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فصل من كتاب

»ليس القرنبيُط سوى ملفوٍف تعلم يف اجلامعة«
مارك توين

ر التنوع∗ تطوُّ

كاري فولير وبات موني
 ترجمة: نهى أبو عرقوب

»روُث اخلنزير«. صاَح مكسيمو بضحكٍة كبيرة. »نسّميها 
»روث اخلنزير«، »انظر إليها جّيداً«. كان روبرت روديس 
ذلك  ُمرتبكاً،  يده،  يف  يحمُل  للبطاطا  العاملي  املركز  من 
دون مكسيمو  من حقل  للتو  اقتلعه  الذي  األسوَد  الشيء 
تعرفون  أال  )أميغو(،  اخلطب  »ما  األنديز.  مرتفعات  يف 

البطاطا أّيها األمريكّيون؟«.

إّن معنى »معرفة البطاطا« ملتسّوٍق نيويوركّي مختلف -إلى 
البطاطا  أنواع  بني  من  لبيرويّف.  تعنيه  عما  بعيد-  حدٍّ 
القدمية  أو  احلديثة  التجارية  )األنواع  آالف  اخلمسة 
قرابَة  الهنوُد  يزرُع  اليوم،  العالم  حول  الناميِة  األصلّية( 
نوعاً  وأربعنَي  خمسٍة  رؤيُة  أحياناً  وميكُن  آالف.  الثالثة 
األشكال  بكّل  تتوّفُر  وهي  واحد.  حقٍل  يف  تنمو  منها 
واألحمر  األسود  يشمُل  األلوان  من  وبطيٍْف  واألحجام 
منها  نوٍع  وكّل  واألبيض.  واألصفر  واألرجوانّي  واألزرق 

يحمل اسماً فريداً يوَصُف به، كما اكتشف روديس.1

ألف  اثني عشر  الّنبات على مدى  تدجني  أنتجْت عملّيُة 
عاٍم انفجاراً يف ألوانه، وانتشاراً أوسَع الستخداماته. حني 
بدأ الناُس بتدجني الّنباتات، لم يفعلوا ذلك بهدف إنتاج 
خاصّية  بال  بذوٍر  أو  للبذور،  ُمشّتتٍة  غير  نباتّيٍة  رؤوٍس 
للحصاِد  نتائج حتمّية  ببساطة  كانت هذه  فقد  الّسبات. 
ذات  محاصيل  بزرع  يهتّمون  الناُس  كان  البذور.  ورمي 
خصائص قّيمة معّينة، حتى وإْن انتهى بهم األمر لتسميتها 

»روث اخلنزير«.

لكّنهم  كحبوب،  البيضاء  الّذرة  يستخدمون  الناُس  كان 
كانوا يحتاجون إليها، أيضاً، من أجل صناعة دبس الّسكر 
التي  القرع  العديد من أصناف  واملقّشات.2 وكان هنالك 
طعاٍم،  وأواني  موسيقّية،  وآالت  كغذاء،  أهمّيتها  تكتسُب 
من  كثيٌر  وكانت  التناسلّية.  لألعضاء  كأغطيِة  وحتى 
الُفشار  أو صنع  التجفيف  أو  للطحن  تُنتقى  الّذرة  أنواِع 
نُوى  كانت  األكواز.  من  طازجًة  للّتناول  أو  الغلي،  أو 
كان  االحتفالّية.  املراسم  أجل  من  حُتَفُظ  الّذرة احلمراء 
املزارعون األوائل قد شجعوا ظهور = اخلصائص املرغوبة 
يف النباتات وحافظوا عليها وأداموها. وقد اعتنى أحفاد 
احلاضر  وقتنا  حتى  جميعهم  األوائل  املزارعني  هؤالء 
بهذه اخلصائص إلى أْن باتت جزءاً أصياًل من احملصول 
قبيل  من  ملّونًة  الهندّية  الّذرة  فليست  نفسه.  الغذائّي 
املتعة  وجدت  قد  كانت  األجيال  مئاِت  ألّن  بل  الصدفة، 
احلمراء  الصباُغ  تساعُد  امللّونة.  الّسنابِل  يف  والفائدة 
على  املختلفِة  الّذرة  أنواَع  الّذرة  سيقان  يف  والّزرقاء 
وبالتالي،  الباردة.  الصباحات  يف  الّدفء سريعاً  اكتساب 
فإّن الذرة احلمراء والزرقاء تُزرُع يف الغالب قبل األنواع 
األخرى؛ واأللوان املختلفة يف هذه احلالة تأتي مصحوبًة 

بخصائص إضافّية.

البشرّي  االختيار  يف  املتمّثلة  التدجني  عملّية  فإّن  لهذا، 
قد  البقاء،  على  بها  معينة  خصائص  وتشجيع  للنبتة، 
جامعة  من  هارالن  جاك  وجد  اليوم.  حّتى  استمّرت 
إلينوي مّرًة مزارعاً أفريقّياً يختاُر نباتاِت ذرة بيضاء رديئة 
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الّسنة  تُزَرُع يف  كبذوٍر  بها  ومقصوفٍة من حقله ويحتفظ 
أجاب  هارالن.  سأل  األنواع؟  هذه  حفَظ  ملاذا  التالية. 

املُزارُع: »ألّنه يسهُل أكثُر جعلها تتدّلى من الّسطح.3

وكان مزارعون آخرون من قبله قد اختاروا »الّذرة البيضاء 
البيضاء  احلبوب  ذات  واألنواع  املضغ،  أجل  من  احللوة« 
من أجل اخلبز، وذات احلبوب الصغيرة الّسوداء من أجل 
البيرة، واستخدموا األنواع القوّية منزوعة الساق والغنّية 
أّما  الّسالل«.4  وصناعة  البيوت  بناء  يف  منها  باأللياف 
سيقاُن بعِض األنواِع األخرى وأوراقها، فقد كانت تُستخدم 

كصباغ.5

إّن لعملّية اختيار بعض النباتات وزرِع بذورها، واملتكّررة 
ملن  ُمدهشًة  تأثيراٍت  األعوام،  آالف  مدى  على  سنوّياً 
أصاًل  يشبُه  كان  الذي  مثاًل،  املزروع  الّشمندُر  يتأّملها. 
منها  ويوجُد  متعدّدة.6  اجتاهات  يف  تطّور  الّسلق،  نبات 
للسلطة.  تُستخدم  وخضرواٌت  ورقّية  خضرواٌت  اليوم 
ويوّفر  احليوان.  أو  لإلنسان  جذرّية  محاصيُل  وبعضها 
سّكُر الشمندر، املَُطّوُر من شمندر العلف قبل نحو مئتّي 

عاٍم، معظَم سّكر العالم.

يأتي القطُن البدائّي يف عدٍد من األولوان اللّيفّية: األبيض 
األرجوانّي.  إلى  الضارُب  والرمادّي  واألخضر  والبنّي 
من  مختلفًة  أنواعاً  البيرو  يف  املزارعون  الفاّلحون  يُنتُج 
األزياِء  إثراء  أجل  من  صغيرة  بكمّياٍت  املُدّجنة  النباتات 

بهذه األصباغ الطبيعّية.7

حتمله:  الذي  األلوان  لطيِف  »الزينّية«  نبتة  نقّدر  اليوَم 
والّزهرّي  والبرتقالّي  واألصفر  واألحمُر  األرجوانّي 
حنَي  دوماً.  كذلك  تكن  لم  لكّنها  واألخضر.  واألبيض 
داسوا   ،1519 العام  يف  املكسيك  عبر  الفاحتون  مشى 
كان  والصفراء،  الصغيرة  األرجوانّية  الزينّيات  بأقدامهم 
العني«، ألنها  »ألُم  يعني  الزينّية  األزتيكي لألزهار  االسم 
كانت تُستَخَدُم لعالج أمراض العني. وقد قلّدهم اإلسباُن 
العني  )ألم  أوخوس(  دي  )مال  عليها  مطلقني  ذلك  يف 
باإلسبانية(. لكّن د. زن )Zen( األملانّي، ومن بعده مختّصّو 
البستنة الفرنسّيون، رأوا مزايا أخرى يف هذه احلشائش 

مانحنَي العالم زهرةَ زينة أثيرة.8

أطفال وأهاٍل خالل مشاركتهم يف مهرجان نوار نيسان 2019.
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والفاصولياء؟ أّي األحجام أو األشكال أو األلوان تفّضل 
)املكسيكّية  يفّضلون  الناس  أّن  يبدو  بنما،  يف  منها؟ 
الفنزويلّيون  أّما  الكبيرة؛  احلّبة  ذات  الكلية(  شكل  على 
فيفّضلون الفاصولياء الّسوداء. ويف شرق إفريقيا يحّبون 
مصّوٌر  وهو  ويذي«،  »جون  وأّما  املرّقطة.9  األنواع  أكثر 
ومنذ  جميعاً.  فيحّبها  لينفيلد-مساشوسيتس،  من  طّبّي 
سنوات عّدة، بدأ يبحُث يف نوع الفاصولياء التي كان أبواه 
يزرعانها حني كان صغيراً. وتُسّمى »جاكوب كاتل بينز«. 
التي  الفاصولياء  على  عثر  وقد  مثابر،  شخٌص  »ويذي« 
يبحُث عنها، ولكن بعَد أْن جمَع مئتي نوعّية أخرى. ُمدمناً 
الفاصولياء.  من  املزيد  يجمُع  استمّر  العملّية،  تلك  على 
يحتوي  واليوَم  الفاصولياء«.  »رجَل  ينادونه  الناس  وبدأ 
متحف »ويذي« احلّي على أكثر من ألف نوٍع، قليٌل منها 
يوجُد له ذكٌر يف قائمة احلبوب املألوفة. وقد أخذ يعرضها 
الناس على  يُطلَع  النباتّية كي  املعارض واألنشطة  كّل  يف 
مدى تنّوع نبتة الفاصولياء. ويعوُد هذا الّتنّوع إلى جهود 
كما  )وكذلك،  املختلفة  األنواع  على  أسالفنا يف احلفاظ 
يف  ويذي  أمثال  أناٍس  جهود  الثامن،  الفصل  يف  سنرى 

احلفاظ على هذا التنوع(.

عبر  امللفوف  أنواع  من  احملاصيل  من  ثروًة  الناُس  أنتج 
الّنمو  على  وتشجيعها  النبات  هذا  من  أجزاء  انتخاب 
وتطويرها. فكرنب بروكسل، والكرنب الّساقّي، والقرنبيط، 
والبروكلي، والكرنب األجعد، وتلك اخلضار التي نسميها 

ملفوف، كلّها جاءت من هذا الّنوع.10

مع تطّور كّل محصوٍل غذائّي، تراجع الّدافع نحو تدجني 
احملاصيل األخرى. استمّرت الّتجارُب وصمدْت محاوالُت 
من  العديد  تدجني  مّت  وقد  هذا،  يومنا  حّتى  الّتدجني 
محاصيل  من  عدد  ثّمة  القرن.  هذا  يف  الزينة  نباتات 
الّسكان  )البونا فيدي( يف طريقها إلى التدجني على يد 
اهتماماً  اليوم  يولون  النباتات  مرّبي  إّن  كما  األصلّيني. 
التاريخ  وبحساب  الغابات.  وأشجار  باألعالف  كبيراً 
اليوم  تشّكُل  نباتاٍت  االندفاع نحو تدجني  فإّن  اإلنسانّي، 
غذاءنا الرئيسّي كان قصير املدى. فبعد تطويع عّدة مئات 
من النباتات والتحكم بها، وصلت هذه احلقبُة إلى نهايتها.

