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كاري فولير وبات موني
ترجمة :نهى أبو عرقوب

«يحتفي التاريخ مبيادين املعارك حيثُ نالقي حت َفنا ،لكنّه يأنفُ احلديثَ عن احلقول احملروثة التي نحيا فيها ونزدهر.
يعرف أسما َء لُقطاءِ امللوك ،لكنّه ال يستطيع أ ْن يخبرنا عن أصل القمحَ ،
ُ
ذلك هو سبي ُل احلماقة اإلنسان ّية».
إ ّنه
جان هنري فابر
توطئة
«التناثر – الغذاء والسياسة ،وفقدان التنوع اجليني» 2عنوان الكتاب الذي اخترنا أن نترجم منه  3فصول ،للمؤلفني
كاري فولير وبات موني ،الناشطني يف مجال الزراعة املستدامة ،اللذين عمال مع املؤسسات البيئية والزراعية من أجل
احلفاظ على تنوع املصادر الغذائية .التناثر؛ تلك اخلاصية التي كانت متيز البذور البرية ،ومن خاللها تنشر النبتة
نفسها بذكاء بارع يف الهواء والتربة ،وعبر احليوانات والطيور ملسافات بعيدة ،لكن وجدها اإلنسان عملية مهدرة ،فدجنها
ومنعها ألغراض السيطرة واجلمع واالختيار ،والزراعة والتكثير من أجل تأمني مصدر غذاء سهل ودائم ،بعد عناء الصيد
واجلمع .هذه السيطرة امل ُ َدجنة نفسها ،أصبحت اآلن مصدر تهديد للبشرية جمعاء بسبب فقدان تلك البذور للتنوع
اجليني .يبدي املؤلفان يف هذا الكتاب قلقهما من تلك التغيرات احلاصلة على الزراعة ،فالكارثة احلقيقية -على حد
قولهما -ستنجم ليس من االحتباس احلراري فقط ،بل من كارثة «صامتة سريعة وحتمية» ستقع يف مزارعنا وحدائقنا
بسبب فقدان التنوع اجليني يف الزراعة ،ويضيفان« :نحن على عتبة مجاعة كبرى نرفض أن نعترف بأنها قادمة».
وقد اخترنا أن ننشر الفصل األول من هذا الكتاب بعنوان «أصول الزراعة» يف هذا العدد ملناسبة اختتام مهرجان العلوم
واألفالم العلمية للعام  ،2018الذي جاء حتت عنوان «ثورة الغذاء – نحو مواجهة التحديات للعام »2050؛ تلك التحديات
نفسها التي حتدث عنها املؤلفان واملتمثلة يف زيادة الطلب على الغذاء بسبب زيادة عدد السكان املتوقع أن يصل ،يف العام
 ،2050إلى أكثر من  9مليارات نسمة .وبسبب هذه الزيادة السكانية ،ستتضخم عملية «التصنيع الزراعي» ،تلك العملية
التي يتحول فيها املُزارع املنتج إلى عامل لشركات إنتاجية ربحية تعتبر األرض جزءاً من حلقة تشمل اإلنتاج والتخزين
واملعاجلة والتوزيع والتسويق والبيع باجلملة يف األسواق احمللية والعاملية .تلك العملية اإلنتاجية الضخمة التي تعتمد،
بشكل أساسي ،على التطور العلمي والتكنولوجي لصناعة احملسنات الكيماوية ،والبذور املهجنة ،هدفها األساسي إنتاج
نباتات «أجمل» ،وذات مذاق أفضل ،ومقاوم لألمراض ،بينما نفقد تلك البذور املتنوعة التي كان أسالفنا يستخدمونها
ألغراض مختلفة يف حياتهم .ففي هذا الفصل ،يقدم املؤلفان حتلي ً
ال عميقاً يف أصول الزراعة ،يف محاولة لتفكيك
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التصورات اخلاطئة عن الصيادين وجامعي البذور القدماء ،وكشف تلك املعرفة العميقة التي كانت لديهم يف الزراعة
والتكنولوجيا املتعلقة بها ،ويستكشفان معنا مسببات استقرار اإلنسان القدمي ،ويستخلصان نتيجة مفاجئة مفادها أن
تفض إلى الزراعة ،وال الزراعة أيضاً قد أفضت مباشرة إلى االستقرار» ،مشككني بذلك يف تلك
«حياة االستقرار لم ِ
املقوالت السائدة حول أسباب االستقرار التي نتعلمها يف املدارس حتى يومنا هذا.
فصل من كتاب :أصول الزراعة

ويتناول الفصل األول ،أيضاً ،أصناف النباتات التي كانت موجودة يف املاضي ،وأشكالها ،وكيف غير تدجني البذور تلك
النباتات عبر التاريخ ،وأصبحنا نستخدم اآلن «حفنة صغيرة فقط من بني آالف النباتات الغذائية التي كان يستخدمها
الصيادون واجلامعون».
اخترنا أن ننشر الفصلني الثاني والثالث يف عددي رؤى القادمني ،حتت عنوان «تطور التنوع» و»قيمة التنوع» .يتناول
الفصل الثاني عملية اختيار عدد معني من النباتات وزرعها بشكل متكرر سنوياً على مدى آالف السنني ،وعملية التطور
احلاصلة على النباتات نتيجة ذلك التفضيل .كما يتناول تطور اآلليات الدفاعية لهذه النباتات من احلشرات واألوبئة،
وكيفية تكيفها مع البيئة احمليطة ،ويف الوقت نفسه كيف ط َّور الوباء وامليكروب «أساليب هجوم جديدة» ،هذه العالئقية
املتصارعة نحو البقاء جعلت ك ً
ال من النباتات واألوبئة تتطور معاً.
أما الفصل الثالث ،فيتحدث عن الكوارث التي نتجت يف دول العالم نتيجة فقدانها التنوع اجليني اخلاص بالزراعة ،حيث
أصبح من الضروري العودة إلى البذور األصيلة ملعرفة سر مقاومتها لألمراض ،وتكيفها ،فمن دون تلك األنواع األصلية
من البذور ،لم يكن باستطاعة تلك األنواع اجلديدة من النباتات االستمرار على قيد احلياة.
يعيد كتاب «التناثر» االعتبار إلى البذور األصلية –أو البلدية– تلك التي يعود تاريخها إلى آالف السينني .ويف السياق
الفلسطيني ،نتحدث اليوم عن دور املزارع يف إنتاج البذور البلدية ألهميتها يف احلفاظ على التنوع ،وكان هذا محور
النقاش والتساؤل يف مهرجان هذا العام .رمبا تساعدنا هذه الفصول من كتاب التناثر يف فهم أفضل لتاريخ الزراعة،
والتفاعالت الدقيقة عبر الزمن على مستوى البذرة ،لرمبا استطعنا أن نفهم أكثر تلك التحديات التي نعيشها اليوم،
وسنعيشها يف املستقبل إن استمر الوضع الزراعي على ما هو عليه.
