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 اﻟﻲ ﺳﻼﻣﺔ
ﻣﺎ ﻧ» دارون« ﺎﻪ »أﺻﻞ اﻷﻧاع« ،اﻟﻪ ﺳة إﻧﻠﺔ ارﺳاﺔ ،وﻠ ﻣﻪ م ﻧﻩ ﻷﻧﻪ ﺎرة  ﺔ ﺷﺔ ..وﻣﻞ ﺗﻠ اﻟة  ﻣ اﻟﺎس
را ﻧﺔ دارون ،ﻣﻠ ﻣ اﺎرات أﺧﻼﺔ أو دﯾﺔ ،وﻣﻬ ﻣ ر ة اﻷﺻﻞ اﻟاﺣ ،ﻟﺄﻛ ة ﺗق اﻟﺟﻞ اﻷﺑ ،وﻟ اﻟﺎرﺳﺎت اﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺔ اﻹﻧﻠﺔ/اﻟﻬﻧﺔ ،اﻟﻲ ﺗل إن  اﻷرض ﺑﻣﻬﺎ ﻻ ﯾﺎوز اﻟﺔ آﻻف ﺳﺔ! ﺑﺎ اﻟﻠ ﻻ ﺄ ﺑﻬﻩ اﻟﺎﯾ وﻻ ﺄﺧ ﺑﻬﺎ.
ﻠﻰ ﺧﻠﺔ ﻧﺔ دارون ،وﻲ ﺳﺎق ﻣﺎوﻻت ﻬ أﺻﻞ اﻟﺎة ،ﻧﺄ ﺗﺎران ﻣﺎﺎن ﻣ اﻟﻠﺎء ،اﻷول ﻠﻪ »اﻟﻠن«؛ و اﻟﯾ ﯾﻣن أن ﻞ ﺎﺋ ﺣﻲ ُﺧﻠ ﻠﻰ

ﺣﺎﻟﻪ ،وﺣﺎ أراد ﻟﻪ اﻟﺎﻟ أن ن .واﻟﺎﻧﻲ ﻠﻪ »اﻟرن«؛ اﻟﯾ ﯾﻣن ﺎﻟر اﻹﺣﺎﺋﻲ ،ون أن اﻟﺎة ﻧﺄت ﻣ ﻣﻠﺎرات اﻟ ﻣ ﺧﻠﺔ واﺣة ،ﺛ ارﺗ
وﺗرت إﻟﻰ ﻞ اﻷﻧاع اﻟﻲ ﻧﻬﺎ ،واﻟﻲ ﻻ ﻧﻬﺎ.
ﺑﻣﻪ ُوﻟ ﻣ رﺣ اﻧﺎر  ،ﺎﺎر أن اﻟﺎﻟ  ﻣ أوﺣﻰ ﺑﻬا اﻻﻧﺎر ،وأن
ور ا اﻟﻼف اﻟ ،إﻻ أن »اﻟﻠن« ،أو ﻬ  ،ﻠن ة أن اﻟن ّ
اﻟﺎﺔ اﻹﻟﻬﺔ ﻲ اﻟﻲ ﺗ ﺎﺎﻩ ،ﻟﺄ ﻬﺎ ا اﻟن اﻟﻊ ،و ﻠن أﺎ ة أن اﻟﺎة اﻧ ﻣ اﻟﺎدة ،ﻣﻊ اﻹار ﺄن اﻟﺎﻟ ﺳﺎﻧﻪ  ﻣ أودع ﻬﺎ
ﺗ ﻧﺎم اﻟن.
ﺳ اﻟﺎة ،و ﻠن ة أن اﻟن واﻟﺔ ﻼن ﺟ اﻧ ﻣﺎدﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ،وﻟ ﻣﻊ اﻹار ﺄن ﷲ  اﻟ ﺧﻠ ﻩ اﻟاﻧ وﺟﻠﻬﺎ ّ

و ﯾ ﻬ أن اﻟاﻧﺎت ﺗر ﻣ ﺟﻞ إﻟﻰ آﺧ ،وﺗﺄ  ا اﻟر اﺧﻼﺎت ﺟﺔ ﺗد إﻟﻰ ﻧء أﻧاع ﺟﯾة ،أو اﻧاض أﻧاع أﺧ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ  أن
ﻠا ﻪ ،ﻬ اﻟل ﺑﺔ اﻟر ﻟﻺﻧﺎن ،وأن أﺻل اﻹﻧﺎن اﻟﺔ ﺗد ﻟﻠﺔ اﻟدة ،وون ا ﺗﺎﺎ ﺻﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻲ اﻟ اﻟﺎوﺔ ،وأن ا اﻻدﺎء
 ﻣ ر اﻹﻧﺎن وﻬﻪ.