بعد  عاماً  الفاصولياء  مثل  معّينة  أصناٍف  زراعِة  عبر 
القدامى من الصّيادين اجلامعني  عام، استطاع أسالفنا 
ثّم من املزارعني أْن يالحظوا الّطفرات والتغييرات التي 

حدثت يف محاصيلهم.11 جرى انتقاءُ اخلصائِص املُفّضلة 
الّناَس يف قريٍة  أّن  يعني  والتشجيُع على ظهورها. وهذا 
واحدة، كانوا يطّورون نوعاً معّيناً من احلبوب، فيما الناُس 
إنتاِج  على  التشجيِع  انشغلوا يف  مجاورٍة  أخرى  قريٍة  يف 
نوٍع ُمغايٍر متاماً. كانت املناطق اجلبلّية تشّجع التنوع نظراً 
أّما الفصُل الذي  للتأثير الواضح للبيئات املختلفة فيها. 
كان يجري فيه تبادُل احلبوب، وبالتالي تسهيل خلط أنواٍع 
الشتاء، حيُث اجلباُل يف بعض  مختلفة، فكان هو فصُل 
املناطق غير قابلة لالجتياز.12 وهكذا ظهرت العديد من 
األنواِع املُدّجنة من احملصول نفسه واستطاعت االستمرار.

بيئٍة  مع  الّتكّيف  على  النباتاِت  الّتدجني  عملّيُة  أجبرْت 
تواجُه  البرّية،  يف  الزراعّية.  البيئة  وهي  أال  مختلفة؛ 
بيئّية عديدة، لكّن أيَّاً منها ال يشبه تلك  النباتاُت ظروفاً 
التي وّفرها املزارعون األوائل. يف تلك احلدائق القدمية، 
تُْفلََح األرُض وتتراجَع قدرة بعض النباتات  كان ميكن أْن 
ملخلفات  النباتاُت  تتعرض  أْن  ميكُن  كان  النمو.  على 
اإلنسان وغيرها من املخلّفات التي كانْت تكسُب األرَض 
الّرّي  قنواُت  كانت  وصرف.  رّي  يتوّفُر  وكان  خصوبًة. 
تُستخدم قبل أكثر من سبعة آالف عاٍم يف شرق العراق. 
كما كان تصريف مياه األهوار ألغراض الزراعة مُيارُس يف 
مرتفعات بابوا يف غينيا اجلديدة قبل خمسِة آالف عام.13 
وقد قلّلت هذه املمارساُت من تنّوع العالم الطبيعّي، وأّدت 
للمحاصيل  مثالّيٍة  بيئٍة  أّي  لم تخلق  لكّنها  تبسيطه.  إلى 
مع  التكّيِف  فأُجبرت احملاصيُل اجلديدة على  الّصغيرة. 
الّظروف اجلديدة أّيام الزراعِة البدائّية. وجدْت ُعّشها يف 
العالِم عبر البقاء حّيًة حتَت ظروٍف من ضعف اخلصوبة، 
والتعّرِض  التربة،  أنواع  واختالف  البيئّية،  والّتذبذبات 
قريٍة  بني  الظروف  اختالُف  وأسفَر  واألمراض.  لألوبئة 

وأخرى عن ظهور أنواٍع ُمعّدلٍة جينّياً وتطورِّها.

العصافرُي والنحالت
املرض  وطبيعَة  النباتات،  يف  ولونَها  األوراق  شكل  إّن 
وامتداَده، ومدى مقاومة النبات للوباء، وقابلّيته لالستمرار 
يف ظروٍف قاسية، أو ازدهاره يف الغابات االستوائّية، إلى 
جانب خصائص أخرى، حُتّددها تركيبُة النبات اجلينّية. 
اجلينات.  آالف  مئات  على  ما  نباتيٌة  خلّيٌة  حتتوي  قد 
إنتاج  عن  املسؤول  هو  فقط  واحٌد  جنٌي  يكون  وأحيانا 
البذور  تشتيت  عدم  تَنتُج خاصّيُة  فمثاًل  معّينة.  خاصّية 
أو  فقط  واحٍد  اختالف  عن  عادًة  املُدجّنة  البذور  لدى 
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اثنني ما بني األنواِع البرّية وتلك املُدّجنة. وتأتي خصائص 
أخرى مثَل مقاومة الوباء يف األغلب نتيجَة عمٍل ُمشترٍك 

بني أكثر من جني معاً.

ساللتُهما،  تتلّقى  »يُهّجنان«،  أو  نباتان  يتزاوُج  حني 
منوذجّياً، مزيجاً من اجلينات-مناصفًة من األبوين. ومع 
هذا اخلليط اجلديد من اجلينات، نستطيُع أْن نتوّقع أّن 
التي  الظروف  تلك  مع  تتكّيُف  سوف  اجلديدة  الّساللة 
تَكّيف معها آباؤها من قبل، أو تتوّصل إلى تسوية معها. 
ويف النهاية، فإّن اجلينات وكيفّية تصميمها يف اخللّية هي 
خصائص  حُتّدد  التي  الكيماوّيات  إنتاج  يف  تتحكم  التي 
نباتني  بني  التهجني  يتّم  األحيان،  أغلب  يف  النبات. 
اختالفاً  تختلُف  ُمنِتجاً ساللًة  ذاته،  املكاِن  ُمتشابهني يف 
طفيفاً عنهما. والساللُة األكثر شبهاً باألبوين هي األكثر 

مياًل للبقاء، ألّنها ستكون ُمتكّيفًة مع الظروف القائمة.

بوصفه  عموماً  التطّور  إلى  يُنظُر  كاَن  قريٍب،  عهٍد  حتى 
عملّيًة طويلًة وبطيئة ال تكاُد تُلحُظ، مبا يف ذلك االنتخاب 
العَرضّية  التهجني  عملّيات  يف  يجري  الذي  الطبيعي 
والعشوائّية. لكّننا نعلم أّن الكائنات النباتّية متتلك القدرة 
اجلينّية  اآللّيات  من  عدٍد  عبر  سريٍع  تغييٍر  صنع  على 
واملتغّيرة  العديدة  التركيبات  مع  التكّيف  من  متّكنها 
وجود  يف  أيضاً،  كبير،  تأثر  لها  اآللّيات  وهذه  للّتربة. 
العديد من البذور، التي ال يكون بعضها سوى تهجني بنَي 
نباٍت بّري وآخر ُمدّجن. وهذا منطقّي: حتمُل احلشائُش 
املناطق  مع  تتكّيُف  فهي  الطرفني.  من  خصائَص  البرّية 
املزروعة )التي استغلها اإلنسان( وكذلك، وكما هو احلاُل 
ينمَو  أن  يستطيع  منها  القليل  فإّن  املُدّجنة،  النباتات  يف 
ويزدهَر من دون الّناس؛ ولكن هل هي برّية! كّل احلبوب 
املزروعة لها أشكاٌل ُمصاحبة من احلشائش. ثّمة، أيضاً، 
نباُت جزر برّي، وبطيخ أحمُر برّي، وفلفٌل وبطاطا، وعّباُد 
شمس برّي ... وغيرها.14 ولكن لنالحظ أّن عدداً من هذه 
احلبوب هي ُمنتجة للمحاصيل، وليست ساللة ناجتًة عن 

تهجنٍي بني محصول ونباٍت برّي.

عملّيات  بعض  أماَم  جينّيًة  موانَع  داخلها  النباتات  حتمل 
املُهّجنان متطابقني من  النباتان  الّتهجني. يجُب أن يكون 
ناحية األُسس. فال ميكُن للمرء )لنرجو ذلك( أْن يرى املوز 
والباذجنان يتزاوجان، لكّن اخلّس املُدّجن واخلّس البرّي 
بوملان-واشنطن،  يف  دراسات  أشارت  يتزاوجا.  أن  ميكُن 

البُستانّيني، ألّن  من  علٍم  عادًة على غير  يحدُث  أّن هذا 
البرّي.15 ويف  الّنوَع  كبيٍر  إلى حّد  تشبه  الناجتة  الساللة 
وادي نوبوغام يف املكسيك، يحدُث من وقٍت إلى آخر أن 
النامي يف  »التيوسينتي«  البدائّي  نوعها  مع  الذرةُ  تتزاوَج 
احلقل. هناك، يعتقُد املزارعون بأّن حضور »التيوسينتي« 
محاصيل  إنتاِج  من  اجلديدة  الّذرة  مُيّكن  الّذرة  مع 
اجلديدة  غينيا  يف  التسيمباغا  شعُب  أفضل.16ويّتبُع 
ممارسًة مماثلًة مع اخلنازير. إذ يخصون ذكور اخلنازير 
البرّية يف  ذكور اخلنازير  مع  بالتزاوج  لإلناث  ويسمحون 

الغابة من أجل حتسني صحتها ومقاومتها لألمراض.17

منذ األيام األولى للنباتات على األرض، تضاعف باستمراٍر 
عدد النباتات املُزهرة.18 الهواءُ واحلشراُت هما املُلّقحان 
األساسّيان لهذه النباتات. احلشرات، مثل النحل، ماهرةٌ 
يف البحث عن النباتات املُنعزلة، وهكذا فإّن نباتات املروج 
تتزاوُج عادًة مع نباتات األحراش. توّفر أنواع احلشرات الـ 
334 التي زارت أزهار اجلزر -وفقاً لدراسٍة يف يوتا- توّفر 
بالتأكيد فرصة كبيرة لنباتات اجلزر كي تتزاوَج مع نباتات 
برّية ذات صلة  برّية وحشائش  نباتاٍت  أو مع  جزٍر مثلها 
لكونها  النباتاِت املُزهرة حتديداً  انتشاُر  بها.19 رمّبا يعوُد 
كانت تتمّتع بنظام تزاوج شّجَع على خلق ساللٍة قادرٍة على 

التكّيف مع العديد من البيئات املتنوّعة.20

مُيكُن حلاالت التكّيف أْن تكون حساسًة جّداً. يف منطقة 
من   )R.W. Allard( أالرد  د.  وجد  أمتار،  خمسِة  من 
أوقات  بني  مدهشًة  جينّيًة  اختالفاٍت  كاليفورنيا  جامعة 
اإلزهار يف أنواع الشوفان البرّية، اختالفات ترتبُط على 

ما يبدو بالطبوغرافيا احمللّية.