د .نادر وهبة
مدير استوديو العلوم
وصلت إليه العبقرية التكنولوجية،
على ال ُّرغم من ك ّل ما
ْ
ٍ
إنشاءات
فإننا نح ُن البش َر ،مازلنا ندي ُن بوجودنا لبضعِ ة
ّ
ٍ
ٍ
وحفنة
ولعاصفة رعد ّية ُمحتملة،
املسطحات التراب ّية،
من
من احملاصيل.
قلي ٌل منّا تو ّقف ولو مل ّرةٍ كي يتساءل كيف نشأت الزّراع ُة
أو حتى ملاذا وُجدتْ أص ً
الصيدِ
ّاس حياةَ ّ
ال ،ملاذا هج َر الن ُ
األرض
البر ّية وجمع الن ّباتات البر ّية من أجل أ ْن يحرثوا
َ
ويرموا البذور ويحصدوا الغِ الل؟ لقد كان القُدماءُ َّ
أقل
احتفا ًء منّا بطعامهم ،ث ّم عرفوا بعدها كما ال ب ّد أ ْن
َ
أن ما َين ُح احلياةَ ويُدميها ليس باألمر
نعرف نحن اليوم ّ
البديهي.
ّ
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ِ
بدايات
فسروا من خاللها
ابتكر أسال ُفنا أساطير غن ّي ًة ّ
ٍ
خاص ٌة وفريدةٌ حتكيها
قص ٌة
الزّراعة ،وكان لك ّل
ّ
ثقافة ّ
لنا ،فمث ً
شعب الترك  -التتار يف َ
الشرق األوسط
ال اعتقد
ُ
3
أن معلّم الزّراعة ومبتكر النّار كان شهماً حكيماً وماهراً.
ّ
فإن اإلله بدابا (أو أوانيس) جاء من البحار
ووفقاً للبابل ّيني ّ
وكان له جس ُم سمكة وقدما إنسان ،وكانوا يعتقدون أ ّنه
والفن واملِعمار و«أدخل الزّراعة وك ّل ما
علّم الناس العلم
ّ
4
بوسعه أ ْن يُن ّع َم عيْشهم وي َؤنْسن حياتهم».
ني-نانغ حاكماً برأس ث ْو ٍر
يف امليثولوجيا الص ّين ّية ،كان ش ْ
إنسان ،وهو من علّم الناس الزّراعة واستخدام
ٍ
وجسد
النّار .أ ّما اإللهات سيريس عند ال ّرومان ،ودمييتر عند

إليهن
بت
ّ
اإلغريق ،وإيزيس عند املصر ّيني ،فقد نُ ِس ْ
شعب األزتيك،
املتوسط ،فيما يروي
الزراع ُة يف منطقة
ُ
ّ
أن اإلله (كيتزالكواتل) ،وهو بهيئةِ ٍ
منلة صغيرةٍ  ،كان يسر ُق
ّ
5
مينحها لشعبه.
ال ّذرة كي
َ
أ ّما عند العبران ّيني ،فكا َن يُنظ ُر إلى الزَراعةِ بوصفها
قص َة خطيئة آدم وح ّواء بأكلِهما
لعنة .يَحكي ِس ْف ُر التّكوين ّ
ض
فاكه َة املعرفة ،فيقول اهلل آلدم غاضباًَ « :مل ْ ُعونَ ٌة األَ ْر ُ
ِك ،بِال َّت َع ِب تَ ْأ ُك ُل مِ نْ َها ُك َّل أَ َّي ِام َحيَاتِكَ ،و َش ْوكاً َو َح َسكاً
ِسبَب َ
ب َ
ال ْقلِ ِ ،ب َع َرقِ َو ْجهِ َك تَ ْأ ُك ُل خُ بْزاً
ِت لَ َكَ ،وتَ ْأ ُك ُل ُع ْش َب ْ َ
تُنْب ُ
ابَ ،و ِإلَى
َحتّى تَ ُعو َد ِإلَى األَ ْر ِ
ض ا َّلتِي أ ُ ِخ ْذ َت مِ نْ َها ،ألَ َّن َك تُ َر ٌ
تُ َر ٍاب تَ ُعو ُدَ ...ف َأخْ َر َج ُه ال َّر ُّب ا ِإلل ُه مِ ْن َجنَّةِ َع ْد ٍن ِل َي ْع َم َل
ض ا َّلتِي أ ُ ِخ َذ مِ نْ َها» .سفر التكوين .23-17 :3
األَ ْر َ
ثمار
وباألمر
اإللهي انتهت حياةُ آدم وح ّواء الهانئ ُة كجا ِنيَ ْي ٍ
ّ
يف حديقة عدن.
ويف الوقت الذي ازدهرت فيه هذه األساطي ُر حول أصولِ
الصيد وجمع
الزراعةِ بني
ِ
شعوب الفالحةِ ّ ،
فإن مجتمعات ّ
اخلاصة ،مانح ًة حياتَها
ال ّثمار األقد َم ابتكرت روايتها
ّ

ومعيشتها أص ً
ال إله ّياً .استحضرت امرأةٌ معاصرةٌ من
ِ
بدايات الص ّيد وجمع ال ّثمار قائل َة:
السكان األصل ّيني
ّ
«نغالغوليرغ (امرأة أسطور ّية) هي َمن منحتْنا نحن النسا َء
والسلّ َة التي نحم ُل على رؤوسنا .فيما وهب
عصا التّنقيب ّ
السهم،
غولوبار كانغارو (رجل أسطوري) ال ّرجا َل
َ
قوس ّ
ّب
ّ
لكن األفعى التي كنّا نُسم ّيها (غاغاغ) علّمتنا كيف نُنق ُ
ُ 6
ً
ً
عن الط ّعام ،ط ّيبا أو ُم ّرا ،ونأكله.
اتصل األوروبيون للم ّر ِة األولى بأسالف هذه املرأة يف
حني ّ
شخص ال ميارسون
أستراليا ،وجدوا قا ّر ًة من ثالثمائة ألف
ٍ
ٍ
نباتات منزل ّية .كانوا يصيدون
أي
الزّراعة وال ميلكون ّ
ب ّراً وبحراً ،ويجمعون نباتات العسقل والتّوت والفاكهة
واخلضروات البر ّية 7،وكانوا يعتنون بتج ّمعات النباتات
ِ
مجتمعات الص ّيد واجلمع
الب ّر ّية ،واليو َم بات هذا النوع من
طريق طويلة جداً.
