)
إذ النحيل؛ السحلب أزهار انقراض يشهد أن يف رغبته هو السنني من آالف بضعة يعيش

النهاية. هذه إىل ستؤدِّي لديها املوجودة الذاتي التلقيح عادة أن يعتقد كان
يقصده الذي القصعني أزهار تلقيح ُمالِحظ وهو أوجل، دبليو الدكتور نََرش (23)
بدماثة يتحدَّث وهو .١٨٦٩ ريفيو»، ساينس «بوبيلر دورية يف نتائجه هنا، داروين
غري وزائراتها «األزهار كرينر لكتاب ترجمته مقدمة يف بوالدي عالقته عن وامتنان ولباقة

املدعية».
فرايبورج. يف النبات علم أستاذ (24)
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.١٨٧٧-١٨٧٨ إلربفيلد»، زو جيفريبيشوله كيه دير «بروجرم مجلة (25)
وهي ،Maranteae املارانتا أفراد بعض يف انفجاريٍّا ترتيبًا هيلدبراند وصف (26)

التاليا. جنس إليها ينتمي التي القبيلة
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عرش الحادي الفصل

املتبادل التلقيح نرشكتاب«تأثريات
النباتية» اململكة الذايتيف والتلقيح

١٨٧٦

الكتاب، هذا من األول الجزء يف ذاتية» «سرية فصل يف َوَرد كما الكتاب، هذا [يُشكِّل
التي املتبادل التلقيح نتائج أهمية مدى يُظهر ألنه السحلبيات»؛ «تلقيح لكتاب تكملًة
التلقيح ذرية أن إثبات خالل فمن الكتاب. ذلك يف املوصوفة اآللياُت حدوثها تضمُن
تُؤثِّر التي الظروف أحد أن أوضَح الذاتي، التلقيح ذرية من حيويًة وأكثر أقوى املتبادل
األبوي أصلها تكيُّف درجة هو البقاء أجل من الرصاع يف السن الصغرية النباتات مصري يف
يف أظهر، قد كان (الذي الرصاع شدَة بأن اقتنع فقد ثمَّ ومن املتبادل. التلقيح لحدوث
يكفُّ ال انتقائي تأثرٍي لقوِة مقياٌس السن) الصغرية النباتات بني وجوده أخرى، مواضَع
عىل قدراتها يف يُؤثِّر أن يُمكن الزهرة بنية يف تعديل كل واستبعاد التعديالت تصفية عن

املتبادل. التلقيح
الصعبة املشكالت عىل الضوء يُلقي إذ أخرى؛ ناحية من أيًضا قيًِّما الكتاب ويَُعد
ترتبط املتبادل التلقيح عن الناجمة الزائدة فالحيوية الجنيس. النشاط بأصل املتعلِّقة
التلقيح أن حد إىل ا، جدٍّ صحيح وهذا الظروف. تغريُّ من امُلكتَسبة باألفضلية وثيًقا ارتباًطا
عاش قد األبوي األصل كان إذا إال أفضلية، أيَّ للذُّرِّية يُقدِّم ال الحاالت، بعض يف املتبادل
ال مختلفة، لظروٍف تعرَّضا فرَدين تزاوج هو ا حقٍّ فاملهم لذا قليًال. مختلفة ظروٍف يف
بصفته الجنيس النشاط نرى أْن إىل يدفعنا وهذا مختلف. أبوي» «أصٍل من فرَدين تزاوج
ال أفضليٌة وهي مًعا، متمايزٍة عناَرص الِتحام خالل من الذُّرِّية يف الحيوية لغرس وسيلًة

جنسية. ال بأكملها التكاثر عمليات كانت إذا تَنتُج أن يمكن
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العمل من عاًما عرش أحد نتاَج يَُعد الذي الكتاب، هذا أن للنظر الالفت ومن
الشائعة الَكتانية أزهاَر ربَّى قد والدي أن ذلك عابرة. ملالحظٍة بأصله يَدين كان التجريبي،
التلقيح ذريَة يضم كان واآلخر املتبادل، التلقيح ذريَة يضم كان أحدهما حوَضني؛ يف
الوراثة، عىل املالحظات بعض إجراء أجل من النباتات هذه إنبات عىل عمل وقد الذاتي.
الذاتي التلقيح ذرية أن بوضوح الحظ عندما وذُهل اإلطالق، عىل بالتهجني صلة أيِّ دونما
النتيجُة هذه تكون أن املستحيل من أنه رأى األخرى. الذرية من حيويًة وأقل أضعَف كانت
يف إال انتباهه كامل» «تسرتِع لم املسألة هذه لكن الذاتي، التلقيح تأثريات من أيٍّ بسبب
الوراثة عىل مشابهة تجِربٍة حالِة يف بالضبط نفسها النتيجُة قت تحقَّ عندما التالية السنة
خصوًصا مة املصمَّ التجارب من سلسلة إجراء قرَّر ثمَّ ومن الشائع، الَقرنفل نباتات لدى

املقصود:] العمل عن تقريًرا التالية الخطابات وتُقدِّم املسألة. تلك ملعالجة

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٦؟] سبتمرب ١٠

نمو وعىل البذرة، إنبات عىل التجارب من كبرية سلسلٍة إجراء للتو بدأُت …
الزهرة من لقاح بحبوب حة ُملقَّ مدقٍة من نموها حالِة يف السن الصغرية النباتات
أو نفسه الرضب من مختلف نبات من لقاح بحبوب تلقيحها حالة ويف نفسها،
لكني مؤكَّد، بُحكم ألديل كافيًة تجارَب أُجِر لم أنني صحيح آخر. رضٍب من
الحاالت. بعض يف جدٍّا الفت السن الصغرية النباتات نمو يف الفْرق أن وجدُت
إنبات ويف نفسه، النبات من البذرة عىل الحصول يف االحتياطات أنواع كل أخذت
ظل ويف نفسه، األزهار أَِصيص يف الشتالت زراعة ويف مدفأتي، رف عىل البذرة
نبتت التي الصغرية الشتالت طول أن وجدت املتماثلة، الظروف لهذه الخضوع
نبتت التي الشتالت طول ِضعف يبلغ يكاد متبادًال تلقيًحا حة امُللقَّ البذرة من
إذا نفسه. اليوم يف نبتت قد البذرتنَي كلتا أن العلم مع ذاتيٍّا، حة امُللقَّ البذرة من
حالة خمسني يف تماًما) تتحطَّم قد ربما (لكنها الحقيقة هذه إثبات استطعُت
ألننا ا؛ جدٍّ مهمًة ستكون أنها أظن مختلفة، مراتَب من نباتات يف شابه، ما أو
واآلخر الحني بني تسمح األزهار جميع ِبنية أن يف السبب من ن سنتيقَّ حينئٍذ
أو التلقيح لهذا املواتية الظروف تتيح أو مختلفة، زهرة مع متبادل بتلقيٍح
ذلك، من بالرغم الالزم. من أبكَر وقٍت يف احتفاٍل بمثابة ذلك لكنَّ حدوثه. تُحتِّم
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عزيزي يا تحياتي أصدق مع فعله. عىل أُوشك بما بإخبارك ا جدٍّ أسعُد فأنا
جراي.

قلبي صميم من الشكر وخالص إخاليص بالغ لك
داروين يس

بينثام جي إىل داروين تشارلز من
١٨٦٨ أبريل ٢٢

التي النباتات بني النمو قوة يف الفْرق عىل ا جدٍّ عًة موسَّ تجارَب أُجري …
متبادًال، تلقيًحا حة ُملقَّ بذوٍر من ى تُنمَّ التي وتلك ذاتيٍّا حة ُملقَّ بذور من ى تُنمَّ
عجيبًا يكون ما أحيانًا والحيوية النمو يف الفْرق إن مبالغة دون القول ويُمكنني
أن بشدة وأودُّ وذُهلوا، نباتاتي، من بعًضا وهوكر وهكسيل اليل رأى لقد ا. حقٍّ
لن الضارة التأثريات أن قريب وقٍت حتى أفرتض كنت ما دائًما إياها. أُريك
واحًدا جيًال أن اآلن أرى لكني الذاتي، التلقيح من عديدة أجياٍل بعد إال تظهر
وكل الشكل، الثنائية النباتات وجوَد تماًما أفهم ورصُت كافيًا، يكون ما أحيانًا

السحلبيات. لدى العجيبة املبتكرة التلقيح وسائل
بسعادٍة غمرني الذي خطابك عىل قلبي صميم من الشكر خالص مع

ببالغة.
إخاليص بالغ لك
داروين تشارلز

،(١٨٧٣ مارس ١١ (بتاريخ جراي الدكتور إىل خطاب من مقتَطفة التالية [الفقرة
العمل: سري لتقدُّم ِذكر فيها ويَِرد

حتى االستمرار أستِطع لم لكني الندية، جنس عىل املايض الصيف يف بجدٍّ «عملت
الذاتي والتلقيح املتبادل التلقيح تأثريات دراسَة بدأت ولذا جديدة؛ نباتات عىل الحصول
أن بُد ال الندية جنس أن حدِّ إىل بشدة اهتمامي املوضوع هذا أثار وقد النباتات، لدى
هذا عىل العمل سأستأنف وحينها وأنرشه، املوضوع هذا من أنتهي ريثما جانبًا ى يُنحَّ
النبات هذا تنحية إىل اضُطررت أنني عىل قلبي صميم من وأعتذر أُحبُّه، الذي الجنس

واحدة.» لحظًة ولو جانبًا الغايل
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بنفسه.] ألَّفه الذي كتابه عن املؤلِّف انطباَع التالية الخطابات ح تُوضِّ

موراي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ سبتمرب ١٦ داون،

العزيز سيدي
تُقرِّر أن عليك سيتعنيَّ لذا ورقات؛ خمس يف الطباعة بروفات للتو يُت تلقَّ
األكرب فالجزء أنصحك. ِبَم أعرف ال تُطبَع. أن يجب التي النسخ عدد قريبًا
من بالرغم خاص. موضوع عن كله والكتاب رتيبة، حقائَق يُرسد الكتاب من
آخر إىل حنٍي من ستُباع نُسخه بأن ومقتنع قيِّم، الكتاَب بأن مقتنع فأنا ذلك،
وبافرتاض السابقة، كتبي مبيعات إىل فاستناًدا «عديدة». سنوات مدار عىل
النسخ عدد أن أقرتح أعمايل، مجموعِة إلكمال سيشرتونه األشخاص بعض أن
سأكتفي الكربى. بخربتك تسرتشد أن يجب لكنك نسخة. ١٥٠٠ سيكون املبيعة

… دائمة قيمًة يحمل الكتاب بأن مقتنع أنني بتكرار

كاروس فيكتور إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ سبتمرب ٢٧ داون،

العزيز سيدي
من مكتملة ورقات أربع أوَل اليوم لصباح الربيدية الدُّفعة ِضمن إليك أُرسُل
أوائل يف سيُنرش والذي األوىل، الصفحة عىل عنوانه سرتى الذي الجديد، كتابي

نوفمرب.
اآلكلة «النباتات كتابي من فقط صفحات ببضع أقرص إنه القول يؤسفني
تصحيح من إال أنتِه لم أنني مع اآلن، للطباعة جاهٌز كله الكتاب للحرشات».
الثاني من فالفصول ا. جدٍّ رتيٌب الكتاب قريبًا. البقيَة ى ستتلقَّ لذا املجلد. نصف
أعتقد أنني غري للتجارب. تدوين مجرَّد الفصَلني، هذَين نة ُمتضمَّ السادس، إىل
الكتاب أن بنفسه) ألَّفها التي كتبه عىل يحكم أن أبًدا للمرء يُمكن ال كان (وإن
تجده أن آُمل ال. أم يُرتَجم أن يستحق كان إذا ما تُقرِّر أن عليك سيتعنيَّ قيِّم.
النتائج وأرى املضني، الجهد من هائًال قدًرا فيه بذلت لقد بالرتجمة. جديًرا

جيًدا. سة وُمؤسَّ الفتًة
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الثاني من الفصول ترجمة يف كبريًا عونًا فستجد ترجمته، اعتزمَت إذا
ًفا ُمتلهِّ سأكون رضوريٍّا. أراه لكني ينتهي، ال بتكراٍر مليئة ألنها السادس؛ إىل

… قرارك ملعرفة
تماًما. طيبة بصحٍة الصيف هذا قضيت قد تكون أن قلبي صميِم من أرجو
العزيز سيدي يا إخاليص بالغ لك
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ أكتوبر ٢٨ داون،

جراي عزيزي
إىل ُطبعت التي حة امُلنقَّ الطباعة بروفات كلَّ الربيدية الدفعة هذه ضمن أُرسُل
الفصوَل أن تالِحظ أن أرجو أسبوَعني. غضون يف البقية أُرسل أن وآُمل اآلن،
بالرغم ا. جدٍّ رتيبة األخرية الستة والفصول القراءة، سهلة ليست األوىل الستة
الكتاب، عن نقدي مقاٍل كتابة اعتزمَت إذا قيِّمة. النتائَج أن أعتقد ذلك من
آخر أحد أي رأي من عندي أهمُّ رأيك ألنَّ فيه؛ رأيك ملعرفة ا جدٍّ ًفا ُمتلهِّ فسأكون
أم ُمؤيًِّدا أكان سواءٌ رصيًحا، صادًقا سيكون رأيك أن أيًضا وأعرف تقريبًا.
تقرأه أن ع أتوقَّ ولسُت قليلة، ِقلة سوى الكتاب قراءة عناءَ يتكبَّد لن معارًضا.

األخرية. الفصول تقرأ أن آُمل لكني كله،
تحويل ومن لطباعتها، استعداًدا األوراق تصحيح من ا جدٍّ ضجٌر إنني …

مفهومة. إنجليزية عبارات إىل البشعة السيئة صياغتي
١٠ يف النباتية» اململكة يف الذاتي والتلقيح املتبادل التلقيح «تأثريات كتاب [نُرش
مقاٍل إىل التايل الخطاب ويُشري العام. نهاية قبل نسخة ١٥٠٠ منه وبيعت ،١٨٧٦ نوفمرب

«نيترش»:]1 دورية يف له نقدي
داير ثيسلتون دبليو إىل داروين تشارلز من

١٨٧٧ فرباير ١٦ داون،
داير عزيزي

يف الوارد بمقالك والترشيف بالسعادة البالغ شعوري بمدى أُخربك أن يجب
وهذا مؤلِّف، أيَّ يُسِعد ما قوِل يف بارٌع أنت للتو. قرأته الذي «نيترش»، دورية
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سأكون خصوًصا. الغرض هذا أجل من املقال كتبت أنك أظن أنني يعني ال
أثارت فقد ذلك، عىل عالوًة ثنائك. من ذرة مثقاَل أستحق كنُت إذا للغاية سعيًدا
أفضُل الشعور وهذا اهتمامي، بالَغ الجنَسني انفصال عن طرحتها التي تك حجَّ
فصاعًدا اآلن ومن مخطئ، إنني القول يمكنني فقط. الخالص الرسور من
رأيس من أُخرج أن اآلن أستطيع ال لكني العناية، من بمزيد تقوله ما سأُعالج
أن أعي لكني قليًال. مختلَفني فرَدين، اقرتان من بالتأكيد نشآ قد الجنَسني أن

اآلراء. هذه مثل مع تتعارض االقرتان حاالت بعض
قلبي صميم من الشكر جزيل لك
إخاليص بالغ مع
داروين تشارلز

هوامش

.١٨٧٧ فرباير ١٥ بتاريخ املقال هذا كان (1)
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عرش الثاني الفصل

للزهور املختلفة نرشكتاب«األشكال
نفسه» النوع من نباتاٍت يف

١٨٧٧
آسا الربوفيسور إىل املؤلِّف وأهداه ،١٨٧٧ عام يف أعاله العنوان يحمل الذي املجلَّد [نُرش
البحثية األوراق بعض من يتألَّف وهو واملودة». االحرتام عن بسيط تعبري «بمثابة جراي،
تناولها التي املوضوعات ا أمَّ الجديدة. املواد من قدٍر إضافِة مع تحريرها، املعاد السابقة

فهي: الكتاب،

األقالم. املتغايرة النباتات (١)
املسكن-األنثوية. والثنائية املسكن والثنائية األجناس املتعدِّدة النباتات (٢)

التلقيح. الذاتية املقفلة الزهور (٣)

أحَد تَُعد التي الشائعة، الربيع زهور يف األقالم املتغايرة النباتات طبيعة تتضح
أن سيتبنيَّ الشائعة، الربيع زهور من عدد جمِع فعند الفئة. هذه يف املعروفة األمثلة أفضل
قلم فيها يكون الدبوس»، برأس أشبه عني «ذات أزهار سوى شيئًا تُنتج ال النباتات بعض
البعض أن حني يف طويًال، البويضة) إىل اللقاح حبوب نقل عن املسئول العضو (أو امليسم
امليسم. أقالم بِقَرصِ تتسم الخيوط» بنسالة أشبه عني «ذات أزهار سوى يُنتج ال اآلخر
ِبنيويٍّا. األخرى عن كلتاهما تختلف مجموعتنَي إىل الشائعة الربيع زهور تنقسم وبذلك
املجموعتني بني الرابط وأن أيًضا، جنسيٍّا األخرى عن تختلف كلتَيهما أن والدي أظهر وقد
الربيع فزهرة ولذا أخرى. عالقة بأي منه منفصَلني جنَسني بني بالرابط أشبُه الحقيقة يف
خصبًة تُصبح ال لقاحها، بحبوب ح تُلقَّ أن يُمكن أنها مع مثًال، الطويل امليسم قلم ذات
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النباتات أن هذا معنى قصري. ميسم قلم ذات زهرة من لقاح بحبوب حت لُقِّ إذا إال «تماًما»
مع الفرَدين، التقاء تستلزم التي كالحلزونات، الخنثى، بالحيوانات أشبُه األقالم املتغايرة
الربيع زهور حالة يف أنه، الفرق مًعا. واألنثوية الذكرية الجنسية العناُرص لديه كَليهما أن
املتبادل التأثري عىل تعتمد التي هي فقط، «الخصوبة» وليس التامة»، «الخصوبة الشائعة،

األفراد. مجموعتَي بني
بمسألة خاصة عالقة له األقالم املتغايرة بالنباتات املتعلِّق العمل أن إىل اإلشارة تجُدر

كبرية.1 أهميًة املؤلِّف أوالها وقد األنواع، أصل
ُمعيَّنة وأشكاٍل التهجني بني للَعَجب مثري حدٍّ إىل شديد تشابه وجوَد اكتشف أنه ذلك
الشتالت إن قوِل يف مبالغة أيُّ توجد ال لذا األقالم. املتغايرة النباتات بني التلقيح من
النوع إىل ينتميان كَليهما أبَويها أن مع هجائن، مغاير» قلم من «بالتلقيح أُنشئت التي
الثالث الفصل يف له عرضنا والذي هكسيل، الربوفيسور إىل خطاب ويف بالضبط. نفسه
جعلته األقالم املتغايرة النباتات عن أبحاثه كانت لو كما والدي يكتُب الكتاب، هذا من
الالحقة، املنشورة أعماله يف أنه غري مكتَسبة. أو منتقاة ِسمٌة الُعقم بأن االعتقاد إىل يميل
وليست عارضة ِسمة الُعقم بأن ك يتمسَّ األنواع»، «أصل كتاب من السادسة الطبعة مثل
ليس الُعقم أن تُبنيِّ ألنها مهمًة؛ األقالم املتغايرة النباتات عىل عمله نتيجُة وتَُعد منتقاة.
اختالف أي عن املستقل الجنسية العنارص تمايز عىل يعتمد وأنه د، املحدَّ للتمييز اختباًرا
الذي األكرب السبب هو ة امُلحريِّ اإلشكاليات لفهِم الغريزي ُحبَّه أن ر أتصوَّ السالالت. يف
استخالص إمكانية حقيقَة لكنَّ األقالم. املتغايرة النباتات عىل شديد بصٍرب يعمل جعله
نتائجه يرى جعلته التي هي نتائجه من أعاله املذكور الطابع ذات عامة استنتاجاٍت

بالنرش.2 جديرًة
املختلفة «األشكال كتاب َسبَقت التي املوضوع بهذا املتعلِّقة البحثية األوراق ا أمَّ

كالتايل: فكانت فيه، وأسهمت نفسه» النوع من نباتاٍت يف للزهور
(الربيميوال)، الربيع زهور جنس أنواع يف الشكل الثنائية الحالة أو الشكَلني «عن
سوسايتي»، لينيان ذا أوف «جورنال دورية الفتة». جنسية عالقات من بينهما يوجد وما

.١٨٦٢
منتمية عديدة أنواٍع يف بينهما، املتبادلة الجنسية العالقات وعن الشكَلني، وجود «عن

.١٨٦٣ سوسايتي»، لينيان ذا أوف «جورنال دورية (الالينام)». الَكتان جنس إىل
نفسه، املصدر الثالثة»، األرجواني الخثري نوع أشكال بني الجنسية العالقات «عن

.١٨٦٤
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الشكل الثنائية النباتات بني التهجيني التزاوج من الناتجة الذرية طابع «عن
.١٨٦٩ نفسه، املصدر الهجينية». شبه وطبيعتها الشكل، الثالثية والنباتات

مرجع تسمية بحسب ،P. veris العطرية الربيع زهرة بني املحدَّدة االختالفات «عن
P. الشائعة الربيع وزهرة لينيوس)، تسمية بحسب P. Officinalis) بريطانيا» «نباتات
لينيوس) تسمية بحسب P. Acaulis) بريطانيا» «نباتات مرجع تسميِة بحسب ،vulgaris
لزهرة الهجينية الطبيعة وعن جاكوين؛ تسميِة بحسب ،P. elatior األكسليب الربيع وزهرة
جنس يف طبيعية بطريقة امُلنتَجة الهجائن عىل تكميلية تعليقاٍت مع الشائع. األكسليب

.١٨٦٩ نفسه، املصدر (الفريباسكم)». البوصري
ًرا تصوُّ يحمل وهو األقالم املتغايرة النباتات عىل العمل بدأ أنه التايل الخطاب يُبنيِّ

الحقائق.] معنى عن خاطئًا

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] مايو ٧ داون،

صباح التجارَب عليها أُجري التي العطرية الربيع أزهاِر عىل نظرًة أُلقي كنت …
وهذه قصرية، ومدقات طويلة أسديٌة بعضها لدى الزهور كل أن ووجدت اليوم،
قصرية أسدية له اآلخر البعض كان فيما ذكرية»، «نباتات يها سأُسمِّ النباتات
مكاٍن يف موصوًفا ذلك رأيت أنثوية». «نباتات يها سأُسمِّ وهذه طويلة، ومدقات
هاتني إىل النظر (بعد وجدُت لكني وصفه، َمن هنزلو أن وأظن قبل، من ما
مختلف شكٌل لها األنثوية والنباتات الذكرية النباتات مياسم أن املجموعتنَي)
لقاح حبيبات أن أذهلني وما الخشونة، من مختلفة درجة وبالتأكيد قليًال،
حبيبات من شفافيًة أكثر ا، جدٍّ وفريًة كانت وإن باألنثوية، اة امُلسمَّ النباتات
وجه عىل يبلغ منها ُحبيبة كل حجم وأن بالذكرية، اة امُلسمَّ النباتات لقاح
ُرِصد فهل بالذكرية. اة امُلسمَّ النباتات لقاح ُحبيبات من كلٍّ حجم ٢ / ٣ التحديد
يف املسكن ثنائية العطرية الربيع زهرة أن التخمني سوى أستطيع ال هذا؟
سأُميِّز حال أي عىل لكني تماًما، خاطئ ذلك أن يتضح ربما ولكن الحقيقة،
إنتاجها وأُراقب صغرية، بأعواٍد باألنثوية اة وامُلسمَّ بالذكرية اة امُلسمَّ النباتات
أحادية وحالة خنثى حالٍة بني التدرُّج حاالت من رائعة حالًة ستكون للبذور.
املدقات بني التوازن حاالت من حالًة ما، حدٍّ إىل تكون، قد وكذلك الجنس.
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الربيع زهور عىل أيًضا الضوء ببعض تُلقي وربما والقصرية. الطويلة واألسدية
… األكسليب

بالضبط نفسه االختالف ووجدت الشائعة، الربيع زهور صت تفحَّ قد اآلن
وخشونة امليسم قلم طول يف نفسه باالختالف مرتبًطا اللقاح حبيبات حجم يف

املياسم.

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠] يونيو ٨

تني وحريَّ اهتمامي بالَغ أثارت وقد البسيطة، املالحظات بعض أُجري كنت …
وزهور الشائعة الربيع زهور نباتات من تقريبًا متساويًا عدًدا أن وجدُت بشدة.