يف  أسبوعني  من  أكثر  مدى  على  اإلزهار  وقت  اختلف 
الشوفان البرّي الّنابت من أعلى منحدٍر شديٍد إلى أسفله. 
عادًة، ال يحدُث هذا االختالف إاّل على مسافِة ثمامنائة 
العلماء  وجد  وقد  اجلنوب.21  إلى  الشمال  من  كيلومتر 
الدارسون لألعشاب النَامية على حاّفة منجٍم للّزنك، أّن 
العشَب يف التَربة الغنّية بالّزنك يتقّبُل هذا املعدن، فيما 
درجَة  أبدى  فقط  أمتاٍر  ثالثة  بعد  على  النَابُت  العشُب 
تقّبٍل أقّل له.22 ومثلما قد يتوّقع املرء، حني تُترُك النباتاُت 
فإّنها  احلديث،  التزاوج  بخاصّية  تنتفَع  أن  دون  وحيدًة، 
سوف تكّيف نفسها على نحٍو ُمدهش. ففي شمال نيجيريا 
مثاًل، تقترُب تواريُخ اإلزهار للّذرة السكرّية احمللّية كثيراً 
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الهند  ويف  املطر.23  موسم  نهاية  مع  املُعتاد  التاريخ  من 
طّورْت بعُض أنواع القمح خاّصيًة جديدًة ملواجهة ظروف 
القحط الشديد: إذ تناِثُر أوراَقها الّسفلّية ُمشّكلًة بساطاً 

من ورٍق يُساعدها على االحتفاظ برطوبة الّتربة.24

مع والدة الزراعة، أخذْت تُخلَُق بيئاٌت جديدة. بدأ الناس 
مياهها،  صّرفوا  أو  ورووها  خّصبوها  األراضي،  بحرث 
املزارعون  انتقل  املروج. وحني  وقطعوا األشجار وحرقوا 
القدامى إلى أماكن أخرى، حملوا معهم البذور إلى بيئاٍت 
ُمنتجًة  أصاًل،  املوجودة  بالنباتات  اختلطت  حيُث  جديدة 
كانت  وقد  جديدة.  نباتاٍت  أي  جديدة؛  جينّية  تركيباٍت 
عشر  اثني  قبل  كانت  التاريخ  يف  تهجنٍي  جتربِة  أعظُم 
ألف عاٍم قد بدأت لتّوها. »خالَل آالف الّسنوات، ابتُكرت 
العديد من البوتقات النباتّية حيث أُجِرَي الّتبادل اجلينّي 
بني سالالت النباتات وأنواِعها بقدٍر ال مثيل له، أو لم يكْن 
ممكناً من قبل« - تقول إرنا بينيت املختّصة يف علم النبات 
الوراثي، التي وصفت أشكال النباتات اجلديدة املتخلّقة بـ 
»االنفجار« ... و بـ«طوفان من التقدم«.25 وقد مّكَن التّنوُع 

الناجُت النباتاِت من أْن تغدَو ُمتكّيفًة مع التغّير الّدقيق يف 
البيئة.

النباتات  من  وغيرها  احملاصيل  أصبحت  مثلما  متاماً 
الّنهارات  وطول  املطر  وموعد  الّتربة  ظروف  مع  متكّيفًة 
أمام  تطّورت كذلك  فإّنها  املشابهة،  العوامل  وغيرها من 
 260 من  بأكثر  البطاطا  تُصاُب  واألمراض.  احلشرات 
مرضاً ووباًء.26 ولكن مع الوقت، طّورت البطاطا دفاعاٍت 
هي  ما  حّتى  سنعرف  ذلك  دون  من  كّنا  هل  ضّدها. 
البطاطا؟ يتمّتُع أحد أصناف البطاطا بأسلوٍب فريٍد يف 
اإليقاِع باحلشرات من خالل إفرازه ماّدًة دبقة من أوراقه 

الّسميكة.27

يْكمُن فهم مفتاِح مقاومة النباتات لألمراض واألوبئة يف 
تذكر أّن النباتات واألوبئَة قد تطّورت معاً. حني طّور النباُت 
دفاعاته، طّور الوباء أو امِلكروب املُسّبب له أساليب هجوٍم 
إلى  تعوُد  ُقطن  ِعفارة  يف  حبيسٌة  سوسٌة  تُظهُر  جديدة. 
سنة 700 بعد امليالد مدى العداوة بنْي الّسوسِة وعفارة 

جانب من إحدى فعاليات استوديو العلوم يف مهرجان نوار نيسان 2019.
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القطن.28 لكّن استمرار وجود األنواع املختلفة القدمية من 
القطن تُظهُر أّن القطن قد طّور دفاعاته.

أماَم أمراض  النباتاُت  تتطّور فيها  لم  التي  ويف احلاالت 
خالل  )من  الحقاً  مقاومتها  تطوير  على  أُجبرت  معّينة، 
يواجهها  حني  أخرى(  وسائل  أو  معّينة  جيناٍت  إدخال 
املرتفعات  املزروع يف  القطُن  اكتسَب  أخرى.  مّرة  املرض 
ممانعة لـ )بّق الفراش( من أنواع القطن األصلّية أو البرّية 

حني أُدِخلت إلى أفريقيا، مثاًل.29

تنّوع الّتنّوع
التي  السنوات  آالف  خالل  احملاصيل  معظُم  واجهت 
خضعت فيها للتدجني كّل الظروف التي ميكُن تصّورها، 
املشمش،  أّن  كيف  فلنتأّمل  معها.  التكّيف  على  وأُجبرت 
يف  تنمو  أصبحت  الّدافئ،  املناخ  يف  تنبُت  فاكهة  وهي 
الهيمااليا حيث درجاُت احلرارة تهبُط لياًل باستمرار حتى 
البيضاءُ  الذرة  تنمو  التجّمد.30  درجة  من  أقّل  إلى  تصل 
من املدارات الّرطبة غرَب أفريقيا حّتى مناطق آسيا شبه 
مستوى  من  املناطق  يف  األرّز  ينمو  الهند،  يف  القاحلة.31 
األنواِع يف  بعُض  وتنمو  7000 قدم.  البحر وحتى  سطح 
املاء.  سطح  حتت  قدماً   20 إلى   50 من  واقعة  مناطق 
فيما تتكّيُف أنواٌع أخرى للنمّو يف مناطق ال تتلّقى سوى 
خمسة وعشرين إلى ثالثني إنشاً من ماء املطر سنوّياً.32 
أّما البطاطا فتنمو بدءاً من مناطق حتت سطح املاء وحتى 
14000 قدم، من القطب الّشمالّي وحتى جنوب أفريقيا.33

إّن أنواع الذرة البيضاء واألرّز والبطاطا ال تنمو كلّها يف 
هذا التنّوع املُناخي. لكّن العديد من احملاصيل قد طّورت 
جينّياً أنواعاً متعّددة تتكّيُف مع هذا الّتنوع املناخّي. ويف 
كّل خطوٍة خالل هذا الطيف من الّتنوع، أُجبرت احملاصيُل 
أو  تتكّيف  أْن  إّما   - املوجودة  الظروف  مع  التكّيِف  على 
تفنى. وسواء من خالل التحّور )الّطفرة اجلينّية(، أو من 
خالل إدخال تركيباٍت جينّية )إدخال جني من تركيبة جينّية 
استطاعت  فقد  مثاًل(،  الّتهجني  عبر  أخرى،  إلى  معينة 
احملاصيُل التكّيف مع تنوع املُناخ. فاحملاصيُل التي يزرعها 
الفاّلحون اليوم -وهي ساللة مباشرة من احملاصيل التي 
كان أسالفنا قد بدأوا بتدجينها قبل اثني عشر ألف عاٍم- 
ما زلت موجودة لسبٍب وجيه. فهي جّيدة التكّيف وغنية 
املواجهة  الناجتِة عن  وبهذه اخلصائص  اجليني.  بالتنّوع 
مع األوبئة واألمراض والتغيرات املناخّية على مدى آالف 

االستمرار يف  على  قادرة  احملاصيل  هذه  فإّن  السنوات، 
التطور والتكّيف مع أّي ظروف جديدة.

ال أحد يعرُف متاماً عدد التنوّعات اجلينّية املتباينة التي 
ُخلقت يف محصوٍل ما عبر الطبيعة أو االنتخاب البشرّي. 
من  وقليٌل  كمّيتها.  الّدقة  وجه  على  يعرف  اليوَم  أحد  ال 
يوجُد  إّنه  القول  يكفي  بها.  بالتّكهن  جازَف  األشخاص 
حالّياً عشرات اآلالف من األنواع املُتباينة جينّياً حملاصيل 

مثل القمح والّذرة واألرّز.

يف الواليات املتحدة وحدها، ثّمة أكثر من سبعة آالف نوٍع 
نوٍع من اإلجاص  ألفنْي وخمسمائة  وأكثر من  الّتفاح  من 

ُسجَل وجوُدها يف القرن املاضي.34

العام  لندن  يف  باالس«  »كريستال  يف  أقيَم  َمعرٍض  يف 
1900، ملناسبة املئوّية الثانية على إدخال البازاّلء العطرة 
إلى إجنلترا، شوهد منها 240 نوعاً.35 وهذا رقٌم مدهش، 
ذاته،  الوقت  منها. يف  أكثر موجودة  أنواعاً  ولكن هنالك 
ثّمة ألف وخمسمائة نوٍع من )الفوشيا( كانت معروفة يف 

إجنلترا.36

بالّذرة.  لنفّكر  أخرى.  بطريقة  التنّوع  توضيُح هذا  مُيكُن 
إذ يغدو نوُع )الباباغو( الهندي منها يف أمريكا الشمالّية 
طحنَي ذرٍة جافاً خالل خمسٍة وخمسني يوماً، فيما الّنوع 
الكوملبّي يحتاج إلى سّتَة عشر شهراً. لبعِض أنواِع الذرة 
ثماني أوراق فقط، فيما يصُل عدد أوراق أنواٍع أخرى إلى 
 -  40 من  النبات  ارتفاُع  ويتراوُح  ورقة.  وأربعني  اثنتنْي 
700 سم؛ وحجُم سنبلة الذرة بني 4 - 40 سم، أّما عدد 
الصفوف يف النواة فيتراوُح بني 8 - 26. ووزُن ألٍف من 
البيروفّية،  األنواع  ألحد  غراماً   50 يتجاوز  ال  قد  الّنوى 

فيما قد يصُل إلى 1200 غرام لنوٍع بيرويّف آخر.37

ويتراوح حجُم اليقطني من حجم بيضة دجاٍج إلى حوالي 
اختالٍف  ألَف  جنُد  قد  الدائرة(.  قطر  )من  متر  نصف 
يف وزن الفواكه واحملاصيل اجلذرّية وحجمها.38 مُيكن أْن 
تختفي بعُض أنواع الفجل بسهولٍة يف وعاء سلطة، فيما 
قد يصل حجُم أنواٍع أخرى منها إلى خمسة وستني رطاًل 

ومتأل دلواً.39

لألزهار  املختلفة  األلوان  يف  التنوع  يتجلّى  كما 
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الذي  اللّون هو  التنّوع يف  وهذا  والقطن.  والفاصولياء 
إذ  املختلفة.  البيئات  يف  النمّو  من  احملاصيل  مُيّكُن 
حني  ذلك  ونرى  واألمراض.  لألوبئة  مبقاومٍة  يزّودها 
التنّوع.  هذا  نتذّوق  إّننا  بل  الذرة.  نبتِة  ارتفاَع  ندرُس 
من  وغيرها  والّذرة  والفلفل  البندورة  أنواع  تزودنا  إذ 

احملاصيل بطيٍف واسٍع من النكهات.