شب َه ُمنقرض ،فقد وص َل إلى نهاية
ٍ
النبات المحرتفون
لماء
ُع
ِ
ُ
ساعدت احلاج ُة إلى العنايةِ باألطفال يف خلق
لقد
ْ
ّ
الصيادين وجامعي الثمار .كان ال ّرجا ُل
توزيع للعمل بني ّ
ٍ
يصيدون والنساءُ يجمع َن ال ّثمار ،وكان واضحاً أ ْن جمع
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حيوان
ٍ
بي املَسعيْني ،فإذا كان صي ُد
ال ّثمار هو األه ُّم ْ َ
ٍ
ٍ
ملجموعة من أربعني
ضخم ميك ُن أ ْن يو ّفر اللّحم
واحد
ٍ
8
ً
ّ
فإن حتصيل الثمارِ هو ما و ّفر
فردا مل ّد ِة أسبوعني،
ّ
ألسالفنا مصدراً غذائ ّيا يعتمدون عليه -ما يعاد ُل سبعني
السعرات احلرار ّية يف املناطق
باملئة من احتياجاتهم من ُّ
الصيد
املدار ّية القاحلة .-وفيما كان االعتقا ُد السائ ُد ّ
أن ّ
يو ّفر غذا ًء أكثر من جمع ال ّثمار يف اخلطوط املدار ّية
أنثروبولوجي
العالية (فوق  40درجة) ،فقد وج َد باحثٌ
ٌّ
يدرس القبائل على طول احلدود الغرب ّية بني
أمريكي
ُ
ٌّ
املتحدة ( 48-45درجة ش) أ ّنه حتّى يف
والواليات
كندا
ّ
ذلك ّ
القصي ،و ُرغ َم وفرة الص ّيد وتراجع املصادر
الشمال
ّ
ني باملئة من الغذاء عبر
النبات ّية ،كانت النساءُ توفر سبع َ
9
جمع ال ّثمار.
ومع هذا ،لم تكن احلياةُ بسهولةِ ْ
قط ِف تف ٍّاح عن شجرة،
كانت
إ ْذ كان على الناس أ ّوالً أن يعرفوا عبر التّجربةِ ما إذا ْ
ال ّثمرةُ أو اجلذور أو البذور أو األورا ُق صاحل ًة لألكل ،فإن
أن ّ
كل من
لم تكن كذلك ،فعلينا يف هذه احلالة أ ْن نتو ّق َع ّ
التّجربة واملج ّرب ينتهيان أحياناً .لم يكن هنالك وجو ٌد
ٍ
مخاطر شرب
لهيئات حكوم ّي ٍة حت ّذ ُر على سبيل املثالِ من
ِ
ّ
الشوكران.
وبعد حتديد كم ّية النباتات الصاحلة لألكل ،كان على
الناس أ ْن يبتكروا ّ
الشواء والتّقطير من أجل تناول العديد
من األطعمة ،وكان ال ب ّد من طحن احلبوب بحجارة
َّ
ربا كانت تُستخ َد ُم من قب ُل لسحقِ املُغ َر ِة
الطحن التي ّ
10
واستخراج األصباغ منها.
يف آسيا وإفريقيا ،لم تك ْن ثِما ُر ِ
نبات املُتسلّق (البطاطا
احللوة) تُستخدم كغذاءٍ يف البدايات ،ألنها كانت سا ّم ًة
للسهام ،أو
ج ّدا ،وكانت تُستخد ُم بدالً من ذلك ُس ّماً ّ
كانت ت ّ
الس ِ
مك أو الطيورِ
س يف جداولِ املياه لتخدير ّ
ُغط ُ
املهاجر ِة والقرود.
طوي ً
َ
الناس
عرف
علم النباتات احلديث،
ُ
ال قب َل ظهور ِ
البدائ ّيون مصادر الكافيني اخلمسةِ جميعها (الشاي،
والقهوة ،ونبات الكوال ،والكاكاو ،والبهش ّية البراغوان ّية،
وكل ما هو على ٍ
صلة بها) .وعرفوا أ ّنه ميك ُن استخدامها
11
للتَخفُّف من التّعب .وقد م ّكنت معرف ُة أسالفنا احلميم ُة
العيش واالزدهار
الص ّيادين واجلامعني من
ِ
تلك بالن ّباتات ّ
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من القطب ّ
الشمالي إلى جنوب إفريقيا.
ُ
الصيادين
إن تفكيك تص ّوراتنا اخلاطئة
يكشف لنا ّ
ّ
أن ّ
كثير من اجلوانب مث َل َخلَفهم من
واجلامعني كانوا يف ٍ
ٍ
ثقافة خصبة .كانوا
أصحاب
املزارعني ،فقد كانوا
َ
يحصدون الغالل البر ّية ويعرفون ماذا يفعلون بها،
السموم والعقاقير ،وم ّهدوا
واستخدموا النباتات لتحضير ّ
ُ
ٍ
ٍ
نباتات أخرى غيرها
لتشجيع
نباتات
أراضي عبر حرق
ِ
َ
12
ٍ
لنباتات مع ّي ٍنة ،بل وصلّوا
على النّمو ،وو ّفروا احلماية
كثير من جيراننا املُزارعني.
من أجل املطر ،حالُهم حا ُل ٍ
وقد قادتهم معرفتُهم بالنّباتات وعالقتُهم احلميمة معها
والتي تعزّزت غالباً عبر ّالطقس واألسطورة -إلى
لكن هذه اخلطوةَ األخيرةَ بِدءاً من جمع
عتبةِ الزّراعةّ ،
الثمار إلى االختيار الواعي لها وحتّى رمي البذور وزراعةِ
النباتات لم ِ
تأت ّإل بع َد أكثر من مليونَي عام.