ييل. بما يتسم العطرية الربيع
من بكثري أقَرص املدقة فيها تكون تأليفي): من اسم (وهو «ذَكرية» نباتات
التُّويج وَحلق كبرية»، اللقاح «وحبيبات اليشء، بعض ناعًما وامليسم األسدية،

قصريًا.
أطوَل املدقة فيها تكون أيًضا): تأليفي من اسم (وهو «أنثوية» نباتات
التُّويج وَحلق أصغر»، اللقاح «وُحبيبات أخشن، وامليسم األسدية، من بكثري

طويًال.
اة امُلسمَّ النباتات أجد أن عت وتوقَّ مميزة، بعالمات النباتات من الكثري ميَّزُت
البذور، كبسوالت ملمس إىل استناًدا صحيًحا ليس ذلك لكن عقيمة، بالذكرية
أن الحالة هذه أثبتت إذا … اللقاح حبيبات حجم يف الفْرق من ا جدٍّ مذهول وأنا
فستكون باألنثوية، اة امُلسمَّ تلك من أقل بذوًرا تُنتج بالذكرية اة امُلسمَّ النباتات
الجنس! أحادية حالة إىل خنثى حالة من التدرُّج حاالت من ا جدٍّ جميلة حالًة
ا. جدٍّ ًا ُمحريِّ هذا فسيكون البذور، من نفسه العدد يُنتجان أنهما اتضح إذا ا أمَّ

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٠؟] ديسمرب ١٧ داون،

واحدًة وطلبُت أصدقائي، أحد أجل من يل فوتوغرافية صورًة للتو أطلب كنت …
الصورَة تلك وتحرق صنيًعا إيلَّ تُسدي أن الرب أجل من وأرجو أجلك، من

بشٍع. حدٍّ إىل رشيًرا أبدو تجعلني فهي اآلن. غرفتك يف امُلعلَّقة
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يف قصرية ومدقات طويلة مدقات عن تبحث أجعلك أن يجب الربيع يف …
هذا ينطبق به. املتصلة بعضاألجناس ويف الربيع، زهور جنس من األندر األنواع
املوضوع هذا بشأن أحدثتُها التي الضجة كلَّ تتذكَُّر الصينية. الربيع أزهار عىل
لكي الوقت من بمتسع أيام بضعة منذ أخريًا حظيُت حسنًا، املايض، الربيع يف
الربيع وزهور الشائعة الربيع زهور نباتات أن بالفعل ووجدت البذور، أِزن
من اليشء بعض أخصُب الكبرية اللقاح وحبوب القصرية املدقات ذات العطرية
إىل تحتاج أنها وأجُد الصغرية.3 اللقاح وحبوب الطويلة املدقات ذات النباتات
لها ليس االختالفات هذه أن أبًدا أُصدِّق ولن التلقيح، إلحداث الحرشات تأثري

. ُمعنيَّ مغًزى
املدقات تُناسب الكبرية اللقاح حبوب أن أظن أن إىل تجاربي بعُض تقودني
عىل عازم لكني القصرية، املدقات تُناسب الصغرية اللقاح حبوب وأن الطويلة،

القادم. الربيع يف اللغِز هذا فهَم سأستطيع كنت إذا ما أرى أن
… بدأته؟ هل ذهنك؟ يف بالنباتات املتعلِّق كتابك اختمار حال كيف

لديَّ ليس أنني من مذهول أنه بد ال أوليفر. إىل تحياتي بأطيب ابعث
املمارسة! عدم بسبب قدراته تضعف أن وأخىش األسئلة، من طويلة سلسلة

من الثامن ويف ،١٨٦١ عام خريف يف الربيع زهور بجنس املتعلِّق العمل [انتهى
قائًال: هوكر، دي جيه السري إىل خطابًا أرسل نوفمرب،

اللينية. الجمعية إىل الربيع زهور جنس يف الشكل الثنائية الحالة عن ورقتي «أرسلُت
أظن ألنني الحضور؛ تستطيع أن وآُمل ملناقشتها، موعًدا يُحدِّدون وقتما وأقرؤها سأذهب

إطالًقا.» باملوضوع وا يهتمُّ لن الكثريين أن
نفسه: الصديق إىل خطاب يف قال نوفمرب)، ٢١ (يف البحثية الورقة تالوة وبخصوص
أن أُقسم لكني اللينية، الجمعية يف هائًال» «تأثريًا أحدثُت أنني إطالًقا أظن «ال
وقت حتى الفراش من النهوض أستِطع لم إذ هائًال؛ تأثريًا يفَّ أحدثت اللينية الجمعية
يجب إنني القول يؤسفني زحًفا. املنزل إىل عدُت إنني حتى التايل، اليوم مساء من ر متأخِّ
ال أنني ا جدٍّ البغيض فمن خطابات؛ إلقاء أو بحثية ورقة أي تالوة محاولة عن أتوقَّف أن

كاآلخرين.» يشء فْعل أستطيع
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:(١٨٦١ ديسمرب (يف جراي الدكتور إىل خطاب يف وقال
أزهار جنس عن البحثية ورقتي من نسخًة إليك سأُرسل أنني يف تثق أن «يُمكنك
وبذلك أبريل، من األول حتى تُطبَع لن أنها أعتقد لكني واحدة، عىل أحصل حاملا الربيع
بقية برأي أهتم ا ممَّ أكثَر هوكر ورأي برأيك أهتم السحلبيات. عن كتابي بعد ستكون
استحسنا وهوكر بينثام أن صحيح الجيولوجية. النقاط بخصوص اليل وبرأي كلها، الدنيا
تُتىل ورقٍة سماع بمجرَّد ما دليٍل عىل الُحكم يستطيع أحد ال ولكن تُِليَت، عندما ورقتي

عليه.»
والراحل والدي بني التواصل أنشأ ما هو الربيع أزهار بجنس املتعلِّق العمل كان
ويبدو إدنربة، يف النباتية الحدائق يف بستانيٍّا يعمل آنذاك كان الذي سكوت، جون السيد
من اثنتني أو واحدة كتب لقد الطبيعي. بالتاريخ شغفه ليُشبع الوظيفة هذه اختار أنه
منصب يف ُعنيِّ املطاف نهاية ويف النبات، بعلم متعلِّقة مسائَل عن املمتازة البحثية األوراق

.١٨٨٠ عام يف وتُويف الهند.4 يف مهم
كان ما تُبنيِّ هوكر دي جيه السري إىل خطابات من عبارات بضع اقتباس ويُمكن

لسكوت: تقدير من والدي يُِكنه
حدائق يف يعمل الذي سكوت جون هو َمن يل تقول أن فأرجو تعرف، كنت «إذا

العادي.» بالرجل ليس وهو كثريًا، أُراسله إنني النباتية؛ إدنربة
مثله أحًدا أُصادف لم إذ رائًعا؛ ُمالِحًظا ألصبح الفراغ، وقت من متسع لديه كان «لو

نظري.» وجهة من
أن آُمل ا. جدٍّ رائعة الفكرية قدراته أن وأظن غريب، نحٍو عىل اهتمامي أثار «لقد
له يُسَمح أن يف أخريًا (نجح اآلن.» إىل رافًضا يزال ال لكنه مني، املالية املساعدة يقبل

الهند.) إىل سكوت السيد سفر بنفقات ل بالتكفُّ
مذهلة ومثابرة الفتة، موهبة ذو أنه تُبنيِّ وهي خطاباته، من إال شيئًا عنه أعرف «ال
يُعجبني.» وهذا النقاط، من العديد بشأن شديد بإرصاٍر معي يختلف وأنه َجم، وتواضع
فهِم أجِل من لتوظيفه خطًة وضع أنه حدِّ إىل سكوت لقدرات شديًدا تقديًرا يُِكن كان
النقاش مرحلَة تتجاوز لم الخطة هذه (لكن املتبادل بالتلقيح املتعلِّقة املشكالت بعض

َقط). املبدئي
الذي (الليثرم)،5 الخثري بجنس املتعلِّقة والدي أبحاث إىل التايل الخطاب يشري
جنس يف الجنيس التعقيد حاالت من حتى بكثري أعجَب جنيس تعقيٍد حالِة عن يكشف
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مجموعات ثالث بل فقط، مجموعتنَي يضم ال الخثري جنس ألن وذلك الربيع. أزهار
األعضاء:] ووظائف البنية يف األخرى عن منها كلٌّ تختلف

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] أغسطس ٩ داون،

جراي عزيزي
صنيًعا. إيلَّ تُسدي أن بالطبع ًال متوسِّ بإيجاز، وسأكتب ليًال، ر متأخِّ اآلن الوقت
ما عىل الحجم متساوية اللقاح حبوب لكن ا، جدٍّ جيد امليتشيال جنس
ا أمَّ اللقاح. حبوب يف كبريًا اختالًفا ووجدت للتو، الهوتونيا جنس فحصُت يبدو.
لكني الثايمس. جنس بأنواع شبيهة حالٌة إنه إذ مخادعة؛ حالة فهو األخيون،
تماًما، به موقن أنا ما إثباَت استطعُت إذا الخثري؛6 نبات بسبب تماًما أُجن أكاد
أحجام ثالثة فيها توجد إذ الشكل؛ الثالثية الحاالت من عظيمة حالة فهذه
من أكثَر بت وخصَّ مُت عقَّ لقد مختلفة؛ مياسم وثالثة اللقاح حبوب من مختلفة
نطاق حدود يف املمكنة املختلفة املتبادل التلقيح حاالت كل مجرِّبًا زهرة، تسعني
الرشح، أستطيع ال حالة! عرشة ثماني عددها يبلغ والتي الواحد، النوع هذا
علماء بعض إىل خطابات أُرسل كنُت عظيمة. حالًة سرتاها أنك من متيقن لكني
من الخثري جنس أزهار بعض عىل الحصول يُمكنني كان إذا ما ألرى النبات
أزهار بعض لديكم يكون ربما أنكم للتو ببايل وَخَطر هيسوبيفوليا، إل نوع
أجل فمن بك. الخاص بالدليل واستعنُت الشمالية، أمريكا يف الخثري جنس
أن استطعت وإذا لديك، املوجودة األنواع بعِض عىل نظرًة تُلقَي أن أرجو الرب،
قليل عدد ذات أنواًعا أُجرِّب أن يف بشدة أرغب ذلك؛ فافعل بذوًرا، إيلَّ تجلب
فريتيسيالتا نيسيا نوع يكون أن ع وأتوقَّ الشكل، ثنائية كانت إذا األسدية من
أزهار بذرة ل أُفضِّ بذور! بذور! بذور! الشكل. ثالثية Nesaea verticillata

أريد! ما هي الخثري أزهار بذور لكن امليتشيال.
املخبول صديقك
داروين يس

ستُغريِّ الحقائق هذه أن رؤيَة أستطيع أنني وهو أَال لجنوني؛ سبٌب يوجد ملحوظة:
بالفعل. األنواع بتغريُّ املؤمنني أولئك لدى ما حدٍّ إىل كله التهجني ر تصوُّ
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املوضوع بخصوص ١٨٦٢ أغسطس يف هوكر جوزيف السري إىل خطاب يف [كتب
نفسه:

شديدة بلهفة أشعر بورنموث، يف فيه أستقر الذي الوقت يف كيو؟ يف أوليفر «هل
إذا ا عمَّ وأسأله خطابًا إليه وسأُرسل خثرية، نباتات أيِّ من نرضة زهور أي ص لتفحُّ

مزهرة.» نباتات أي توجد كانت
أكتوبر: يف نفسه الصديق إىل آخر خطاٍب يف ًدا ُمجدَّ وقال

الخثري، جنس يف غريبة حالًة اكتشفت بأنني سيخربك أنه فأعتقد أوليفر، سألت «إذا
الحيوانات؛ أو النباتات بني لة مسجَّ تكاثر حالة أغرب أنها وأرى اهتمامي، بالغ تُثري إنها
اآلن أستطيع أنني من بيقني أشعر خنثوية. نباتات ثالثة بني حتمي ثُالثي تزاوٌج وهي أَال

الصيف.» هذا أجريتها التي العديدة املتبادل التلقيح عمليات من الحالة صحة إثباَت
(دورية النباتات» لدى الجنسية األعضاء يف الشكل الثنائية «الحالة بعنوان مقاٍل يف
جراي الدكتور ذََكر ،(٤١٩ الصفحة والثالثني، الرابع املجلَّد ،١٨٦٢ جورنال»، «سيليمان
«نباتات كتاب يف بالفعل ُعرِّف الربيع أزهار جنس أنواع شكَيل بني البنيوي االختالف أن
هذا استخدام أثار وقد املسكن». ثنائية الشكل «ثنائية حالٌة بأنه الشمالية»، أمريكا
كتاب عن نقدي مقاٍل إىل كذلك الخطاب ويشري والدي. من التالية التعليقات املصطلح

جورنال».] «سيليمان دورية من نفسه املجلَّد يف السحلبيات» «تلقيح

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] نوفمرب ٢٦ داون،

جراي عزيزي
بتاريخ خ املؤرَّ خطابك إيلَّ وصل مبارشة، األخري خطابي تال الذي اليوم يف
الذي جورنال» «سيليمان دورية يف الوارد النقدي واملقال نوفمرب، من العارش
من السيايس بالجزء للغاية ني مهتمِّ جميًعا كنا ضاع. قد يكون أن أخىش كنت
املعروضة واآلراء املعلومات بأن أبًدا املرءُ يشعر ال غريب، ما ولسبٍب خطابك،
مفعم تكتبه ما كلُّ بينما ميتة، تبدو فهي حي؛ مصدر من آتية حف الصُّ يف
رأيي؛ عن وسألتني رَت تهوَّ لقد بُعمق، اهتمامي النقدية املقاالت أثارت بالحياة.
الشكل، الثنائية الحالة بخصوص أوًال مني. طويًال خطابًا ل تتحمَّ أن يجب ولذا
أظن ألنني املسكن»؛ الثنائية الشكل «الثنائية مصطلح أستسيغ ال «حاليٍّا» رصت
الجنَسني. بانفصال مرتبطة الظواهر أن مفاُدها تماًما خاطئة فكرًة يُعطي أنه
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نفسه» النوع من نباتاٍت يف للزهور املختلفة «األشكال كتاب نرش

وأظن الشكَلني، يف الخصوبة تساوي بعدم يتسم الربيع أزهار جنس أن شك ال
البحثية الورقة يف ُملَزم بأنني شعرت ولذا الَكتان؛ جنس عىل ينطبق ذلك أن
ثنائية حالة نحو خطوًة تكون ربما إنها أقول بأن الربيع بأزهار املتعلِّقة
الربيعية الفصيلة يف املسكن ثنائية أشكال وجود بعدم أومن كنت وإن املسكن،
مقتنًعا تجعلني الخثري جنس يف الثالثة األشكال لكنَّ الَكتانية. الفصيلة وال
الجنَسني. انفصال إىل نزعة بأي إطالًقا بالرضورة مرتبطًة ليست الظاهرة بأن
الراحل أسماه ما مع الوظيفة أو النتيجة يف متطابقة شبه الحالة يل تبدو
ا جدٍّ شائعة ظاهرٌة وهي البلوغ»، أوقات «تفاوت بظاهرة سربينجل كيه يس
وامليسم اللقاح حبوب نُضج أوقات تفاوت وتعني ا، حقٍّ الخنثى املجموعات يف
مصطلح يُستخَدم أالَّ ا جدٍّ املستحسن فمن صواب، عىل كنُت إذا زهرة. كل لدى
الجنَسني. انفصال رات تصوُّ فوًرا الذهن إىل يستدعي ذلك ألن املسكن»؛ «ثنائية
ريفيو» هيستوري «ناتشورال دورية يف أوليفر تعليقاُت بشدة تني حريَّ …
شيوًعا أكثُر الجنَسني انفصال إن فيها قال التي الربيع، أزهار جنس حالة عىل
النقيض عىل وهذا رتبة، األعىل النباتات يف شيوعه من رتبًة األدنى النباتات يف
النقدي مقاله يف التعليق هذا يُكرِّر وهوكر الحيوانات. لدى يحدث ا ممَّ تماًما
تقوله،7 فيما الصواب من كبريًا قدًرا ثمة أنَّ يبدو السحلبيات». «تلقيح لكتاب
ذات الكائنات يف «ُمعيَّنة» سالالت تخصيصيف وجود املستبعد من ليس أنه عن
هي الخنثى الحالة أن يف إطالًقا أشكُّ ال ببايل. ذلك يخطر ولم البسيط، التكوين
الخيطية الخرضاء الطحالب جنس اقرتان يف الحال كيف ولكن األصلية. الحالة
ني يُحريِّ الحقيقة؟ يف أنثى واآلخر ذكًرا هنا الفرَدين أحد أليس Confervae؛
أن يُمكن هل والحيوانات. النباتات بني الجنسية الرتتيبات يف التناقُض هذا ا جدٍّ
فإن للغاية»، «تقريبي حساب وفق التايل: التفكري يف الصواب من قدٍر أيُّ يوجد
األحادية الفئة إىل ينتمي املائية النباتات من الربيطانية» «األجناس ثلث حوايل
(بعد األرضية النباتات ا أمَّ لينيوس، نظام حسب املسكن الثنائية والفئة املسكن
عىل واحد إال الفئتنَي هاتنَي إىل أجناسها من ينتمي فال املائية) األجناس استبعاد
احتمال أثمة عموًما؟ الصواب من قدٍر أيَّ الحقيقة هذه تحمل هل عرش. ثالثة
صغري مجتمع أو صغري نطاق عىل مقصورة ألنها — املائية النباتات تتطلب ألن
منفصالن؟ جنسان لديها ولذا املتبادل، التلقيح من أكرب قدًرا — األفراد من
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املائية النباتات إن كوندول دي ألفونس يقول أَال نقطتنا، إىل بالعودة ولكن
يكون أن املمكن من وأليس األرضية؛ بالنباتات مقارنًة التكوين، بسيطة ككل
ما عالقٌة له التكوين البسيطة النباتات يف الجنَسني انفصال عن أوليفر تعليُق

هراء؟ كله هذا إن أم مائية؟ تكون ما غالبًا بأنها
وهوكر أنت أنك يبدو به! مقالتك أنهيَت الذي ذلك هائل إطراء من له يا …
بالفعل) بهما أُِصبُت قد أكن لم (إذا والُخيالء بالغرور تُصيباني أن عىل ُمرصان

يُطاق. ال وغًدا تجعالني وأن
الطيب الصدوق صديقي يا الشكر خالص مع
اللقاء إىل
داروين يس

إىل (١٨٦٣ يوليو ٢٨ (بتاريخ خطاب من املقتطفة التالية، الفقرة ن [تتضمَّ
الثنائية بالحالة املتعلِّق العمل القاه الذي االستقبال إىل إشارًة هيلدبراند، الربوفيسور

فرنسا: يف الشكل
يف املوجودة السحلبيات لدى التلقيح طريقَة ص تتفحَّ أنك بسماِع للغاية سعيد «إنني
تنرش أن بشدة آُمل الَكتان. جنس عىل تجارَب تُجري أنك بسماع سعادًة أشدُّ وأنا بلدك،
إن قالوا باريس يف الفرنسيني النبات علماء أبرز إن يل قال أحًدا ألن التجارب؛ هذه نتائج
ا جدٍّ مستبعدة الحالة وإن الخيال، وحي من عمٌل الربيع أزهار جنس عن البحثية ورقتي

بنتائجي.»] يؤمنوا لم أنهم حدِّ إىل

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٤] أبريل ١٩

معشبتك عن جيًدا تقريًرا ن تتضمَّ صحيفًة قصرية، فرتة منذ يُت، تلقَّ …
ورقة عن املمتاز النقدي مقالك طويلة بفرتة ذلك قبل يُت وتلقَّ ومكتبتك،
سيُسعده ألنه الهند؛ يف إليه بها وبعثُت سكوت، ألَّفها التي الربيعية» «الفصيلة
الشكل الثنائية الحاالت من جديدة حالًة فيها رأيت عندما بشدة ُرسرُت ا. جدٍّ
أخرى؛ حاالت أي عن سمعُت إذا ممتنٍّا سأكون للتو)؛ اآلن النبات اسم (نسيُت
بذور بعض بتلقي ا جدٍّ سعيًدا أكون سوف باملوضوع. ا مهتمٍّ أَزل لم ألنني
التخلُّص أستطيع ال ألنني لديك؛ املوجودة الشكل الثنائية الَحَمل لسان نباتات
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كيف الشائع.8 الزعرت مثل ا جدٍّ مختلفة فئة إىل بد وال تنتمي بأنها الظن من
«ثنائية زهوًرا ح تُلقِّ أن الَحَمل، لسان نبات يف التلقيح أداَة تَُعد التي للرياح،
للنظرية، وفًقا محال هذا الربيع؟ زهور جنس كزهور متبادلة» بصورٍة الشكل
أجايس أتبع بنفسه، املرء وضعها قد النظرية تكون حني الحاالت هذه مثل ويف
أي ص بتفحُّ ا جدٍّ سعيًدا وسأكون أبًدا». تكذب ال الطبيعة «إن قائًال ح وأُرصِّ
يت تلقَّ إذا ممتنٍّا سأكون أنني الحق ُمجفَفة. الشكل ثنائية َحَمل لسان نباتات

… فة املجفَّ الشكل الثنائية النباتات من أيٍّا
شديد ببطء أميض اهتمامك؟ الخثري جنس عن البحثية ورقتي أثارت هل
ملدة فيه أعمل إذ التدجني؛ تأثري تحت بالتباين الخاص كتابي عىل العمل يف

يوميٍّا. ساعتنَي
هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من

[١٨٦٤] نوفمرب ٢٦ داون،
كنت الخثري؛ جنس عن البحثية ورقتي قرأت بأنك سعادتي مدى تعرف ال …
عىل طويلة سنوات منذ إليك أنظر وأنا الوقت، من بمتسٍع تحظى لن أنك أظن
اكتشفُت أن فمنذ كلها. الدنيا بقية رأي من أهم عندي ورأيك جمهوري، أنك
ما بقدِر اهتمامي أثار يشء عىل أعمل لم األرجل، هدابيات يف لة امُلكمِّ الذكور
ينبغي ا ممَّ أكرب بقدٍر الورقة حشوت قد أكون أن أخىش الخثري. جنس أثاره

املتنوِّعة. املواد من
تُحرز الطبيعي االنتقاء فرضية أن تُبنيِّ خطابات آخَر إىل حنٍي من ى أتلقَّ …
ُكتيبًا للتو يُت تلقَّ فرنسا. يف الشباب بني التقدُّم وبعض أملانيا، يف «كبريًا» ًما تقدُّ

الدارويني»! األنواع أصل «ُهراء هو: إطرائيٍّا عنوانًا يحمل أملانيا من
القدامى أصدقائي أعز يا اللقاء إىل
داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٧؟] سبتمرب ١٠

اهتمامك، تثري وربما الصيف، هذا إليها لُت توصَّ التي الوحيدة النقطة …
يف متفاوتة شيوع وبدرجِة مكان، كل يف املوجودة الشائع األكسليب أزهار أن
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العطرية، الربيع وأزهار الشائعة الربيع أزهار بني هجينة أزهار بالتأكيد إنجلرتا،
ال التي جاكوين)، تسمية (حسب P. elatior األكسليب الربيع أزهار أن حني يف
تمييزه يُمكن وال تماًما، مختلف مستقل نوٌع الرشقية، املقاطعات يف إال توجد
إىل بالنسبة طويلة البذور كبسولة بأنَّ إال الشائع، األكسليب أزهار عن تقريبًا
يف املنهجيني صني املتخصِّ لكل اليشء بعض ُمزعجة حقيقًة هذه أرى الكأس.

… النبات علم

هيلدبراند إف إىل داروين تشارلز من
١٨٦٨ نوفمرب ١٦ داون،

العزيز سيدي
ما تماًما نسيت أنني لدرجة شديدة ُعجالٍة يف لندن من األخرية رسالتي كتبُت
املمتاز القصري النقدي مقالك عىل أشكرك أن وهو أَال أساًسا: قوله أنوي كنُت
النباتات بذُرِّية املتعلِّقة البحثية ورقتي عن تسايتونج» «بوتانيشا دورية يف
أيُّ يُعلِّق أن ع أتوقَّ أكن لم أنني لدرجِة ا جدٍّ مبهم املوضوع الشكل. الثنائية
علماء أمام املوضوع طرحت ألنك ا جدٍّ سعيد فأنا ولذا البحثية؛ ورقتي عىل أحد

الكثريين. املمتازين األملان الطبيعي التاريخ
كثريين)، ليسوا كانوا (وإن أعمالهم قرأت الذين األملان املؤلفني كل بني من
إطراءً يَُعد هذا قويل كان إن ما أعرف ال لكني األوضح، هو كتابتك أسلوب فإن

ال. أم أملاني ملؤلِّف

الشبيهة الصغرية التلقيح» الذاتية «املقفلة الزهور إىل التاليان الخطابان [يشري
ذاتية فهي ولذا تتفتَّح؛ ال إنها أخرى. كثرية ونباتات البنفسج نبات يف املوجودة بالرباعم

بالرضورة:] التلقيح

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] مايو ٣٠ داون،

عىل أعكُف فأنا كثرية. تجارَب يف منهمك إنني التباين؟ عن كتابي مصري ما …
أوليفر كان لو الصغرية. (الفيوال) البنفسج جنس أزهار بمالحظة نفيس تسليِة
فهمتُها والتي يل) تبدو (حسبما الغريبة الحالة فسريى لدراستها،9 وقت لديه
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تُسَقط ال الزهور، هذه يف «القليلة»، اللقاح حبوب أن وهي أَال للتو؛ بوضوح
التي الطويلة، اللقاح أنابيَب تبعث لكنها أبًدا، املتك خاليا ترتك وال أبًدا، عنها
اآلن) فارًغا (صار لقاح حبوب من يحويه بما املتك أخذت اليوم امليسم. تخرتق
الطرف عند امليسم نسيج تخرتق التي األنابيب من وُحزمة طرَفيه، أحد عند
إذا ا عمَّ وأتساءل األنابيب، أكرس أن دون املجهر تحت كله ذلك ووضعت اآلخر،
غريبة لحالٌة إنها اللقاح. حبوب ليثري املتك داخل ما مائًعا يضخ امليسم كان
العطري البنفسج يف الصغرية األزهار أن االرتباط حاالت من اليشء بعض
ما البتالت. تُمثِّل دقيقة حراشَف من كبري عدد لديها إنها أي مزدوجة؛ املزدوج

الصغرية! الزهور هذه أغرب
أثارت لقد املسكني؟ العزيز هنزلو سرية لتقرأ الوقت من متَّسع لديك هل
كنت ما وهذا نظري، يف قدره من رفعت إنها حتى بل الرجل، أجل من اهتمامي

… ممكن غري أظنه
هذا يف باألعىل منه جزءٌ َوَرد الذي الخطاب من مقتطف التايل [الجزء
النباتات:] لدى الجنسية االختالفات عن جراي الدكتور مقالِة إىل ويشري الفصل،

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٢] نوفمرب ٢٦

أُخربك عندما وُمشاكسًة تناقًضا وأكثرها النكات أسخَف أُطِلق أنني ستظن …
الثاني نوعك عىل أطلقته الذي املبكِّر» «التلقيح مصطلحك أستحسن ال بأنني
التلقيح]. الذاتية املقفلة الزهور تلقيح عىل [أي، الشكل؛ الثنائية الحالة من
عن مختلفة اللقاح وحبوب وامليسم، التُّويج، حالة فإن ذاكرتي، تُخنِّي لم وإذا
أُقسم لكني الخاص. التعديل من حالٍة يف فهي ثمَّ ومن الربعم، يف األجزاء حالة
َمن مع املسألة هذه بخصوص للغاية أختلف ألنني نفيس من خجالن أنني
الحالة من النوع هذا عن كوَّنتُها التي تة»10 «املؤقَّ النظرية مني. أفضل هم
ال «التامة» األزهار أن هي إال، ليس تجاربي يف بها ألسرتشد الشكل؛ الثنائية
تلقيًحا ح تُلقَّ الحالة هذه ويف الحرشات، بواسطة إال ا تامٍّ تلقيًحا ح تُلقَّ أن يُمكن
سيما ال الحرشات، من كافيًة زياراٍت أحيانًا تشهد ال األزهار لكن بكثرة، متبادًال
التلقيح الذاتية التامة غري الصغرية األزهار تتشكَّل ولهذا الربيع؛ أوائل يف
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الفيوال جنس أنواع إن املوجودة. لألجيال البذور من كافية كمية توفري لتكفل
بكثرة، الحرشات تزورها عندما ا أمَّ الحرشات، تزورها ال عندما عقيمة كانينا
أشكال من أربعة أو ثالثة بنية من أستنتُج البذور. من وفرية كميًة ن فتُكوِّ
األقل عىل أو الحرشات، إىل تحتاج األشكال هذه أن البلسميات فصيلة أزهار
لدى املوجود التكيُّف يضاهي يكاد الحرشات زيارات مع واضح تكيُّف لديها
األُصص يف جاهزة الحامض األكصليس نوع من أزهاٍر بعُض لديَّ السحلبيات.
يف اضطراٍب إىل ذلك يؤدِّي أن وأخىش املقبل، الربيع يف تجارَب عليها ألجري
يف اكتشفُت كما الكارباتي، الجريس نوع أزهار وتكون … الصغرية نظريتي
سبيكوالريا نوع أزهار ا أمَّ الحرشات. تأثري استُبِعد إذا تماًما عقيمًة الصيف، هذا
أن يل ويبدو نفسها، عىل ُمقفلًة تكون عندما ا جدٍّ خصبًة فتكون سبيكولوم،
الزاوية التُّويج طيَّات تتصل إذ الزهرة؛ انقفال تكرار هو ذلك أسباب أحد
حبوب تدفع العملية هذه أثناء ويف املفتوح، امليسم بفلوق الداخل نحو املطوية
كانت إذا بما تُخربني أن تستطيع هل اآلن سطحه. إىل امليسم خارج من اللقاح
سبيكوالريا نوع أزهار مثل زهرتها تُغلق بريفولياتا سبيكوالريا نوع أزهار
منتٍش فأنا كذلك، كانت إذا الداخل؟ نحو الزاوية طياتها طيِّ مع سبيكولوم،
السبيكوالريا جنس زهور يف التامة» «غري الزهور هل مخيف. «ترنُّح» دون
ا جدٍّ مبكِّرة هي وهل ًرا؟ متأخِّ نَمت التي أم املبكِّرة الزهور هي لديك املوجودة
سبيكوالريا نوع زهور قفل أهميَة املرء يُدرك أن الجميل من ا؟ جدٍّ رة متأخِّ أم

سبيكولوم.