ُعِرَف قبَل آالف السنوات. يف  التنوع  إّن وجود مثل هذا 
العام 300 قبل امليالد، كتب ثاوقرسطس تلميُذ أفالطون 
التي  القمح  من  املتعّددة  األنواع  عن  النبات«  »مبحِث  يف 
تتباين يف ما بينها يف »اللون واحلجم والّشكل واخلصائص 
الفردّية وكذلك تختلف يف قدراتها ويف قيمتها الغذائّية«.40

زلنا  وما  ثاوقرسطس،  الذي الحظه  التنّوع  هذا  يكْن  لم 
منُذ  موجوداً  يكن  لم  كما  واحدة،  ليلٍة  وليَد  اليوم،  نراه 
ُولَد  فقد  النشأة.  حديثُة  احملاصيُل  هي  قليلٌة  األزل. 
عشر،  الثامن  القرن  يف  بلجيكا  يف  البروكسيلي  الكرنب 
زهر  »أقحوان  وكانت  امللفوف.41  أصناف  من  وأُنتَج 

الذهب«، وهي زهرةٌ تُستخَدُم اليوَم كمكّوٍن فّعاٍل يف بعض 
كمحصوٍل يف  ُزرعت  قد  »الّطبيعّية«،  مبيدات احلشرات 
الّنصف األّوِل من القرن العشرين يف الشاطئ الدملاسي 

من يوغوسالفيا.42

أصوٍل  ذات  هي  محاصيلنا  من  العظمى  الغالبية  لكّن 
قدمية، والتنّوع الكبير لكّل محصول مديٌن بوجوده آلالف 
التنّوع  هذا  كان  التدجني.  ظّل  يف  التطور  من  األعوام 
محّصلَة التطور الطويل وتأثير الناس الذي الحظه داروين 
يف هذه العملّية. وقد عنون بشكٍل دالٍّ الفصل األول من 

كتابه »أصل األنواع« بـ »التنّوع يف ظّل التدجني«.

لم يكن لداروين أن يعرف حول أصول احملاصيل احلديثة 
مثل »أقحوان زهر الذهب«. لكّنه أدرك أّنه كان للناس يٌد 
يف خلق هذا التنّوع، فلم يُعَط لهم مّجاناً. لم يكن لألنواع 
توجَد  أن  مثاًل،  الّري،  بقائها على  واملعتمدة يف  املختلفة 
قد  التي  البساطة  من  الّرغم  وعلى  املمارسة.  هذه  قبل 
تبدو عليها مالحظاٌت كهذه، فقد كانت ضرورّيًة كُممّهٍد 

جانب من إحدى فعاليات استوديو العلوم يف مهرجان نوار نيسان 2019.
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للطفرة الكبرى يف حقل املعرفة املتعلق بتنّوع احملاصيل. 
وقد حدثت هذه الطفرة يف االحتاد السوفييتي.

جغرافّية التنوع
يف  فافيلوف  ايفانوفيتش  نيكوالي  كان   ،1929 العام  يف 
البيولوجّيني  أهّم  من  كواحٍد  املهنّية  مسيرته  منتصف 
القرن.  يف  النباتات  ودارسي  الوراثة  وعلماء  البارعني، 
عّينات  يجمع  كي  هناك  إلى  ذهب  وقد  اليابان،  يف  كان 
قليلًة  املنحدر خطواٍت  القمح. ممتلئاً حماساً، صعَد  من 
بعربة القطار يف محّطة كويوتو وصاح موّدعاً أصدقاءه: 
وهذه   "Sakurajima-Daikon, Sakurajima-Daikon"
ليست العبارة اليابانية املقابلة لـ »وداعاً«، بل إّنها اسم نوع 

من الفجل، كبيٍر بصورٍة فريدة.43

نهايًة  املهنّية  مسيرته  انتهت  عاماً  عشَر  بأحد  بعدها 
تراجيدّية. وفيما يلي جزءٌ من قّصته.

ُوِلَد فافيلوف يف عائلٍة غنّيٍة تعمل يف الّتجارة، مقّدٍر لها، 
على ما يبدو، أْن تُقّدَم العديد من العلماء املدهشني. على 
أّي حاٍل، فقد ترّبى نيكوالي على يد رجٍل لطيف وطّيب؛ 

رجٍل ذي مواهب متعّددة، مشغوٍف بالعلم.

كانت ذاكرة فافيلوف ُخرافّية، كان بوسعه أن يقرأ عن ظهر 
قلب كتباً لبوشكني، كلمة بكلمة، من الذاكرة. كان يعرُف 
واإلسبانّية،  والفرنسّية  والاّلتينّية  واألملانّية  اإلجنليزّية 
القليل من وقت  لديْه سوى  لم يكن  والتركّية.  والفارسّية 
الّراحة. واملّرة الوحيدة التي شوهَد فيها يناُم أما اآلخرين 
مع  نحو خاص  رحلة طيراٍن مضطربة على  كانت خالل 
عدد من العلماء، يف الطريق إلى باكو فوق بحر قزوين. 
كان بعضهم يف هذا اللّقاِء ُمنشغاًل يف كتابة وصّيته، فيما 
حاَل خوف اآلخرين حتى من إقدامهم على ذلك. وحني لم 
يُفلح فافيلوف يف إشراكهم يف أّي حديث، ولم يجد وسيلًة 

للتعّمق يف احلوار العلمّي، غّط يف الّنوم.

»احلياةُ قصيرةٌ، وعلينا أن نُعّجل«. كان يقول عادًة. وقد 
بهدف  االستكشافّية  رحالته  أولى  كانت  بالفعل.  تعّجل 
هناك  هو  وبينما   .1916 العام  إيران  إلى  النباتات  جمع 
عنه  وتخلّى  وهاجموه  املنحرفني  من  مجموعٌة  حاصره 
أداّلؤه. عائداً إلى روسيا بنّصه الذي كتبه باألملانية ووضع 
احلدود  على  فوراً  اعتُقل  باإلجنليزّية،  مالحظات  له 

باعتباره جاسوساً. بعد ثالثة أّياٍم أُفرَج عنه، وعن عّينات 
أكبر  تكون  أْن  العّينات  لهذه  كان  جمعها.  التي  النباتات 
االستكشافية  العالم. جعلتُْه رحالته  للبذور يف  مجموعٍة 
والتيفوئيد  سوريا،  يف  املالريا  يُجابُه  النباتات  جلمع 
جبال  يف  األرضية  واالنهيارات  إثيوبيا،  يف  والعصابات 
ليلٌة من األرق ُقرب قريٍة  تبعها  القوقاز، وسقوط طائرة 
شجيرات  بعَض  هّرَب  إّنه  بل  األفريقّية.  الصحراء  يف 
)الغوايولي( األمريكّية املنتجة للمطاط ثانيًة إلى االحتاد 
على  التعرّف  الّرحالت  هذه  له  أتاحت  وقد  السوفييتي. 
محاصيل متنّوعة لم يرها أحٌد من قبله. وجلبْت لالحتاد 
زراعتُها  أّدت  النباتات  من  متنّوعة  مجموعًة  السوفييتي 
إلى إنتاج محاصيل جديدة. ولكن أثناء إحدى رحالته إلى 
غرب أوكرانيا، اعتُقل، واتخذت قّصته منعطفاً تراجيدّياً.

)تشيرنوفيسي(  يف   ،1940 العام  آب  من  السادس  يف 
بها  أوقفته سّيارةٌ سوداء  الّرومانية،  بالقرب من احلدود 
عمالء. أُخبر زمالءُ فافيلوف أّنهم يحتاجونه يف موسكو 
كانت حتقيقاً.  االستشارة  أّن  فاتضح  عاجلة.  الستشارٍة 
استجواٍب على  أربعمائة  إلى  أُخضَع  اعتقاله.  لقد جرى 
مدى ألف وسبعمائة ساعٍة خالل أحد عشر شهراً. وأُجبَر 
على االعتراف بجرائم كبيرة. ويف محكمٍة ُمدتها خمسُة 
مع  لكّنه  ضّده  املوّجهة  الّتهم  أنكر  محامني،  وبال  دقائق 
ذلك أُدين بتهمة »االنتماء إلى مؤامرة ميينّية والتجّسس 

لصالح إجنلترا، وتخريب الّزراعة«.44

ُسجَن يف موسكو ثم ُرّحل إلى معسكر اعتقاٍل يف ساراتوف، 
حيُث بدأ مسيرته املهنّية كمدّرٍس يف اجلامعة. وعلى مدى 
سنتنْي، ترّقب اإلعدام. خالل هذا الوقت، أعتُِقَد أّنه كتَب 
عماًل طوياًل بعنوان »تاريُخ تطّور الّزراعة«، لكْن لم يُعثر 
أصدقاؤه  ضغَط  األثناء،  تلك  ويف  أبداً.  املخطوط  على 
من  ُطرد  منهم  )وكثير  سراحه  إطالق  أجل  من  وعائلته 
عمله أو أرسَل إلى الّسجن بسبب هذه اجلهود(، ومع هذا 
لم يتسنَّ لهم حتى أْن يعرفوا إْن كان ال يزال حّياً. ُخّففت 
عقوبُة اإلعدام له يف صيف 1942، لكْن لم يُطلق سراُحه 
مشفى  تويّفَ يف   ،1943 العام  الثاني  كانون   26 يف  أبداً. 
الّسجن يف ساراتوف. وكشف صحفيٌّ سوفييتيٌّ ُسمح له 
بالبحث يف موت فافيلوف، عن تقارير من الّطب الشرعي 

تشيُر إلى أّنه قد ماَت جوعاً.45

كان خطأُ فافيلوف أن يكوَن عاملاً جّيداً يف زمٍن كان فيه 
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العالُم اجليد يعدُّ سياسّياً سّيئاً. خالل ثالثينّيات القرن 
الوراثة  علُم  تعّرَض  السوفييتي،  االحتاد  يف  العشرين 
لهجوٍم عنيف من قبل احلركة )امليتشورونّية( بقيادة تي. 
مكاَن  ُعنّيَ  )وقد  سوفييتّي  بيولوجّي  وهو  ليسنكو،  دي. 
السخرية،  يثير  وما  الوراثة(.  علم  ملعهد  مديراً  فافيلوف 
أّن علم الوراثة اليوم يف الواليات املتحدة يتعرض لهجوم 
من قبل منظمة »األغلبّية األخالقّية« وغيرها من األجنحة 
بأّنه ينطلق من »إنسانية  الوراثة  تّتهُم علَم  التي  اليمينّية 
علمانية«، وأنه معاٍد للمسيحّية. متأّثراً بستالني ومبوسكو، 

اّتهم ليسنكو علَم الوراثة بأّنه فاشيٌّ ومعاٍد للشيوعّية.46

كان  املُكتسبة.  اخلصائص  بتوارث  يؤمن  ليسنكو  كان 
برهن  بأّنه  ويزعم  »مُتّرن«،  أن  مُيكُن  اجلينات  أّن  يرى 
تُستَدرَج  أْن  الربيعّية ميكن  القمح  أنواع  بأّن  إميانه  على 
لتصبَح أنواعاً صيفّيية، والعكس بالعكس، وذلك ببساطة 
عبر تعريض البذور إلى الّنقع يف املاء يف درجات حرارٍة 
ُمتباينة. أّما فافيلوف، فقد كان عاملاً. وقد أقنعته معرفته 
مخطئاً  كان  ليسنكو  بأّن  الوراثة  لعلم  ودراسته  اخلاصُة 

إلى حدٍّ بعيد.