لماذا الزّ راعة؟
ٍ
سكاني
(وبتعداد
عام
ملاذا بدأ الن ُ
ّاس قبل اثني عشر ألف ٍ
ّ
عاملي بلغ زُهاء عشر ِة ماليني ،مقابل خمسة باليني اليوم)،
ّ
مبمارسة الزّراعة؟ ويف ظ ِّل وفرة األراضي وخصبها ،ما
السهلة املتم ّثلة يف جمع
الذي حفّز التح ّو َل من احليا ِة ّ
ال ّثمار إلى حراثةِ األرض ،ذلك االنشغا ُل ّ
الشاق واحملفوف
باملخاطر؟ ملاذا الزّراع ُة؟
ِ
أثناء دراسته قبيل َة الكانغ ،طرح (ريتشارد لي) هذا السؤال
على أحد جامعي ال ّثمار هؤالء الباقني على قيد احلياة،
وكان اجلواب ببساطة السؤال ذاتها« :ملاذا نزر ُع بينما
13
هنالك الكثي ُر من أشجار جوز املونغونغو يف العالم؟»
ح ّقاً ،ملاذا؟
ِ
يف نهايةِ
فإن الزراع َة تتف ّو ُق ببضع مزايا فقط
املطافّ ،
ٍ
أغذية أكثر
على الص ّيد وجمع ال ّثمار ،فهي ُت ّك ُن من من ّو
ٍ
بتركيز أكب َر للكثافة
مساحات أق ّل ،وبالتالي تسم ُح
يف
ٍ
ً
وتشج ُع على حياةٍ أكثر استقرارا ،كما أ ّنها تسم ُح
السكان ّية،
ّ
البشري يف بعض املناطق التي ال حتتمل عدداً
باالستيطان
ّ
نستخلص هذه النتائج
كبيراً من جامعي ال ّثمار .لكنّنا اآلن
ُ
فتلك «املزايا» قد ال تعني شيئاً
من منظور القرن العشرينَ ،
ألولئك ال ّرجال والنساء الذين عاشوا قبل اثني عشر ألف
عام ،فما الذي دف َع أولئك النّاس إلى ممارسةِ الزّراعة؟
ٍ

صححنا احلكم امل ُ
َ
جحف الذي جعلنا حتى ٍ
قريب
عهد
ٍ
لقد ّ
محض بدائ ّيني
ننظر إلى الص ّيادين واجلامعني بوصفهم
َ
برابرة ،وعلى غرار هذه الصورة النّمط ّية اخلاطئة ،يُنظ ُر
جذري عن جتربة الص ّيادين -
كانفصال
إلى الزّراعة
ٍ
ٍّ
ٍ
واحد :أ ّنها
بأمر
اجلامعني النموذج ّية ال ميك ُن تَفسيره ّإل ٍ
اكتُشفت ،وابتُكرت على يدِ
خاص
بقدر
إنسان
ٍ
وحشي يتم ّت ُع ٍ
ّ
ّ
كيف فه َم َ
من ال ّذكاء .يُ ْطل َ ُب منّا أ ْن نتأ ّمل َ
البشري
ذاك العقل
ّ
البدي ُع قبل اثنَي عش َر َ
عام العالقة بني البذرة والنّبتة،
ألف ٍ
ُرعت بها أ ّو ُل البذور ،وكيف
وأ ْن نتخ ّيل ال ّرؤي َة الثاقبة التي ز ْ
زارع الفكرة .لقد كان
ّ
ترسخت الزّراع ُة حني نش َر أ ّو ُل ُم ٍ
َ
الدراماتيكي كان ضرور ّياً.
االكتشاف
هذا
ن
أ
د
عتق
ّ
يُ ُ
ّ
رج ِح أ ْن تكون الزراع ُة
يَعتق ُد اخلبراءُ اليو َم أ ّنه ليس من امل ُ ّ
ٍ
ٍ
واحد ومنه
ابتكار يف مكان
كاكتشاف أو
قد بدأت
ٍ
ُ
أن احملاصيل األصل ّية
تكشف
انتشرت.
الدراسات عن ّ
ُ
كانت تُزر ُع غالباً ُ
ص ُد قبل أن ُتل َ َب احملاصيل األخرى
وت َ
إلى املنطقة 14.لم يكن للزّراعة مكا ُن والدةٍ واحد ،بل ع ّدةُ
أراض أجنب ّية،
بعض
أمكنةُ .
الناس تعلّمها عبر معلّمني من ٍ
ِ
ربا كانت بداي ُة الزراعةِ
فيما تعلّمها آخرون بأنفسهمّ .
يف العديد من املناطق تدريج ّي ًة للغاية ،حتّى أنها ل ْم تك ُن
اخلاص َة بشعوب
ألن املمارسات املعق ّدة
تُلحظ ،وذلك ّ
ّ
الصيد واجلمع كانت تندر ُج ضمن ما نصف ُه بالزراعة،
ّ
ُ
فكان انتقاءُ احملاصيل ،وحرق بعض املساحات النّبات ّية،
فضلة أو الق ّيمة ،يحدثُ ضم َن ما يشب ُه
وحماي ُة النباتات امل ُ ّ
أن
الزّراعة ،ولم يتطلّب األم ُر نوعاً من العبقر ّية ملالحظةِ ّ
قِ طع البطاطا احللوة و(البفرة) أو (املًنيْهوت) 15املقطوعة
من ال ّدرنة األساس ّية خالل احلصاد قد تُ َبرعم وتُنت ُج
ٍ
إن اخلطوةَ بدءاً من حصد هذه احملاصيل
نباتات إضاف ّيةّ .
ً 16
إلى حثِّ جذورها على النم ّو كانت صغير ًة ج ّدا.
عام من تاريخ البشر ّية ،بدأت
لك ْن لسبب ما ،وبعد مليونَي ٍ
جتارب بسيط ٌة مماثل ٌة تُن ّف ُذ مراراً وتكراراً على يد آالف
ُ
الناس عبر العالَم يف الوقت ذاته تقريباً .ملاذا؟
أن اإلجاب َة تكم ُن يف النّم ّو
يعتق ُد العديد من العلماء ّ
السكاني .التفت َْت قبائ ُل الص ّيد واجلمع التي واجهت
ّ
ّ
اني إلى النباتات التي يعرفونها معرف ًة
ك
الس
و
ّم
ن
ال
ازدياد
ّ
ّ
ج ّيدة وبدأوا يزرعونها .تبدو هذه النّظر ّي ُة منطق ّية،
بل مألوف ًة .أليس من ّ
أن املزارعني
الشائع أ ْن تسم َع ّ
إلنتاج كم ّية أكبر من الغذاء من أجل
املعاصرين يتح ّمسون
ِ

إطعام س ّكان العالم املتزايدين باستمرار؟
ِ
السكان قد أفضى إلى
لكن النظر ّية القائل َة ّ
ّ
بأن من ّو ّ
إن الزراع َة ليست طريق ًة
الزّراعة لها إشكال ّياتها .بداي ًةّ ،
ٍ
مبزيد
يرغب
سريع ًة لزيادة إنتاج املواردِ الغذائ ّية ،فم ْن
ُ
من الطعام سيكون لديه -وهو ينتظ ُر احملاصي َل كي تنمو
ٍ
كاف كي يف ّك َر يف بضعةِ
وقت ٍ
خيارات أُخرى من
وتنضجٌ -
أجل الوجبة الغذائ ّية.