ﻠﺎ أن »دارون« ﻟ ﻞ إن اﻹﻧﺎن اﻧ  اﻟود ..وﻲ ﺎﻪ أﺻﻞ اﻷﻧاع ،ﻟ ﯾق ﻟﺔ أﺻﻞ اﻟ اﻟ ،ورﺎ ﺎن ذﻟ ﺎﺋاً ﻟﻪ ﻣ اﻻﻧﺎد ،وﻟ 
أن أﺛﺎر ﺎﻪ اﻟوﺔ ،ﻟ  ﺎك ﻣﺎ ﺎﻩ  ،ﺎﻪ اﻟﯾ» اﻧار اﻹﻧﺎن« ،واﻟ ﺗﺎول ﻪ أة ﻣﺄﻟﺔ ﺗر اﻹﻧﺎن.
ﻧـﻪ ﻲ اﻟء واﻻرﺗﺎء ،ﺎرة  ﺿﺔ ﺑﻟﺟﺔ وﻟ ﻠﺔ ،وﺗور ﺣل ة أﺎر أﻬﺎ :أن أﺻﻞ اﻟﺎﺋﺎت اﻟﺔ ذات اﻟﻼﯾ ﻣ اﻟﻼﺎ د ﻟﺎﺋ 
ذ ﺧﻠﺔ واﺣة ،وأن ﺗر اﻟﺎﺋﺎت اﻟﺔ ﻲ ﻣ اﻟﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺔ واﻟع واﻟ واﻟ ،أ ﻣ اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷرﻰ.
ﻣﻬﺎ ﻣ اﻟﻠ ﻠﻰ اﻟوف اﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،و
واﻟر ث  ﺗ ﻣة ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠر ،وأن اﻷﻧاع اﻟﺔ ﻣ اﻟﺎﺋﺎت اﻣﻠ اﻣﻞ اﻟﺎء واﻟ ﻣﻊ اﻟﺔ ،ﻣﺎ ّ
أد اﻟ واﻻﻧﺎب اﻟﻲ إﻟﻰ ﺗ ﻧﻲ ﻣ ﻧﺞ ﻪ أﻧاع راﺔ ﺟﯾة ،ﺑﺎ اﻷﻧاع اﻟﺔ أﺧ ﻲ اﻟ ،ﻣﺎ أد إﻟﻰ اﻧاﺿﻬﺎ.
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وﺣﻟﻪ إﻟﻰ  ،ﺑﺎ ﻣﺎزاﻟ ﺔ اﻟود
واﻟاع ﺑ ﻣ اﻟر وﻣﻪ  ﺟاً ،ورد اﻟﺎرﺿن ﺣﻬ وﺗﺎؤﻻﺗﻬ ،ﻣﻞ :ﻟﺎذا اﻛ اﻟﺔ ﺑر اﻟد اﻟّ 
ﺗاوج وﺗ وداً  ود؟ وﻟﺎذا ﻟ ﺗر اﻷﺷﺎر أرﺟﻼً ﻟﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﻣ اﻟﻬوب ﻣ ﺣاﺋ اﻟﺎﺎت؟ ون ﻞ ذﻟ ﻣأ اﻟﺔ ﻲ اﻟﻠ.
ود ﻠﻬ اﻟرن أﻧﻪ ﻲ ﺎﻟ اﻷﺣﺎء ﻻ ﯾﺟ ﺷﻲء اﺳﻪ ﺻﺔ ،وأن اﻟﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻲ ﻧﺄت ﻬﺎ اﻟﺎة ﻟ ﺗﻟ ﺎﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻧ  ﺳﻠﻠﺔ ﺗﺎﻼت ﺎﺋﺔ
ﯾة ﻲ وف ﺔ  ﻣﺟدة ﻠﻰ اﻷرض اﻟم ،و أُﺛ ذﻟ ﻣﺎً ﻲ ﺗﺔ »ﻣﻠ ،«وأن اﻟد ذاﺗﻪ ﻟ ﯾل إﻟﻰ إﻧﺎن؛ ﺑﻞ ﺎك ﺳﻠ ﻣك  ﺑﻬﺎ
) %98ﻣ DNA ﻣﺎﺑﻬﺔ ﺑ اﻹﻧﺎن واﻟﺎﻧ ..(أﻣﺎ اﻟر ﻠ ﯾ وﻟﻪ ﻲء ﺟاً ،وق ﻣﻼﯾ اﻟ ،وﻷن ﺗﺎرﺦ اﻹﻧﺎن ﻻ ﯾ ﺔ آﻻف ﻣ
اﻟ ،ﻟ ﯾﻰ ﻟﻪ رؤﺔ اﻟر ﻪ ..وون أن اﻟﺔ ﺗ ﻟﺎ ﺷا ﻠﻰ اﻟر اﻹﺣﺎﺋﻲ ،أﻬﺎ اﻟﺎﺛﺎت ،اﻟﻲ ﺗﻲ ﺔ اﻟر ﻣ أوﻟﻬﺎ ﻵﺧﺎ.