كان فافيلوف مديَر احّتاد مؤسسة علم النبات الّتطبيقي 
واحملاصيل اجلديدة، وهو جتمٌع من أربعمائة معهِد بحٍث 
بعشرين ألف موّظٍف. وكان عضواً يف هيئة الّتنفيذ املركزّية 
السوفييتي  االحتاد  ألكادميّية  سابقاً  ورئيساً  الروسّية، 
الوراثة.  لعلم  العاملّي  املؤمتر  لرئاسة  ومرّشحاً  العلمية، 
وكان بنْي أوائل من تلّقوا جائزة لينني الّرفيعة. باختصار، 

فإّن تأثير فافيلوف كان كبيراً وجديراً باالهتمام.

كان ليسنكو وأتباعه يعملون من أجل إسقاط علم الوراثة 
بعلم  احمليُط  السياسّي  التوّتر  وكان  اجلامعات.  من 
الوراثة قد وصل إلى نقطة متأّزمة. يف الواليات املتحدة، 
مهندٌس  وهو  والّده،  أقنع  قد  هارالن  جاك  الّشاب  كان 
ذهاب  إمكانّية  بشأن  ويحّقّق  يكتَب  أْن  مرموق،  زراعيٌّ 
على  يتتلْمذ  كي  السوفييتي  االحتاد  إلى  هارالن  الّشاب 
يد فافيلوف. كان فافيلوف مقّرباً من هارالن الكبير وقد 
األمريكّية  املتحدة  الواليات  إلى  رحلته  بيته يف  يف  مكث 

الحقاً العام 1938.

جاء رّد فافيلوف سريعاً. فتح هارالن األب الّرسالة وبدأ 
يقرأ شيئاً عن الزراعة يف الّصني. كانت تلك شيفرًة متفقاً 

عليها بني الصديقنْي القدمينْي العام 1932 يف مؤمتر علم 
عاٍل  بصوٍت  األب  هارالن  قرأ  إيثاكا.  يف  العاملي  الوراثة 
أاّل  إّنك يجب  يقول  »فافيلوف  انفعاالً:  أكثر  وبات  البنه. 

تذهب. يقول فافيلوف إّنه يقاوم، وإّنه لن يستسلم«.

أغلق د. )هاري. يف. هارالن( الّرسالة والتفَت صوب ابنه. 
ال يزال د. جاك هارالن يتذّكر إلى اليوم احلزن يف عينّي 
مرعبٌة  األمور  أّن  بّد  »ال  أبداها،  التي  واملالحظَة  والده 

للغاية بالنسبة له اآلن هناك«.47

حاز نوع العلم الذي يقّدمه ليسنكو على مباركة ستالني. 
املُكتسبة على مدى  أّن اخلصائص  العلم على  يؤّكد هذا 
احلياة مُيكُن أْن مُتّرر إلى اجليل القادم. كما بدت نظرّياُت 
ليسنكو منسجمًة مع نظرته للمادّية التاريخّية، وبدت أّنها 
السوفييتّية. كان فافيلوف  للّزراعة  تعُد مبكاسب سريعة 
اعتقالَه  ورافقت  يغادر.  أْن  عليه  وكان  يعترُض طريقهم، 
لنظرّياته يف علم  واملعارضة  املتنامية  السخرية  من  فترةٌ 
وقبول  متنام  واحترام  السوفييتي،  االحتاد  داخل  الوراثة 
كانت  ليسنكو  آراء  لكّن  غيرها.  أخرى  نظريات  ألّي 
بال حتذير.  فافيلوب  اعتقاُل  يأِت  ولم  سياسياً.  مقبولًة 
فقد مّت اعتقال ثمانية عشَر آخرين على األقّل من معهده 
»للعمل  فافيلوف  خّطة  فإّن  هذا،  مع  منهم.  والتخلّص 
لعامي 1940-1941« املأخوذة من دفتر مالحظاته، كشفت 
مقاالٍت  وخمسة  كتاباً  عشر  اثني  لكتابة  خّطَط  أّنه  عن 
ما  يعلم  شكٍّ  بال  كان  لقد  الفترة،  تلك  خالل  أساسّية 
ينتظره. ورمّبا يكون قد اختار أن يستمّر يف العمل حتى 

اللّحظة التي يأتون العتقاله.

العلماء  معارضَة  فإّن  الّرسمي،  الّدعم  من  الّرغم  وعلى 
محاولته  أُدينت  واستمّرت.  ُوجدت  لليسنكو  السوفييت 
إلدخال رفيق له يف األكادميّية العلمّية الروسّية على املأل 
بتصريٍح ُمذهٍل على لسان عالم الفيزياء آندريه ساكاروف. 
أُجرَي تصويٌت وخسر ليسنكو. غضب خرتشوف وفّكر يف 
حّل األكادميّية. لكْن كان لديه مشاكل أخرى. وهكذا، فقد 
تخلّى ليسنكو عن منصبه نهائّياً كمدير لألكادميّية العلمّية 
العام 1962، بعد حوالي عشر سنواٍت من االنتقاد املتزايد 

ضّده.

سوفيتيٌّ  عالٌم  أُعطي   ،1964 العام  األول  تشرين   13 يف 
مهلَة أربٍع وعشرين ساعًة كي يُحّضر »تقريراً رسمّياً حول 
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اليوم  التنّفيذّية املركزّية. يف  للهيئة  الوراثة«  إجنازات علم 
التالي ُطِرَد خرتشوف، وماتت معه الليسنكونّية، وانكشف 
أخيراً زيف »العلم« الذي يحمله.48 وأُعيد إحياءُ علم الوراثة.

املعهد  فافيلوف على  اسم  أُطلق  أعواٍم،  أربعِة  بعد مرور 
الذي كان يرأسه احتفاًء مبرور خمسة وسبعني عاماً على 

تأسيسه.49 كما صدر طابٌع بريديٌّ تكرمياً له.

إّنها قّصة موجعة. ولكن قبلها بأعواٍم، حنَي انطلق القطاُر 
من  اليوم  ذلك  كيوتو يف  محّطة  من  فافيلوف  يقّل  الذي 
رحالته،  ففي  فرحاً.  ميتلئ  كان  أّنه  بّد  ال   ،1929 العام 
كان يرى أشياء لم يَرها عالم وراثٍة أو بيولوجّي آخُر من 
بل  اليابان  للفجل يف  فقط  ليس  املدهش،  التنّوع   - قبل 
األنديز. يف ذلك  والبطاطا يف  األدنى،  الشرق  للقمح يف 
يف  ارحتاالً  البيولوجيا  علماء  أكثر  فافيلوف  كان  الوقت، 
العالم. وقد أخذته رحالته االستكشافية جلمع النباتات 

إلى أربٍعة وستني بلداً.50

يف الِعقدين اللّذين كان فافيلوف يجوب فيهما يف األرياف، 
أضاف فريُقه ربع مليون خانٍة جديدة يف مجموعة البذور 
هذه  تكرار  على  بلٍد  أّي  يُقدم  لم  ذلك،  ومع  السوفيتّية. 
وأفغانستان  األوسط  الشّرق  جال  العظيمة.  التجربة 
وإثيوبيا بحثاً عن أنواع القمح البدائّية. سافر إلى شمال 
من  أهّم  ولكْن  األقصى.  الشرق  وإلى  وجنوبها  أمريكا 
رحالته الطويلة جلمع النبات، مالحظته لوجوِد األمناط.

إّن التنّوع اجلينّي -أّي التعّددية الناجتة عن آالف السنوات 
من الزراعة- لم يكن موّزعاً بإنصاٍف على مستوى الكرة 
األرضّية. ففي جيٍب صغيٍر معزوٍل يف الهضبة اإلثيوبّية، 
وجَد فافيلوف مئاٍت من األنواع األصلّية من القمح القدمي. 
وبدراسته محاصيل أخرى، عثر على بعض املناطق التي 
ُمقفرًة  كانت  أخرى  مناطق  فيما  ُمذهل،  بتنّوع  حتظى 
نظرّية  صّحة  مراقبون  أّكد  الّتالية،  األعوام  ويف  نسبّياً. 
فافيلوف الواعدة. أثناء إقامته يف ضاحية يف غواداالخارا 
يف املكسيك، كتَب إدغار أندرسون أّنه عثَر على »أنواٍع من 
الّذرة  الناحية الصغيرة أكثر من كّل أنواع  الّذرة يف هذه 

املوجودة يف الواليات املتحّدة.51

لكّل محصوٍل عكف على  الّتنوع  أوضَح فافيلوف خارطة 
دراسته. وأدرك أّن درجة التنّوع كانت مؤّشراً على مدى 

ِقدم منّو احملصول يف منطقٍة معّينة. فكلّما كان احملصول 
أن  وميكن  استخداماته،  وكثرت  أنواعه.  كثرْت  أقدم، 
يَوَضح ذلك من خالل تنّوع األشكال: ذرة لصنع »الفشار«، 
وهلّم  للشواء،  وذرة  الطبّية،  واألغراض  للطقوس  وذرة 
جّرا. وكلّما كان ُعمر احملاصيِل أطول يف املنطقة تنّوعْت 
أكثر األلوان والتركيبات وتطّورت أكثر آلياُت الّدفاع ضّد 
األوبئة ومقاومة األمراض. أّما احملصول حديث العهد يف 

منطقة ما، فإّنه يتمتع بفرٍص أقَل إلنتاج أنواٍع مختلفة.