ويف يوليو، يف نفسه» النوع من نباتاٍت يف للزهور املختلفة «األشكال كتاب [نُرش
الرتجمة: بخصوص كاروس الربوفيسور إىل خطاٍب يف قال ،١٨٧٧ يونيو

الكبري، النوع من معظمها صفحة، ٣٥٠ يبلغ فهو طويًال؛ ليس الجديد «كتابي
بروفات كل خشبية. قوالَب من مطبوعة بسيطة توضيحية رسمًة عرشة خمس ويحوي

قريبًا. سيُنرش لذا الفهرس؛ عدا حة ُمصحَّ الطباعة
أخرى. بحثية أوراق بضع سأنرش ربما لكن أخرى، ُكتب أيَّ سأنرش أنني أظن ال …
أي إنجاز عىل سأقدر كنت إذا ما يعلم وحده الرب لكن العمل، عن عاطًال البقاء أُطيق ال

آخر.» جيد عمل
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نفسه» النوع من نباتاٍت يف للزهور املختلفة «األشكال كتاب نرش

عام عدد من ٤٤٥ الصفحة يف وارد التايل الخطاب يف إليه املشار النقدي املقال
«نيترش»:] دورية من ١٨٧٨

داير ثيسلتون دبليو إىل داروين تشارلز من
١٨٧٨ أبريل ٥ داون،

داير عزيزي
للزهور املختلفة «األشكال كتاب عن النقدي املقاَل «نيترش» دورية يف للتو قرأت
قلبي كل من أتمنَّى كاتبه. أنك من ن متيقِّ وأنا نفسه»، النوع من نباتاٍت يف
بعض أثارت عليه. بها تنهال التي اإلشادة بربع ولو جديًرا الكتاب يكون أن
والطيب الكريم تعاطفك عىل قلبي صميم من أشكرك … اهتمامي بالَغ تعليقاتك
شديد بإنهاٍك فيه يشعر وقٍت يف رجٍل إىل حقيقية خدمًة يُقدِّم الذي للغاية،

اللقاء. فإىل لذا اليوم؛ طوال العمل ظل يف حاليٍّا أشعر مثلما
داروين يس

هوامش

الكتاب. هذا من األول الجزء ذاتية»، «سرية فصل طاِلع (1)
الصفحة نفسه»، النوع من نباتاٍت يف للزهور املختلفة «األشكال كتاب طالع (2)

.٢٤٣
من أخصب كانت الذكرية الحالة إىل أقرب أنها تخيَّل التي فالنباتات ثمَّ ومن (3)

أنثوية. أنها افرتض التي النباتات
العواطف عن التعبري عىل الرائعة املالحظات بعض أجرى الهند، يف كان حينما (4)

والدي. أجل من
الشكل الثالثية الحاالت أوىل وهو الجنس، هذا عىل أبحاٍث إجراء إىل دفعه ما كان (5)
أنه املؤكَّد ومن لوكوك، ألَّفه الذي ألوروبا» النباتية «الجغرافيا كتاب هو دَرسها، التي
بكثري أكربُ أنه اتضح عندما الكتاب ذلك إياها خدعه التي الخدعة عن عزاءً ذلك يف َوجد
النكتة هذه «اسمع هوكر: دي جيه السري إىل خطاٍب يف ذلك عن قال إذ ع. يتوقَّ كان ا ممَّ
عىل وطلبته ألوروبا»، النباتية «الجغرافيا لوكوك كتاب من مقتطًفا جزءًا رأيت املضحكة:

سميكة.» مجلَّدات تسعة إيلَّ فوصَلت اليشء، بعض كبري ُكتيب مجرَّد يكون أن أمِل
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

«يجب الخثري: جنس بخصوص جراي) الدكتور (إىل أخرى مناسبٍة يف كتب (6)
الشكل.» الثنائية الحالة دراسة يف حياتي سأقيض وإال ف، أتوقَّ أن

تحتل ربما التشكُّل اكتمال بدرجة يتعلَّق فيما التصنيف يف نيا الدُّ «األشكال (7)
جراي الدكتور الوظيفة.» أو البنية تخصيص درجة عىل القائم التصنيف يف عالية مرتبًة

جورنال». «سيليمان دورية يف
من نباتاٍت يف للزهور املختلفة «األشكال كتاب طالع التنبؤ. هذا يف ا ُمحقٍّ كان (8)

.٣٠٧ الصفحة نفسه»، النوع
يشء، بكل العاِلُم أوليفر، إيلَّ «أرسل آخر: خطاٍب يف قصري بوقت ذلك بعد كتب (9)
ما لكلِّ ا جدٍّ دقيًقا وصًفا تحمل تسايتونج» «بوتانيشا دورية يف منشورة بحثية ورقًة

البنفسج.» جنس يف الحظتُه
عام. بَقبول اآلن الرأي هذا يحظى (10)
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عرش الثالث الفصل

املتسلِّقة» «النباتات كتاَيب َنْرش
للحرشات» و«النباتاتاآلكلة

دفعه ما أن الكتاب) هذا من األول الجزء يف (الواردة الذاتية» «سريته يف والدي [يذكر
«مذكرة البحثية جراي الدكتور ورقة قراءة كانت املتسلِّقة النباتات بموضوع االهتمام إىل
ولكن ،١٨٦٢ عام يف ُقرئت املقالة هذه أن يبدو النباتات».1 ملحالق االلتفافية الحركة عن
يُمكن ال لذا إليها؛ اإلحالة معلومات فيه يطلُب الذي الخطاب تاريخ تخمني إال يسعني ال

بدقة. العمل هذا بدايته تاريخ تحديد
جيه السري إىل خطابًا وأرسل ،١٨٦٣ يونيو يف بالفعل عليه يعمل كان أنه املؤكَّد من
يعرف يكن لم ألنه املوضوع؛ عن السابقة املنشورات بخصوص معلوماٍت طالبًا هوكر دي
عام يف كالهما نُرشا اللذَين املتسلِّقة، النباتات عن مول فون وهوجو بالم بكتابَي آنذاك

[.١٨٢٧

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] [يونيو] ٢٥ داون،

هوكر عزيزي
أعرف أن وأُريد شديدة، بعناية فاجأتني صغرية حقيقٍة مالحظِة عىل أعكُف
فلتُخربني غريبة، أو إليك بالنسبة جديدًة تبدو كانت إذا ما أوليفر ومن منك
خصوًصا. أجلها من تُردَّ ال لذا ا؛ جدٍّ تافهة حقيقة إنها خطابًا؛ تُرسل وقتما بهذا
لدى االستثارة قابلية مدى ألالحظ الربي الخيار نباتات أحد عىل حصلت
النبات وألن بالطبع. ا جدٍّ واضحًة تُعد والتي جراي، آسا وصفها التي املحالق،
فرع كل من العلوي الجزء أن وجدت عندما فوجئت مكتبي، غرفة يف موجود



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يلتفُّ النامي) الطرف باستثناء العلويتنَي الورقتنَي بني املوجودة الساق (أي
وساعتنَي، ونصف ساعة بني ترتاوح مدٍة يف دائرًة مكوِّنًا و«استمرار» ببطء
ويلتوي نفسه باملعدَّل الِتوائه من ينحلُّ ثم ثالثة، أو مرتنَي يلتفُّ ما وأحيانًا
إىل يعود أن قبل ساعة نصَف ساكنًا يظل ما وعادًة املعاكس. االتجاه يف
أسفل الواقع الساق جزء ا أمَّ االلتواء. دائمة الساق تُصبح وال السابق. وضعه
مستمرًة الحركة تظل مربوًطا. ليس أنه مع إطالًقا، يتحرَّك فال امللتوي الجزء
النبات ألن بالضوء؛ لها عالقة وال الليل. من األول الجزء وطوال النهار طوال
ما أعرف ال نحوه. بها يلتوي التي نفسها بالرسعة الضوء عن مبتعًدا يلتوي
أُالحظ بدأت عندما بشدة تني حريَّ لكنها ال، أم شائعة ظاهرًة هذه كانت إذا
النهائية، الغاية هي هذه إن أقول ال املحالق. لدى االستثارة قابلية ظاهرة
ساعتنَي أو ونصف ساعة كل ا ملتفٍّ يمتد النبات ألن جميلة؛ النتيجة لكن
طول حسب (عىل بوصة وعرشين واحدة قدم بني ُقطرها يرتاوح دائرًة ُمكوِّنًا
يستحوذ يشء أيَّ املحالق يلمس الفور وعىل املحالق)، وطول املنحنية الساق
عىل النبات رأى جرياني، من ذكي بستانيٌّ قال لقد حساسيته؛ بسبب عليه
ألنني الرؤية؛ تستطيع املحالق أن سيدي يا «أعتقد املاضية: الليلة منضدتي
أن أعتقد منه». كافية مقربة عىل عًصا أي يكتشف النبات، وضعُت حيثما
هذا معنى ببطء. ا ملتفٍّ يمتد يظل النبات إن أي ذلك؛ يُفرسِّ أعاله الوارد الكالم
تكون عندما ببعض بعضها يمسك ال ألنها اإلدراك؛ من يشء لديها املحالق أن

صغرية.
مودتي خالص مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] يوليو ١٤ داون،

هوكر عزيزي
يناسبني، الذي التافه العمل نوعية هي بالضبط هذه بمحالقي؛ ا جدٍّ أستمتع
كنت إذا فيما فقط تُفكِّر فهالَّ لذا الكتابة. أثناء يف يُريحني بل وقتًا يستغرق وال
نبات ربما أو تقرضنيه، أو تعطينيه أن تستطيع محالق ذي نبات أيَّ تعرف
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للحرشات» اآلكلة و«النباتات املتسلِّقة» «النباتات كتابَي نَْرش

طريقة، بأي باملالحظة جديرة الفتة ِسمة فيه يكون أن عىل رشاؤه، يُمكنني
الرتتيب يف موضعه غرابة حتى أو املميزة، أو الغريبة بنيته أو ره، تَطوُّ سواء
الباسيفلورا وجنس القرعيات فصيلة أرى، أن أستطيع أو رأيُت، لقد الطبيعي.
األبدية. والبازالء الشائعة والبازالء جافانا، وسيسوس فرجينيا، ُمتسلِّق واألنواع
التي العفوية، الحركَة أقصد (ال املحالق لدى االستثارة قابلية ع تنوُّ أغرَب ما
من بمزيد يتضح كما كتبته، فيما صواٍب عىل وكنُت قبل من عنها كتبُت
نباتات يف املحالق طرِف عىل الضغط أن وجدت املثال، سبيل فعىل املالحظة)؛
فورية، حركًة يُسبِّب والسبابة اإلبهام بني خفيفة ضغطًة القرعيات فصيلة
جافانا. سيسوس نوع نباتات لدى حركة أيَّ تُثري ال الضغطة هذه مثل لكن
(الجانب لالستثارة قابل فقط واحد جانب فيها األوىل النباتات أن السبب
ولذلك الثانية؛ النباتات يف لالستثارة قابٌل الجانبنَي كال أن حني يف ر)، املقعَّ
عند ولكن حركة، تنشأ فلن نفسه، الوقت يف «متقابَلني» جانبنَي أثَرَت إذا
حركًة ستُحِدث اإلطالق، عىل موضع أي يف رصاص بقلم املحالق فرَعي ملِس
بمجرَّد أُريده، شكل أي يف الفرَعني تشكيل أستطيع لذا النقطة؛ تلك نحو

… ملسة

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٣] أغسطس ٤ داون،

لالستثارة قابليتها فخاصية املحالق؛ أي الحايل؛ ل املفضَّ بموضوعي لك أَديُن
السحلبيات. يف يشء أيِّ جمال بقدِر تعديالتها كل يف جميلة وهي جميلة،
الساق وأجزاء للمحالق اللمس) عىل املعتمدة (غري «الَعْفوية» الحركة بخصوص
«أليست فيه: قلَت الذي بسؤالك اليشء بعض ذُهلُت الُعَقد، بني الواقعة العلوية
موجود كتاب أي يف عنها يشء أي عىل العثور أستطيع ال فأنا جيًدا؟» معروفًة
أجزاء حركة عىل معتمدًة ليست للمحالق الَعْفوية الحركة أن صحيح … لديَّ
ُمكوِّنتني ان وتلتفَّ بتناغم مًعا تتحرَّكان لكنَّهما الُعَقد، بني الواقعة العلوية الساق
ليس (التي املتسلِّقة النباتات ففي لذا ما. بعًصا اإلمساك املحالق لتستطيع دائرًة
بني الواقعة العلوية الساق أجزاء تستمر اآلن، حتى ُفحصت التي محالق) لديها
مشاهدُة املدهش من ثابت. واحد اتجاه يف ًة ملتفَّ االمتداد يف ونهاًرا ليًال الُعَقد
العصا طول بذلك (متجاوزًة بوصة ١٨ طولها بسيقاٍن الدفلية الفصيلة نباتات
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

تُوَقف بعًصا، الساق تلتقي عندما لتتسلَّقه. يشء عن باستمرار تبحث الداعمة)
ظاهرَة فإن لذا العلوي؛ الجزء يف مستمرًة تظل لكنها النقطة، هذه عند الحركة
بسيطة نتيجة سوى ليست اآلن إىل ُفِحصت التي النباتات كل لدى التسلُّق
الُعَقد. بني الواقعة العلوية الساق أجزاء تتحرَّكها التي الَعْفوية الدائرية للحركة
نرش أكره فأنا قبل؟ من املوضوع هذا عن يشء أيُّ نُِرش هل يل تقول أن أرجو
ونوِقش قديم أنه اتضح لو عميل عىل إطالًقا أندم لن لكني القديمة، املوضوعات

… جدٍّا أمتعني ألنه بالفعل؛ سلًفا

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
١٨٦٤ مايو ٢٨

مرتاح بضمرٍي يقول أن يستطيع أنه املوت فراش عىل نبيٌل أيرلندي رجٌل ذََكر …
مرتاح بضمرٍي القول أستطيع وأنا حياته، طول لذة أيِّ من نفسه يحرم لم إنه
الجنوب، إىل سافرت هل ًدا. ُمجدَّ سأفعل ذا أنا وها إزعاجك، يف َقط أتردَّد لم إنني
بيجونيا نباتات تتسلَّقها التي األشجار، كانت إذا ما يل تقول أن يُمكنك وهل
ألن أسأُل التيالندسيا؟2 أم الخيطي الحزاز أم بالطحالب مغطاًة كابريوالتا،
بالصوف تَُرس لكنها الخشن، اللِّحاء يُعجبها وال الِعيصالبسيطة، تكره محالقها
صغرية، أقراص تكوين خالل من غريبة بطريقٍة تلتصق فهي الطحالب. أو
ترى كنت وإذا العينات، بعض سأُرفق باملناسبة، … األمبيلوبسيس جنس مثل
التكيُّف إن البسيط. املجهر تحت تضعها أن تستطيع العناء، يستحق األمَر
املجد أزهار فمحالق للغاية؛ للنظر الفٌت املحالق بعض يف يتجىلَّ الذي املميز
الصوف، خيوط وتتجاهل الِعيص، تحب ال Eccremocarpus scaber التشييل
جامدة شعريات من ُحزمًة أو العشب، سيقان من ُحزمًة أعطيتها إذا ولكن

بإحكام. بها وتمسك حولها فستلتف منتصبة،

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
[١٨٦٤] يونيو ١٠ داون،

فقد املتسلِّقة؛ النباتات عن ُكِتب أنه أعتقد ما وكلَّ أملانيَّني، كتابنَي اآلن قرأُت …
غريب، هذا الجديدة. املادة من كبريًا قدًرا لديَّ أن وجدُت عندما حماستي اتقدت
األعمال تلك ألهبت البسيطة. امللتفة النباتات يرشح لم أحًدا أن ا حقٍّ أظن لكني
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فيها. بالذكر ت ُخصَّ التي النباتات عىل للحصول ُمتشوًِّقا وجعلتني حماستي،
فيتش إىل خطابًا أرسلُت تذكرها. التي النباتات عىل للحصول ا جدٍّ ممتنٍّا سأكون
أنها أعتقد (التي والفانيال النيبينثيز جنَيس من السن صغريَة نباتاٍت فيه طالبًا
لم وإذا بجذورها)، تتسلق التي النباتات من كانت وإن عظيمة، حالة ستكون
طلبت لقد منك. فسأطلبه الفانيال، جنس من السن صغري نبات رشاء أستِطع
هذا كل الليجوديوم. لجنس املنتمية املتسلِّقة األوراق ذي الرسخس نباتات أحَد
أستطيع أنني أظن كنت ألنني ضمريي؛ سيؤلم املتسلِّقة بالنباتات املتعلِّق العمل

أكرب.3 بجدٍّ العمل

يف عاناه الذي ل املطوَّ مرضه أثناء يف املتسلِّقة النباتات عىل مالحظاته إجراء [واصل
مارس يف هوكر، دي جيه السري إىل خطابًا وأرسل التايل. الربيع ويف ،١٨٦٣ عام خريف

فيه: قائًال يبدو، ما عىل ١٨٦٤
النظر (بغض قوة بكل عليه أشدِّد وما أيام، عدة منذ تأكيد بكل حاًال أفضُل «صحتي
األحاسيس من بالعديد أشعر أُعد لم وأنني بكثري، أقوى عقيل أن األطباء) يقوله ا عمَّ
أستمتع ألنني بها؛ لك أَدين تسلية وهي كبرية، تسليًة تمنحني الزراعية الصوبة البشعة.
أستطيع التي الوحيدة الطريقة … كيو من الكثرية الغريبة والنباتات األوراق بمالحظة
من اطلب الواهن. عقيل يُتعب ال فهذا املتسلِّقة؛ والنباتات املحالق أُالحظ أن بها العمل
بنفسك)، نظرًة عليها (ولتُلِق املرفقة، األسئلة عىل رسيعًة فاحصة نظرًة يُلقي أن أوليفر
باإلجابة الطبيعي التاريخ علم ص تخصُّ يف إخوته من القوى خائر عليًال رجًال وليُسلِّ
أنا فتذكَّرني وقت، أي يف ُصَوِبك عْرب تسكَّعَت إذا عنها. اإلجابة يستطيع أسئلة أي عن

املتسلِّقة.» والنباتات
قائًال: جراي الدكتور إىل خطابًا كتب ،١٨٦٤ أكتوبر ٢٩ يف

كتابي باألحرى أو البحثية، ورقتي يف العمل من بالقليل القيام مقاومة أستِطع «لم
والتي باملعمودية، ابنتك بمثابِة تَُعد التي املتسلِّقة، النباتات عن حجمها، عىل ِبناءً الصغري
العمل من النوعية هذه كانت أبًدا. ف أتوقَّ فلن وإال ينسخها ما شخًصا سأجعل أنني أُقسم
ا جدٍّ ممتاز إرشادي دليٌل األنواع بتغريُّ التام االقتناع أن بمعرفة وُرسرُت عيلَّ، جديدًة

املالحظة.» لعمليات
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هوكر: دي جيه السري إىل خطاٍب يف قال ،١٨٦٥ يناير ١٩ ويف
ألنني يوم؛ تها ُمدَّ عطلة عىل الحصول أُحاول لكني عمل، أيام يف اآلن أننا «صحيح
طوال شيئًا أفعل أكن لم وأرسلتها. أمس يوم املتسلِّقة النباتات عن البحثية ورقتي أتممُت

ته.» بُرمَّ املوضوع أكره ورصت عنيدة، جمٍل تصحيح سوى املاضية العرشة األيام
عن كلمات بضع ،١٨٦٥ أبريل ٩ بتاريخ جراي، الدكتور إىل خطاب ن ويتضمَّ

املوضوع:
أنني وأظن املتسلِّقة». «النباتات عن البحثية ورقتي طباعة بروفات تصحيح «بدأت
قدًرا ن تتضمَّ أنها أظن أسابيع. خمسة أو أربعة غضون يف إليك نسخة إرساَل سأستطيع
أحًدا أن حدِّ إىل ا جدٍّ ا جدٍّ طويلة لكنها الشائقة، النقاط وبعض الجديدة النقاط من كبريًا
بمثابة ألنها حها»؛ «تتصفَّ لم إذا طبيعيٍّا والًدا تكون فلن ذلك، من بالرغم أبًدا. يقرأها لن

ابنتك.»
كما بشدة، والدي أسعد ا ممَّ أيًضا، واستحسنها البحثية، الورقَة جراي الدكتور قرأ

التالية: املقتطفات يف يتضح
يشء ِفعل أستطيع ال وألنني يوليو. ٢٤ بتاريخ خ املؤرَّ خطابك بتلقي ا جدٍّ «ُرسرُت
البحثية لورقتي استحسانك غمرني وقد قديمة، موضوعات بني ُمتسكًِّعا وقتي أقيض اآلن،
بوسعي يكن لم عندما مالحظاتي أجريت ا». «جدٍّ بالغ بارتياٍح املتسلِّقة النباتات عن
جديرًة كانت إذا فيما أشكُّ كنت ما دائًما لكني بها، ا جدٍّ واستمتعُت آخر، يشء ِفعل
رشح يف بالتفصيل اإلسهاب رضورة عدِم إىل أشار الذي التعليق عىل أعرتض بالنرش.
الحقيقة هذه ألن متعاكَسني؛ اتجاَهني يف تمتد «العالقة» املحالق يف اللولبية اللفات أن
١٥) ثالثة.» أو لشخَصني السبب أرشح أن ا جدٍّ الصعب من أنه ووجدت تني، حريَّ لطاملا

(.١٨٦٥ أغسطس
استثنائية، بسعادٍة غمرتني وقد املتسلِّقة، النباتات عن مقالتك4 أمس يوم يت «تلقَّ
أظن للتو، لزوجتي قلت وكما رائع، بإطراء عيلَّ تنهال إنك البالهة. حدِّ إىل تصل تكاد بل
الجرعات هذه مثل منه يعطونني إذ املديح؛ أُحب أنني بالتأكيد رون يتصوَّ أصدقائي أن
املقالة هذه كتبت وقد النبذات، أو النقدية املقاالت يف برباعتك أعجُب ما دائًما الكبرية.
جنوب يف ماهر حيوان عالم من خطابًا يُت تلقَّ … كله ورقتي جوهر فيها وعرضَت بامتياز
بعَض يل يُقدِّم وهو املتسلِّقة، النباتات ملالحظة ا جدٍّ س تحمَّ الذي مولر، إف الربازيل،
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األغصان فيها ل تتحوَّ حاالت وهي «باألغصان»، امُلتسلِّقة النباتات من الشائقة الحاالت
املحالقي.» طابعها تَفقد ثم جديدة، وأغصانًا أوراًقا وتُخِرج النمو تُواصل ثم محالق، إىل

(.١٨٦٥ (أكتوبر
كتاب صورِة يف ١٨٧٥ عام يف املتسلِّقة بالنباتات املتعلِّقة البحثية الورقة نُرش أُعيد
منه؛ املعتاد بالقدر األصلية املقالة بأسلوب االعتناء عن عجز قد املؤلِّف وكان منفصل.
تعديالت إىل يحتاج األسلوب أن حينئٍذ واتضح املستمر، املرض من فرتة يف ُكتبت ألنها
«من فيه: قال (١٨٧٥ مارس ٣ (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطابًا أرسل كثرية.
مجرَّد يف البشع الجهد هذا بذل إىل يحتاجون ال أنهم العموم يف املؤلفني حظ حسن
«التصحيحات سبتمرب: يف موراي السيد إىل خطاب يف وقال يكتبونه.» ما صياغِة تحسني
واألوراق املخطوطة راجعُت ذلك مع لكني املتسلِّقة»، «النباتات كتاب يف وشاقة كثريٌة
قواُمها طبعٌة منه فصدرت ،١٨٧٥ سبتمرب يف الكتاب نُرش «. بتأنٍّ مرات ثالث القديمة
العام من يونيو يف إضافية نسخة ٥٠٠ وُطبعت ا، جدٍّ جيدًة مبيعاٍت ق وحقَّ نسخة، ١٥٠٠

التايل.]

للحرشات» اآلكلة «النباتات كتاب

غابة يف القائم زوجته، أخت ويدجوود، اآلنسة بيت يف يمكث كان ،١٨٦٠ عام صيف [يف
فيه: قال هوكر، جوزيف السري إىل يوليو) ٢٩ (بتاريخ خطابًا هناك من وكتب آشداون،
مالحظات بضع بإجراء نفيس أُسيلِّ كنت البداية يف لكني ًرا، ُمؤخَّ هنا شيئًا أفعل «ال
ما وقٍت يف أستشريك أن بد وال الندية، جنس نباتات لدى بالحرشات اإلمساك قوِة عىل

ال.» أم اللينية الجمعية إىل أُرسله أن يستحق «هرائي» كان إذا ما بخصوِص
نفسه: الصديق إىل خطاٍب يف قال أغسطس ويف

ناسخي؛ ينسخها عندما الندية جنس نباتات عن مالحظاتي امتنان بكل «سأُرسل
أفعله.» يشء لديَّ يكن لم حني أمتعني فاملوضوع

الطبيعة عن الكتاب) هذا من األول الجزء يف (الواردة الذاتية» «سريته يف تحدَّث
أن وجد وعندما النبات، بأوراق الحرشات التصاَق الحظ فقد املبكِّرة. التجارب لهذه العامة
بإحكام، وتَُضم تُمَسك الالصقة الغدد عىل تُوضع التي األخرى الحرشات من وغريه الذباب
الذي التأثري جرَّب لذا النيرتوجينية. الغذائية باملواد النبات إلمداد ُمكيَّفة األوراق أن ظن
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إىل ظنونه صحة النتائج أكَّدت وقد األوراق، يف النيرتوجينية السوائل من العديد تُحدثه
قائًال: جراي الدكتور إىل خطابًا أرسل ،١٨٦٠ سبتمرب ويف ما. حدٍّ

التي والطريقة ا، حقٍّ شائقة فالحركات الندية؛ جنس عىل بالعمل للغاية «استمتعُت
يف لكني ذلك، عىل تضحك سوف مذهلة. النيرتوجينية املركبات بعض األوراق بها تكتشف
١ / ٢٨٨٠ مقداره ما تكتشف بأنها لها) حرص ال تجارب (بعد تماًما أومن الحايل الوقت
كربيتات ومركَّب األمونيا كلوريد مركَّب لكن لذلك، تبًعا وتتحرَّك األمونيا، نرتات من حبة
النيرتوجني اكتشاف تستطيع ال ولذا األوراق؛ لدى الكيميائية املهارة يُضِعفان األمونيا
مسألة سياق يف الندية جنس عىل العمل هذا بدأت لقد اإلطالق! عىل امِللَحني هذَين يف

الذباب.» خناق جنس عىل الضوء بعَض يلقي ألنه ج»؛ «التدرُّ
إيستبورن، إىل متجًها منزله مغادرة إىل ًدا ُمجدَّ اضُطر الخريف، يف الحق وقت ويف
واجه أنه لدرجة تماًما عليه جديًدا العمل وكان الندية. جنس عىل عمله واصل حيث
الصلبة، واملواد السوائل مقادير بخصوص ًا ُمتحريِّ وصار املحاليل، تحضري يف صعوبات
السيد الراحل وهو أصدقائه، أحد إىل التجارب عن تقرير فيه خطابًا أرسل وقد ذلك. إىل وما
من (املأخوذ التايل املقتطف ح ويُوضِّ واملقادير. األوزان مسألة يف ساعده الذي كرييس إي
احتياطات من أبحاثه عىل غالبًا يطبِّقه كان ما باألمثلة (١٨٦٠ نوفمرب ٢ بتاريخ خطاب

استثنائية:
ببايل َخَطر لكن التجارب، إجراء قبل عموًما الورقة عىل وشعرة غدة كل صُت «تفحَّ
تلك صُت تفحَّ إذ مستحيل؛ شبه ذلك أن رغم ما، بطريقٍة الورقة يف بذلك أؤثِّر ربما أنني
نفسه بالقْدر األمونيا) كربونات إلذابة امُلستخَدم نفسه (املاء امُلقطَّر املاء يف وضعتُها التي
ماء يف ووضعتها بأصابعي)، أملسها أن (دون أوراق أربع قطعُت ذلك، بعد العناية. من
ساعًة تركتها وبعدما الضعيف، املحلول يف ووضعتها أخرى أوراق أربع وقطعت عادي،
األوراق يف تغيري حدوث عدم فوجدت الثماني، األوراق عىل شعرة كلَّ صُت تفحَّ ونصًفا،
وشعرة غدة كل تأثَّرت فقد األمونيا، يف كانت التي األوراق ا أمَّ املاء، يف نُقعت التي األربع

فيها.
وتأثَّرت األمونيا، امتصت التي الغدد وأحصيت الضعيف، املحلول كميَة قسُت قد كنُت
وزٍن من أكثَر ت امتصَّ قد تكون أن يُمكن ال غدة كل بأن النتيجة أقنعتني وقد بوضوح،
تشري وكلها أخرى تجارب عدة جرَّبت حبة. ١ / ٦٥٠٠٠ أو حبة ١ / ٦٤٠٠٠ مقداره
تتأثَّر ا جدٍّ الحساسة األوراق أن اعتقاد إىل التجارب بعض وتدفعني نفسها. النتيجة إىل
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عليها يحصل أن يمكن التي األمونيا كمية ضآلة مدى يف فكِّر بكثري. أصغر بجرعاٍت
أن ا حقٍّ امُلدهش الجزء أن أرى ذلك. رغم بالتغذية يحظى لكنه فقرية، تربة يف ينمو نباٌت
قوًة جرَّبُت بعدما ألنني ا؛ جدٍّ عالية تكبريية قوة تحت وليس مرئيٍّا، يكون أن ينبغي التأثري
بوضوح مرئيٍّا ليس تأثري أيَّ الُحسبان يف نأخذ أالَّ األسلم من أنه ارتأيت عالية، تكبريية
تُحدثه الذي التأثري طة. متوسِّ عينية وعدسة ٢ / ٣ مقداره قياس ذات شيئية عدسة تحت
وسائٍل حبيباٍت من غيمة إىل الخاليا يف املتجانس السائل تفصل أنها األمونيا كربونات
للغاية غريبًة حركاٍت وتتحرَّك أكرب، كتًال مكوِّنًة الحبيبات تتحد ثَمَّ ومن اللون، عديم
بهذه ستهتم كنَت إذا ما أعرف ال ف. توقُّ بال ع، وتتجمَّ وتنقسم ع تتجمَّ إذ ساعات؛ طوال
العناء كل بعد طلبك، بتلبية ملزم أنني من ن ُمتيقِّ لكني رديء، بأسلوب املكتوبة التفاصيل