احمللي يف وادي (تيواكان) يف املكسيك ،حيثُ
كان الغذاءُ
ّ
ٍ
سبعة
أ ْكت ُِشف العدي ُد من املواقع الزراع ّية ،يحوي حوالي
يف املئة فقط من النباتات التي تُز َر ُع من ُذ نحو ستّة -إلى
إن كم ّي ًة بهذا الصغر ال ميكنها أن تكون
عامّ .
ثمانية آالف ٍ
ً
كاني قد
قد د َفعت اجلوع .ليس أكيدا ّ
أن الضغط ّ
الس ّ
شجع على االنتقالِ إلى الزراعةِ من أجل احلصول على
ّ
17
كامل
حقل ٍ
إن زراعة ٍ
هذه النسبة املتواضعة من الغاللّ .
موثوق بنتائجه  -ستبدو
بالبذور -وهو أم ٌر غي ُر مج َّر ٍب وال
ٍ
شك مقامر ًة إذا كان ّ
الظ ُ
بال ٍ
رف قاسياً .إ ْن ُكنت جائعاً،
َ
َ
مزارع يف العالم ،خي ٌر لك أ ْن تأكل البُذور من
وكنت أ ّول
َ
ٍ
أ ْن تز َرعها.
لعب دوراً
رج ُح مع هذاّ ،
كاني قد َ
يُ ّ
أن يكو َن النم ّ ُو ّ
الس ّ
ِ
اجلماعات
الصيد واجلمع ،ما أجبر
يف تفرقة جماعات ّ
ّ
اجلديدة املُتك ّونةِ إلى الهجر ِة نحو مناط َق أقل عطا ًء،
أن أبناء تلك املجموعات املُنشطرة قد أخذوا
وال ب ّد من ّ
معهم معرفتهم احلميم َة بالنباتات ،لكنّهم وجدوا أوطانهم
غنى باحلبوب البر ّية التي اعتادوا عليها،
احلديثة أق ّل
ً
بذور متف ّر ٍ
قة
الصعب تخ ّيلُهم
أي ٍ
يشجعون من ّو َّ
ّ
فليس من ّ
فإن بعض الع ّي ِ
نات القدمية من
يجدونها .يف
الواقع ّ
ِ
احلبوب املزروعة واملوجودة حتى يومنا هذا قد جاءتنا
من تلك املواطن «الهامش ّية» على أطراف االمتدادات
18
الطبيع ّية للنباتات.
يف إفريقيا ،وبسبب جفاف البحيرات القدمية يف
ّ
االتاه نحو اجلنوب،
الناس على
الصحراء ،أُج ِب َر
ُ
السكان الذين ُوجدوا يف األصل هناك ،وهو
ُمنضافني إلى ّ
الناس الستغالل
البيئي حيثُ اندف َع
ما أثق َل كاه َل النّظام
ُ
ّ
19
ٍ
مزيد من النباتات وتشجيع من ّوها .وكاألنبياءِ القدامى،
ربا أتت من األطراف ،من هوامش املجتمع
فإن الزراعة ّ
عام.
اإلنساني قبل ألفي ٍ
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أن تكو َن الزّراع ُة قد نشأت
نعتق ُد أ ّنه من غير احملتمل ّ
عموماً ملج ّرد إنتاج املزيد من الغذاء .لم تك ْن زراع ُة القليل
ميارس الزراع َة من قب ُل
من البذور تُع ُّد ،يف نظر من لم
ِ
قطً ّ ،
فإن أ ّول
لنقص
حل
ٍ
حقيقي يف الغذاء .يف املقابلّ ،
ّ
ٍ
بكثافة هي يف الغالب تلك التي كانت
النباتات املزروعة
ُقدر قي َمتُها لكنّها تتو ّفر بكم ّيات قليلة ،أو يَن ُد ُر وجو ُدها.
ت َّ
كانوا يزرعون من النباتات تلك التي تس ّد حاج ًة مع ّينة،
النباتات الطب ّية ،والنباتات التي تُستخر ُج منها
فكانت
ُ
والنباتات املستخدم ُة
وأدوات األكل،
األصباغ ،واأللوان
ُ
ُ
يف َ
السحر ،وتلك التي تُستخد ُم كس ٍّم
الطقوس ال ّدين ّية أو ّ
والبحري كلها نباتات ُم ّ
رشحة للزراعة،
للصيد الب ّري
ّ
أن الكم ّيات
وكانت عظيم َة القيمة ،على ال ُّرغم من ّ
املطلوبة منها صغيرة ج ّداً .وكانت الزراعة تعطي نتائج
الوقت واجلهد ،فمث ً
ال ،كانت نبت ُة ال َقطيفة ،تُنت ُج
تستحقُّ
َ
صبغة حمراء المع ًة تُستخد ُم يف املراسم والطقوس من
األنديز إلى منطقة «البيوبلو» يف جنوب غربي الواليات
املتحدة .وانتش َر استخدا ُم نبتة القطيفة يف األزمنةِ
شج ُع
القدمية
ٍ
كمصدر لألصباغ أكث َر منها كحبوب ،وظ ّل يُ َّ
20
على زراعتِها حتّى يومنا هذا.
للصيد واجلمع
يف (كاتال هيويك) ،وهو ميدا ٌن قد ٌ
مي ّ
والزّراعة البدا ّئية يف آسيا الصغرى ،ث ّمة شواه ُد على
21
أن تربية األبقار كانت مزدهر ًة قبل تسعة آالف عام،
ّ
ِ
واجهات
وكانت رؤوس الثيران املصنوعة من اجلص تز ِّي ُن
ٍ
حاجة
إن دواف َع دين ّية قو ّية  -وليس مج ّرد
املعابدّ 22.
إلى قِ َطع اللّحم البقر ّية أو رغب ًة بها -قد تكون هي ما
ّاس على تدجني ال ّثيران البر ّية الضارية التي
ّ
شجع الن َ
ُ
يصل طولها إلى ستّة أقدام ،وانحدرت منها أبقا ُر اليوم.
أن مؤ ّث ٍ
رات مشابه ًة ،متعلّق ًة باملمارسة أو
ومن احملتمل ّ
با ُ
ّحو
خلرافة ،قد ش ّكلت عالق َة الناس بالنباتات على الن ِ
ِ
مساهم ًة بذلك يف تدجينها.
ذاته،
البري يف بعض املناطق بسبب التغ ّير
لع ّل تراجع الص ّيد
ّ
املُناخي أو االستغالل امل ُ ِ
فرط للبيئة قد دفع الناس إلى
االعتمادِ أكث َر على النباتات وامليْلِ أكث َر نحو االستقرار.