حملصول  التنّوع  مركز  معرفة  عبر  أّنه  فافيلوف،  أدرك 
ما، مُيكُن حتديد مكان نشأته. أي املكان الذي نشأ فيه 
احملصوُل وأخذ وقته وفرصته يف تطوير طيٍف واسٍع من 
مكاُن  بالضرورة  النباتات هو  تنّوع  »مركز  يقول:  األنواع. 
نشأته األولى )»مراكز التنوع« عند فافيلوف موّضحة يف 
اخلارطة I(. يف الّشرق األوسط يستطيُع املرءُ أن يعثر على 
القمح  من  الهائلة  األنواع  وعلى  البرّية  القمح  نبتة  أنواع 
البدائّي. ففي هذه املنطقة، نشأ القمح وليس يف الواليات 

املتّحدة، مثاًل، حيُث ال يوجُد شيءٌ من هذا القبيل.

بهذه الرؤية الثاقبة، كان بوسع فافيلوف أن يرى خلل عتمة 
التاريخ القدمي. كانت احلكمُة القدمية تفترُض أّن الّزراعَة 
قد ظهرت على طول نهرّي دجلة والفرات. لكّن فافيلوف 
اكتشف أمراً ُمغايراً. كان الّتنوع مترّكزاً »يف الشريط املمتّد 
بني خّطي عرض 20 درجة إلى 45 درجة شماالً، بالقرب 
والهندوكوش،  الهيمااليا،  األعلى،  اجلبال  سالسل  من 
ومرتفعات الشرق األدنى، والبلقان، واألبينيني. يف العالم 
القدمي، يتبُع هذا الشريُط دوائر العرض، بينما يف العالم 
احلديث ميتّد طولّياً، ويف احلالتني، بالتوافق مع االجتاه 
العام لسالسل اجلبال العظيمة«.52 وّفرت اجلبال ظروفاً 
واملناخ.  والّتربة  الطبوغرافيا  تنّوع  التنّوع:  لظهور  مثالّيًة 
كما شّكلت موانع ممتازة ضّد الغارات اخلارجّية وحّتى يف 

وجه التبادل احمللّي، وبالتالّي َحَمْت تنّوعها.

اجلبلّية  »األقاليم  هذه  أّن  أيضاً،  فافيلوف،  افترَض  كما 
ليست فقط مراكز لتنوع النباتات املزروعة، بل أيضاً لتنّوع 
القبائل البشرّية«.53 وكما رأينا، لعبْت الثقافاُت اإلنسانّية 
دوراً أساسّياً يف خلق التنّوع يف احملاصيل املزروعة. وجد 
فافيلوف أّن اخلرائط اإلثنوغرافّية »ملراكز النشأة« التي 
وضعها كانت مؤّشراً جّيداً حول األماكن التي ينتُج فيها 

تنّوع النباتات.
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النشأة  مراكز  أّنها  اعتقد  ما  فافيلوف  اكتشف  وحني 
نشأة  فمركز  متشابكة.  أّنها  الحظ  محصول،  من  ألكثر 
كثيرًة  أنواعاً  إّن  بل  فحسب،  للقمح  مركزاً  ليس  القمح 
والكّتان  والبازاّلء  والّتني  الشعير، واجلاودار والعدس  من 
وغيرها من احملاصيِل ُعثَر عليها فيه.54 فهذه احملاصيُل 

لها مركز النشأة ذاته.

قد  العالم  محاصيل  أّن  إلى  فافيلوف  ذهَب  فقد  لهذا، 
يف  كان  وقد  محّددة.  أصلّية  مراكز  ثمانية  يف  نشأت 
هذه املراكز-وكلّها تقُع يف دول العالم الثالث- أْن نشأت 
الزراعة، كما يقترح، وحيُث ُوجَد التنّوع اجلينّي األكبر. 
الّصني؛  كالتالي:   )1 )خارطة  الثمانية  املراكز  ُصّنفت 
آسيا  ماالي؛  مثل-الهندو  صلة  ذات  مراكز  مع  الهند؛ 
أبيسينيا  املتوّسط؛  منطقة  األدنى؛  الّشرق  الوسطى؛ 
وأمريكا  الوسطى؛  وأمريكا  املكسيك  جنوب  )إثيوبيا(؛ 
إليها  يُضاف  وبوليفيا(،  واإلكوادور،  )البيرو،  اجلنوبّية 
مركزان ثانوّيان-جزيرةُ تشيلوي بعد شاطئ جنوّب تشيلي، 
واملركز الثانوي الشرقّي يف البرازيل والبراغواي.55 ويف 
كّل مركز َصّنف احملاصيَل التي اعتقد أّنها نشأت فيها: 
 ... املتوّسط،  84 يف  الصّيني،  املركز  136 محصوالً يف 
وهكذا. وكّل مركز تطّورت فيه مصادر للحبوب واخلضار 
يف  املطلوب  البروتينّي  التوازن  ُمحدثاً  سواء،  حّد  على 

الغذاء.56

عبر  الثمانية  فافيلوف  مراكز  على  تباعاً  الباحثون  عّدل 
إعادة رسم حدودها كي تعكس النمّو املعريّف املُتحّقق يف 
ازداد  العملّية،  هذه  ويف  وتنّوعها.  الزراعة  أصول  مجال 
على  كمثال   2 اخلارطة  )انظر  وحجمها.  املراكز  عدُد 
قد  الباحثني  بعض  أّن  اليوَم  ويبدو  اجلديدة(.  املعادلة 
استقّروا على اثني عشّر مركزاً من مراكز النشأة/التنوع، 

ليست جميعها مرتبطة متاماً بالعالم الثالث.

تقنّياٌت  قّدمت  ذلك،  مع  املاضية،  األربعني  الّسنوات  يف 
أصول  عن  أشمَل  نظرًة  كاملٌة  علمّية  ومبادئ  جديدة 
احملاصيل. إّن التاريخ والّدين واألنثروبولوجيا والستولوجيا 
وعلم اآلثار وحتى علم اللّغة، تلعُب جميعها دوراً يف دراسة 
أصول النبات. فاللغويون مثاًل سوف يالحظون أّن األحرف 
 ،)lai( الصينّية املكّونة للقمح والشعير مشتّقٌة من املقطع
الذي يعني »يأتي«. ويذكُر »كتاُب األغاني الّصينية« الذي 
يعوُد إلى الفترة ما بني القرننْي السادس واحلادي عشر 
قبل امليالد، أماكن النشأة األصلّية لبعض احملاصيل، ولم 
يفته أْن يشير إلى أّن القمح والشعير كانا قد أُعطيا للناس 
ِمن قبل »اجلّد األعلى«. علَم مؤّلفو هذا الكتاب بوضوح 
املكان،  أصلينّي يف  يكونا  لم  والشعير  القمح  من  كاًل  أّن 
وما كان من طريقة أخرى لتفسير وجودهما؛ وهذا يشيُر 
إلى أّن القمح والشعير لم ينشآ أصاًل يف الصني، لكّنهما 

أُدخال إليها منذ عهوٍد سحيقة.57

خارطة 1: مراكز منشأ النباتات املزروعة وفقاً لفافيلوف
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خارطة 2: مراكز مكبرة للتنوع من زوكوفسكي

خارطة 3: املراكز والالمراكز للمنشأ من جاك هارالن.
املراكز مظللة. والالمراكز األكبر مرسومة

وحضور  التنّوع  توزيع  حول  أخرى  دراساٌت  مّكنت  لقد 
 14 الكربون  واستخدام  العالقة،  ذات  البرّية  احملاصيل 
كتقنّية لتحديد أعمار املواّد والنتائج املتحّصلة من الّتنقيب 
األثرّي - مّكنت العلماء املعاصرين من حتّدي بعض أجزاء 

الّنظرّية وتصحيحها.

واليوَم يقبُل معظمهم باملفهوم املُفيد املتعلّق مبراكز التنّوع. 
كان فافيلوف قد افترض أَن مراكز التنّوع هي نفسها مراكز 
املنشأ. ويف أواخر مسيرته املهنّية، تبنّي فافيلوف أّنه ليس 
تضمُّ  ال  التنّوع  فمراكز  ذاته.  الشيء  يكونا  أْن  بالضرورة 
مكاٍن  تنمو يف  أْن  مُيكُن  واحملاصيُل  النشأة؛  مراكز  دوماً 
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ما لكّنها تُطّور أكثر أنواعها يف مكاٍن آخر. على الّرغم من 
التنّوع اجلينّي الهائل يف إثيوبيا، ليس ثّمَة ما يؤّكُد أّن القمح 
قْد نشأ فيها، إذ ال مُيكن أْن نرى أّياً من أشكاله البدائّية 
ينمو هناك. رمّبا إذن، أّن التنّوَع عائٌد إلى اإلدخال املُبّكر 
للقمح إلى إثيوبيا وإلى زراعته فيها منذ وقٍت طويل خالل 
الثقافات املتعاقبة. وباملثل، اعتبر العلماءُ أّن البندورة قد 
ُدجّنت يف املكسيك وأمريكا الوسطى حيُث نشأت معظُم 
محاصيل البندورة يف األصل ثّم بدأت تُزرع. إاّل أّن هذا 
احملصول قد أتى من أنواٍع برّية تعود جذورها إلى األنديز، 

حيُث العديُد من أنواعه البرّية ُوجدت هناك.58

وكانت محاصيُل أخرى مثل الّذرة البيضاء قد ُدجّنت على 
احملتمل  فمن  العادّية،  الفاصولياء  أّما  واسعة.  نطاقات 
بعدها  وما  املكسيك  يف  مستقلٍّ  نحو  على  ُدجّنت  أّنها 

جنوباً. فال وجود ملركز نشأة فريٍد، محّدد وواضٍح لها.

بعض  فعل  كما  قاّرة،  حول  دائرًة  نرسم  أْن  وأخيراً، 
علماء الوراثة املعاصرين، وأْن نحيط مبراكز النشأة لكّل 
احملاصيل الفردّية، ومن ثّم نسمّيها »مراكز نشأة« الزراعة 
املصطلح  وجنعَل  »مركز«،  كلمة  معنى  نُحّرَف  أْن  يعني 

بأسره غامضاً على نحو ميؤوس منه.

املُعّرفة  املراكز  بعُض  اآلتي:  هو   1980 العام  تبنّي  ما  إّن 
جّيداً يف مفهوم فافيلوف موجودة فعاًل يف الشرق األدنى، 
وشمال الّصني وأمريكا الوسطى )اخلارطة 3(. لدينا هنا 
صورة واضحة إلى حّد معقول حول الزراعة القدمية التي 
احملاصيل  من  كاملة  وتركيبة  مستقل  نحٍو  على  ظهرت 
البدائّية التي مّت تدجينها. انتشرت هذه احملاصيل، فيما 
بعد، خارج هذه املراكز، وكّون بعضها »مراكز تنوع ثانوّية«. 
والكّتان  األدنى-الشعير  الشرق  محاصيل  من  فالعديد 
والّشوفان والبازاّلء، وتنويعات القمح- لها مثل هذا املركز 

الثانوّي يف إثيوبيا.