تكبَّدتَه.» الذي ا جدٍّ الكريم الشديد
نوفمرب ٢١ (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطابًا أرسل املنزل، إىل عودته وعند

قائًال: ،(١٨٦٠
حيثما وجودك تأكُّد بقدِر أكيدة حقيقًة هاك الندية. جنس عىل كاملجنون «أعمل
وزنه يبلغ شعرة، من ا جدٍّ صغري جزء وْضع أن ومفاُدها تُصدِّقها، لن أنك مع أنت،
نباتات لدى للغدد الحاملة الشعرات «إحدى» سيجعل الغدد إحدى عىل حبة، ١ / ٧٨٠٠٠

الغدة.» سويقة يف الخاليا جميع محتويات حالة وسيُغريِّ الداخل، نحو تنحني الندية
اليل: إىل خطاب يف قال أيام، ببضعة ذلك وبعد

أن ويجب أسبوًعا، مني ستستغرق التي الندية، جنس عن مخطوطتي «سأُنهي
يف األنواع كل بأصِل اهتمامي من أكربُ الحايل الوقت يف الجنس بهذا اهتمامي ألن أُنهيها
مرعوب ألنني املقبل؛ العام حتى الجنس هذا عن شيئًا أنرش فلن ذلك، من بالرغم الدنيا.
أن لدرجِة ِللَّمس ا جدٍّ اٌس حسَّ األعضاء أحَد أن أكيدًة حقيقًة أعلنها نتائجي. من ومذهول
١ / ١٠٠٠ أي كيميائي؛ توازن أفضَل يُغريِّ الذي ذلك من مرًة وسبعني ثماٍن أقلَّ وزنًا
بكثري حساسيًة أكثَر ما نباٌت يكون أن غريبًا أليس واضحة. حركة إلحداث يكفي حبة،
صحيح. هذا أن من تماًما متيقن فأنا ذلك ومع اإلنسان؟ جسم يف عصب أي من ِللَّمِس
أصدقائي إخبار مقاومَة أستطيع ال به، مهووس موضوع دراسة يف منهمًكا أكون عندما

تعذرني.» أن يجب لذا إيجابي؛ تقدُّم من فيه أُحرزه بما
كان حيث بورنموث، يف كان حني العطلة وقُت اها أدَّ مهمًة باعتباره العمل تواَصَل
نقاٍش من التايل الخطاب يف يدور ما أن إىل اإلشارة وتجدر .١٨٦٢ عام خريف يف يمكث
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ًرا مؤخَّ أُجريت التي باألبحاث يتعلَّق فيما مهم الندية نباتات يف عصبية» «مادة وجود حول
خلية:] إىل خلية من الربوتوبالزم اتصال عن

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
بورنموث، كوتيدج، كليف

[١٨٦٢] سبتمرب ٢٦
هوكر عزيزي

هذه حانت وإذا الفراغ. وقت من بمتسٍع تحظى أن إىل الخطاب هذا تقرأ ال
موضوعه. يف رأيك بمعرفة ا جدٍّ أسَعُد فسوف اإلطالق، عىل امُلباركة اللحظة
فيها منترشة مادة لديها أن بد ال الندية نباتات أن مفاُده رأي إىل ُدفعت
تُزوَّد عندما الحيوانات. لدى العصبية باملادة ا جدٍّ أشبه ُعضوي، اتصال وبينها
نيرتوجيني بسائل الطبيعي وضعها يف املجسات أحد أو الحليمات إحدى غدد
عندما أو للغاية، خفيف بوزٍن ل تُحمَّ عندما أو األخرى، املحفزة املواد وبعض
أقل غضوِن يف قاعدتها من بالقرب السويقة تنحني بإبرة، مرات عدة تُرضب
بوسيلٍة السويقة أسفل إىل املختلفة زة املحفِّ املواد هذه تنتقل وبذلك دقيقة. من
توضع التي السائل قطرات ألن االهتزاز؛ تكون أن يُمكن ال الوسيلة) و(هذه ما،
إىل خلية من السائل امتصاَص تكون أن يُمكن وال الحركة، تُسبِّب تام سكون يف
ذلك، من بكثري أبطأ رسيعة، كانت وإن االمتصاص وترية أن أرى ألنني خلية؛
القياس يقودنا وسوف الذباب، خناق نباتات يف فوريٍّا يكون االنتقال إن ثم
قوة يف فكَّرُت فبعدما عصبية. مادة عْرب يحدث االنتقال أن إىل الحيوانات عىل
والحركة كله، العضو لدى الفائقة والحساسية الغدد، يف الرسيعة االمتصاص
ليست التي املواد من عدًدا جرَّبُت متنوِّعة، زات محفِّ تُحدثها التي الواضحة
املادة عىل ملحوًظا تأثريًا يُسبِّب بأنه معروف معظمها لكنَّ … أكَّالة وال كاويًة
العصبية املادة وألن امُلرفقة. الورقة يف النتائج سرتى الحيوانات. لدى العصبية
ال نفسها، للسموم تعرُّضها عند مختلفة بطرٍق تتأثَّر املختلفة الحيوانات لدى
ظهور ع يتوقَّ إنما والحيوانات، النباتات لدى نفسه التأثري حدوَث املرء ع يتوقَّ
منترشة عصبية مادة وجود حالة يف النباتات لدى اليشء بعض مشابه تأثري
التي التعليقات مع التجارب، هذه إىل النظر وعند جزئيٍّا. صحيح وهذا داخلها.

502



للحرشات» اآلكلة و«النباتات املتسلِّقة» «النباتات كتابَي نَْرش

الندية نباتات أن استنتاج تجنُّب أستطيع ال األجزاء، وظائف عن سابًقا ذُِكرت
بقدٍر ذلك كان وإن والوظيفة، التكوين يف العصبية للمادة مشابهة مادة لديها
ُملخيص من تستنتَج أن تستطيع ما بقدِر برأيك، أخربني اآلن األقل. عىل ما
سنوات يف لكني بكثري، أكثَر تجارب إجراء يتعنيَّ أنه صحيح أوردتُه؛ الذي
منفصلة، غدد إىل اإلضافة من بدًال كلها، الورقة إىل أُضيف أن جرَّبُت سابقة
تأثري.5 أيَّ تُحِدث ولم ذلك، إىل وما والنشا والصمغ السكر مثل ضارة غريَ موادَّ
عىل العمل أستأنف أن املستقبل، يف ما وقٍت يف أُقرِّر، أن يف رأيك سيساعدني
أي لديَّ يكن لم ولكن املحاولة، يستحق األمر أن ألظن كنت ما املوضوع. هذا

اإلطالق. عىل أفعله يشء

هوكر عزيزي يا إخاليص بالغ لك
داروين يس

للرب! الشكر الشهر. من ٢٨ املوافق اإلثنني يوم املنزل إىل سنعود ملحوظة:
املوضوع يشغله ولم للحرشات، اآلكلة النباتات عىل عمله يف طويل انقطاع ذلك [تال
إىل خطاٍب يف واردة فقرٌة ح تُوضِّ ذلك، من بالرغم .١٨٧٢ عام حتى أخرى مرًة جديٍّا
يف باله عن تماًما تِغب لم املسألة أن ،١٨٦٤ أو ١٨٦٣ عام يف ُكتب جراي، آسا الدكتور

ت: املؤقَّ االنقطاع من الفرتة هذه
نباتات فهي أُحبها؛ التي الندية نباتات جدارة عىل حكمك يف ظالم أنك لك «أؤكِّد
وحده الرب موتي. يوم إىل عنها أُدافع سأظل ا. جدٍّ فطنة حيوانات باألحرى أو رائعة،

ال.» أم أصًال، عليها أجريتها التي التجارب كومَة سأنرش كنت إذا ما يعلم
العواطف» عن «التعبري لكتاب األخرية الطباعة بروفة أن إىل يومياته دفرت يف يُشري

التايل.] اليوم يف الندية جنس عىل العمل بدأ وأنه ،١٨٧٢ أغسطس ٢٢ يف انتهت قد

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٢] أكتوبر ٢٢  [سيفيناوكس]،

لذا قواي؛ خارت ثم خمسة أو أسابيع أربعة طوال شديٍد بجدٍّ عملُت …
اآلن) أمكث (حيث أسابيع ثالثة ملدة سيفيناوكس من بالقرب بيتًا استأجرنا
ل أُؤجِّ أن ويجب قليًال، إال اآلن العمل عىل أقوى لست تامة. راحٍة عىل للحصول
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تموت. نباتاتي ألن املقبل؛ الربيع إىل الندية جنس عىل العمل من املتبقي الجزء
َخنَّاق جنس عىل كثريًا أعمل لن ولذا اختصاره؛ وعيلَّ ينتهي، ال موضوٌع إنه
ُحزم تتبع التي (!) «األعصاب» ب تَعقُّ هي الهتمامي إثارًة األشد النقطة الذباب.
أشلَّ أن أستطيع ُمعيَّنة، نقطة عند حادٍّ بمرشٍط صغري ثقب فبإحداث األوعية.
بَقطع تماًما شبيٌه هذا اآلخر. النصف إثارة عند حركة تحُدث فال الورقة، نصف
الدماغ من ُمنبِّهة إشارة إرسال حينها يُمكن ال إذ ضفدع؛ لدى الشوكي النخاع
أُثريت إذا ولكن الخلفية، السيقان إىل الفقري العمود من األمامي الجزء أو
القديمة نتائجي أن أجد إرادية. ال انعكاسية بحركٍة فستتحرَّك السيقان، هذه
تجاه الندية نباتات عند (؟!) العصبي الجهاز لدى املذهلة بالحساسية املتعلِّقة

… التفاصيل من مزيد إليها وأُضيف تماًما تأكَّدت قد متنوِّعة زات ُمحفِّ

متعلِّقة أخرى ونقاط الندية نباتات يف الهضم موضوع عىل عمله قاده ما [رسعان
النصائح من ا جدٍّ استفاد وهنا الكثري، عنها يعرف ال مناطَق إىل النبات أعضاء بوظائف

ساندرسون:] بردون الدكتور من اها تلقَّ التي واملساعدة

ساندرسون بردون جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٣ يوليو ٢٥ داون،

ساندرسون الدكتور عزيزي
الندية؛ جنس عىل ًرا ُمؤخَّ أجريته الذي عميل عن قليًال أُحدِّثك أن بشدة أود

اثننَي. أو سؤاًال وألسألك اقرتاحاتك، من استفدُت أنني ألريك
الندية جنسا بهما يتمتَّع اللتان والجودة الرسعة تلك ا حقٍّ رائعة (١)
أبقيت لقد والجيالتني. الزالل من الصغرية بات املكعَّ إذابة يف الذباب وَخنَّاق
هنا، كنَت عندما مقارنة. إلجراء مبلَّلة طحالَب عىل نفسه بالحجم باٍت مكعَّ
مشاهدة يف بكثري أفضُل الزالل لكن الجيالتني، جرَّبت قد كنُت أنني نسيُت
الببسني عن الكشف اختبار أُجري كيف فرانكالند أخربني وامتصاصه. ذوبانه
تحويه الذي الحمض ماهية الخريف يف وسيكتشف بسيطة، تقريبية بطريقٍة

الهضمية. العصارة
انحناءً يُسبِّب الخرضاء والبازالء الكرنب أوراق غيل من الناتج السائل (٢)
العشب، غيل من الناتج السائل تأثري ا أمَّ النيئ، اللحم نُقاعة تُسبِّبه الذي بالقدِر
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ترسيَب يحاولون الكيمياء اختصاصيي أن أسمع أنني مع قوة. أقل فهو
ألن بالتأكيد؛ سيفشلون أنهم أظن البيالدونا، نبات ُمستخلص من الزالل كل
وفالرييانات األتروبني، من جديًدا مقداًرا أن حني يف انحناءً، يُسبِّب امُلستخلص

تأثري. أيَّ يُحِدث ال [األتروبني]،
ي تُسمِّ أن ينبغي أَال … ن ُمسخَّ ماء باستخدام كثريًة تجارَب جرَّبت (٣)
حرارة إىل ورقتان نت ُسخِّ لقد الحرارة؟ عن ناجم تيبُّس حالَة الحالَة هذه
أُخِرَجت ثم منغلقة، فيهما ات املجسَّ جميع وانحنت مئوية، درجًة ١٣٠ مقدارها
حرارٍة إىل األخرى نت ُسخِّ فيما ًدا، مجدَّ فتمدَّدت بارد، ماء يف وُوضعت إحداهما
أليست أخرى. مرًة التمدُّد عىل قدرة أدنى لديها يكن ولم درجة، ١٤٥ مقدارها
فسوف إخباري، تستطيع كنت إذا الحرارة؟ عن ناجًما تيبًُّسا الثانية الحالة هذه
ذوات الحيوانات عندها تُقتَل التي الحرارة درجة منك أعرف أن يف بشدة أرغب

والالفقاريات. البارد الدم
نباتات حساسية [بخصوص] النهائية بنتيجتي أُخربك أن يجب (٤)
فوسفات وزن نسبة فيه تبلغ محلوًال أعددُت منها. متيقن أنا والتي الندية،
كبرية كميًة املحلول هذا من وأضفُت ،٢١٨٧٥٠ إىل واحًدا املاء وزن إىل األمونيا
ثم الفوسفات. من حبة ١ / ٨٠٠٠ مقداره وزٍن عىل حصلت ورقًة أن لدرجِة
وزٍن عىل إال حصلت قد تكون أن يمكن ال غدة كل أن ووجدت الغدد، أحصيُت
كافيًة كانت الكمية، هذه الغدد ت امتصَّ وبعدما حبة، ١ / ١٥٥٢٠٠٠ مقداره
هذه درجة. ١٨٠ قياسها بزاويٍة تنحني الغدد هذه تحمل التي ات املجسَّ لجعل
ناضجًة تكون أن عىل بعناية منتقاًة وأوراًقا حارٍّا، طقًسا تتطلَّب الحساسية
أنني أُضيف أن ويجب عجيبة. حقيقًة أراها نفسه. الوقت يف السن وصغرية
ويف املحلول يف نفسه الوقت يف عديدة أوراٍق بتجِربة االحتياطات، كلَّ اتخذت

املحلول. إلعداد امُلستخدم املاء نفس
عىل األمونيا كربونات تأثريات بتجربِة صديقك إقناَع استطعَت إذا (٥)

النتيجة. معرفة يف بشدة فسأرغب البيضاء، الدم كريات ع تجمُّ
الخطاب. هذا يُتعبك أالَّ أرجو

إخاليص وبالغ تحياتي أصدق لك
داروين تشارلز
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داير ثيسلتون دبليو إىل داروين تشارلز من
١٨٧٣؟] [ديسمرب ٢٤ داون،

داير السيد عزيزي
بأنني إخبارك مقاومَة أستطيع ال لكني ا، جدٍّ ممالٍّ شخًصا تظنني أن أخىش
لديها الحرشات) (صائد البنجويكيوال جنس نباتات أوراق أن للتو اكتشفُت
من ا صفٍّ وضعُت املاضية الليلة ففي الحركة. عىل جميلة بطريقٍة ُمكيَّفة قدرٌة
السن»، «صغريتَي ورقتنَي حواف إحدى من بالقرب الحجم صغرية ذباباٍت
عىل لتقبض جميلة بطريقٍة نفسها عىل الحواف هذه انطوت ساعًة ١٤ وبعد
تُفرز اآلن وهي العلوية، الذباب ألسطح مالمسًة الغدد صارت ثمَّ ومن الذباب،
اإلفراز ى َرسَ تمتَصه. أنها املؤكَّد ومن وتحته، الذباب فوق غزيرًة إفرازات
بامللعقة، الشبيه الطرف يف ع وتَجمَّ األنبوبية شبه الحافة أسفل إىل الحميض
جانبَيها أحد عند الورقة تبدو تأكيد. بكل اللذيذ الحساء الغدد تمتص حيث
إخاليص. بالغ لك بالذباب. الطية ستحشو كنت إذا األذن، بحلز تماًما شبيهًة

داروين يس

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٤] يونيو ٣ داون،

أشباهها وبقيِة الندية نباتات عن كتابي تجهيز عىل شديد بجدٍّ اآلن أعمل …
جديدًة نقاًطا أكتشف ما دائًما ألنني الوقت بعَض سيستغرق لكنه للطباعة،
تلك يف الهضم عمليِة عىل أجريتُها التي مالحظاتي أن أظن باملالحظة. جديرة
األسيتيك، حمض سلسلة من حمًضا يحوي فاإلفراز اهتمامك؛ ستُثري النباتات
أجريت إنني إذ له؛ مطابًقا ليس لكنه بالببسني ا جدٍّ شبيًها ُمخمًرا وإنزيًما
ِصَغر عن سأنرشه ما أحٌد يُصدِّق لن املقارنة. تجارب من طويلة سلسلًة

تأثريًا. تُحدث التي األمونيا فوسفات جرعات
وعندما تامة، بجدية مدغشقر6 عن تتحدَّث التي املقالة عن أقرأ بدأت …
ظننتها مدغشقر، يف تعيش كانت والبقر السنور حيوانات أن ذكرت أنها وجدُت

… باملرأة املتعلق الجزء إىل وصلت أن إىل هراء أنها أَر ولم خاطئة، قصًة
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إفيسدوندرس7 إىل داروين تشارلز من
١٨٧٤ يوليو ٧ داون،

دوندرس الربوفيسور عزيزي
ا جدٍّ لطيًفا كنت وإنك التقاك، إنه فيه يقول خطابًا جورج ابني إيلَّ أرسل
تثري حقيقٍة َمصدُر بأنك أخربني ذلك. عىل قلبي صميم من أشكرك وأنا معه،
بتأثري متعلِّقة إنها باقتباسها. يل يُسَمح أن يف بشدة وأرغب للغاية، اهتمامي
وقتما تتكرَّم، فهالَّ العني. عىل األتروبني من حبة مليون عىل واحد مقداره وزٍن
الحقيقة هذه الحظت قد كنَت إذا بما وتُخربني الفراغ، وقت من القليل لك يسنح
النسبة أعرف أن أيًضا أُريد موثوق. مصدر عىل ِبناءً تُصدِّقها إنك أم بنفسك،
العني. لها ُعرِّضت التي املحلول وكمية املحلول، ومياه األتروبني وزِن بني
بعض تحمل أنها النقطة هذه بخصوص ا جدٍّ ًفا متلهِّ يجعلني الذي السبب
عىل األمونيا فوسفات بتأثري يتعلَّق فيما مراًرا الحظتُها معيَّنة لحقائَق التأييد
حبة، ١ / ٤٠٠٠٠٠٠ مقداره وزنًا الغدد إحدى تمتص فعندما الندية. نباتات
تماًما مقتنع وأنا الغدة، هذه يحمل الذي املجس يف واضًحا انحناءً ذلك يُسبِّب
حوايل يحوي (أي املتبلور امللح من حبة ١ / ٢٠٠٠٠٠٠٠ مقداره وزنًا بأن
عىل سعيد غري اآلن إنني نفسه. التأثري يُحدث التبلور) ماء من ماءً وزنه ثلث
يل ا جدٍّ مفيًدا سيكون ولهذا الزعم. هذا مثل نرش إىل أُضطر أن بفكرة اإلطالق
الندية نباتات حالة يجعل وما تؤيِّده. مشابهة حقائق أي طْرح أستطيع أن
تتعرَّض أخرى زة محفِّ مادة أي أو امِللح امتصاص أن هو لالهتمام إثارًة أشدَّ
يحمل الذي املجس من السفيل الجزء إىل حركيٍّا تأثريًا توصل يجعلها الغدد لها

الغدة.
الخطاب هذا عىل بالرد نفسك تتعب وال إزعاجك، عىل تسامحني أن أرجو

عافيتك. تمام تستعيد أن إىل

تحياتي أصدق لك
إخاليص وبالغ
داروين تشارلز
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

إىل وأرسل (اليوتريكيوالريا)، املاء جنسحامول عىل يعمل كان ،١٨٧٤ عام صيف [يف
عمله: يف امُلحَرز فيه يصف يوليو) من عرش السادس (بتاريخ خطابًا هوكر دي جي السري
ألن املاء؛ حامول جنس نباتات إرسال تستِطع لم ألنك اليشء بعض سعيد «إنني
تصطاد «للغاية». دة معقَّ البنية بالجنون. ويصيبني إف يصيب كاد منه الشائع النوع
آلية أن الحق الحرشات. ويرقات Entomostraca السفلية القرشيات من العديد املثانات
اليوم، رأيته ما عىل ِبناءً فْهمها. نستطيع ال كثرية نقاٌط توجد أنه غري ممتازة. االصطياد
يمتص بل الهضم، يستطيع ال إنه أي للجيف؛ آكل الجنس هذا بأن قوي ظن يراودني

ُمتحلِّلة.» موادَّ
مونتانا، يوتريكيوالريا نوع من املثرية بالعيِّنات نيفيل دوروثي لليدي مدينًا كان
غصون عىل النباتية والبقايا الطحالب بني ينمو بل األوروبي، كالنوع مائيٍّا يُعد ال الذي

النوع:] هذا إىل التايل الخطاب ويشري األشجار.
نيفيل دوروثي الليدي إىل داروين تشارلز من

[١٨٧٤] سبتمرب ١٨ داون،
نيفيل دوروثي الليدي عزيزتي

لدرجِة األوراق يف موجودة املثانات بأن ا جدٍّ مقتنًعا كنُت إذ لِك. ا جدٍّ ممتن إنني
صحيح مني. شديًدا غباءً هذا وكان الطحالب، إزالة يف َقط أُفكِّر لم أنني
عىل موجودًة تكون وتكاد املثانات تشبه التي الصلبة الكبرية االنتفاخات أن
(املثانات تلك وجدت فقد الحقيقية. املثانات ليست لكنها رائعة، أشياءُ السطح
حتى الرمال يف أسفل إىل وممتدًة السطح، من بالقرب الجذور عىل الحقيقية)
بوصة ١ / ٢٠ بني حجمها ويرتاوح كالزجاج، افة شفَّ إنها بوصتنَي. عمق
لدى املوجودة املهمة البنيوية النقاط كل ولديها ومجوَّفة. بوصة، و١ / ١٠٠
حبيسة. فريسًة سأجد أنني من واثًقا وكنُت الطايف، اإلنجليزي النوع مثانات
أنهما عىل واضح دليل مع مثانتنَي، يف بالفعل ذلك وجدت أنني أسعدني وما
الجيف، عىل يتغذَّى املاء حامول ألن وذلك املتحلِّلة. الكتلة من الغذاء امتصتا قد

الندية. كجنس بالضبط للحوم آكًال وليس
املاء تُخزِّن خزاناٌت باملثانات الشبيهة الصلبة الكبرية األجسام أن أعتقد
ا جدٍّ قاسيًا أكون أن أعتزم أخرى، مالحظات بضع أُجري حاملا الَجمل. كَمِعدة
ستنكمش الكبرية املثانات كانت إذا ما وأُالحظ ماء، أي نباتك أُعطي أالَّ لدرجة
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للحرشات» اآلكلة و«النباتات املتسلِّقة» «النباتات كتابَي نَْرش

بقايا كل من الجذور كلَّ أغسل سوف وكذلك املاء، من بدًال هواءً وتحوي
تمسك حقيقية مثانات فيها يوجد كان إذا ما وأرى حينئٍذ، فيها العالقة الرتبة
اآلن األَِصيص. قعر أدنى إىل وصوًال الرتبة سطح أسفل توجد التي بالحرشات
النوع، هذا من آخَر نباتًا تعطيني أن منك طلبُت إذا اًعا طمَّ سرتينني هل
فأرجو وافقِت، وإذا منه، العديد تملكني وأنك ا، جدٍّ ثمينًا ليس أنه بافرتاض
الجنوبية الحديدية (السكك آر إي إس أوربنجتون، «محطة إىل ترسليه أن

األقدام». عىل سريًا السعاة أحد إيلَّ ليوصله الرشقية)،
اإلطالق، عىل حياتي يف قضيتها التي العمل أيام أمتع يكون يكاد اليوم

البالغ. سيادتِك لكرِم بذلك أَدين وأنا
لكني الفصة، بجنس مرتِبط ما نباٍت بذور أنها ر أتصوَّ ا، جدٍّ غريبة البذور

إياها. هوكر الدكتور سأُري
لسيادتِك الشديد امتناني مع
داروين يس

هوكر دي جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٤ سبتمرب ٣٠ داون،

هوكر عزيزي
ا جدٍّ استمتعُت تماًما. ساملًة األلدروفاندا نبات يف املتمثِّلة هديتك إيلَّ وصلت لقد
َقطٍع بإحداث إحداها فتحُت التي امُلقفلة، األوراق عىل واضحة نظرة بإلقاء
الِبنى بعض اكتسب الذباب َخنَّاق جنس من مائي نوٌع الجنس هذا إن فيها.