ومع مكوث ال ّرجال يف البيوت ،ارتفعت نسب ُة املواليد،
َ
َ
ِ
انتعاش حياة االستقرار ،والنم َّو
أن
أض ْف إلى
ذلكّ ،
الصيد الب ّري قد أفضى إلى كثر ِة
السكاني ،وتراج َع ّ
ربا تكون احملاصي ُل الغذائ ّية يف البدء
التجارب الزّراع ّيةّ .
الغذائي ،وقد
قد زُرعت عشوائ ّياً كي تُ ْدر َج يف النظام
ّ
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ٍ
ٍ
لنشاط ال عالقة
كسلعة جانب ّية
نتجت
تكون أطعم ٌة أخرى أ ُ ْ
له بتوفير الغذاء .تتطلّب الطريقة البرازيل ّية التقليد ّية يف
السامة القو ّية
إعداد وجبة (املَنيْهوت-البفرة) نز َع املا ّدة ّ
نقع
من النّبتة ،وتتم ّث ُل إحدى خطوات هذه العمل ّية يف ِ
النّبتة يف مجرى ماءٍ – وهو حتديداً ما كان يفعله القدامى
السمك وصيْده .هكذا فقد أمكن
بها من أجل تخدير ّ
ُ
اكتشاف نبات (املَنيْهوت-البفرة) كغذاءٍ بعد أ ْن ُج ّر َب
23
استخدا ُمه كما ّدة سا ّمة.
م ّكنت حياةُ االستقرار أسال َفنا أيضاً من ّ
الشروع يف
حجم أكبر من امل ُ
ِ
متلكات ومراكمتِها .كان العدي ُد
إنتاج
ِ
ٍ
ُ
الصيد وجمع الغذاء الب ّري
من األدوات املستخدمة يف ّ
شج َع حص ُد
مفيداً يف املراحل األولى من الزراعة؛ فقد ّ
مزيد من حجار ِة ّ
ٍ
الطحن؛ كما أ ّدى
قطع
احلبوب على
ِ
موس ُم احلصادِ اجل ّيد إلى ظهور احلاجةِ ألدوات التجفيف
السعي احلثيث لتحقيق هذه اخلطوات،
والتخزين 24،وبعد ّ
َّ
الناس يف ك ّل م ّرةٍ
أقل استعداداً للتخلّي عنها
أصب َح
ُ
والعودة إلى حيا ِة التّرحال كص ّيادين وجامعي ثمار.
وبني ك ّل املفاهيم التي تدور حول كيف ّية نشأة الزراعة
ُفض دوماً
ودافعها ،ث ّم َة استثناءات ،فحياةُ االستقرار لم ت ِ
أفضت مباشرة بالناس
إلى الزّراعة ،وال الزّراع ُة أيضاً قد
ْ
نت حياةُ االستقرار
إلى االستقرار( .يف ِ
حس ْ
بعض املناطقِ ّ ،
البحري ،متاماً مثلما تفعلُ
الصيد
مهارات
ِ
ّ
الناس يف ّ
ً
الناس على حياتهم املتنقّلة طويال حتى
اليوم!) وقد أبقى
ُ
متعمد يف أمريكا
بع َد أ ْن بدأوا يزرعون النباتات بشكل
َّ
الوسطى 25،فما من نظر ّية حول أصول الزراعةِ
تفسر
ِّ
وح َدها َّ
كل احلقائق.
احلجري يف إحدى
حني استق ّر ال ّرجال والنساءُ يف العصر
ّ
ٍ
ثمار ِ
وشبه ُمزارعني،
املناطق كص ّيادي
سمك وجامعي ٍ
أراضي
طرق غن ّية .ج ّردوا
بدأوا يُك ّيفون البيئ َة عبر
ٍ
َ
واسع ًة ،وسحقوا نباتاتها واجت ّثوها من جذورها ،وقد
أنشأوا مك ّب ٍ
ات ُوضعت فيها مخلّفات «املطبخ» والنفايات
ً
باختصار ،فقد منحوا فرصا لتلك النباتات
البشر ّية.
ٍ
أي
كي تنم َو يف األماكنِ املُستغلَّة بشر ّياًّ :
املنتشرة طبيع ّياً ْ
أ ّنهم و ّفروا مأوى للحشائش.
قص ُد بها
وتختلف اآلراءُ حول ماه ّية احلشائش ،فقد يُ َ
«النباتات غير املرغوب فيها «تلك التي تنمو حيثُ ال

نظر أحدِ هم،
يُفتَ َر ُ
لكن احلشيش َة يف ِ
ض بها أن تنمو» ّ -
آخر .تأ َّم ْل مث ً
هي الزّهرةُ عن َد َ
ال :كانت (الديجيتاريا) -
العشب ُة األكثر إزعاجاً يف الضواحي األمريك ّية  -تُزرع
كحبوب لألكل يف أورو ّبا الوسطى حتّى القرن التاسع
ٍ
26
فإن حشائش مثل
عشر .ومن وجهة نظر علم ّية،
ّ
نباتات تتك ّي ُ
ف يف األراضي املُستغلّة
الديجيتاريا هي
ٌ
بشر ّياً مثلما هو احلا ُل حول املناطق العمران ّية أو يف
األماكن التي ُترثُ فيها األراضي ،وهي «رائدةُ نباتات
اجليل الثاني» ،أ ّما من وجهة نظر أسالفنا ،فقد كانت
«حق ً
ال من الزّهور».
عام ،كانت احلشائش واسع َة االنتشار
قب ّل عشر ِة آالف ٍ
ُ
حتيط باملناطق املُستغلَّة بشر ّياً (حيث
يف العالم ،وكانت
حتب أن تنمو) وعاد ًة ما جت ُد َ
مسمد ًة .صا َغ
تلك املناطق
ُ
َّ
ال ّدكتور إدغار أندرسون عال ُم النبات والوراثة ،املتو ّفى
إن النساء الحظن من ّو احلشائش
حديثاً ،نظري ًة تقول ّ
خاص من َّو األغزر إنتاجاً
نحو
ح ْول األكواخ
وشجعن على ٍ
ٍّ
ّ
فإن الكثير من محاصيلنا
من بيْنها ،وللـتأكيد على ذلك ّ
أن لبعض
املُه ّمة لها
سالالت ُمشت َركة مع احلشائش ،كما ّ
ٌ
ٍ
عمومة معها .لك ْن هل بدأت
احملاصيل األخرى أبنا َء

أكوام احلشائش؟ هذه النّظر ّية ،مثل غيرها
الزّراع ُة يف
ِ
من النظر ّيات التي سبق ذك ُرها ،فيها ذ ّرةٌ من حقيقة،
ومثلها أيضاً ال تخلو من استثناءات ،فهي ال تنطب ُق على
ٍ
ظروف مماثلة.