يتحّدُث د. هارالن عن » الاّل-مراكز« يف أفريقيا، وجنوب 
آسيا، وجنوب احمليط الهادئ، وأمريكا الشمالّية بوصفها 
قد ُربطت عشوائّياً باملراكز األخرى األكثر حتديداً.59 وقد 
حدث الّتدجني يف هذه الالمراكز، وُعثر على تنوعٍّ هائل 
الدفاُع عن وجود »مركز« محّدد  أكثُر  فيها. لكن يصعُب 
نظرّية  تركت  الكلمة.  هذه  معاني  من  معنى  بأّي  بدّقة 
هارالن العديد من األسئلة بال أجوبة، لكّنها تتطابق أكثر 

مع الواقع )مفهوم هارالن حول املراكز والال-مراكز موّضٌح 
يف اخلارطة 3(. ويف الوقت الذي مُيكن فيه احلديث عن 
دّقة  العادة  يف  ثّمة  ككّل،  وتنوعها  الزراعة  نشأة  مراكز 
التنّوع  مراكز  االعتبار  بعني  األخذ  يف  أكبر  وفائدة  أكبر 

للمحصول الواحد.

افترض فافيلوف، مؤّخراً، أّن اجلينات اخلاصة مبقاومة 
األوبئة واألمراض ال بّد أن توجد يف املراكز. ألنه يف تلك 
املراكز كان أْن تطّور النباُت والوباء معاً أطول وقت ممكن. 
بل الحظ فافيلوف أّن النباتات املختلفة تطّور خصائص 
هذه  خالل  من  نظرّية  وطّور  نفسها،  البيئة  يف  مشابهًة 
املالحظة. واملعنى العملّي هنا مهّم جّداً. إذا كاَن ُمهّجُن 
النبات يبحُث عن جيناٍت ملقاومة املرض يف البطاطا مثاًل، 
فمن اجليد معرفُة أن األنديز هي املكان الذي ميكن أن 
أحد  يف  ما  مقاومٍة  على  العثوُر  يدّلنا  فيه.  عليها  يُعثر 
محاصيل  أّن  مثاًل،  أفغانستان،  يف  احلبوب  محاصيل 
هي  تُظهر  أن  احملتمل  من  أفغانستان  يف  أخرى  حبوٍب 
سيكون  ذلك،  غير  من  نفسه.  للمرض  مقاومًة  األخرى 

العالُم مكاناً كبيراً بحاجٍة إلى تنظيف بصورٍة ُمرعبة.

تبقى نظرّية فافيلوف حول املراكز تتمتع بقدر من اجلمال 
والبساطة والفائدة على الّرغم من التوسعيات والتعديالت 
التي أدخلها عليها هارالن وآخرون. إْن لم يكن مفيداً دوماً 
احلديُث عن مراكز النشأة كما فعل فافيلوف، فإنه يبقى 
جوهرّياً إلدراك أّن للمحاصيل مراكَز تنّوع )ولدارس تطّور 
تعميق  يف  أساسّياً  مفتاحاً  التنّوع  هذا  يبقى  احملصول، 

البحث عن أصل احملصول(.

ينتشُر بصورٍة  النبات ال  تنوّع  أّن  نفهم  أن  من اجلوهرّي 
يف  لنا  مهّماً  سيكون  املستقبل،  يف  األرض.  حول  عادلة 
الّدول املتقّدمة أْن نفهم أّن الزراعة لدينا ُمستوردة. نحن 
ال نقصُد أن ننُكر أهمّية مراكز التنّوع الثانوّية. فالواليات 
املتحدة هي مركز ثانوّي بالنسبة لفاصولياء ليما، والذرة 
الهنود.  زرعها  التي  - وهي احملاصيل  واليقطني  والقرع 
نأمُل، مع هذا، أْن نشّدد على ما نديُن به ملناطق أخرى، 
التي  واملستقّرة  األساسّية  الغذائّية  محاصيلنا  كّل  ألّن 
األولّية  تنّوعها  ومراكز  أصولها،  تستمّد  ونأكلها  نزرعها 
يجلسون  الذين  األمريكيني  إّن  الثالث.  العالم  دول  من 
ما  أصلّية  محاصيل  من  املكّونة  الشكر  عيد  مائدة  على 
زالت تُزرُع جتارّياً، سيكون أمامهم طبٌق من الُعلّيق والتوت 
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البرّي وبذور عّباد الّشمس وأرضي شوكي القدس )آه، ثّم 
هناك الّديك الّرومّي!( أّما املساكني األستراليون، فنباتهم 
األصلّي الوحيد القابل لألكل وينمو كمحصول، وهو جوز 

املكاداميا، فكان قْد ُدّجَن يف هاواي.60

النبات كراكٍب بال أجرة
تنتُج  العرقّية  واجلماعات  القبائل  كانت  الذي  الّزمن  يف 
الّتنّوع وحتافظ عليه، كانت احملاصيل تنتشر ببطء خارَج 
مناطق زراعتها األصلّية. واملفارقُة هي أّن إخفاق األنظمة 
الزراعّية األّول قد أّدى إلى انتشارها. رأى دافيد ريندوس 
الزراعة  املعتِمدين على  الناس  أوائل  مّر  أّنه حني  وغيره 
أمامهم خياران. بعضهم  كان  ما،  بتجربة فشل محصول 
كان يرحُل بحثاً عن ظروٍف أفضل، آخذين معهم تقنّياتهم 
الزراعية ومحاصيلهم. فيما يختار آخرون البقاء وتكثيف 
املنطقة  يف  البشرّي  التّجمع  فإّن  وإْن جنحوا،  جهودهم. 
البيئي  الّنظام  بإرهاق  أخرى  مّرًة  النّمو،  فرصة  له  يتُاح 
على  قدرًة  األكثر  النظاُم  أّما  أصاًل.  املوجود  الزراعّي 
االنتشار، فكان ذلك الذي يتعّرُض إلخفاٍق متواتٍر، ولكّنه 
غيُر ُمدّمٍر. فقد نتَج عن زيادة االعتماد على الزراعة عّدةَ 
إخفاقاٍت للنظام البيئي الزراعي، أّدت بدورها إلى امتداد 

هذا النظام وانتشار محاصيله.61

ولم يكن إاّل مع حلول القرن السابع عشر بعد امليالد أن 
وصل القمح إلى اليابان عن طريق الّصني، مثاًل.62

والواليات  أوروّبا  إلى  الصني  من  الصويا  فول  يصل  ولم 
املتحدة األمريكّية قبل القرن التاسع عشر.63

كانت احلدود بني القبائل، وعوامل الطبوغرافيا واالفتقار 
إلى وسائل املواصالت جتتمُع معاً لتعيَق انتشار احملصول 
وأنواعه من مكاٍن إلى آخر. ولكن مع انهيار هذه املعّوقات، 
تتنّقل  النباتات  بدأت  والتجارة،  احلرب  بسبب  وبخاّصة 

على نحٍو غير مسبوق.64

إّما حدوداً  واجهت  أن  إلى  باالنتشار  احملاصيل  وأخذت 
أخرى  محاصيَل  من  منافسًة  وإما  زراعّية/فيزيائّية، 
االقتصادّية. وعلى وجه  الناحية  زراعتُها أجدى من  تُعدُّ 
التعميم، فإّن انتشار احملاصيل على مستوى خط الطول 
كان عائداً  القدمية  األزمان  الغرب( يف  إلى  الشرق  )من 
والثقافة.  الِعرق  عادًة على  ُمعتمداً  تاريخّية،  إلى عوامل 

تواجه  الطول كانت احملاصيل  وبالتحرك باجتاه خطوط 
عوائق ثقافّية أكثر منها نباتّية، على الّرغم من أّن معظم 

الثقافات قد استقبلْت بعض احملاصيل بحماٍس كبير.

)من  العليا  العرض  خطوط  باجتاه  احملاصيل  حركة  أّما 
الشمال إلى اجلنوب( فقد كانت شأناً آخَر. وبالتعميم على 
نحو أكثر مجازفًة، فإّن احلدود الشمالّية يف نصف الكرة 
الشمالّي )وبخاّصة يف العالم القدمي( واحلدود اجلنوبّية 
يف نصف الكرة اجلنوبّي، كانت يف الغالب مناطق زراعّية. 
املرتفعة  العرض  خطوط  عند  نشأ  احملاصيل  من  قليٌل 
هذه لينافس احملاصيل األخرى الّزاحفة إلى هذا االجتاه. 
توّقفت احملاصيُل عن االنتشار حني واجهت طقساً بارداً 
للغاية، أو نهاراٍت مفرطًة يف طولها أو قصرها، وغيرها 
الّدنيا،  من العوامل املشابهة. أّما حدود خطوط العرض 
املناطق  من  النباُت  يقترُب  حني  عاّمًة  تَظهُر  كانت  فقد 
االستوائّية ويدخل يف منافسٍة مع نباتاٍت استوائّية أعلى 
تنافس  أْن  مثاًل،  الفراولة،  باستطاعة  يكن  فلم  قيمة. 
محاصيل الفاكهة االستوائية يف خطوط العرض الدنيا،65 
إذ تتوّفُر هنالك العديد جّداً من الفاكهة االستوائّية، وهي 

أكثر إنتاجّية من الفراولة.

االستوائّية  األصول  ذات  احملاصيل  بقيت  عام،  بشكل 
يُزرُع  لالهتمام.  مثيرة  استثناءاٍت  ثّمَة  لكْن  استوائّيًة، 
عام  إثر  عاماً  الّنمو  الدائمة  املهّمة  احملاصيل  من  عدٌد 
يف موطنها االستوائّي، كنباتاٍت حولّية يف خطوط العرض 
والفستق،  اخلروع،  وبذور  القطَن  تشمُل  وهذه  العليا. 

والّتبغ.

حّتى سبعِة قروٍن خلت، كان كّل القطن يف الهند شجيراٍت 
من  وكغيرها  االجنماد.  خلطر  معّرضًة  الّنمو  دائمة 
النباتات الدائمة املتحولة إلى حولّية، فقد اختيرت على 
تُثمُر  ألشكاٍل  وغيرها(  العربّية  والشعوب  )األزتيك  يد 
الغلّة يف موسم  تُنتج بعض  لتجعلها  تكفي  لدرجة  سريعاً 
منّوها األول.66 وميكن لهذه األشكال أن تُستخدم فيما بعُد 
كنباتات حولّية حيثُما يقتُل صقيُع الشتاء النباتات الدائمة 
الّنمو. وُسرعاَن ما تزداُد الغلّة، ألّن النباتاُت احلولّية متيُل 
لوضع طاقٍة أكبر يف الّثمرة وأقّل يف الّنمو اخلضري على 

عكس ما تفعل النباتات دائمُة الّنمو.67

كما إّن نباتاٍت استوائّيًة أخرى كانت قادرة على االنتشار 
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خارج موطنها عبر عثورها على مواطن جديدة يف مناطق 
الصيف الطويل واحلار املُعتدلة. ومن األمثلة على ذلك، 

الّذرةُ، والفاصولياء العادّية.68

محاصيل  جلِب  على  احملاصيل  بعِض  هجرةُ  ساعَدت 
باجتاه  القمح  انتشر  فعندما  الزراعة.  أجل  من  أخرى 
الشمال كان منّوه مصحوباً بأعشاب الّشيلم التي أفسدت 
محاصيل القمح. كان الشيلُم أكثر حتّماًل للبرد من القمح، 
وبالتالي حني بدأ القمح يصُل إلى حدوده الشمالّية، ال بّد 
أّن املزارعني القدامى قد الحظوا قّوة عشبة الشيلم. عند 
ذلك »احلّد«، كان من املألوف لدى املزارعني أن يبذروا كاّلً 
من الشيلم والقمح. فإْن لم ينجح القمُح، سينجح الشيْلم. 
أبعد إلى الّشمال، أصبح الّشيلم هو الّسائُد بوصفه حبوباً 

قّيمة.69

بكّل  األصلّية  تدجينها  مناطق  خارج  احملاصيل  انتشرت 
الطرق التي ميكن تخّيلها. وككّل املهاجرين، أخذ املزارعون 
األوائُل بذورهم معهم. ولم تكن بعُض احملاصيل بحاجة 
»كان  إفريقّية  أصوٍل  من  القرَع  أّن  يُعتقُد  مساعدة.  إلى 
بوسعه أن ينتشر بسهولة من أفريقيا إلى العالم اجلديد 
عبر تيارات احمليط« باكراً قدمياً جّداً منذ العام 5000 
قبل امليالد.70 رمّبا يكون )الكاالباش اجلاف( أقدم نباٍت 

حولّي منا يف العديد من القاّرات.