املاء! حامول جنس ِبنَى مع امُلتطابقة
فسأجرب املجهر، تحت إىل مفتوحًة أنقلها أن واستطعُت األوراق تفتَّحت إذا
لم إذا ا أمَّ رجل. أيُّ يقاومه أن يستطيع ال اإلغراء هذا ألن التجارب؛ بعَض
األوراق. مئات سيتطلَّب ذلك دون من األمر ألن شيئًا؛ أفعل فلن نقلها، أستِطع

السعادة. بهذه غمرتني ألنك صالح رجل أنت
مودتي خالص لك
داروين يس
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

أن ويبدو .١٨٧٥ مارس يف للحرشات» اآلكلة «النباتات كتاب مخطوطة [انتهت
دي جيه السري إىل خطاب يف قال لذا املعتاد؛ من أشدَّ بإرهاٍق أصابته الكتاب هذا كتابة

فرباير: يف هوكر
أن أظن كنت إذ لالنتحار؛ مستعد إنني قوله أستطيع ما وكل كتابي، عن «تسألني
لن أنه لدرجِة الكتابة، إعادة إىل تحتاج ا جدٍّ كثريًة أجزاءً أجد لكنني مقبولة، صياغته
سيقول لعني. حدٍّ إىل كبريًا كتابًا وسيكون شهَرين، قبل املطبعة إىل لإلرسال جاهًزا يكون
األمور، ستئول إالَم أعرف ال لذا فائدة؛ يُجدي لن الصيف منتصف يف النرش إن موراي

أحمق.» شخٌص كتابًا ينرش َمن كل أن أرى بدأت لكني
التي الطبعة من نسخة ٢٧٠٠ وبيعت ،١٨٧٥ عام يوليو من الثاني يف الكتاب نُرش

نسخة.] ٣٠٠٠ من مكوَّنًة كانت

هوامش

ساينسز»، آند آرتس أوف أكاديمي أمرييكان ذي أوف «بروسيدينجز دورية (1)
.١٨٥٨

Polypodium incanum القيامة نباترسخس أن جراي دكتور من الحًقا َعرف (2)
البيجونيا. نباتات من النوع هذا فيها ينمو التي املناطق يف األشجار عىل بكثرة يوجد

.١٠٣ الصفحة املتسلِّقة»، «النباتات كتاب طاِلع
آنذاك. ا جدٍّ سيئًة صحته كانت (3)

والجزء جورنال»، «سيليمان دورية من سبتمرب عدد يف منها األول الجزء نُرش (4)
.١٨٦٦ يناير عدد يف واألخري الثاني

عىل السموم تأثري عن معلومات عىل الحصول يف يرغب البحثي املسار هذا جعله (5)
يف وقال األخرى، الحاالت من العديد يف أوليفر الربوفيسور من ذلك َطَلب وقد النباتات،
عىل حرارة بكل أوليفر تشكر أن «أرجو الطلبات: هذه نتاج بخصوِص هوكر إىل خطاٍب

بالسموم.» املتعلِّقة مراجعه كومة
البرش. عىل يتغذَّى أنه املفرتض من للحوم آكٍل لنباٍت وصًفا املقالة تعرض (6)

أوترخت. يف املعروف الوظائف علم أستاذ دوندرس، الربوفيسور (7)
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عرش الرابع الفصل

النباتات» يف احلركة نرشكتاب«قوة

١٨٨٠

الحركة «قوة كتاب بني العالقة الذاتية السرية فصل يف الواردة القليلة الُجمل [تَعرض
فكرة واٍف. بوضوٍح املتسلِّقة»، «النباتات كتاب أي مؤلِّفه؛ كتب أوائل وأحد النباتات» يف
سوى ليست ذلك إىل وما والجاذبية بالضوء املتعلِّقة النبات حركات أن الرئيسية الكتاب
كبري نطاٍق عىل كامنة نزعة وهي اللولبية، أو االلتفافية الحركة إىل َعْفوية لنزعة تعديالت
يحتلَّ ولم عام، بَقبول ر التصوُّ هذا يحَظ لم النباتات. لدى النامية األجزاء من العديد يف
الكتاب زاكس الربوفيسور تناول الكالسيكي. األعضاء وظائف علم مبادئ وسط مكانًا
الذي املتأنِّي بالنقد فيسنر الربوفيسور فه رشَّ بينما أكاديميٍّا، ازدراءً تحمل كلمات ببضع

وشهامة. بكرم عنه عربَّ
كان إذا ما سيُبنيِّ ما وحده «الزمن فيه: قال حكيم بتعليق داير1 ثيسلتون السيد أدىل
من فوضوية مجموعًة اآلن حتى يبدو كان ما َوحدِة إىل يشري الذي البارع ر التصوُّ هذا
السيد فعله ما أهميِة يف يشكَّ أن ألحد يُمكن ال أنه غري قائًما. سيبقى مرتابطة غري ظواهَر
نظر وجهة من املستقبل يف تُدرَس أن يُمكن النباتات حركة ظواهر أن توضيح يف داروين

بالفعل.» واجبة النحو هذ عىل دراستها إن بل واحدة،
نباتاٍت يف للزهور املختلفة «األشكال كتاب نرش بعد ،١٨٧٧ عام صيف يف العمل بدأ
وقال ذروتها، بلغت قد للموضوع حماسته كانت الخريف وبحلول نفسه»، النوع من
حركات دراسة عىل آنذاك عاكًفا كان بالغة.» بحماسة «أعمل داير: السيد إىل خطاب يف
التايل الربيع ويف صوره، أبسِط يف النباتات نوم مالحظة خاللها من يُمكن التي الفلقات،



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

يف وقال تُقدِّمه، هذه النوم حركات أن يُحتمل الذي النافع الغرض اكتشاف يحاول كان
:(١٨٧٨ مارس ٢٥ (بتاريخ هوكر جوزيف السري إىل خطاٍب

يلحق قد الذي الرضر تخفيف هو النباتات نوم من الغرض أن «أثبتنا» أننا «أظن
تلك كانت إذ هائًال؛ جهًدا كبَّدنا وقد اهتمامي، بالغ ذلك أثار لقد اإلشعاع. بسبب باألوراق
جسيًما رضًرا ألحقنا أو النباتات من الكثري قتلنا أننا غري لينيوس. زمن منذ محرية مشكلًة
املاضية.» الليلة ُقتل لكنه ا، جدٍّ قيًِّما الجذور الكبري األكصليس نبات كان ملحوظة: بها؛
العمل. يف امُلحَرز التقدُّم عن متصل رسد أيَّ الفرتة تلك يف خطاباتُه تُعطي ال

املؤلِّف:] أسلوب بها تَميَّز التي الخطابات من ألنهما هنا ُمدرجان التاليان والخطابان

داير ثيسلتون دبليو إىل داروين تشارلز من
١٨٧٨ يونيو ٢ داون،

داير عزيزي
مالحظاٍت أُجِر لم إذا بالعار موصوًما رجًال سأموت إنني قلُت أنني أتذكَّر
املصري هذا من أنقذتني وقد (السايكس)، والسيكاد الصبار شتالت إحدى عىل
أُريد سؤاَلني لديَّ أن غري وطبيعية. رائعًة حركاٍت يتحرَّكان ألنهما البشع؛
يف ضخمة بذرًة املالحظات عليه أُجريت الذي السيكاد نبات كان طرحهما؛
يكن لم أظن. حسبما الهند، جوز ألياف من تُربتُه ا جدٍّ وضحل واسع أصيٍص
يُمكن ال أنني أظن بكتيناتا؟ سايكس نوع من أكان السيكاد. سوى اسًما يحمل
حقيقية؛ ورقة الرتبة سطح فوق ظهر ما أولَّ أن اعتقادي يف مخطئًا أكون أن
لم إننا ُقلُت أنني تتذكَّر ربما وأخريًا، جذع. وال ساق رؤيَة أستطيع ال ألنني
أعرتف أن يجب اآلن نيجريكانز؛ أوبنشيا نوع من الصبري نباتات إنبات نستِطع
والبستاني أنا فيه حدَّقت لكنِّي بالفعل، نَبَت قد فأحُدها حماقة؛ ارتكبت بأنني
بعدما اآلن لكني صبري، شتلة يكون أن يُمكن ال أنه واستنتجنا ، لديَّ يعمل الذي
أن من متيقنًا رصُت باسيالريس أوبنشيا نوع من الصبري نباتات أحَد رأيت
بعض ورأيت عابرة، مالحظة سوى أُالحظها لم صبري؛ شتلة كانت النبتة تلك
لديك كانت إذا بعناية. النوع هذا من أخرى نبتًة أُالحظ أن أُريد لذا الحركات؛

أخرى؟ واحدة بإرسال لينتش2 السيد يتكرَّم فهالَّ ثمرة، أي
ألنني الحقيقية؛ األوراق وحركات الجذور عىل كالعبد ومثابرة بدأب أعمل

… الفلقات عىل العمل من تماًما االنتهاء عىل أوشكت
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النباتات» يف الحركة «قوة كتاب نرش

قد الحث ذلك يكون أن آُمل كنت الحدائق؛3 عن «ممتاًزا» خطابًا ذلك كان
التأثريات يعرفوا أن يجب لذا الخاضعني؛ من سيئة مجموعٌة الساسة انتهى.

النهار. طوال مفتوحًة الحدائق إلبقاء الفظيعة
دائًما املزعج صديقك
داروين يس

داير ثيسلتون دبليو إىل داروين تشارلز من
بورتمان، ميدان بريانستون، شارع ٤

[١٨٧٨] نوفمرب ٢١
داير عزيزي

البلسم، نبات بذور بخصوص تكبَّدته الذي الهائل العناء عىل أشكرك أن بد ال
يسعني وال نفيس، من َخِجًال يجعلني أنه الحق األخرى. املناسبات عرشات ويف
ما كلُّ هو أهذا قائًال: سيصيح كتابنا يرى عندما إلهي، «يا لنفيس: أقول أن إال
بعض فهمنا قد نكون أن ا حقٍّ آُمل املساعدة؟» من هائًال قْدًرا أجله من قدَّمُت
الذي املضني بالجهد مقارنًة ا جدٍّ قليٌل أنجزناه ما أن يؤسفني ولكن النقاط،
أحتاج كنت التي الراحة، من القليل لنيل أسبوًعا هنا سنمكث عملنا. عىل بذلناه

إليها.
يف السنوية الذكرى هو نوفمرب من الثالثني فيوم الذاكرة، تخني لم إذا
مدِته نهايِة بلوِغ وْشك عىل جوزيف السري أن املؤسف ومن امللكية، الجمعية

رئيًسا. يعود ال حني سعيًدا سأكون تأكيد. بكل
إخاليص بالغ مع
داروين يس

مًعا، وتنسيقها نتائجه بتجميع منشغًال كان عندما ،١٨٧٩ التايل العام ربيع [يف
بلغت وقد مالحظاتي، وسط غارق «إنني داير: السيد إىل خطاب يف اليأس من بيشء قال
الحركات دراسة أي عليها؛ أعمل التي باملهمة القيام عىل قادر غريَ يجعلني ما الكَرب من

أسوأ.» عمل بال البقاء أن غري أنواعها. بجميع
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إىل خطاب يف قال العمل، إتمام من قريبًا كان عندما العام، ذلك من الحق وقٍت ويف
الكتاب: ترجمة بخصوص (١٨٧٩ يوليو ١٧ (بتاريخ كاروس الربوفيسور

النباتات حركات عن اليشء بعض كبري ُمجلد إعداد عىل فرانسيس ابني مع «أعمل
الجديدة. واآلراء النقاط من العديد إىل لنا توصَّ أننا وأظن العموم، يف

املوضوع عىل شديد بجد نعمل لكننا أملانيا، يف شديدة معارضًة آراؤنا تلقى أن أخىش
سنوات. منذ

الطباعة بروفات إليك وسُرتَسل بالرتجمة، جديًرا الكتاب رأيَت إذا ا» «جدٍّ أسعُد سوف
جاهزة.» تصبح حاملا

جراي الدكتور إىل خطاب يف وقال املخطوطة، عىل بجدٍّ يعمل كان الخريف ويف
:(١٨٧٩ أكتوبر ٢٤ (بتاريخ

ذا أنا وها النباتات، حركات عن — األسف مع — اليشء بعض كبريًا كتابًا «كتبُت
بشع.» حدٍّ إىل مملة مهمة وهذه ثانية، مرًة املخطوطة مراجعة يف للتو اآلن أبدأ

النباتات»:] يف الحركة «قوة كتاب إىل يُشري التايل الخطاب من فقط الختامي الجزء

كوندول دي إيه إىل داروين تشارلز من
١٨٨٠ مايو ٢٨
العزيز سيدي

النبات «علم كتابك بإرسال البالغ تكرُّمك عىل لك االمتنان غاية يف إنني
أنه أظن له، املروِّجة الدعاية يف برؤيته اكتفيت كنُت لو ألنني إيلَّ؛ الوصفي»4
باهتمام تقريبًا ُربعه قرأت الظروف، هذه ظل ويف اهتمامي. سيثري كان ما
يل يبدو تقوله ما كلُّ ذلك. من أطول وقتًا ُشكرك ل أؤجِّ لن لكني بالغ،
من كبريًا عدًدا أجد كتاباتك، بجميع عهدي هو وكما ا، جدٍّ ومقنًعا واضًحا
بكثري. أكرب عدًدا منها سأجد أنني املؤكَّد ومن عيلَّ، الجديدة الفلسفية التعليقات
كتابة عند بها مررت التي ة املحريِّ األمور من العديد ذهني إىل أعادت لقد
نفًعا إيلَّ لقدَّم آنذاك، موجوًدا كتابك كان ولو األرجل، هدابيات عن أفرودة
تدوين يف نهجك أتبع ما دائًما أنني اكتشفُت عندما ُرسرُت بثمن. يُقدَّر ال
امللفات من ا جدٍّ كبري بعدد أحتفظ فأنا منفصلة؛ قصاصات عىل مالحظات
بوصتنَي مسافة بعض عن بعضها يبعد ا جدٍّ رفيعة أرفٍف عىل مرصوصًة
املناسب، عنوانه أو اسمه يحمل رفٍّ وكل مكتبي، غرفة بجدران وُمثبتًة تقريبًا،
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من متيقن أنا فوًرا. املناسب مكانها يف مالحظة كل أضع أن أستطيع ثمَّ ومن
ابني من وسأرجو الشباب، الطالب من للكثري ا جدٍّ مفيًدا سيكون كتابك أن
أن النباتات) أعضاء وظائف لدراسة نفسه تكريس يعتزم (الذي فرانسيس

بإمعان. يقرأه
ورق من جزءًا أرسلت بعدما أسبوَعني، فسأرتاح نفيس، عن أنا ا أمَّ
أهمُّ كنت بينما وصل كتابك أن حظي حسن من وكان املطبعة، إىل املخطوطة
مخطوطتي املنزل. عن بعيد وأنا ألقرأه شيئًا أريد كنت ألنني عربتي؛ بركوب
الكبرية الفئات أهمَّ أن إثباِت يف نجحُت أنني وأظن النباتات، بحركات متعلِّقة
النبات أجزاء كلُّ فيه تشرتك الحركة من نوٍع تعديِل عن ناجمٌة الحركات من

ِصغرها. منذ
وجزيل احرتامي خالص ومع ابنك، إىل تحياتي بأطيب تبعث أن أرجو

شكري.

العزيز سيدي يا إخاليص وبالغ تحياتي أصدق إليك
داروين تشارلز

كلَّفت وإذا العضوي، ج التدرُّ ُسلَّم يف النباتات قْدر َرفع يُسعدني ما دائًما ملحوظة:
مع ينبغي ا ممَّ أكربَ سيكون (الذي كتابي يُنرش عندما األخري فصيل قراءة عناء نفسك
التي الجميلة التكيُّفات ببعض ستُعجب أنك وأعتقد، آُمل، فأنا إليك، ويُرَسل األسف)

املناسبة. وظائفها أداء من النبات شتالت بها تتمكَّن
موراي عرضه عندما نُسخة ١٥٠٠ منه وبيعت ،١٨٨٠ نوفمرب ٦ يف الكتاب [نُرش
بخصوص والدي قال نوفمرب)، ٢٣ (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاٍب ويف للبيع.

ذلك:
لقراءة الوقت من بمتَّسع ستحظى أنك ع أتوقَّ أكن لم ألنني ا؛ جدٍّ رسالتك «أسعدتني
الدليل. دون من لكن كلها، النتيجة فستعرف األخري، فصيل قرأت إذا منه. يشء» «أيِّ
كاملة، األريضساعًة لالنتحاء تعرُّضها بعد الجذور انحناء حالة أن أظن ذلك، من بالرغم
أسفل يف واردة (ستجدها تقرأها بأن جديرٌة عنها، أدمغتها) (أو أطرافها انفصال مع
حسبما باالهتمام، الجديرة الحقائق ثانية ا أمَّ للغاية. مذهلًة وجدتها إذ ٥٢٥)؛ الصفحة
من متقابَلني جانبنَي عىل ُمثبتنَي شيئنَي بني الجذر طرف يُفرِّقها التي التفرقة فهي أرى،
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إزعاجك من القْدر بهذا سأكتفي لكني قليًال. ألنَي واآلخر قليًال أصلب أحدهما الطرف؛
مذهلة.» للضوء الشتالت حساسية كتابي. بشأن

ثيسلتون السيد وهو آخر، صديٍق إىل (١٨٨٠ نوفمرب ٢٨ (بتاريخ خطاب يف وقال
داير:

استحسان يف تبالغ لكنك باللُّطف، املفعمة رسالتك عىل ا جدٍّ جزيًال شكًرا «أشكرك
األعضاء فائدة معرفة مسألة يُعاملون األملان من العديد … ا جدٍّ ُمبهج ذلك لكن عملنا،
أكثر بأنها مؤمنًا أنا وسأظل يشاءون، ما َقْدر بها يهزءوا أن يُمكنهم لكن شديد، بازدراء
ولو شككت إذا تماًما مخطئ أنك املؤكَّد من الطبيعي. التاريخ يف لالهتمام إثارًة األجزاء

ا.» جدٍّ والكريمة املستمرة بمساعدتك لنا تُقدِّمها التي الكبرية الفائدة يف واحدة لحظًة
عموم وسط بالًغا اهتماًما وأثار عنه، النقدية املقاالت من كثري تأليف الكتاب استدعى
تايمز»، «ذا صحيفة يف التحرير فريق تأليف من مقالٍة إىل التايل الخطاب يشري الناس.

[:١٨٨٠ نوفمرب ٢٠ بتاريخ
هاليربتون5 السيدة إىل داروين تشارلز من

١٨٨٠ نوفمرب ٢٢ داون،
سارة عزيزتي

أحببُت ما دائًما لكني شديدة، بجرأة الخطاب أستهل أنني كيف تَرين لعلك
ألن بالغة؛ بسعادة خطابك غمرني لقد األبد. إىل أُحبه وسأظل االسم هذا
إىل بزياراتي سعادتي ويف الخوايل األيام يف أُفكِّر ما كثريًا قلبي. ملس لُطفه
منِك ا جدٍّ طيبة لفتًة كانت لوالدك. عميق امتنان من به أَدين وفيما وودهاوس،
املتعلِّق القديم طموحي تماًما نسيت قد كنُت أنني صحيح خطابًا. إيلَّ ترسيل أن
كتاب يف رأيت عندما به شعرت الذي الفخر أتذكَّر لكني رشوزبريي؛6 بصحيفة
فكلمة داروين». السيد «التقطها فيها قيل التي الباهرة الجملَة الخنافس عن
ألي كاٍف مجٌد هذا أن أرى «اصطادها». كلمة من بكثري أعظَم تبدو «التقطها»
أحيانًا ألنها دني؛7 تُمجِّ تايمز» «ذا صحيفة جعل الذي ما إطالًقا أعرف ال رجل!

برشاسة. الذعًة انتقادات تنتقدني ما
بملل فستشعرين هنا إىل جئِت إذا لكنِك ًدا، مجدَّ ألقاِك أن يف بشدة أرغب
حياًة ونعيش تسلية، وسائُل لدينا وليس ا، جدٍّ مسنون بأننا نشعر ألننا فظيع؛
لندن، يف أيام بضعة نقيض أن أسابيع بضعة غضون يف نعتزم لكننا منعزلة.
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تأتي أن يُمكن فربما لندن، يف فعله تودِّين آخر يشء أي حينئٍذ لديِك كان وإذا
معنا.8 الغداء وتتناويل

تحياتي أصدق مع
سارة عزيزتي يا ومودتي امتناني وبالغ
داروين تشارلز

لنقد ص مخصَّ كتاب نْرش هو التايل الخطاب كتابة إىل دفعه الذي السبب [كان
البارع الخبري النباتات عاِلم فيسنر يوليوس الدكتور بقلِم النباتات» يف الحركة «قوة كتاب

فيينا:] جامعة يف النبات علم وأستاذ

يوليوسفيسنر إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ أكتوبر ٢٥ داون،

العزيز سيدي
بادئ ا. جدٍّ قليلة فقرات بضع باستثناء كله وفهمته كتابك،9 قراءة اآلن أتممُت
كل يف بها عاملتني التي الطريقة عىل قلبي صميم من أشكرك دعني بدء، ذي
بأشد ا تامٍّ اختالًفا آخَر رجٍل مع يختلف أن يُمكن الرجل أن أظهرَت لقد مكان.
يحمل قد ربما ممكن. أسلوب بألطف اختالفه عن يُعربِّ ذلك ومع ممكن، إرصار
الطبيعي التاريخ علماء من بالقليل ليس لعدٍد نافًعا درًسا رضبته الذي املثال
بعضهم العلماء بها يتحدَّث ما غالبًا التي الفظة اللهجة ألن واألملان؛ اإلنجليز

العلم. قْدر من تحطُّ أنها سوى شيئًا تُحدث وال تنفع، ال بعض مع
شعرت أنني لدرجة ا جدٍّ جميلة تجاربك وبعض اهتمامي، بالَغ كتابك أثار
املهمة النقاط كل عن الحديث يديك. عىل للترشيح أخضع وأنا فعًال بالسعادة
أفسدَت قد إنك القول يؤسفني ينبغي. ا ممَّ أكربَ حيًِّزا سيشغل كتابك يف الواردة
وتلك أُفقيٍّا، ة املمتدَّ الجذور أطراف قطع تأثريات عن طرحتُه الذي التفسريَ
الوضع بأن نفيس إقناَع أستطيع ال لكني جوانبها، عند للرطوبة امُلعرَّضة
النمو. عىل قدرتها ضعِف مجرَّد عن ناجٌم الجانبية والجذور لألغصان األفقي
أتخىلَّ أن الخرفار، جنس فلقات عىل تجاربي يف أُفكِّر حني أيًضا، أستطيع وال
إىل العلوي الجزء من الضوء عن ناجمة زة ُمحفِّ إشارة بانتقال إيماني عن
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أعتقد إنني قلَت عندما مقصدي، فْهم أسأت ٦٠ الصفحة ويف السفيل. الجزء
لالنتحاء نفسه هو يخضع ال جزءٍ إىل تُنَقل الضوء عن الناجمة التأثريات أن
الرتبة سطح أسفل الواقع القصري الجزء كان إذا فيما َقط أُفكِّر لم الشميس.
الشتالت لدى ينحني، الذي الجزءَ أن أعتقد لكني ال، أم الشميس لالنتحاء يخضع
ذلك وأعتقد شمسيٍّا، منتٌح «فوقه» لكن السطح من «بالقرب» السن، الصغرية
مائًال، الضوء يكون عندما فقط ًطا ُمتوسِّ انحناءً ينحني الجزء أن عىل ِبناءً
هذا فانحناء ذلك، ومع أفقيٍّا. الضوء يكون عندما مستطيل شكل عىل وينحني
غري أغطيٍة باستخدام أجريتُها التي تجاربي من أستنتج كما السفيل، الجزء
املذكورة النقاط يف رأيي أن غري العلوي. الجزء عىل الضوء بتأثري يتأثَّر شفافة،
أن من متيقن ألنني وزن؛ بال يكون يكاد األخرى النقاط من والعديد أعاله
نختلف التي النقاط كل يف مخطئ بأنني النبات علماء معظَم سيُقنع كتابك

فيها.
إىل تقودني بحقائَق ا جدٍّ ميلء فعقيل االنتقال، مسألِة عن النظر بغض
بل النمو، عىل مبارشة تؤثِّر ال ذلك، إىل وما والجاذبية الضوء عوامل أن اعتقاِد
هذه بخصوص رأيي تعديل عن تماًما عاجز أنني لدرجة تحفيزيٍّا، تأثريًا تُؤثِّر
ابني استرشت حتى ،٧٨ الصفحة يف الواردة الفقرة فْهم أستِطع لم النقطة.
أن عىل قائٌم اعرتاضك أن يفرتض إنه الرياضيات. علم يف ص املتخصِّ جورج،
وال كَليهما، الجسم جانبَي تيضء املصباح من املنبعثة املتفرِّقة الضوء أشعة
املبارش، الضوء شدة انخفاض نسبة بنفس املسافة زيادة مع شدتها، تنخفض
الضئيل االختالف سيُفرسِّ «الرضوري» التصحيح هذا كان إذا فيما يشكُّ لكنه

املتتابعة. األصص يف الشميس االنتحاء بفعل النباتات انحناء يف ا جدٍّ
اإلقرار أستطيع فال للتالمس، الجذور أطراف حساسية بخصوص ا أمَّ
امللتصقة البطاقات أجزاء أن بشأن مخطئ أنني يُثبَت أن إىل رأيك بصحِة
البطاقة بقيت إذا حركة تحدث لم بينما الحركة، تُسبِّب سائل صمٍغ بواسطة
ْرشُح يجب ذلك، إىل إضافًة السائل. الصمغ من بطبقٍة الطرف عن منفصلًة
جانبَي عىل البطاقات من ُسمًكا أقل وأخرى ُسمًكا أكثر أجزاء َلصق أن حقيقِة
ما كثريًا واحد. اتجاه يف حركًة يُسبِّب الشيالك مادة بواسطة نفسه الجذر
خارجية عالمة أيُّ توجد تكن لم أنه غري للرضر، الطرف تعرُّض عن تتحدَّث
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الطريف الجزء أصبح واضح، رضر بالطرف َلِحق وعندما رضر، حدوث عىل
ر ترضَّ الطرف أن أُصدِّق أن أستطيع ال لكني ر. املترضِّ الجانب «نحو» منحنيًا
أنني ما بقْدِر األقل، عىل السائل بالصمغ لصقها عند البطاقات، أجزاء بسبب
من ذرة مثقال وضِع بسبب رت ترضَّ الندية نباتات غدد أن تصديق أستطيع ال
يلمس عندما ذلك] له [يحدث البرشي اللسان أن أو عليها، عر الشَّ أو الخيط

كهذا. جسم أي
إنني قول إال يسعني فال اللولبية، الحركة أي كتابي؛ يف جزء أهم عن ا أمَّ
األجزاء بعض فْهم أستِطع لم لكني استنتاجاتنا، اختالف من تماًما متحريِّ
إىل يعود عندما يل يرتجمها أن فرانسيس ابني سيستطيع األجزاء وهذه تماًما،

جميل. نحٍو عىل واضح كتابك من األكرب الجزء املنزل.
مجموعة لبدء والحيوية القدرة من يكفي ما لديَّ كان ليت يا وأخريًا،
الخاطئة معتقداتي عن التام العدول مع النتائج، ونرش التجارب، من جديدة
كهذه، مهمة أداءَ ل أتحمَّ أن من سنٍّا أكرب لكني خاطئة، بأنها االقتناع عند
أي أو امُلبتَكر، األصيل العمل من كبريًا قدًرا أُنجز أن سأستطيع أنني أظن وال
تجربتك يف للخطأ املحتملة املصادر أحد أرى أنني ر أتصوَّ أصًال. منه آخر قدٍر

جانبي. لضوء تعريضه مع يدور نبات فيها يوجد التي الجميلة
بها عاملتني التي الطيبة الطريقة عىل شكري وخالص احرتامي بالغ مع

لك. مخلًصا العزيز سيدي يا وسأظل وأخطائي، أنا

داروين تشارلز

هوامش

.٤١ الصفحة «نيترش»)، دورية (سلسلة داروين» «تشارلز كتاب (1)
كامربيدج، يف النبات علوم حديقة أمني اآلن صار الذي لينتش، آي آر السيد كان (2)

كيو. يف امللكية الحدائق يف آنذاك يعمل
صباًحا. كيو يف امللكية الحدائق فتح عىل الحكومة حث محاولِة إىل ذلك يشري (3)

العمل ُطرق وباألخص النبات، بعلم املتعلِّقة األبحاث طرق عن كتاب هو (4)
املنهجي.
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الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

من أوين، السيد الراحل القديم، والدي صديق ابنَة هاليربتون السيدة كانت (5)
وودهاوس.

إذا بشدة سيُشبَع طموحه إن صباه يف بقوله ذكَّرته قد هاليربتون السيدة كانت (6)
باالحرتام». الجدير بلدتنا «ابن بأنه يوم ذات إيدوز صحيفة وصفته

«من التحرير: فريق مقالة بداية يف الواردة االستهاللية الجملة إىل التايل يشري (7)
أروع، لغرٍض وال أطول، لوقت مضنيًا جهًدا بذل قد أحٍد من ما األحياء، علمائنا كل بني

داروين.» السيد من
آن. كوين شارع يف أخيه منزل يف هاليربتون السيدة لقاء ببهجة والدي حظي (8)

.١٨٨١ فيينا، النباتات». يف الحركة «قوة (9)
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عرش الخامس الفصل

النبات بعلم متعلِّقة عة خطاباتمتنوِّ

١٨٧٣–١٨٨٢

النبات. بعلم متعلِّقة موضوعات عن املنوَّعة الخطابات من سلسلًة الفصل هذا ن [يتضمَّ
يورد بينما النبات، علم يف والدي اهتماَم تُثري كانت التي املوضوعات ع تنوُّ بعضها يُظهر

َقط.] تكتمل لم ألبحاث ِذكًرا اآلخر بعضها

والثمار األوراق يف األدمة

تُغطِّي التي الشمعية الطبقة أو «األدمة»، وجود مغزى عن أجراها التي دراساته [كانت
لقد وفاته. وقت حتى مكتملة غريَ بقيت التي األبحاث تلك من واحدًة األوراق، من العديد

قريب.1 ا عمَّ منها جزءًا أنرش أن وآُمل املوضوع، عن املالحظات من كبرية كميًة جمع
جوزيف السري إىل ١٨٧٣ أغسطس يف املوضوع هذا عن خطاباته أوائل أحُد أرسل

قائًال: هوكر،
عنها تسأل أن فأرجو بنفسك، تعرفها تكن لم وإذا منك، املعلومات من قليًال «أريد

كيو. حكماء بعض
يف متمثِّل واٍق غالٌف النباتات من ا جدٍّ كبري عدٍد لدى والثمار لألوراق يكون ملاذا
األوراق هذه فتبدو دقيق، َشعر أو الشائع)، الكرنب (مثل شمعية مادة من رقيقة طبقة
يضع أن ا حقٍّ جميل ملنظٌر إنه املاء؟ يف غمرها عند رقيق بزجاج مغطَّاة وكأنها الثمار أو
تكون األوراق من العديد أن أجد املاء. يف ُعليق حبة أو الشائعة، البازالء من قرنًا املرء

العلوي. وليس السفيل السطح عند النحو هذا عىل محميًة



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

بالفعل؟» أصًال صحيًحا ذلك كان إذا باألوراق رضًرا يُلحق أن للماء كيف
فارار: توماس السري إىل خطاب يف قال األخرية، النقطة هذه وبخصوص

أن منك أرجو األوراق. رضر يف املاء قطرات تسبُّب بمسألِة مهووًسا اآلن «أصبحت
ترض املاء قطرات أن الشخصية»، تجربته واقع «من يعتقد، كان إذا ا عمَّ بني2 السيد تسأل
العدسات كتأثري تأثريًا تُحِدث القطرات إن يُقال الزجاجية. صوباته يف الثمار أو األوراق
بشدة أرغب إنني الغائمة. األيام يف إطالًقا ُمِرضًة تكون لن فهي ذلك، صحَّ إذا الحارقة؛
نُصحت الصوبة، يف سحلبيات أُنبت كنت حني أنني أتذكَّر لفطنته. نظًرا رأيه معرفة يف

َقط. آنذاك ببايل يخطر لم املوضوع هذا لكنَّ أوراقها، أُبلِّل بأالَّ
إنجلرتا يف أجد أن يُمكن ال أنني من تماًما متيقن وأنا لك، بزيارتي ا جدٍّ استمتعُت

إبهاًجا.» أكثر وال منك أكرم ُمضيًفا كلها
جوزيف السري إىل خطاب يف وقال ًدا، ُمجدَّ باملوضوع انشغل بسنوات، ذلك وبعد

:(١٨٧٧ مايو ٢٥ (بتاريخ هوكر
وأظن النباتات، عىل املوجودة «األدمة» عن القديمة مالحظاتي مراجعة عىل «أعكف
أي إحراز يف بشدة أشكُّ كنت وإن فيه، البحث ومواصلة باملتابعة ا جدٍّ جديٌر املوضوع أن
ال ألنني احتمال؛ سوى ليس النجاح أن تعرف وأنت ملساعدتي مستعد أنت هل نجاح.