وأﺎ ،ﻣﺎ  ﻣون داﺧﻞ  DNAاﻟ ﯾو ﺔ وﺟدﻧﺎ ﻠﻰ اﻷرض.
و» اﻟرن« ﻠﻰ ﻠ اﻟﺢ اﻟﺎرن ﻟﻠﺎﺗﺎت واﻟاﻧﺎت اﻟﺟدة ﺣﺎﻟﺎً ،واﻟﺎرﻧﺔ اﻟرﻟﺟﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻊ اﻷﻧاع اﻟﺿﺔ ،وأﺎً ﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻠم اﻟاﺎ
واﻟﻟﺟﺎ ،واﻟﺎخ ،ﺎ ون أن ﻠ اﻟراﺛﺔ )اﻟ ﺗ  ﻣت »دارون« ﺑﻣ ﻞ(  أﺎد أﻛ ﻣ أ ﻠ آﺧ ،ﻷﻧﻪ م إﺟﺎﺎت ﺣﺎﺳﺔ ﺗح ﺗﺎرﺦ
اﻟر.
ﻲ ﺻ ،2004 ﺗ اﻟﻠﺎء ﻣ  رﻣز اﻟم اﻟ ،وذﻟ ﻞ ﺗﺎون ة ﻣ أﻛ اﻟاﻛ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ،ﺎرﺔ  1600ﺎﻟ ﻣ 16 دوﻟﺔ ،ﻠﻰ ﻣار
 ﺳات ﻣاﺻﻠﺔ.
وُ وﺻ ا اﻻﻛﺎف ﺄﻧﻪ أﻛ أﺔ ﻣ اﻟﻬ ﻠﻰ ﺳﺢ اﻟ ،وأﻧﻪ اﻹﻧﺎز اﻟﻠﻲ اﻷﺿ اﻟ ﻞ ﻪ اﻟﺎﻟ اﻷﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ.
ﻛﻞ ﻣﺳﻰ اﻟﻧﺎ وأﻟﺎﻧﻬﺎ ﻣﻧﺔ ﻣ ﺳﻊ ﻧﺎت ،وﻞ ﻟﺣﺎت اﻟﺎﻟُ رﺳ ﻣ ﺳﺔ أﻟان أﺳﺎﺳﺔ ،وﻞ ﻟﺎت اﻟ ﺗد إﻟﻰ ﻊ ات ﻣ اﻷﺣف ..وا ن
اﻟع واﻟ ارة ﻲ اﻹﻧﺎج؛ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻠﺔ ﻣﺎت وﺗﻼت ﻟﻬﻩ اﻷﻧﺎم واﻷﻟان واﻟوف.

 أرﺔ ا ﻧوﺟﺔ ،ﺗﺂﻟ ﻣﺎً ﺿ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﺎر ﺗﻞ ﻣﻠ ﻣ اﻷزواج اﻟﺎﺑﻠﺔ ،ﻟﻊ ﻣﺎً اﻟم اﻟ.
َ ﺢ ﺎﺷﻪ ،إ ْذ إن ﺧﻠﻼً واﺣاً ﻲ ﺟ واﺣ ،أو ﺗ  ﻲ ﺗﺗ ﻩ اﻷزواج ﺳد
ا  ﺳ اﻹﻧﺎن ﻞ ﺎﺔ ،ور ﻣﺎ ّﺑ اﻟﻠ ﻣ ﺗ ﺗﻪَ َ  ،
إﻟﻰ ﺗ  ﻲ ﺻﺎت ا اﻹﻧﺎن ،ورﺎ ﺗ ﺗﻪ ،أو ﻣﺗﻪ ،أو اﻣﻼﻛﻪ ﺔ ة ،أو ﺟﺎﻻً ﺳﺎﺣ اً.
ﻣﺎذا ﺳﻞ إﻧﺎن اﻟﻞ  ،أن  ا اﻟ اﻟ؟؟ ﺳال ﺑﺳ اﻹﺟﺎﺔ.
ﻟ ﺗﺿﺢ ﻧﺔ اﻟر اﻟ ﻣ اﻟﺎ ،وﻣﺎ زاﻟ ﺎﺟة  اﻹﺟﺎﺔ  اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎؤﻻت ،وﻟ ﺷﺎ أن ﺗ أﺎث اﻟﻟﺟﺎ ﻣ اﻹﺟﺎﺔ ﻬﺎ ،ﻠﻰ اﻷﻞ ﻲ
اﻟ اﻟر ،وﻟ ﺎﻟ ﻣ  اﻟات ﻲ ﻧﺔ اﻟر ،إﻻ أن ذﻟ ﻻ ﻲ ﻧﻬﺎ أو إﺳﺎﻬﺎ ،ﺎﻟﻠ ﻣﺎ زال  ﻲ ﻞ ﯾم ﻣﺎ  ﺟﯾ ..وﺎﻟﺄﻛ 
اﻟﺎن ﻠﻰ اﻟﻠ.
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