تصّوُر رسوماٌت صخرّيٌة قدمية يف جنوبّي غرب الواليات 
األسطورّي  األحدب  املزمار  عازَف  األمريكّية  املتّحدة 
ذا  يكن  لم  الواقع  يف  كوكوبيلي  إّن  يقاُل  )كوكوبيلي(. 
حدبة، بل إّنه كان يوّزع هدايا من سلٍّة يف ظهره، فأعطته 
الّسلة مظهر األحدب، وهو ما يظهره رسٌم له على جدار 
هنود  من  املزمار  عازفو  املُداوون  يسافُر  واليوم  كهف. 
)الكاالهويو( يف األنديز إلى أمريكا الوسطى بُصَرٍر على 
الّذرةُ  تلك  هو  الّصَرِر  هذه  محتويات  وأحد  ظهورهم. 
كوكوبيلي  األسطورّي  كان  هل  والقرنّية.  النادرةُ  القدميُة 
الرجاُل  كان  هل  املُداوين؟  الّرجال  هؤالء  أسالف  أحَد 
املداوون هم املسؤولون عن إدخال الّذرة القرنّية إلى يوتا 
يف الشمال البعيد؛ أي إلى قاّرة بعيدٍة جّداً عن موطنها يف 
أمريكا اجلنوبّية؟71يسّمى إله اخلصب يف أمريكا الوسطى 
)يوتشيبيلي(؛72 من احمُلتمِل جّداً أّن جتارة البذور وتبادلَها 
اليوم  يُسّمى  ما  وبني  الوسطى  أمريكا  بني  قائمة  كانت 

جنوبي غرب الواليات املتّحدة األمريكّية.

وظروفاً  شعوباً  تُقابُل  كانت  احلبوب،  انتشرت  وأينما 
حيث  الّتنّوع  من  مزيداً  هذا  وّلد  وقد  جديدة.  وبيئاٍت 
قدمية،  محاصيل  مع  تتزاوج  اجلديدة  احملاصيُل  كانت 
العديد  جند  ال  إننا  صلة.  ذات  برّية  وأنواع  وحشائش، 
حني  عليها  كانت  التي  هيْئتها  على  احملاصيل  هذه  من 
انتشرت خارَج مواطنها األصلّية. ولم يكن إاّل مّؤخراً، بعد 
وتزاوجت  إضافّية،  خصائص  احملاصيُل  هذه  طّورْت  أْن 
أكثر  وتعّرضت  بها،  عالقة  ذات  وبرّية  عشبّية  أنواع  مع 
لالنتقاء البشرّي، أْن أصبحت تبدو على الهيئة التي نراها 
بها اليوم. ولهذا، فإّن خلْق احملاصيل كان عملّيًة مستمّرة، 

وليَس حدثاً مُيكن ربطه ببقعة جغرافّية معّينة.73

املصرّية  للملكة  يُحسُب  املُدّون،  التاريخ  إلى  وبالعودة 
جللب  استكشافّية  بعثًة  أرسل  من  أّوُل  أّنها  حتشبسوت 

النباتات، وذلك حوالي العام 1482 قبل امليالد.74

النبات  استكشاف  رحالت  على  األوروبيون  سيطر 
امليالدّيني.  عشر  والتاسع  عشر  السادس  القرننْي  بني 
يف  الصّيت.  ذائعُة  املقام  هذا  يف  األسطورّية  وحمالتهم 
أوروّبا األم، كان جمُع الزهور الغريبة املجلوبة من العالم 
اجلديد وزراعتها ممارسًة رائجة ومربحًة يف آٍن معاً. ويف 
الواليات املتّحدة، كان يُطلُب من املسؤولني الرسمّيني الذين 
يسافرون إلى اخلارج أْن يجلبوا معهم نباتاٍت مفيدة. وقد 
هّرب توماس جيفرسون أرّز األراضي املرتفعة من إيطاليا 
يف معطفه كي يُدخله إلى جنوبّي كاليفورنيا على الّرغم من 
أّن املزارعني هناك عّدوه أدنى قيمة من أنواع احملاصيل 
النابتة يف أرضهم الّرطبة، وتوّسلوا إليه أْن يحتفَظ بأرّزه 

لنفسه.75

إلى  احملاصيُل  أُدخلت  االستعمارّية،  احلركة  ومع صعوِد 
مناطق جديدة كي تنمو يف مزارَع توَضُع يف عهدِة أُناس 

ُمستعبَدين، إّما بصورٍة رسمّية وإما غير رسمّية.

من  مجموعٌة  وّقع  التكرار.  تستحّق  شهيرةٌ  قّصة  ثّمة 
املزارعني يف غرب األنديز عريضًة إلى ملك إجنلترا جورج 
الثالث يطالبونه فيها مبساعدتهم يف احلصول على فاكهة 
اخلبز )البريدفروت( من بولنيزيا، كي تساعدهم يف إطعام 
 .1787 العام  األول  كانون  يف  ذلك  على  وافق  عبيدهم. 
انطلق وليام بالي من باونتي إلى تاهيتي. وبعد أْن شّجع 
األنديز  غرب  إلى  أبحر  هناك،  اخلبز  فاكهة  إنتاج  على 
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يف نيسان العام 1789، ومعه ألٌف من أشجار هذه الّنبِة، 
إضافًة إلى نباتاٍت أخرى يف مئات األصص واألحواض. 
حملَة  كريستيان  فليتشار  قاد  فقط،  أسابيع  ثالثة  وبعد 
متّرده الشهيرة. ُرّحَل بالي وثمانية عشر آخرين يف قارٍب 
صغير، وبأعجوبٍة قطع القارُب بهم عرض احمليط الهادئ. 
1792، ومن  العام  إلى تاهيتي  وأبحر بالي بنجاٍح عائداً 
اخلبز  لفاكهة  نبتٍة  أّول  زرَع  األنديز، حيُث  إلى غرب  ثّم 
فيها العام 1793. وكانت الّشجرة ال تزال قائمة حني زارت 
امللكة إليزابيث )احلدائق النباتّية( يف شارع فنسينت العام 
1966، احتفاَء بزراعة عّينٍة من شجرة بالي األصلّية يف 

هذه احلدائق.76

لم تكن احملاصيُل اجلديدة ُمرحّباً بها دوماً. يف جنوب آسيا 
القرن  من  الثاني  النصف  خالل  سريعاً  املزارُع  انتشرت 
التاسع عشر. ويف العديد من األمكنة -وبشكل ملحوظ يف 
إندونيسيا- كان على احلّكام األجانب أن يستخدموا القّوة 
ويف  احملاصيل.77  بزراعة  األصلّيني  الّسكان  يقنعوا  كي 
أفريقيا االستوائّية الفرنسّية )وهي حالّياً جزء من مدينة 
برازافيل عاصمة الكنغو(، حَظر الفرنسيون الصّيد على 
شعب )املاجندا( كي يجبروهم على إنتاج القطن وحده.78 
واليوَم تعتمُد العديُد من هذه الّدول التي مّت إفقارها على 
احملاصيل التي ينتجها املستعمرون. تسّمى شعوب أمريكا 
الوسطى التي حتّملت هذا اجُلرَح الّتاريخّي بـ«جمهورّيات 
البلداُن،  هذه  تعرَف  أن  الّصدفة  قبيل  من  وليس  املوز«. 
األمريكتان موطنها األصلّي،  ليست  تزرع محاصيل  التي 

البلدان  فإّن  املقابل،  املتعّثرة. يف  االقتصادّيات  مثل هذه 
واحاٍت  اليوم  تعدُّ  الظاهرة  تلك  من  استفادت  التي 

للدميقراطّية: هولندا، وفرنسا، وإجنلترا.

خلقْت رحالُت جمع النباتات االستكشافية -وما تبعها من 
إدخاٍل لنباتاٍت جديدة إلى أراٍض أجنبّية- الظروف ألنواٍع 
جديدة كي تظهر. ولكن يف القرن العشرين، مّرت رحالت 
االستكشاف والنباتات املَنشودة بتغيٍر دراماتيكّي. كان ثّمَة 
وتباطَأ  التجارة.  تتنّقُل يف عالم  مائة وخمسون محصوالً 
يف  غريبة.  نباتات  إدخال  نحو  السعُي  هائٍل  نحٍو  على 
املقابل، بدأ مستكشفو النباتات بالبحث يف مراكز فافيلوف 
عن التنوع الّنباتّي -تنّوع محاصيل موجودِة أصاًل فتجري 
زراعتُها- من أجل إدخال جيناٍت جديدة وخصائص ضمن 
قادت   ،1973 العام  قدوم  مع  النباتات.  تهجني  برامج 
على  واالعتماد  القدمية  األنواع  هذه  جمع  إلى  احلاجُة 
قّوتها جاك هارالن، وكان عالم وراثة مميّز آنذاك، إلى أن 
يُصّرح بالّتالي: »إّن هذه املصادر حتول بيننا وبني مجاعٍة 
واقعيٍّ جّداً،  نتخّيلها. ومبعنى  أْن  كارثّية بدرجة ال ميكن 

فإّن مستقبَل البشرّية يعتمد على هذه املواد«.79

ملاذا تُعّد هذه األنواُع القدمية مهّمة؟ ما العالقة احملتملة 
نظامنا  بنجاح  فافيلوف  يد  على  املكتشفة  التنّوع  ملراكز 
الزراعة  أوجدته  الذي  التنّوع  قيمة  تكمُن  أين  الزراعّي؟ 

البدائّية القدمية؟
التنّوع: ما هو االختالف الذي يصنعه؟
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