مساعدتك؟»] دون إطالًقا يشء أي ِفعل أستطيع

جراي آسا إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٧] يونيو ٤ داون،

الشمعي اإلفراز ذلك أعني وظيفتها؛ أو «األدمة» فائدة إىل ل التوصُّ اآلن أحاول …
هل سأنجح. أنني يف بشدة أشكُّ لكنني وثمارها، النباتات أوراق عىل املوجود
املناخ يف شيوًعا أكثُر النباتات هذه هل به؟ أهتدي دليل بأي تمدَّني أن تستطيع
الغزير، املطر تحت الخارج يف أتمىشَّ ما كثريًا ألنني أسأُل األبرد؟ أم الدافئ
ذوات من قليلة قلٍة أوراِق عىل كالزئبق تتدحرج املاء قطرات أرى أن ويمكنني
وصوباتي التدفئة الطبيعية وصوبتي أزهاري، حديقة يف ا أمَّ الربية. الفلقتنَي
املاء. قطراُت علها تتدحرج التي النباتات من العديد فيوجد التدفئة، الصناعية
الغربية سهولكم يف شائعٌة باألدمة املحمية النباتات هل ًدا: ُمجدَّ أسأل ولهذا
كانت إذا سأتحريَّ الصالح. الرجاء رأس يف شائعة أنها هوكر يظن «الجافة»؟
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عىل جدٍّا شائعًة األدمة أجد وأنا الجفاف، شديدة مناخية ظروٍف يف شائعًة
ال التي األوكالبتوس أشجار بعض أسرتاليا. يف واألوكالبتوس السنط أشجار
الكحول يف تذوب ما مادٍة من بطبقة برشتها تُحمى باألدمة مغطَّاة أنها يبدو
الشمايل؟ القطب مناطق يف باألدمة محمية ثمار أو أوراق أيُّ توجد هل املغيل.
إليك ل فأتوسَّ ا، جدٍّ كثريًة ِمراًرا فعلَت كما جهيل، ظلمات تنري أن استطعت إذا

الرد. عناء نفسك تُكلِّف فال وإال تفعل، أن
مودتي خالص لك
داروين يس

داير ثيسلتون دبليو إىل داروين تشارلز من
[١٨٧٧] سبتمرب ٥ داون،

داير عزيزي
حال؛ أية عىل لُطفك. لوال سننهار كنا أننا أؤكِّد ألشكرك. قصريًا خطابًا إليك أكتب
منها) العصارية سيما (ال النباتات بعض لدى األدمة أن بوضوح فِهمنا فقد
«بعض» لدى ا أمَّ الحرشات، هجماِت اآلخر بعضها لدى وتمنع ر، التبخُّ تكبح
لدى وظيفتها أن وأعتقد املالح، املاء من ر الترضُّ تمنع فهي الشواطئ نباتات
عىل يستقر الذي الخالص النقي املاء من ر الترضُّ منْع النباتات من القليل
والشائقة فيها املشكوك النقاط أبرز هي اآلن حتى األخرية وهذه األوراق.

… النباتات حركات بخصوص

مولر إف إىل داروين تشارلز من
[١٨٨١] يوليو ٤ داون،

العزيز سيدي
خطابك أثاره الذي االهتمام َكمَّ لك أصَف أن أستطيع وال له، حدود ال لطفك
تأثري عن املالحظات من أكوام لديَّ نفيس. يف مايو) ٣١ بتاريخ خ (املؤرَّ األخري
القطرات. من للتخلُّص افرتضُت) (كما وحركاتها األوراق، عىل املستقر املاء
ببايل َخَطر قد وكان طويلة، فرتة منذ املالحظات هذه ص أتفحَّ لم أنني غري
البدء عىل العزم عقدُت قد كنت لكنني وهٍم، محَض تكون ربما فكرتي أن
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«الذي خطابك وجود ظل يف واآلن املنزل، إىل عودتي فور التجارب إجراء يف
حالة (لديَّ املطر أثناء يف املختلفة النباتات أوراق وضعية عن بثمن» يُقدَّر ال
بكل للعمل ًزا ُمتحفِّ سأكون أفريقيا)، جنوب من السنط أشجار يف مشابهة

حماسة.

للتباين القابلية

القابلية أسباب دراسة وهو والدي؛ اهتمام بالَغ أثار موضوٍع إىل التايل الخطاب [يشري
بعَض والدي بدأ وقد ما، حدٍّ إىل لها ُمخطًَّطا إليها املشار التجارب كانت بالتجربة. للتباين

املطاف.] نهاية يف ُهِجَرت األبحاث لكنَّ أدناه، حة امُلوضَّ الغاية صوب األويل العمل

إتشجيلبريت3 جيه إىل داروين تشارلز من
١٨٧٦ فرباير ١٦ داون،

العزيز سيدي
بتقديم ستساعدني إنك بالقوِل تكرَّمَت اللينية، الجمعية يف التقيتك عندما
أن وآُمل غريض، بذكِر سأبدأ والبني. يل للغاية قيًِّما سيكون وهذا النصيحة،
يُِقرون الطبيعي التاريخ علماء جميع إنَّ الطويل. الخطاب هذا عىل تسامحني
الغالبية تباين إىل تؤدِّي التي باألسباب يتعلق فيما ة ُمحريِّ معضلة وجود بعدم
إلقاء يف نجحت قد اآلن حتى تجربة من وما املزروعة، النباتات من العظمى
تجارب إجراء عىل سنوات عرش منذ أعكُف وأنا املوضوع. هذا عىل ضوء أي
نتيجٌة أصابتني وقد متبادًال، تلقيًحا حة وامللقَّ ذاتيٍّا تلقيًحا حة امللقَّ النباتات يف
يف نباتاٍت زرعت أن بعد أنني وهي أَال شديد؛ بذهول مبارشة غري واحدة
متماثلة، شبه ظروٍف يف متعاقبة، أجيال عدة مدار عىل الزجاج تحت أُصص
والالفت ، يتغريَّ ما غالبًا األزهار لون أن وجدُت جيل، كل يف ذاتيٍّا تلقيحها مع
والقرنفل الدندل مثل للتباين، قابليًة األكثر األنواع بعض يف أصبحت أنها ا جدٍّ

برِّي. نوٍع كأزهار تماًما، ثابتًة ذلك، إىل وما
التباين سبب بأن الظن إىل أخرى عديدة وحقائُق الحقيقة هذه قادتني
ال عندما الرتبة من مختلفًة موادَّ النباتات امتصاصهذه يف كامنًا يكون أن بد ال
لذا الطبيعة. يف معها مختلطًة تنمو أخرى نباتاٌت االمتصاص عىل قدراِتها تُعيق
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خالية شبه أو تماًما، خالية تُربة يف أُصص يف نباتاٍت إنبات يف وابني أنا أرغب
نباتات عدة نُعطي ثم النباتات، تمتصها التي املواد كل من املستطاع، قْدر تماًما
الذي بالقدِر مختلفًة محاليَل متعاقبة، أجيال عدة مرِّ عىل النوع، نفس من
بالكيفية تنصحني أن تستطيع فهل وصحتها. حياتها مع متوافًقا يكون ربما
طبيعيٍّا؟ النباتات تمتصها التي املواد كل من خالية شبه الرتبَة بها أجعل التي
ذلك، إىل وما الخيول لجام لتنظيف يُباع الذي األبيض، الفيض الرمل أن أفرتض
األلومينا؟ عىل للحصول فعله عيلَّ الذي ما ولكن خالصة، سيليكا يكون يكاد
النباتات لنمو وصالحة رطبًة الرتبة إبقاء أن ر أتصوَّ األلومينا، بعض دون فمن
سيظل املاء يف وتكراًرا مراًرا يُغَسل الذي الطني أن أفرتض مستحيًال. سيكون
من كبرية كميًة أريد الجذور. تُفرزه الذي الكربونيك لحمض معدنية مادًة ينتج
بني يرتاوح عدًدا نمأل أن نستِطع لم لو جدوى بال ستكون التجارب ألن الرتبة؛
أن تستطيع فهل عام. كل الحجم طة املتوسِّ األزهار أُصص من وثالثني عرشين
عىل مجديًا يكون لن إنه القول يؤسفني تستِطع، لم إذا ألنك خطة؟ أي تقرتح
إطالًقا تعتمد للتباين القابلية كانت إذا ما اكتشاِف محاولة يف نبدأ أن اإلطالق
تتمثَّل الرضوري، الرتبة نوع عىل الحصول وبعد الرتبة. من املمتصة املادة عىل
أخرى ومجموعًة البوتاسيوم، بنرتات النباتات من مجموعًة أسقي أن يف خطتي
املجموعات كل إعطاء مع الكلس، بنرتات أخرى ومجموعًة الصوديوم، بنرتات
أريد ألنني األمونيا؛ فوسفات من له تحمُّ تستطيع أنها يبدو ممكن َقدٍر أكربَ
النباتات أن أظن والحيوية. الغزارة من ممكن قدٍر بأقىص النباتات تنمو أن
البوتاسيوم، بعض إىل ستحتاج الكالسيوم ونرتات الصوديوم بنرتات املسقية
سأُضطر كالتي تربٍة من لها تماًما رضوري هو ما عىل ستحصل ربما لكنها
ماء استخدام يُمكنني الخزانات. يف عة امُلجمَّ األمطار مياه ومن استخدامها، إىل
يف ستحصل كلها النباتات لكن الطباشري، وسط محفورة عميقة بٍرئ من َعِرس
الصوديوم نرتات سأعطيها التي النباتات تَنُم لم إذا كلس. عىل الحالة هذه

الشبَّة. من قليًال سأُعطيها فربما الكالسيوم، ونرتات
بوسعك كان وإذا أفكاري، بدائية ومدى الشديد، جهيل مدى تماًما أُدرك
هذا فسيكون بها، النباتات تتأثَّر أن املحتمل فمن أخرى محاليل أيَّ تقرتح أن
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وأستطيع النباتات تمتصها عضوية سوائُل توجد ال أنه أفرتض منك. بالًغا كرًما
رشاءها؟

بخطاٍب إزعاجك عىل تسامحني سيجعلك كرمك أن عىل أعتمد أن يجب
كهذا. ا جدٍّ طويل

املخلص صديقك العزيز سيدي يا أظل وسوف
داروين تشارلز

نفسه:] باملوضوع متعلِّق سيمرب4 الربوفيسور إىل امُلرَسل التايل [الخطاب

سيمرب كيه إىل داروين تشارلز من
١٨٨١ يوليو ١٩ داون،

سيمرب الربوفيسور عزيزي
ال … السابق خطابي عىل تردَّ أن ع أتوقَّ لم لكني خطابك، بتلقي ا جدٍّ ُرسرُت
عن تأكيد بكل يُعربِّ كان أنه من متيقن لكني إليك، كتبته ما تذكُّر أستطيع
تأثري وزن تقديِر يف تُبالغ أنك رأيُت كتابك.5 بقراءة نفيس يف أُثري الذي االهتمام
كنت ألنني ال؛ أم ذلك قلُت قد كنت إذا ما أعرف ال لكني «املبارش»، البيئة
كان وما ذلك، مني يُطَلب أن دون كتابك أنتقد أن مني وِقًحا ًفا ترصُّ سأراه
الربوفيسور كتبه الذي باملقال بُهرت أنني لوال اآلن ذلك أقول أن أيًضا ينبغي
للتباين، النباتات قابلية عن تسايتونج» «بوتانيشا دورية يف عمله عن هوفمان
يف معينة نباتات بزراعِة أحَدثه الذي التأثري ضآلة مدى ا حقٍّ امُلدهش ومن
مداِر عىل ذلك، إىل وما والزنك والكلس امللح وجود مثل طبيعية، غري ظروٍف
للتباين قابليًة أكثَر كانت التي النباتات اختريت ذلك، وفوق «عديدة». أجيال
لهذه ُمكيَّفة بها الصلة قريبة أشكال وجوِد عىل ِبناءً الظروف، هذه مثل يف
الظروف تأثري بوزن االستهانِة يف بالغُت قد البداية يف أنني صحيح الظروف.
املئات تعرُّض يَلزُم ربما ًدا. ُمرتدِّ جعلتني البحثية هوفمان ورقة لكن املبارش،
يف ا جدٍّ طاعنًا أكن لم ليتني ا. جدٍّ ُمحريِّ موضوٌع إنه الظروف. لهذه األجيال من
اتباعها. أُريد بحثية مساراٍت أرى ألنني العافية؛ من بمزيد أحظى وكنت السن،
أكثَر الزراعة ظروف تحت تتباين النباتات كانت إذا فيما حتى هوفمان يُشكِّك
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كل فإن ذلك، صحَّ إذا الطبيعية. ظروفها وتحت األصيل موطنها يف تباينها من
تكون أن بد ال تقريبًا املزروعة النباتات كل لدى تحُدث التي املذهلة التباينات
ببايل الفكرة هذه َخطرت املتباينة. األفراد من واالستيالد االنتقاء عن ناجمًة
سيقولون: الناس أن ظننت ألنني أنرشها؛ أن خفُت لكني عديدة، سنوات منذ

االنتقاء!» أهمية تقدير يف ملبالغته «يا
عىل تحثُّ ة املتغريِّ الظروف أن أعتقد أن عيلَّ «يتحتَّم» ذلك، من بالرغم
غري تماًما. مبارش غري تأثريًا تُؤثِّر الحاالت» معظم «يف لكنها للتباين، القابلية
طويل خطاب كتابة عىل تسامحني أن أرجو ا. جدٍّ ة محريِّ معضلة قلُت، كما أنها،

ألكتبه. قعدُت عندما ذلك أنوي أكن لم فأنا كهذا؛
فرط من ُمرَهق أنك لسماع العلم، أجل ومن أجلك من األسف، غايِة يف إنني

الرسمي. العمل يف ينقيض وقتك من هائًال قدًرا وأن العمل،

سيمرب الربوفيسور عزيزي يا إخاليص بالغ تتقبَّل أن أرجو
داروين تشارلز

العفصات

بطريقٍة العفصات إنتاج إمكانية عىل تجارَب إجراءُ بدأ قصري، بوقت والدي وفاة [ُقبَيل
٣ (بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاٍب يف املسألة بهذه اهتمامه ويتضح اصطناعية.

:(١٨٨٠ نوفمرب
… شبابه منذ آخَر إىل حنٍي من املوضوع يدرس أنه أسمُع باجيت؛6 بمقالة «ُرسرُت
موضوًعا أراه ما دائًما فأنا العفصات؛ موضوع عىل الضوء سلَّط بأنه ا جدٍّ سعيد إنني

بنفيس.» فيه البحث لتولَّيت سنٍّا أصغر كنُت ولو لالهتمام، ا جدٍّ مثريًا
عن ما يشءٍ تعلُّم يف دائًما الحارضة برغبته مرتبًطا املوضوع بهذا اهتمامه كان
النباتات، مبايض عىل الظهور إىل تُدَفع عجيبة عفصاٍت لنفسه ر صوَّ التباين. أسباب
كبريًا عدًدا أجرى جديدة. رضوٌب تنشأ وبذلك تتأثَّر، ربما البذرَة أن ظن الطريقة وبهذه
بعض ظهرت وقد األوراق، أنسجة يف متنوِّعة كواشَف بحقِن التجارب من اليشء بعَض

النجاح.] عىل الطفيفة ات املؤرشِّ
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ع التجمُّ

التي املظاهر إن املنشورة.7 البحثية أوراقه آِخر موضوِع عن فكرًة التايل الخطاب [يعطي
كان التي ع التجمُّ بظواهِر عالقتها بسبب انتباهه؛ اسرتعت قد والجذور األوراق يف الحظها

الندية:] جنس عىل يعمل كان عندما عميًقا اهتماًما بها ا مهتمٍّ
فاينز8 إتش إس إىل داروين تشارلز من

١٨٨١ نوفمرب، ١ داون،
فاينز السيد عزيزي

ا جدٍّ غنيٌّ لكنك أُزعجك. أن عيلَّ كبري فعاٌر الشديد، انشغالك مدى أعرف ألنني
بصفتي إحسانك أُناشد ثمَّ ومن ا، جدٍّ فقري وأنا النباتات عن الكيميائية بمعرفتك
يُذيبها النباتات خاليا يف صلبة مادة أيَّ تعرف هل هو: سؤايل فقريًا. رجًال
ذكرُت الحقائق؛ أعطيتك إذا أفضل فهًما َحريتي تفهم سوف واملاء؟ الجلرسين
وُوِضعت بلُطف، األرض من ببلوس فربيون نوع نباتات أحُد اقتُِلع إذا أنه لك
املادة نسبة (تبلغ األمونيا كربونات من ضعيف محلوٍل يف قصريًا وقتًا الجذور
الصفوف فإن ساعة)، ٢٤ ملدة اًال فعَّ يظل والذي ،١٠٠٠٠ إىل ١ فيه املاء إىل
إىل الجذر قلنسوة من ُجذير، كل يف الخاليا من العموم) (يف املتناوبة الطولية
اآلن) حتى رأيته ما بحسِب الخرضاء الساق عن (دونًا نفسها الجذر قمِة أعىل
املستديرة الحبيبات وهذه املادة. من شفافة شبه بُنية بحبيباٍت ممتلئًة تصبح
الخالصة األمونيا فوسفات تُنتج واحدة. كتلة يف تندمج بل مًعا، تلتحم ما كثريًا
الصوديوم كربونات تُنتجه الذي نفسه التأثريَ الخالصة األمونيا ونرتات أيًضا

أبطأ). نحٍو عىل كان (وإن الخالصة
بالجلرسين رقيق زجاجي غطاء أسفل الجذور أحد رشائُح ُسِقيَت إذا اآلن،
بضع بعد الخاليا يف لها حرص ال التي الحبيبات من ُحبيبة كل تختفي واملاء،

… ذلك؟ عن أُكوِّنه أن ينبغي الذي الرأي ما ساعات.
إذا الجذور أن أذكر أن يجب لكني الحد، هذا إىل إزعاجك عىل سامحني
أي األمونيا لكربونات يكون ال ذلك وبعد املادة، ب ترتسَّ فلن مغيل، ماء يف ُغِمست
أسفل الخاليا يف تتكوَّن الُحبيبية املادة أن اآلن وجدُت إنني أقول أن ينبغي تأثري.
إذا الوعائي. النسيج من بالقرب أخرى خاليا بضع ويف مبارشة، الرقيقة البرشة
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آثار أي أرى أن أستطيع ال (لكني حي بروتوبالزم من مكوَّنًة الحبيبات كانت
مع توقَّف ع التجمُّ وأن قتلها، الجلرسين أن أستنتج أن فينبغي فيها)، للحركة
مشابهة ظاهرًة رأيت ألنني مرئي؛ غري حدٍّ إىل الصغر بالغة جسيمات انتشار

الندية. جنس يف
أي عىل ولتسامحني تفعل، أن فأرجو تساعدني، أن تستطيع كنت إذا

حال.
إخاليص بالغ مع
داروين يس

مرضالبطاطس عىل تورِبت السيد تجارب

األخرية عرشة االثنتَي السنوات طوال منهمًكا بلفاست، من تورِبت، جيمس السيد [كان
البطاطس من رضوٍب إنباِت يف املتمثلة كبري، حدٍّ إىل فيها نجح التي الصعبة، املهمة يف
عام من معه وتراَسل تورِبت، السيد بعمل بالًغا اهتماًما والدي اهتمَّ للفطريات. امُلقاِومة
السيد طريقِة عن واضًحا رسًدا يُقدِّم الذي التايل، الخطاب أُرِسل وقد فصاعًدا. ١٨٧٦
عىل الحصول إمكانية اقرتاح بغرِض والدي، نظر وجهة من نجاحها وأرجحية توربت

للعمل:] حكومي دعم

فارار إتش تي إىل داروين تشارلز من
مارس١٨٧٨ ٢ داون،

فارار عزيزي
أفضُل البطاطس مرض عىل القضاء إىل تهُدف التي تورِبت السيد خطة أن أرى
يف املطبوع، خطابه من تعرف كما تتمثَّل، إنها اإلطالق. عىل اقُرتَحت قد خطة
متبادًال، تلقيًحا َحني ُملقَّ أبَوين أصَلني من ناتجة شتالت من هائل عدٍد إنباِت
رحمة، بال أُصيبت التي الشتالت كل وإبادة للعدوى، الشتالت هذه وتعريض
يف العملية هذه وتكرار املقاومة، عىل قدرة أفضَل أظهرت التي تلك وإنقاذ
هذه من طيبًة نتائَج يُحرز أن بأرجحية إيماني يستند متعاقبة. بذرية أجيال
فمن آخر. إىل حني من تتباين كانت، أيٍّا الصفات، كل أن حقيقة إىل العملية،
مقاومة عىل قدرًة أفضُل العنب من والرضوب األنواع بعض أن مثًال املعروف
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أو رضبًا نايت أندرو وجد وقد أخرى. ورضوب أنواٍع من الفيلوكرسا حرشة
جنوب يف لوحظ آخر رضٌب ة وثمَّ إطالًقا، املكورات تهاجمه لم التفاح من نوًعا
ويُمكن الفطري، العفن تقاوم الخوخ من ُمعيَّنة رضوٌب ة وثمَّ أيًضا. أسرتاليا
جديد رضب إنبات ا جدٍّ املستبَعد من ليس لذا كهذه. أخرى عديدة حاالت ِذكُر
بكثري أفضَل مقاومًة األقل عىل أو تامة، مقاومًة الفطريات يقاوم البطاطس من
مختلفتنَي، شتلتنَي بني املتبادل التلقيح بخصوص ا أمَّ موجود. رضب أي من
بكثري، حيويًة أكثَر تكوينًا تَِرُث الطريقة بهذه تُنبَت التي الذريَة أن تأكَّد فقد
إضافًة ذاتيٍّا. ح ُملقَّ أبوي أصٍل من الناتجة الشتالت من أخصَب تكون ما وعادًة
البطاطس حالِة يف ا جدٍّ قيًما املتبادل التلقيح يكون أن ح املرجَّ فمن ذلك، إىل
األزهاَر ح تُلقِّ ما نادًرا املحلية حرشاتنا أن العتقاِد وجيه سبٌب يوجد إذ باألخص؛
لقاح بحبوِب ح تُلقَّ لم ما تماًما عقيمًة تكون الرضوب وبعض متبادًال، تلقيًحا
من الناتجة اإليجابية التأثريات أن عىل األدلة بعُض يوجد مختلف. رضٍب من
تلقيُح الرضوري من يكون لن لذا عديدة؛ أجيال مرِّ عىل تُنَقل متبادل تلقيٍح
من ألنه ُمستحسنًا؛ سيكون هذا أن مع جيل، كل يف متبادًال تلقيًحا الشتالت
وينبغي البذور. من أكربَ عدًدا سيُنتج الطريقة بهذه التلقيح أن املؤكَّد شبه
وإن نفسه، النبات درنات من امُلنبَتة النباتات بني املتبادل التلقيح أن مراعاة
يُحدثه ا ممَّ أكرب بدرجٍة إيجابيٍّا تأثريًا يُحِدث ال مختلفة، جذوٍر عىل ناميًة كانت
ككل، املوضوع إىل بالنظر املفردة. النبتة نفس عىل زهرتنَي بني املتبادل التلقيح
من ما، عامٌة جهٌة أو الحكومة، تستِفد لم إذا قومية مصيبًة ستكون أنها أرى
من أُنِتَجت والتي تورِبت السيد لدى توجد التي متبادًال تلقيًحا حة امُللقَّ البذور
تستمر ولم املرض، مقاومة عىل القدرة بعَض بالفعل أظَهر قد أبوي أصٍل

أخرى. عديدة أجيال مرِّ عىل االنتقاء عمليُة
امُلكتَسبة تورِبت السيد معرفة فإن املهمة، هذه الزراعية الجمعية تولَّت إذا
للخطة. ا عامٍّ موجًزا املطبوع خطابه يف يورد وهو ا، جدٍّ قيِّمًة ستكون بالخربة
وتُفَحص حدة، عىل نبات، كل أنتجها التي الدرنات تُجَمع أن رضوريٍّا سيكون

الحق. جيل كل يف بعناية
ا جدٍّ ُمعرَّض البطاطس من ما صنٌف يُزَرع أن املستحسن من سيكون

إليها. العدوى لينقل الشتالت من بالقرب كبرية بأعداد للمرض
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أعرف كما بالًغا، وصربًا شديدة عنايًة التجربة ستتطلَّب إجمالية، بصفة
أيِّ إيجاُد الصعب من يكون وربما مشابه، عمٍل مع عايشتها التي التجربة من
ى يتلقَّ أن ا جدٍّ املستحسن من أنه أرى لذا كافية. بطاقٍة التجربَة يواصل شخص

بنفسه. العمل ليواصل صغرية منحًة تورِبت السيد
كان ا ممَّ أكربَ بنجاٍح قصري وقٍت يف جهوده ُكلَِّلت فقد تقاريره، إىل استناًدا

بطاطس إنبات من يتمكَّن أحد أيَّ أن يف معي ستتفق أنك وأظن عه، توقُّ يُمكن
الناس. لعامة نوعه من فريًدا نافًعا سيكون للفطريات مقاِومة

فارار عزيزي يا إخاليص بالغ لك
داروين تشارلز

بأن والدي اقتنع كريد، والسيد فارار توماس السري مع املشاورات من مزيد [بعد
السيد إىل املعنى بهذا خطابًا وأرسل منها. ميئوس حكومي دعٍم عىل الحصول محاولَة
أثرياء بارزين مزارعني بضعة من تربُّع عىل الحصول محاولُة «ستكون مضيًفا: تورِبت،
يُمكنك ال اقرتاح هذا أن أظن الحكومة. من دعم عىل الحصول محاولة من عناءً أقلَّ
أنني فالحق بالتربُّع. عالقة أيُّ لك يكون ولن شيئًا، تطلب لم ألنك عليه؛ االعرتاض
من تورِبت السيد وُمكِّن هنا، املطروحة الفكرة ذت نُفِّ لك.» مجاملًة األمر هذا يف أرى
وبضعة ووالدي كريد والسيد فارار تي السري فيه أسَهم مايل تربُّع بمساعدة عمله مواصلة

أصدقاء.
كان إنه يل يقول الذي تورِبت، السيد من كبريًا تقديًرا وتشجيعه والدي تعاطُف القى
تعاطَف باألمثلة مقتطفات بضعة ح وستوضِّ لوالهما. طويل وقٍت من املحاولة من سييأس