تلك احملاصيل التي لم يُعزَّز تط ّو ُرها حتت
ال تق ّد ُم لنا نظر ّية (أكوام احلشائش) إجاب ًة كامل ًة ،لكنّها
ٍ
بقطعة أخرى من قطع األحجية.
تز ّودنا
كتب ال ّدراسات املعرف ّية حول أصول
عند القراءة يف ِ
ُ
ّظر
تختلف
الزّراعة ،يصطد ُم املرءُ بتن ّوع اآلراء.
وجهات الن ِ
ُ
حول سبب نشوء الزّراعةِ تبعاً للقا ّرة واملنطقة ،وفيما إذا
ختصاً يف األنثروبولوجيا أم يف اآلثار ،أم يف
كان الباحثُ ُم ّ
علم النبات الوراثي ،أم يف علم النبات ،أم يف البيئة ،أم
ٍ
فلكل
كان مؤ ِّرخاً ،أم عال َم لغو ّيات ،أم عال َم
أرصاد جو ّيةٍ ،
الصورة الكاملة،
إجابتُه
اخلاصة بهّ ،
لكن أ ّياً منهم ال يق ّدم ّ
ّ
ترتيب أجزاء الصورة معاً يبدأ بإعطائنا معنى.
أن
غي َر ّ
َ
ِ
نشأت الزّراع ُة قبل عشرة آالف عام أو خمس َة عش َر
لقد
َ
ِ
اآلالف من النّاس يف قا ّر ٍات
ألف عام عبر جهودِ مئات
ع ّدة ،ويف ظروف اجتماع ّية وبيئ ّية متع ّددة ومختلفة .وقد
اخلاصة
رت الزّراع ُة التي أنشأوها ،تبعاً الحتياجاتهم
ُط ِّو ْ
ّ
ِ
االفتراض
عب َر
ُ
آالف السنّوات .فهل سيكون من التع ُّقلِ
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بأن سبباً واحداً فقط ،وطريقاً واحداً ،هما اللّذان أفضيا
ّ
ٍّ
إلى نشوء الزراعةِ يف كل من هذه احلاالت؟

فصل من كتاب :أصول الزراعة

يف البِدء تط ّورت الزراعة توافقاً مع االحتياجات ودورات
وألن
الصيد واجلمع بهدف تكملة هذه املصادر الغذائ ّيةّ ،
ّ
األنشطة الزراع ّية صارت أكثر إنتاج ّية وتطلّباً ،ظهرت
ّ
والشمال ّية ،كانت زراع ُة
النزاعات .يف أمريكا الوسطى
تنافس جم َع النباتات يف الر ّبيع
ال ُّذرة والفاصولياء بدأت
ُ
27
واخلريف ،وصي َد الغزالن يف مواسم املطر .وبالتدريج
فت َح الص ّي ُد وجم ُع الثمار طريقاً إلى الزراعة ،ومع تط ّور
فرص العود ِة إلى
تضاءلت
الزّراعة وزياد ِة االعتمادِ عليها،
ْ
ُ
الص ّيد وجمع ال ّثمار.
كا َن االنتقا ُل من الص ّيد واجلمع إلى الزراعةِ سريعاً بالنظر
ثمنَ .يتل ُئ
إلى ُعمر التاريخ
اإلنساني ،ولم يكن ذلك بال ٍ
ّ
ٍ
بإحاالت إلى الفيضانات والقحط ووباء
س
ُ
الكتاب املق ّد ُ
ً
ّ
فإن املمارسات املب ّكرة
ات،
ي
ّظر
ن
ال
إلحدى
ا
ووفق
اعون،
الط
ّ
ّ
املتعلّقة بالزراعة كانت مسؤول ًة عن تدمير مجرى نهر
دجلة ،ما أ ّدى إلى ّ
الطوفان الكبير يف األزمنة التورات ّية،
28
طوفان نوح.
املصري قادراً على إنتاج ثالثة أضعاف
ربا كان املُزار ُع
ُّ
ّ
29
ّ
ما كا َن يلز ُم من الطعام يف األلف ّية الثالثة قبل امليالد،
مصري يعود إلى عام  2000قبل
ضريح
لكن نقشاً على
ّ
ّ
ِ
مجتمعات
بوضوح إلى ال ّثمن الذي دفعته
امليالد يشي ُر
ُ
ٍ
الص ّيد واجلمع املستق ّرةُ نسب ّياً العتمادِ ها اجلديد على
الزراعةِ آنذاك:
ْ
حملت فيه
زمن..
«أنيْ ُت (حيفات وحورنر) ... 30يف ٍ
ْ
ً
ميوت جوعا على تلك الضفّة
األرض وكان الك ّل
ال ّري ُح
َ
ُ
متوت
ال ّرملية من اجلحيم ...كانت مص ُر العليا بأسرها
ُ
جوعاً حتّى بل َغ احل ُّد بك ّل امرئ أ ْن يأكل أطفاله  ...أصب َح
31
ندب يتض ّو ُر جوعاً.»...
البل ُد كلُّه مثل ُج ٍ
عيان على املجاعةِ آنذاك جاءت هذه املقول ُة
ومن شاهد ٍ
عن البؤس« :القلوب عنيفةّ ،
الطاعو ُن يسري عبر البالد،
ال ّد ُم يف ك ّل مكان...كثي ٌر من املوتى مدفونون يف النّهر..
إن النه َر د ٌم ،وما زا َل ال ّرجا ُل يشربون منه ...هكذا
ح ّقاً ّ
تغوص التّماسي ُح عميقاً بك ِّل حمولتها ...فالرجا ُل يذهبون
32
إليها مبحض إرادتهم».
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من منظور النباتات
ٍ
واسع من
طيف
الشعوب البدائ ّي ُة يف بيئتها على
عثرت
ُ
ٍ
املصادر الغذائ ّية وسيطرت عليها قبل أ ّيام الزراعة .كان
ٍ
هنالك أكث ُر من مائتَي ِ
صنف من النباتات املُزهرة
ألف
وحدها ،نذك ُر منها :آالف الفاكهة ّ
الطازجة ،واجلوز
واخلضراوات واحلبوب ،مع أننا ال نكا ُد نتع ّر ُ
ف على
ٍ
ببساطة لم تكن موجود ًة،
بعض منها .فنبت ُة القرنبيط
ٍ
اإلبهام
لكن قرنها كان بحجم
الفاصولياءُ كانت موجودةّ ،
ِ
وكانت حبوبُها صغير ًة ج ّداً .وكانت البندورة صغير ًة ج ّداً.