ومثابرته: تورِبت السيد جهد مع والدي
اإلطالق، عىل النجاح يستحق شخص أي كان إذا تُقَهر. ال التي بروحك معَجب «إنني
إنماء إىل مساعيك نجاح احتماليَة بأن املؤمن األصيل رأيي عند زلت ما وأنا أنت، فهو

ا. جدٍّ كبريٌة البطاطس من للفطريات مقاوم رضٍب
عديدًة؛ إحباطات سيصادف جديد مجال أي يف رائد شخص أي أن املؤكَّد من
بأقل إال نساعدك لم أننا مع العالية، املعنوية بالروح تَحلِّيك عىل تحافظ أن آُمل لذا

القليل.»
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قدرات ذات رضوٍب إنماء يف ينجح (١٨٨٧ عام (يف يزال ال إنه تورِبت السيد يل يقول
تُصبح سنوات، بضع وبعد دائمة، ليست املناعة هذه لكن املرض، مقاومة عىل ملحوظة

الِفطر.] لهجمات ُعرضًة الرضوب

الدارويني» «الفهرس أو النباتات، ألسماء فهرسكيو

(١٨٨٧) اآلن اإلعداد قيد هو الذي النباتات، أسماء بفهرس والدي لعالقة ِذكٌر [َوَرد
بوتاني»، أوف «جورنال مجلة يف البحثية جاكسون دايدون بي السيد ورقة يف كيو، يف
جيه السري قاله الذي التايل الترصيَح جاكسون السيد ويقتبس .١٥١ الصفحة ،١٨٨٧

هوكر: دي
أن ينوي كان بأنه هوكر جوزيف السري أبلغ داروين، تشارلز السيد وفاة «ُقبَيل
أعمال عدة أو واحد عمٍل ملساعدة سنوات عدة مرِّ عىل كبريًا سنويٍّا ماليٍّا مبلًغا ص يُخصِّ
األمر بهذا سيضع وبأنه تطويرها، أجل من لدعمها أو األحياء، لعلم َعَملية فائدًة تحمل

حياته. يف النيَّات هذه تكتمل لم إذا وصيته يف بنوًدا
بأهميِة خاص اهتماٌم داروين للسيد كان النبات، بعلم مرتِبطة أخرى أموٍر بني من
وواضعي وأنواعها النبات علماء لدى املعروفة النباتات أجناس ألسماء كامل فهرس وضِع
فهرس سوى النوع هذا من حايل عمٌل يوجد فال األصلية. بلدانهم مع األسماء، هذه
عوٍن ذا وجده قد داروين السيد كان قرن، نصف حوايل يبلغ اآلن عمره أن ومع ستوِدل،
نباتية، سة مؤسَّ لكل عنها غنى ال رضورًة كان بنفسه. أجراها التي أبحاثه يف له كبري
واضعي يضم مصدًرا بصفته أو املعروفة، املزهرة النباتات كلَّ تضم قائمًة بصفته سواء

النباتية.» للجغرافيا تلخيًصا بصفته أو أسمائها،
نُرش عندما ،١٨٤٠ عام منذ تضاعف قد املوصوفة النباتات عدد إن القول يُمكن
بعلم امُلتعلِّق العمل ُمتطلَّبات مواكبة عن ا جدٍّ ُمتخلًِّفا اآلن أصبح لذا ستوِدل؛ فهرس
من تُحدَّث كيو يف املعشبة يف الفهرس من نسخٌة هناك كانت الحاجة، هذه ولسدِّ النبات.
بها يجود «تربُّعات بمساعدة وذلك بها، الجديدة التعديالت أوراق بإدراج آخر إىل حني

الرس».9 يف كرماءُ
جوزيف السري يقول كما ستوِدل، عمل قيمَة آخرين، نباٍت كعلماءِ نفُسه، والدي اخترب
النباتات هذه كانت ما وكثريًا املصادر، أنواع كل من نباتاٍت عىل يحصل كان فقد هوكر.
ليتمكَّن املقبولة، بالتسميات االلتزام الرضوري من أنه فارتأى خاطئة، تسمياٍت تحمل
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ما وغالبًا اآلخرين. والعلماء للباحثني َدَرسها التي النباتات عن دقيقة معلوماٍت نقِل من
كان ولذا التجارب. عليها يُجري كان التي لنباتاته األصيل البلد بمعرفِة أيًضا يهتم كان
الفهرس من تحديثها يجري التي النسخِة إكماُل امُلستحسن من أنه يدرك أن الطبيعي من
إعجابَه أيًضا عزَّزت قد الهدف هذا لتحقيق املساعدة يف رغبته إن ثم كيو. يف ونرشها
للمساعدة وامتنانه كيو، يف امللكية الحدائق عليها يشكر أن العالم عىل يجب التي بالنتائج
فقد وموظفيها. الحدائق مدير من عديدة سنواٍت مرِّ عىل اها تلقَّ التي بثَمن تُقدَّر ال التي
يُجرى الذي العلمي العمل يف ما بطريقٍة املساعدة «تقديم يف يرغب إنه رصاحة بكل قال
«فهرس إلكمال بأموال التربُّع يعِرض أن إىل دفعه ما هذا وكان امللكية»،10 الحدائق يف

النباتات». ألسماء كيو
التي الدوافع ح تُوضِّ ألنها ا؛ جدٍّ مهمٌة جود، للربوفيسور بها أَدين التي التالية، الفقرة

قائًال: جود الربوفيسور كتب الشأن. هذا يف والدي حرَّكت
حاجاته بقيت بينما ًرا، ُمؤخَّ ا جدٍّ ازداد قد دخله بأن أخربني إليه، األخرية زيارتي «يف
تقدُّم يف لإلسهام ادِّخاره يستطيع كان ما كلِّ تكريس عىل ا جدٍّ حريًصا كان إذ هي؛ كما
بالكثري يَدين أنه عن ا جدٍّ ُمؤثِّرة بطريقٍة يتحدَّث راح األحياء. علم أو الجيولوجيا علم
كانت ربما التي حياته يف له عزاءً كان ا ممَّ الطبيعي، التاريخ لعلوم وشهرته سعادته من
مالية بمنحة يُدَعم أن يمكن بحث أيَّ أعرف كنت إذا وناشدني، ذلك، دون مؤملًة ستصبح
يف يُسهم بأنه شعر إذا سيَسَعد ألنه بذلك؛ أبلغه أن الجنيهات، من مئات بضع قدرها
السري عىل نفَسه االقرتاح يقرتح كان بأنه نفسه الوقت يف وأخربني العلم. م تقدُّ تشجيع
الرتتيب. عىل الحيوان وعلم النبات علم بخصوص هكسيل والربوفيسور هوكر جوزيف
مقداِر عن بهما يتحدَّث كان اللتنَي العميقة، والعاطفة الصادقة بالجدية ا جدٍّ بُهرت لقد

مصالحه.» تشجيع يف ورغبته للعلم، به يَدين ما
املوظفني بمساعدة حسبانه، يف يأخذ «أن هوكر جوزيف السري من والدي طلب
وأن وغايته، املقرتَح العمل نطاَق بينثام، السيد والراحل كيو يف النبات بعلم املعنيني
املعرفة من كذلك جوزيف السري استفاد ذلك، ِفعل أثناء ويف لتنفيذه. السبل أفضَل يقرتح
األمريكية، املتحدة الواليات كامربيدج، من جراي، آسا الربوفيسور لدى العظيمة والخربة

امللكية.»11 الجمعية زميل بول، جون والسيد
عىل يأتمن أن هوكر جوزيف السري واستطاع بعناية، امُلقَرتَح العمل خطُة ُدرست
له تُؤهِّ الذي اللينية، الجمعية سكرتري جاسكون، دايدون بي السيَد إعدادها تفاصيل
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األصلية والدي فكرة إن القول يُمكن املهمة. لهذه النبات علم بمؤلَّفات الواسعة معرفتُه
وصار تقريبًا، تُركت قد ستوِدل فهرس من معارصة طبعة إنتاَج فيها يعتزم كان التي
كتاب إىل باالستناد املراجع)، (مع واألنواع باألجناس قائمة إنشاءُ منها بدًال اآلن الهدف
للعمل الهائلة الطبيعة حجم تقدير ويُمكن وهوكر. بينثام وضعه الذي النباتات» «أجناس
عام (يف حاليٍّا الفهرس مخطوطة وزن أن يعتقد البعض أن بحقيقِة كيو يف الجاري
جوزيف السري إرشاف تحت ثابتة بخًطى ُقُدًما العمل يميض كامًال. طنٍّا يتجاوز (١٨٨٧
لهذا هوادة بال نفسه يكرِّس الذي جاكسون، السيد من باهرة بحماسة ذ يُنفَّ ألنه هوكر؛
أوليفر الربوفيسور لدى بالعمل الحمايس االهتمام من أيًضا فيه يستفيد الذي املرشوع،

داير. ثيسلتون والسيد
يف املطبعة إىل لإلرسال جاهًزا يُصبح أن ا جدٍّ ح املرجَّ من الذي كيو، فهرس سيكون
يف إسهامه إن القول ويُمكن والدي، لذكرى مناسبًا تخليًدا خمس، أو سنوات أربع غضوِن
خارج الواقعة األعمال مع دائًما الحارض تعاطفه وهو شخصيته؛ من جزءًا ح يُوضِّ إتمامه

العلم.] فروع كل يف الصبور الدقيق للجهد واحرتامه أبحاثه، نطاق

هوامش

دورية يف األوراق عىل املسام وتوزيع األدمة بني العالقة عن صغري جزء نُرش (1)
(١٨٨١ «لينيا»، (دورية تشريسك ونَرش .١٨٨٦ سوسايتي»، لينيان ذا أوف «جورنال
تُقلِّل األدمة طبقة أن وهي ووالدي، أنا إليها لت توصَّ التي النتائج لبعض ُمطابقة نتائج

.١٨٥٠ عام يف سابًقا نفسها الحقيقة جارو نََرش وقد النتح.
فارار. توماس السري لدى يعمل كان الذي البستاني (2)

مع املشارك واملؤلِّف امللكية، الجمعية زمالة عىل الحاصل جيلبريت، الدكتور (3)
الزراعة مجال يف القيِّمة األبحاث من طويلة سلسلة كتابة يف لِوز بينيت جون السري

العلمية.
فورتسبورج. يف الحيوان علم أستاذ (4)

«الظروف بعنوان ،١٨٨١ عام يف الدولية»، العلمية «السلسلة يف الكتاب هذا نُرش (5)
الحيوانية». الحياة عىل تأثريها حيث من للوجود الطبيعية

جاردنرز «ذا دورية طاِلع باجيت. جيمس السري بقلم النباتات»، يف «املرض (6)
.١٨٨٠ كرونيكل»،
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،١٨٨٢ عام عرش، التاسع املجلَّد سوسايتي». لينيان ذا أوف «جورنال دورية (7)
و٢٦٢. ٢٣٩ صفحتا

كامربيدج. جامعة يف النبات علم يف ُمحارض (8)

.٦٢ الصفحة ،١٨٨١ كيو»، حدائق «تقرير (9)
.١٨٨٢ يناير ٥ «نيترش»، دورية طاِلع (10)

سلًفا. املذكور املوضع نفس بوتاني»، أوف «جورنال مجلة (11)
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عرش السادس الفصل

خامتة

الخطابات من الصحية والدي لحالة العام املسار عن ما فكرٍة استخالُص أمكن ربما
بارًزا اهتماًما الذاتية سريته يف الصحة موضوُع ويتخذ السابقة. الصفحات يف الواردة
ا جدٍّ أصيًال عنًرصا كان األسف، مع ألنه، الذاتية؛ رَي السِّ أغلب يف يستلزمه ا ممَّ أكربَ بدرجٍة

الخارجي. حياته شكل تحديِد يف
واألمل الرضا عىل باعثًا حياته من األخرية العرش السنوات يف الصحية حالته كانت
أقلَّ صار جوانب. عدة من حالته عىل ن التحسُّ أمارات ظهرت فقد أرسته. أفراد نفوس يف
الكالم بعُض َوَرد االستمرار. من أفضَل بدرجٍة العمل عىل قادًرا وأصبح وضيًقا، اكتئابًا
الحقة، سنواٍت ويف بالتأكيد. والدي منه استفاد الذي جونز، بينس الدكتور عالج عن سلًفا
تحت ا جدٍّ العامة صحته نت وتحسَّ كالرك، أندرو السري لدى الصحية حالته يتابع صار
كان التي خدماته بسبب كالرك أندرو للسري االمتنان بَديِن يشعر والدي يكن ولم رعايته.
كان الذي بالتشجيع امُلبهج الشخيص لتأثريه أيًضا َمدينًا كان وإنما فقط. بسخاء يُقدِّمها
يف حقيقية بهجًة يِجد وكان سعادته، إىل األصالة من شيئًا أضاف والذي مراًرا، يتكرَّر

أبنائه. وتجاه شخصيٍّا تجاهه ولُطفه أندور السري صداقة
يف ارتياح عدم أو بألم شعوره إىل متفرِّقة إشارات بضَع السابقة الصفحات تحمل
قلبه أن اإلشارات هذه تُبنيِّ مًدى أي إىل أعرف أنني أدَّعي أن أستطيع وال القلب. منطقة
مشكلًة يعاني يكن لم أنه األحوال كل يف املؤكَّد لكن حياته، من مبكِّر وقٍت يف ر ترضَّ
ن التحسُّ من بالرغم قصري. بوقٍت وفاته قبل ما حتى النوع هذا من دائمة أو خطرية
يف تضمحل كانت الجسدية حيويته أن املؤكَّد من أعاله، إليه أُشري الذي صحته، يف العام
ح وتُوضِّ آخر. إىل حنٍي من يظهر االضمحالل هذا وكان حياته، من األخرية القليلة السنوات
يناير ١٠ بتاريخ سوليفان جيمس السري القديم صديقه إىل خطاب يف واردة جملٌة ذلك



الثاني) (الجزء وخطاباته حياته داروين: تشارلز

لديَّ ليس ولكن عادة، به يصيبني كان ا ممَّ أشدَّ بإرهاٍق يصيبني العلمي «عميل :١٨٧٩
اثننَي.» أو بعاٍم بعده أو األوان قبل تماًما املرء قوى خارت إذا ما يهم وال أفعله، آخر يشءٌ
.١٨٨١ يونيو ١٥ بتاريخ هوكر دي جيه السري إىل خطاٍب يف مشابًها شعوًرا نجد
من اليأس ببعض «أشعر قائًال: الخطاب يف وكتب باترديل، يف آنذاك يقيم والدي كان
هو وهذا سنوات، يستمر علمي بحث أي لبدء القدرة وال الشجاعُة لديَّ ليست … حايل

تأديتها.» أستطيع تافهة مهامُّ لديَّ وليس به، أستمتع الذي الوحيد اليشء
بعد الديار إىل للتو «ُعدنا فيه: قائًال واالس السيد إىل خطابًا أرسل ،١٨٨١ يوليو ويف
ال لكني ا، جدٍّ ب خالَّ الطبيعي املنظر أولزووتر؛ بحرية من بالقرب أسابيع خمسة قضاء
معرفَة إطالًقا أستطيع ال … الطبيعية املناظر رؤية حتى يتعبني، يشء وكل امليش أستطيع
وراضيًا، سعيًدا يجعلني يشء كل لديَّ حياتي. يف املتبقية القليلة بالسنوات سأفعله ما
١٨٨١ عام خريف يف استطاع فقد ذلك، من بالرغم يل.» ا جدٍّ شاقًة صارت الحياة لكن
كان السنة، نهاية ُقرب لكن الشاق،1 النوع من عمًال كان وقد العمل، من كبري قدٍر إنجاز

املعتاد. من أسوأ حالة يف كان الشتاء أثناء ويف للراحة، واضحة بحاجٍة
وإبَّان هناك. أسبوًعا ليمكث بريانستون شارع يف ابنته منزل إىل ذهب ديسمرب ١٣ يف
بدا بنوبٍة الباب عتبة عىل كان عندما وبُوِغت رومينز، السيد ليزور ذهب لندن، يف إقامته
أعِرضها التي الحادثة، هذه وتَُعد بعدئٍذ. كثريًة مراًرا تكرَّر الذي النوع نفس من أنها
آخر مثاًال تقدِّم ألنها مختلف؛ منظوٍر من أيًضا لالهتمام مثريًة رومينز، السيد بكلمات

اآلخرين: بمراعاة الشديد والدي اهتمام مدى يُبنيِّ
داروين السيد أن الحظ عندما امي، ُخدَّ كبري لكن بالخارج، كنت أنني «تصادف
الخدم كبريَ أن ورغم املنزل، إىل العودَة ل يُفضِّ إنه فقال يدخل، أنه منه طلب ك، متوعِّ
شديًدا. عناءً يُكبِّده أالَّ يُحبِّذ إنه قال أجرة، عربَة يُحرض ريثما األقل عىل لينتظر عليه ألحَّ
يميش وهو يشاهده وقف لذا بمرافقته. الَخدم لكبرِي يسمح أن رفض نفسه وللسبب
حني أنه، ورأى األجرة، عرباِت فيه يلتقي أن املفرتض من كان الذي االتجاه نحو بصعوبٍة
يحاول كان لو كما الحديقة بسياج وأمسك ترنَّح ياردة، ثالثمائة حوايل املنزل عن ابتعد
يستدير رآه ثواٍن، بضع بعد ولكن مساعدته، إىل الخدم كبريُ ُهرع لذا السقوط. تجنُّب
العودة، طريق من جزءًا قطع بعدما أنه غري منزيل. إىل العودَة يعتزم أنه واضًحا وكان
أجرة.» عربة عىل العثور محاولِة يف ورشع أخرى، مرًة رأيه غريَّ إذ ن؛ بتحسُّ يشعر أنه بدا
يف األلم نوبات تكرَّرت مارس، شهر وبداية فرباير شهر من األخري األسبوع أثناء يف
تقريبًا. يوم كل ظهر بعد بالفعل تحدث وصارت النبض، انتظام عدم مع القلب، منطقة
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خاتمة

مسافة بُعد عىل بمفرده يسري كان عندما مارس ٧ يف النوع هذا من بنوبة أُصيب وقد
استطاع التي األخرية املرَة هي هذه وكانت بصعوبة، املنزل إىل فعاد املنزل، من قصرية
أشدَّ مرضه أصبح قصرية، بمدة ذلك وبعد ل. املفضَّ الرميل» «ممشاه إىل الوصول فيها
نورمان الدكتور ل تكفَّ الذي كالرك أندرو السيد وَفَحَصه بوضوح، للقلق وإثارًة حدًة
منطقة من ألفري والسيد بارثولوميو، سانت مستشفى من العالجي، نهجه بمواصلة مور
ُمدرًكا صار أنه وبدا واإلعياء، باإلنهاك مزعجًة أحاسيَس يعاني كان كراي. ماري سانت
أكثَر وصار الحالة، هذه من رويًدا تعاىف ولَّت. قد العمل عىل قدرته أيام أن عميق بحزٍن
حريًصا كان الذي هكسيل، السيد إىل امُلرسل التايل الخطاب يف يتضح كما وتفاؤًال، مرًحا
الرتتيبات به تسمح كانت ا ممَّ عنايًة أكثَر طبي إلرشاف والدي يخضع أن عىل بشدة

آنذاك: املوجودة

مارس١٨٨٢ ٢٧ داون،
هكسيل عزيزي

بأنني اليوم أشعر فأنا ا. حقٍّ لقلبي ُمنشًطا دواءً ا جدٍّ اللطيف خطابك كان
أرى اآلن. حتى ألم بأي أشعر ولم أسابيع، ثالثة طوال كنت ا ممَّ حاًال أفضل
كبرية بدرجة حالتي نت تحسَّ إذا إال األرجح، عىل بها وسأعمل ممتازة، خطتك
يأتي أن من انشغاًال أشدُّ لكنه محدود، ال بلطٍف يعاملني كالرك الدكتور ا. جدٍّ
صديقي يا قلبي صميم من شكري خالص تتقبَّل أن أخرى مرًة أرجو هنا. إىل
اآللية الكائنات من مزيٌد العالم يف يكون أن الرب من أتمنَّى العزيز. القديم

مثلك.2
األبد إىل صديقك
داروين يس

كالرك أندرو السري كان الرشح. من قليًال كالرك أندرو السري إىل اإلشارة هذه تستلزم
ل تحمُّ يستِطع لم والدي لكن والدي، ملساعدة نفسه لتكريس الدوام عىل ا مستعدٍّ نفسه

عمله. بسبب عليه الواقع العبء ِثقل مدى يدرك كان ألنه استدعائه؛ فكرة
الخامس املوافق السبت يوم يف ولكن أبريل، بداية يف بالذكر جدير تغيري أيُّ يطرأ لم
وهو عليه وأُغمي املساء، يف العشاء ليتناول قاعد وهو بُدوار أُصيب الشهر، من عرش
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فرتة ويف أخرى، مرًة حالته نت تحسَّ عرش، السابع اليوم ويف أريكته. إىل الوصول يحاول
أبريل ١٨ مساء ويف فيها. مشارًكا كنت تجربٍة يف امُلحَرز التقدُّم يل ل سجَّ ت، املؤقَّ غيابي
وعيُه إليه عاد ثم عليه، وأُغمي حادة، بنوبة أُصيب ربًعا، إال عرشة الثانية الساعة حوايل يف
من اإلطالق عىل خائًفا «لست وقال: املوت، اقرتاب يدرك كان وكأنه بدا بالغة. بصعوبة
استجمع وبالكاد شديَدين، وإغماءً غثيانًا يعاني ظلَّ التايل، اليوم صباح وطوال املوت».

النهاية. تأتي أن قبل قواه
.١٨٨٢ عام من أبريل ١٩ املوافق األربعاء يوم من الرابعة الساعة حوايل يف تُويفِّ

الذاتية» «سريته مخطوطة إىل أُضيفت لية تأمُّ كلمات ببضع والدي حياة ِسجل أختُم
:١٨٧٩ عام يف

وتكريس العلم سبيل يف بالسعي السليم ف الترصُّ فت ترصَّ أنني أعتقد إيلَّ، «بالنسبة
ما كثريًا لكنني كربى، خطيئة أي ارتكاب عىل ندٍم بأي أشعر وال باستمرار. له حياتي

لآلخرين.» املبارش النفع من املزيد أُقدِّم لم أنني عىل ندمُت

هوامش

واألوراق. الجذور عىل األمونيا كربونات تأثري عن كان (1)
آلية كائنات الحيوانات بأن القائلة الفرضية «عن هكسيل السيد ُخطبة إىل إشارة (2)
وأُعيد ،١٨٧٤ عام يف بلفاست يف الربيطانية الجمعية اجتماع يف ألقاها التي وتاريخها»

كالترش». آند «ساينس دورية يف نرشها
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آبي ويستمينسرت يف الجنازة

عضًوا عرشون عليه ع وقَّ الذي التايل، الخطاب ه ُوجِّ والدي، وفاة تال الذي الجمعة يوم يف
ويستمينسرت: عميد براديل، الدكتور إىل الربملان، يف

١٨٨٢ أبريل ٢١ العموم، مجلس
ل امُلبجَّ سيدي

السيد الالمع، مواطننا دفن اقرتاح عىل تجرَّأنا إذا نتجارس أننا تظن أالَّ نأُمل
كل من مواطنينا من ا جدٍّ كبريًا عدًدا إن وُقلنا آبي، ويستمينسرت يف داروين،

مقبوًال. اقرتاًحا ذلك يَرون واآلراء الطبقات
املطيعني: امك ُخدَّ نبقى

تريفيليان، أو جي َمنديال، جيه إيه ماسكلني، ستوري نيفيل لوبوك، جون
هوريس راسل، آرثر ويدربرين، ديفيد ديلك، دبليو تشارلز باليفري، ليون
إي بكستون، دبليو فرانسيس مارتن، بي ريتشارد أرميتيدج، بنجامني ديفي،
هوالند، إس إتش تشيتام، جي إف باران، جون برودهرست، هنري ستانيل، إل

فورت. ريتشارد بروس، تشارلز كامبل-بانرمان، إتش

من الحارة موافقته عن فيها يُعِرب برقيًة وأرسل آنذاك، البالد خارج العميد كان
قلبه. صميم
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يف لوبوك جون السري كتب وقد داون، يف والدي دفن يف ترغب ذلك قبل األرسة كانت
رغباتهم: بخصوص خطاٍب

١٨٨٢ أبريل ٢٥ العموم، مجلس
داروين عزيزي

والُدك يرقد أن بشدة سأُحبِّذ كنت شخصيٍّا وأنا مشاعركم، مع تماًما أتعاطف
هذه صاحب تكن لم أنك تماًما املفهوم من أنه من متيقن أنا كلنا. بيننا داون يف
أن وضوح بكل الصائب من وطنية، نظر وجهة فمن ذلك، من بالرغم املبادرة.
القرب. إىل العزيز سيدي بمرافقة يل يُسمح أن كبريًا رشًفا أعتربه آبي. يف يُدَفن
إخاليص وبالغ تحياتي أصدق مع
لوبوك. جون
داروين إي دبليو امُلحرتم

ويستمينسرت يف الجنازة وأُقيمت البداية، يف وضعتها التي خطِطها عن األرسة تخلَّت
هم: النعش حَمَلة كان أبريل. من والعرشين السادس يف آبي

لوبوك جون السري
هكسيل السيد

أمريكي) (وزير لويل راسل جيمس السيد
واالس آر إيه السيد

ديفونشري دوق
فارار كانون

هوكر دي جيه السري
امللكية) الجمعية (رئيس سبوتسوود ويليام السيد

ديربي إيرل
آرجايل دوق

وممثِّيل وروسيا، وإسبانيا وإيطاليا وأملانيا فرنسا من ممثِّلني حضور الجنازُة شهدت
والرجال الشخصيني األصدقاء من كبري عدد وكذلك العلمية، والجمعيات الجامعات بعض

البارزين.
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الشبكي الحاجز زاوية من بالقرب الكنيسة صحن من الشمايل املمر يف القرب يقع
منقوٌش نيوتن. إسحاق السري قرب من أمتار بضعة بُعد وعىل للَجوقة، ص املخصَّ الخشبي

الحجر: عىل

داروين روبرت تشارلز
١٨٠٩ فرباير ١٢ يف ُولد
١٨٨٢ أبريل ١٩ يف تُويف
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داروين تشارلز أعمال من قائمة (١)

Narrative of the Surveying Voyages of Her Majesty’s Ships ‘Adventure’ and
‘Beagle’ between the years 1826 and 1836, describing their examina-
tion of the Southern shores of South America, and the ‘Beagle’s ‘cir-
cumnavigation of the globe. Vol. iii. Journal and Remarks, 1832–1836.
By Charles Darwin. 8vo. London, 1839.

Journal of Researches into the Natural History and Geology of the coun-
tries visited during the Voyage of H.M.S. ‘Beagle’ round the world, un-
der the command of Capt. Fitz-Roy, R.N. 2nd edition, corrected, with
additions. 8vo. London, 1845. (Colonial and Home Library.)

A Naturalist’s Voyage. Journal of Researches, 8vo. London, 1860. [Contains
a postscript dated Feb. 1, 1860.]

Zoology of the Voyage of H.M.S. ‘Beagle.’ Edited and superintended by
Charles Darwin. Part I. Fossil Mammalia, by Richard Owen. With a Ge-
ological Introduction, by Charles Darwin. 4to. London, 1840.

______ Part Il. Mammalia, by George R. Waterhouse. With a notice of their
habits and ranges, by Charles Darwin. 4to. London, 1839.

______ Part III. Birds, by John Gould. An “Advertisement” (2 pp.) states that
in consequence of Mr. Gould’s having left England for Australia, many
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descriptions were supplied by Mr. G. R. Gray of the British Museum.
4to. London, 1841.

______ Part IV. Fish, by Rev. Leonard Jenyns. 4to. London, 1842.
______ Part V. Reptiles, by Thomas Bell. 4to. London, 1843.
The Structure and Distribution of Coral Reefs. Being the First Part of the

Geology of the Voyage of the ‘Beagle.’ 8vo. London, 1842.
The Structure and Distribution of Coral Reefs. 2nd edition. 8vo. London,

1874.
Geological Observations on the Volcanic Islands, visited during the Voyage

of H.M.S. ‘Beagle.’ Being the Second Part of the Geology of the Voyage
of the ‘Beagle.’ 8vo. London, 1844.

Geological Observations on South America. Being the Third Part of the Ge-
ology of the Voyage of the ‘Beagle.’ 8vo. London, 1846.

Geological Observations on the Volcanic Islands and parts of South Amer-
ica visited during the Voyage of H.M.S. ‘Beagle.’ 2nd edition. 8vo. Lon-
don, 1876.

A Monograph of the Fossil Lepadidæ; or, Pedunculated Cirripedes of Great
Britain. 4to. London, 1851. (Palæontographical Society.)

A Monograph of the Sub-class Cirripedia, with Figures of all the Species.
The Lepadidæ; or, Pedunculated Cirripedes. 8vo. London, 1851. (Ray
Society.)

______ The Balanidæ (or Sessile Cirripedes); the Verrucidæ, & c. 8vo. Lon-
don, 1854. (Ray Society.)

A Monograph of the Fossil Balanidæ and Verrucidæ of Great Britain. 4to.
London, 1854. (Palæontographical Society.)

On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation
of Favoured Races in the Struggle for Life. 8vo. London, 1859. (Dated
Oct. 1 st, 1859, published Nov. 24, 1859.)

______ Fifth thousand. 8vo. London, 1860.
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______ Third edition, with additions and corrections. (Seventh thousand.)
8vo. London, 1861. (Dated March, 1861.)

______ Fourth edition, with additions and corrections. (Eighth thousand.)
8vo. London, 1866. (Dated June, 1866.)

______ Fifth edition, with additions and corrections. (Tenth thousand.) 8vo.
London, 1869. (Dated May, 1869.)

______ Sixth edition, with additions and corrections to 1872. (Twentyfourth
thousand.) 8vo. London, 1882. (Dated Jan., 1872.)

On the various contrivances by which Orchids are fertilised by Insects. 8vo.
London, 1862.

______ Second edition. 8vo. London, 1877. [In the second edition the word
“On” is omitted from the title.]

The Movements and Habits of Climbipg Plants. Second edition. 8vo. Lon-
don, 1875. [First appeared in the ninth volume of the ‘Journal of the
Linnean Society.’]

The Variation of Animals and Plants under Domestication. 2 vols. 8vo. Lon-
don, 1868.

______ Second edition, revised. 2 vols. 8vo. London, 1875.
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. 2 vols. 8vo. London,

1871.
______ Second edition. 8vo. London, 1874. (In 1 vol.)
The Expression of the Emotions in Man and Animals. 8vo. London, 1872.
Insectivorous Plants. 8vo. London, 1875.
The Effects of Cross and Self Fertilisation in the Vegetable Kingdom. 8vo.

London, 1876.
______ Second edition. 8vo. London, 1878.
The different Forms of Flowers on Plants of the same Species. 8vo. London,

1877.
______ Second edition. 8vo. London, 1880.
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The Power of Movement in Plants. By Charles Darwin, assisted by Francis
Darwin. 8vo. London, 1880.

The Formation of Vegetable Mould, through the Action of Worms, with
Observations on their Habits. 8vo. London, 1881.

داروين تشارلز مساهمات تتضمن التي بالكتب قائمة (٢)

A Manual of scientific enquiry; prepared for the use of Her Majesty’s Navy:
and adapted for travellers in general. Ed. by Sir John F. W. Herschel,
Bart. 8vo. London, 1849. (Section VI. Geology. By Charles Darwin.)

Memoir of the Rev. John Stevens Henslow. By the Rev. Leonard Jenyns. 8vo.
London, 1862. [In Chapter Ill., Recollections by C. Darwin.]

A letter (1876) on the ‘Drift’ near Southampton, publish&d in Prof. J.
Geikie’s ‘Prehistoric Europe.’

Flowers and their unbidden guests. By A. Kerner. With a Prefatory Letter
by Charles Darwin. The translation revised and edited by W. Ogle. 8vo.
London, 1878.

Erasmus Darwin. By Ernst Krause. Translated from the Gerrnan by W. S.
Dallas. With a preliminary notice by Charles Darwin. 8vo. London,
1879.

Studies in the Theory of Descent. By Aug. Weismann. Translated and edited
by Raphael Meldola. With a Prefatory Notice by Charles Darwin. 8vo.
London, 1880–.

The Fertilisation of Flowers. By Hermann Müller. Translated and edited by
D’Arcy W. Thompson. With a Preface by Charles Darwin. 8vo. London,
1883.

Mental Evolution in Animals. By G. J. Romanes. With a posthumous essay
on instinct by Charles Darwin, 1883. [Also published in the Journal of
the Linnean Society.]
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Some Notes on a curious habit of male humble bees were sent to Prof.
Hermann Müller, of Lippstadt, who had permission from Mr. Darwin
to make what use he pleased of them. After Müller’s death the Notes
were given by his son to Dr. E. Krause, who published them under the
title, “Ueber die Wege der HummelMännchen” in his book, ‘Gesam-
melte kleinere Schriften von Charles Darwin’ (1887).

من مختارة مجموعة ومنها العلمية، باألوراق قائمة (٣)
العلمية الدوريات إىل القصرية واملراسالت الخطابات

Letters to Professor Henslow, read by him at the meeting of the Cambridge
Philosophical Society, held Nov. 16, 1835. 31 pp. 8vo. Privately printed
for distribution among the members of the Society.

Geological Notes made during a survey of the East and West Coasts of
South America in the years 1832, 1833, 1834, and 1835; with an ac-
count of a transverse section of the Cordilleras of the Andes between
Valparaiso andMendoza. [Read Nov. 18, 1835.] Geol. Soc. Proc. ii. 1838,
pp. 210–212. [This Paper is incorrectly described in Geol. Soc. Proc. ii.,
p. 210 as follows: — “Geological notes, & c., by F. Darwin, Esq., of St.
John’s College, Cambridge: communicated by Prof. Sedgwick.” It is In-
dexed under C. Darwin.]

Notes upon the Rhea Americana. Zool. Soc. Proc., Part v. 1837, PP. 35-36.
Observations of proofs of recent elevation on the coast of Chili. made dur-

ing the survey of H.M.S. “Beagle,” commanded by Capt. FitzRoy. [1837.]
Geol. Soc. Proc. ii. 1838, pp. 446–449.

A sketch of the deposits containing extinct Mammalia in the neighbour-
hood of the Plata. [1837.] Geol. Soc. Proc. ii. 1838, pp. 542–544.

On certain areas of elevation and subsidence in the Pacific and Indian
oceans, as deduced from the study of coral formations. [1837.] Geol.
Soc. Proc. ii. 1838, pp. 552–554.
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On the Formation of Mould. [Read Nov. 1, 1837.] Geol. Soc. Proc. ii. 1838,
pp. 574–576; Geol. Soc. Trans. v. 1840, pp. 505–510.

On the Connexion of certain Volcanic Phenomena and on the formation
of mountain-chains and the effects of continental elevations. [Read
March 7, 1838.] Geol. Soc. Proc. ii. 1838, pp. 654–660; Geol. Soc. Trans.
v. 1840, pp. 601–632. [In the Society’s Transactions the wording of the
title is slightly different.]

Origin of saliferous deposits. Salt Lakes of Patagonia and La Plata. Geol.
Soc. Journ. ii. (Part ii.), 1838, pp. 127–128.

Note on a Rock seen on an Iceberg in 16 South Latitude. Geogr. Soc. Journ.
ix. 1839, pp. 528–529.

Observations on the Parallel Roads of Glen Roy, and of other parts of
Lochaber in Scotland, with an attempt to prove that they are of marine
origin. Phil. Trans. 1839, pp. 39–82.

On a remarkable Bar of Sandstone off Pernambuco, on the Coast of Brazil.
Phil. Mag. xix. 1841, pp. 257–260.

On the Distribution of the Erratic Boulders and on the Contemporane-
ous Unstratified Deposits of South America. [1841.] Geol. Soc. Proc.
iii. 1842, pp. 425–430; Geol. Soc. Trans. [1841.] vi. 1842, pp. 415–432.

Notes on the Effects produced by the Ancient Glaciers of Caernarvonshire,
and on the Boulders transported by Floating Ice. London Philosoph.
Mag. vol. xxi. p. 180. 1842.

Remarks on the preceding paper, in a Letter from Charles Darwin, Esq.,
to Mr. Maclaren. Edinb. New Phil. Journ. xxxiv. 1843, pp. 47–50. [The
“preceding” paper is: “On Coral Islands and Reefs as described by Mr.
Darwin. By Charles Maclaren, Esq., F.R.S.E.”]

Observations on the Structure and Propagation of the genus Sagitta. Ann.
and Mag. Nat. Hist. xiii. 1844, pp. 1–6.
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Brief Descriptions of several Terrestrial Planariæ, and of some remarkable
Marine Species, with an Account of their Habits. Ann. and Mag. Nat.
Hist. xiv. 1844, pp. 241–251.

An account of the Fine Dust which often falls on Vessels in the Atlantic
Ocean. Geol. Soc. Journ. ii. 1846, pp. 26–30.

On the Geology of the Falkland Islands. Geol. Soc. Journ. ii. 1846, pp. 267–
274.

A review of Waterhouse’s ‘Natural History of the Mammalia.’ [Not signed.]
Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1847. Vol. xix. p. 53.

On the Transportal of Erratic Boulders from a lower to a higher level. Geol.
Soc. Journ. iv. 1848, pp. 315–323.

On British fossil Lepadidæ. Geol. Soc. Journ. vi. 1850, pp. 439-440. [The G.
S. J. says, “This paper was withdrawn by the author with the permis-
sion of the Council.”]

Analogy of the Structure of some Volcanic Rocks with that of Glaciers.
Edinb. Roy. Soc. Proc. ii. 1851, pp. 17–18.

On the power of Icebergs to make rectilinear, uniformly-directed Grooves
across a Submarine Undulatory Surface. Phil. Mag. x. 1855, pp. 96–98.

Vitality of Seeds. Gardeners’ Chronicle, Nov. 17, 1855, p. 758.
On the action of Sea-water on the Germination of Seeds. [1856.]

Linn. Soc. Journ. i. 1857 (Botany), pp. 130–140.
On the Agency of Bees in the Fertilisation of Papilionaceous Flowers.

Gardeners’ Chronicle, p. 725, 1857.
On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of

Varieties and Species by Natural Means of Selection. By Charles Dar-
win, Esq., F.R.S., F.L.S., and F.G.S., and Alfred Wallace, Esq. [Read July
1st, 1858.] Journ. Linn. Soc. 1859, vol. iii. (Zoology), p. 45.
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Special titles of C. Darwin’s contributions to the foregoing:
(i) Extract from an unpublished work on Species by C. Darwin, Esq.,
consisting of a portion of a chapter entitled, “On the Variation of Or-
ganic Beings in a State of Nature; on the Natural Means of Selection;
on the Comparison of Domestic Races and true Species.” (ii) Abstract
of a Letter from C. Darwin, Esq., to Professor Asa Gray, of Boston, U.
S., dated Sept. 5, 1857.

On the Agency of Bees in the Fertilisation of Papilionaceous Flowers, and
on the Crossing of Kidney Beans. Gardeners’ Chronicle, 1858, p. 828
and Ann. Nat. Hist. 3rd series ii. 1858, pp. 459–465.

Do the Tineina or other small Moths suck Flowers, and if so what Flowers?
Entom. Weekly Intell. vol. viii. 1860, p. 103.

Note on the achenia of Pumilio Argyrolepis. Gardeners’ Chronicle, Jan. 5,
1861, p. 4.

Fertilisation of Vincas. Gardeners’ Chronicle, pp. 552, 831, 832. 1861.
On the Two Forms, or Dimorphic Condition, in the species of Primula,

and on their remarkable Sexual Relations. Linn. Soc. Journ. vi. 1862
(Botany), pp. 77–96.

On the Three remarkable Sexual Forms of Catasetum tridentatum, an Or-
chid in the possession of the Linnean Society. Linn. Soc. Journ. vi. 1862
(Botany), pp. 151–157.

Yellow Rain. Gardeners’ Chronicle, July 18, 1863, p. 675.
On the thickness of the Pampean formation near Buenos Ayres. Geol. Soc.

Journ. xix. 1863, pp. 68–71.
On the so-called “Auditory-sac” of Cirripedes. Nat. Hist. Review, 1863, pp.

115-116.
A review of Mr. Bates’ paper on ‘Mimetic Butterflies.’ Nat. Hist. Review,

1863, p. 221–. [Not signed.]
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On the existence of two forms, and on their reciprocal sexual relation, in
several species of the genus Linum. Linn. Soc. Journ. vii. 1864 (Botany),
pp. 69–83.

On the Sexual Relations of the Three Forms of Lythrum salicaria. [1864.]
Linn. Soc. Journ. viii. 1865 (Botany), pp. 169–196.

On the Movement and Habits of Climbing Plants. [1865.] Linn. Soc. Journ.
ix. 1867 (Botany), pp. 1–118.

Note on the Common Broom (Cytisus scolarius). [1866.] Linn. Soc. Journ. ix.
1867 (Botany), p. 358.

Notes on the Fertilization of Orchids. Ann. and Mag. Nat. Hist. 4th series,
iv. 1869, pp. 141–159.

On the Character and Hybrid-like Nature of the Offspring from the Illegit-
imate Unions of Dimorphic and Trimorphic Plants. [1868.] Linn. Soc.
Jour. x. 1869 (Botany), pp. 393–437.

On the Specific Difference between Primula veris, Brit. Fl. (var. ogcinalis, of
Linn.), P. vulgaris, Brit. Fl. (var. acaulis, Linn.), and P. elatior, Jacq.; and
on the Hybrid Nature of the common Oxslip. With Supplementary Re-
marks on naturally produced Hybrids in the genus Verbascum. [1868.]
Linn. Soc. Journ. x. 1869 (Botany), pp. 437–454.

Note on the Habits of the Pampas Woodpecker (Colaptes campestris). Zool.
Soc. Proc. Nov. 1, 1870, pp. 705-706.

Fertilisation of Leschenaultia. Gardeners’ Chronicle, p. 1166, 1871.
The Fertilisation of Winter-flowering Plants. ‘Nature,’ Nov. 18, 1869, vol. i.

p. 85.
Pangenesis. ‘Nature,’ April 27, 1871, vol. iii. p. 502.
A new view of Darwinism. ‘Nature,’ July 6, 1871, vol. iv. p. 180.
Bree on Darwinism. ‘Nature,’ Aug. 8, 1872, vol. vi. p. 279.
Inherited Instinct. ‘Nature,’ Feb. 13, 1873, vol. vii. p. 281.
Perception in the Lower Animals. ‘Nature,’ March 13, 1873, vol. vii. p. 360.
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Origin of certain instincts. ‘Nature,’ April 3, 1873, vol. vii. p. 417.
Habits of Ants. ‘Nature,’ July 24, 1873, vol. viii. p. 244.
On the Males and Complemental Males of Certain Cirripedes, and on Rudi-

mentary Structures. ‘Nature,’ Sept. 25, 1873, vol. viii. p. 431.
Recent researches on Termites and Honey-bees. ‘Nature,’ Feb. 19, 1874,

vol. ix. p. 308.
Fertilisation of the Fumariaceæ. ‘Nature,’ April 16, 1874, vol. ix. p. 460.
Flowers of the Primrose destroyed by Birds. ‘Nature,’ April 23, 1874, vol.

ix. p. 482; May 14, 1874, vol. x. p. 24.
Cherry Blossoms. ‘Nature,’ May 11, 1876, vol. xiv. p. 28.
Sexual Selection in relation to Monkeys. ‘Nature,’ Nov. 2, 1876, vol. xv. p.

18.
Fritz Müller on Flowers and Insects. ‘Nature,’ Nov. 29, 1877, vol. xvii. p. 78.
The Scarcity of Holly Berries and Bees. Gardeners’ Chronicle, Jan. 20, 1877,

p. 83.
Note on Fertilization of Plants. Gardeners’ Chronicle, vol. vii. p. 246, 1877.
A biographical sketch of an infant. ‘Mind,’ No. 7, July, 1877.
Transplantation of Shells. ‘Nature,’ May 30, 1878, vol. xviii. p. 120. Fritz

Müller on a Frog having Eggs on its back—on the abortion of the hairs
on the legs of certain Caddis-Flies, & c. ‘Nature,’ March 20, 1879, vol.
xix. p. 462.

Rats and Water-Casks. ‘Nature,’ March 27, 1879, vol. xix. p. 481.
Fertility of Hybrids from the common and Chinese Goose. ‘Nature,’ Jan. 1,

1880, vol. xxi. p. 207.
The Sexual Colours of certain Butterflies. ‘Nature,’ Jan. 8, 1880, vol. xxi. p.

237.
The Omori Shell Mounds. ‘Nature,’ April 15, 1880, vol. xxi. p. 561.
Sir Wyville Thomson and Natural Selection. ‘Nature,’ Nov. 11, 1880, vol.

xxiii. p. 32.
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Black Sheep. ‘Nature,’ Dec. 30, 1880, vol. xxiii. p. 193.
Movements of Plants. ‘Nature,’ March 3, 1881, vol. xxiii. p. 409.
The Movements of Leaves. ‘Nature,’ April 28, 1881, vol. xxiii. p. 603.
Inheritance. ‘Nature,’ July 21, 1881, vol. xxiv. p. 257.
Leaves injured at Night by Free Radiation. ‘Nature,’ Sept. 15, 1881. vol. xxiv.

p. 459.
The Parasitic Habits of Molothrus. ‘Nature,’ Nov. 17, 1881, vol. xxv. p. 51.
On the Dispersal of Freshwater Bivalves. ‘Nature,’ April 6, 1882, vol. xxv.

p. 529.
The Action of Carbonate of Ammonia on the Roots of certain Plants. [Read

March 16, 1882.] Linn. Soc. Journ. (Botany), vol. xix. 1882, pp. 239–261.
The Action of Carbonate of Ammonia on Chlorophyll-bodies. [Read March

6, 1882.] Linn. Soc. Journ. (Botany), vol. xix. 1882, pp. 262–284.
On the modification of a Race of Syrian Street-Dogs by means of Sexual

Selection. ByW. van Dyck. With a preliminary notice by Charles Darwin.
[Read April 18, 1882.] Proc. Zoolog. Soc. 1882, pp. 367–370.
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الشخصية الصور

العائلة. بحوزة ريتشموند جي بريشة املائية باأللوان صورة :١٨٣٨
إبسويتش. يف الربيطانية الجمعية سلسلة ضمن حجرية طباعًة مطبوعة صورة :١٨٥١

العائلة. بحوزة وموجودة لورانس، صامويل رَسمها بالطباشري صورة :١٨٥٣
الجلسات إحدى يف ُرِسمت أولية مسوَّدة أنها ح (يُرجَّ بالطباشري صورة ١٨٥٣؟:
وموجودة لورانس، صامويل رسمها املذكورة.) األخرية الصورة لرسم صة املخصَّ

كامربيدج. يف هيوز، الربوفيسور بحوزة
بحوزة وهو امللكية، الفنون أكاديمية عضو وولنر، تي نحته ُرخامي نصفي تمثال :١٨٦٩

العائلة.
بي ونقشها امللكية، الفنون أكاديمية عضو أوليس، دبليو رسمها زيتية رسمة :١٨٧٥
بحوزة الفنان ُصنع من األصل ِطبق نسخة منها (توجد العائلة. بحوزة وهي راجون،

كامربيدج.) يف كوليدج، كريستس كلية
كامربيدج. جامعة بحوزة وهي ريتشموند، بي دبليو بريشة زيتية رسمة :١٨٧٩

بحوزة وهي فالمنج، ليوبولد ونقشها كوليري، جون ر املوقَّ رسمها زيتية رسمة :١٨٨١
إي دبليو املحرتم بحوزة الفنان ُصنع من األصل ِطبق نسخة منها (توجد العائلة

ساوثهامبتون.) يف داروين،
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الحياة من تؤخذ لم التي التذكارية والنُُّصب والتماثيل الشخصية الصور أبرز

حيِّ يف املتحف، بحوزة وهو امللكية، الفنون أكاديمية عضو بوم، جوزيف نحته تمثاٌل
كينزينجتون. ساوث

االبن. لري كريستيان نحته نصفي تمثال
ويدجوود وجوزايا امللكية، الفنون أكاديمية عضو وولنر، تي ُصنع من معدني لوح

داروين. تشارلز حجرة يف كوليدج، كريستس كلية بحوزة وهو واألبناء،
آبي. ويستيمينسرت كنيسة يف توضَع كي بوم، جوزيف صنَعها عميقة رصيعة

فوتوغرافية صور من نُقشت التي الصور أبرز

لتُنَرش الخشب عىل نُِقَشت وفوكس مول السيَدين تصوير من فوتوغرافية صورة ١٨٥٤؟:
.(١٨٨٤ (أكتوبر ماجازين» «هاربرز مجلة يف

عىل جيينز إتش يس نقشها ريجالندر جيه أو تصوير من فوتوغرافية صورة ١٨٧٠؟:
.(١٨٧٤ يونيو ٤) «نيترش» دورية يف لتُنرش الفوالذ

امللكية، الهندسة كلية خريج داروين، الكابتن تصوير من فوتوغرافية صورة ١٨٧٤؟:
الصورة وهي .(١٨٨٣ (يناير ماجازين» «سينرشي مجلة يف لتُنرش الخشب عىل نُقشت

األول. الجزء يف العنوان لصفحة املقابلة الصفحة يف املنشورة
ألسباب مؤكَّدة؛ غري ستظل الفوتوغرافية الصور هذه تواريخ أن بد (ال ملحوظة:
وفوكس مول السيدان يستطيع ال الحريق، بسبب الدفاتر فقدان إىل فنظًرا مختلفة.
سنوات، بضع منذ تُويفِّ فقد ريجالندر، السيد ا أمَّ فقط. تقريبي تاريخ ذكر إال
سجٌل لديه فليس داروين، الكابتن أخي، ا أمَّ الفوتوغرايف. للتصوير رشكته يَت وُصفِّ

صورته.) فيه التُقطت الذي للتاريخ
جي الخشب عىل نقشها وفراي، إليوت السيَدين تصوير من فوتوغرافية صورة :١٨٨١

الكتاب. هذا أجل من كرويلس
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The list has been compiled from the diplomas and letters in my father’s
possession, and is no doubt incomplete, as he seems to have lost or mislaid
some of the papers received from foreign Societies. Where the name of a
foreign Society (excluding those in the United States) is given in English, it
is a translation of the Latin (or in one case Russian) of the original Diploma.

إلخ والجمعيات، العلمية، والدرجات الرشف، مراتب

Order.—Prussian Order, ‘Pour le Mérite’. 1867.

Office.—County Magistrate 1857.

 Degrees.—Cambridge
B.A. 1831 [1832].*

M.A. 1837.

  Hon. LL.D. 1877.

Breslau Doctor in Medicine and Surgery. 1862.

Bonn Doctor in Medicine and Surgery. 1868.

Leyden Hon. M.D. 1875.

Societies.—London Zoological. Corresp. Member. 1831.†

  Entomological. 1833, Orig. Member.

  Geological. 1836. Wollaston Medal, 1859.

  Royal Geographical. 1838.
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  Royal. 1839. Royal Society’s Medal, 1853.
Copley Medal, 1864.

  Linnean. 1854.

  Ethnological. 1861.

  Medico-Chirurgical. Hon. Member. 1868.

  Baly Medal of the Royal College of
Physicians, 1879.

* See vol. i. p. 163.
† He afterwards became a Fellow of the Society.

والهندية واالستعمارية، اإلقليمية، الجمعيات

Royal Society of Edinburgh, 1865.
Royal Medical Society of Edinburgh, 1826. Hon. Member, 1861.
Royal Irish Academy. Hon. Member, 1866.
Literary and Philosophical Society of Manchester. Hon. Member, 1868.
Watford Nat. Hist. Society. Hon. Member, 1877.
Asiatic Society of Bengal. Hon. Member, 1871.
Royal Society of New South Wales. Hon. Member, 1879.
Philosophical Institute of Canterbury, New Zealand. Hon. Member, 1863.
New Zealand Institute. Hon. Member, 1872.

األجنبية الجمعيات

أمريكا

Sociedad Científica Argentina. Hon. Member, 1877.
Academia Nacional de Ciencias, Argentine Republic. Hon. Member, 1878.
Sociedad Zoolójica Arjentina. Hon. Member, 1874.
Boston Society of Natural History. Hon. Member, 1873.
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American Academy of Arts and Sciences (Boston). Foreign Hon. Member,
1874.

California Academy of Sciences. Hon. Member, 1872.
California State Geological Society. Corresp. Member, 1877.
Franklin Literary Society, Indiana. Hon. Member, 1878.
Sociedad de Naturalistas Neo-Granadinos. Hon. Member, 1860.
New York Academy of Sciences. Hon. Member, 1879.
Gabinete Portuguez de Leitura em Pernambuco. Corresp. Member, 1879.
Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Correspondent, 1860.
American Philosophical Society, Philadelphia. Member, 1869.

املجر – النمسا

Imperial Academy of Sciences of Vienna. Foreign Corresponding Member,
1871; Hon. Foreign Member, 1875.

Anthropologische Gesellschaft in Wien. Hon. Member, 1872.
K. k. Zoologische botanische Gesellschaft in Wien. Member, 1867.
Magyar Tudományos Akadémia, Pest, 1872.

بلجيكا

Société Royale des Sciences Médicales et Naturelles de Bruxelles. Hon.
Member, 1878.

Société Royale de Botanique de Belgique. ‘Membre Associé,’ 1881.
Académie Royale des Sciences, &c., de Belgique. ‘Associé de la Classe des

Sciences.’ 1870.

الدنمارك

Royal Society of Copenhagen. Fellow, 1879.
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فرنسا

Société d’Anthropologie de Paris. Foreign Member, 1871.
Société Entomologique de France. Hon. Member, 1874.
Société Géologique de France. (Life Member), 1837.
Institut de France. ‘Correspondant’ Section of Botany, 1878.

أملانيا

Royal Prussian Academy of Sciences (Berlin). Corresponding Member,
1863; Fellow, 1878.

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, &c. Corresponding Member, 1877.
Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur (Breslau). Hon. Member,

1878.
Cæsarea Leopoldino-Carolina Academia Naturæ Curiosorum (Dresden).

1857. (The diploma contains the words “accipe … ex antiqua nos-
tra consuetudine cognomen Forster.” It was formerly the custom in
the Cæsarea Leopoldino-Carolina Academia, that each new member
should receive as a ‘cognomen,’ a name celebrated in that branch of
science to which he belonged. Thus a physician might be christened
Boerhaave, or an astronomer, Kepler. My father seems to have been
named after the traveller John Reinhold Forster.)

Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft zu Frankfurt am Main.
Corresponding Member, 1873.

Naturforschende Gesellschaft zu Halle. Member, 1879.
Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften (Hermannstadt). Hon.

Member, 1877.
Medicinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Jena. Hon. Member,

1878.
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Royal Bavarian Academy of Literature and Science (Munich). Foreign Mem-
ber, 1878.

هولندا

Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie (Batavia).
Corresponding Member, 1880.

Société Hollandaise des Sciences à Harlem. Foreign Member, 1877.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. Foreign Mem-

ber, 1877.

إيطاليا

Società Geografica Italiana (Florence). 1870.
Società Italiana di Antropologia e di Etnologia (Florence). Hon. Member,

1872.
Società dei Naturalisti in Modena. Hon. Member, 1875.
Academia de’ Lincei di Roma. Foreign Member, 1875.
La Scuola Italica, Academia Pitagorica, Reale ed Imp. Società (Rome). “Pres-

idente Onorario degli Anziani Pitagorici,” 1880.
Royal Academy of Turin. 1873. Bressa Prize, 1879.

الربتغال

Sociedade de Geographia de Lisboa (Lisbon). CorrespondingMember, 1877.

روسيا

Society of Naturalists of the Imperial Kazan University. Hon. Member, 1875.
Societas Cæsarea Naturæ Curiosorum (Moscow). Hon. Member, 1870.
Imperial Academy of Sciences (St. Petersburg). Corresponding Member,

1867.
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أسبانيا

Institucion Libre de Enseñanza (Madrid). Hon. Professor, 1877.

السويد

Royal Swedish Acad. of Sciences (Stockholm). Foreign Member, 1865.
Royal Society of Sciences (Upsala). Fellow, 1860.

سويرسا

Société des Sciences Naturelles du Neufchâtel. Corresponding Member,
1863.
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