إن كثيراً من ّ
الطعام الذي نح ّبه اليوم ال يُذ ّك ُرنا شكلُه ّإل
ّ
قلي ً
كانت تؤ َك ُل قبل آالف األعوام.
بساللته القدمية التي
ْ
ال ُ
لم تبدأ الزراعة دون بعض املساعدة من النباتات نفسها،
محاوالت االنتقال
بعض التك ّيف من طرفها .فقد كانت
ِ
ُ
األولى هذه التي قا َم بها اإلنسا ُن نحو الزراعةِ  -تلك
ماح لبعض النباتات بعينها بالنّمو،
احملاوالت األولى يف ّ
الس ِ
وتشجيعها عليه ،وأخيراً زراعتها  -قد أنتجت تغي ّر ٍات
ُمؤ ّثر ًة يف النباتات نفسها .أعطت استجاب ُة النباتات لهذه
الناس دافعاً كي يك ّثفوا جهودهم ،وبدأت عمل ّية
احملاوالت
َ
التدجني باالزدهار -وال تزا ُل ُمستم ّر ًة حتّى يومنا هذا.
برمي
لقد كان تدجيناً  -وليس حضارة  -ذلك الذي بدأ
ِ
البذور ،فاحلصاد البسيط الذي كان الصيادون واجلامعون
عام أحدثَ
ٍ
تغيرات قليل ًة ج ّداً -
قد مارسوه على مدى ألف ٍ
ألن البذور غير احملصودة
أو أ ّنه لم يُحدثْها على اإلطالق ّ -
التي كانت تسقط على األرض هي التي كانت تُنت ُج األجيا َل
لكن الص ّيادين واجلامعني يف الواقع قد بدأوا
القادمةّ .
عمل ّية التدجني بتكثيفهم املتزايد للحصاد ،وبعنايتهم
بالبذور وزراعتها يف األوقات املالئمة .ومع ظهور البذار،
كانت البذو ُر احملصودة هي التي تُنت ُج األجيا َل التالية من
النباتات ،وقد غ ّيرت هذه البذور التاريخ.
إن الفعل البسيط املُتمثل بحصد بذور النباتات غير
ّ
ُ
دجنة ومن ث ّم رميها من جديد يف األرض أنت َج تغ ّي ٍ
رات
امل ّ
ً
ُ
واحلشائش
النباتات
ذات فائدةٍ كبيرةٍ لإلنسان.
ملحوظة َ
ُ
نشر
واألعشاب ،كما يعلم اجلميع ،بالغ ُة الكفاءة يف
ِ
بذورها .اعبُ ْر حق ً
ال يف بداية اخلريف وسوف تتس ّب ُب
يف تطاير مئات البذور يف كل ّ
اتاه ،أطل ْق كل َب َك فيه
ّ
َ
إن األعشاب واحلشائش
إليك
وسيعو ُد
مغطى بالبذورّ .
ً
ليست ُمص ّممة لالحتفاظ ببذورها بل لكي ُت ّررها
البر ّية
ْ

ّ
أخف النسائم ،إذ تعتمد
وتُسقطها بسهولة ،حتى يف
استمرار ّي ُة هذه النباتات على ُقدرتها على نشر بذورها.
ني كان الص ّيادون واجلامعون ميشون خالل صفوف
ح َ
القمح ،كانوا بالكاد يستطيعون حص َد ما ال يتجاو ُز نصف
ُ
يسقط على األرض،
كم ّية البذور املتو ّفرة 33.كان معظ ُمها
صد
وكانت البذور التي تتبقّى على ساق النبتة كي ُت َ
ٍ
الختالفات فيزيائ ّية بسيطة
يحدثُ لها ذلك يف الغالب
اختالفات ال تساه ُم يف استمرار ّيتها ،لكنّها مفيدةٌ ج ّداًٍ
ملن يحاو ُل جم َع البذور دون احلاجة إلى نشرها على
امتداد األرض .وقد جعل اجلم ُع الذي ال ُيك ُن تفاديه
ألنواع البذور غير املُشتّتة على األرض احلقو َل األولى التي
ٍ
مختلفة
أعشاب
زرعها أوائ ُل املُزارعني تتك ّون ابتدا ًء من
ٍ
ٍ
النابتة بر ّياً .وأ ّدى
اختالفاً كبيراً يف أحد جوانبها عن تلك
ٍ
نباتات ال تُشت ُِّت حبوبَها
رمي هذه البذور إلى إنتاج
تكرا ُر ِ
ٍ
نباتات تبقى بذو ُرها أو حبوبُها عليها حتى وإ ْن شقّ
ال مِ نج ً
صفو َفها املزار ُع حام ً
ال حا َّد ّ
الط َرف .من الناحية
اجلين ّية ،كان هذا التغيير طفيفاً ،وغالباً ما كان االختالف
ِ
النبات امل ُ ِ
شتت للبذور والنبات غير املُشتت يَنتُ ُج عن
ني
ب َ
ٍ
حاملني للعامل الوراثي .مع
جيني
واحد فقط أو
جني
ْ
ِ
ٍ
احلبوب غير املُشتِّتة للبذور ،كان بوسع الناس أ ْن يحصدوا
نسب ًة أكب َر من احلبوب يف احلقل ،فازدادت احلقول
احملصودة ،مانح ًة هؤالء املزارعني األوائل استجاب ًة
إيجاب ّية جلهودهم.
أن العدي َد من احلبوب يف أمريكا
ومن
ِ
املثير لالهتمامّ ،
ّ
الشمال ّية لم تك ْن قد ُد ّجنت ،فل ْم تط ِّور خاص ّي َة عدم تشتيت
البذور ،بسبب الطريقة التي كان الهنو ُد يحصدون بها
األعشاب البر ّية .منوذج ّياً ،كا َن الهنود يهزّون احلبوب من
َ
سالل ُمستخدمني عصا خشب ّية،
األعشاب ويُسقطونها يف
ٍ
ِ
وكانت احلبوب احملصودةُ بهذه الطريقة البارعة من النوع
ُ
ُ
ويحتفظ بخصائصه الب ّر ّية ،ولك ْن
إسقاطه،
الذي يسه ُل
ال البذو ُر ُهنا وال طريق ُة جمعها هما ما قادا إلى تدجني
(بعض احلبوب ،مثل
احلبوب املُستخ َدمة يف الغذاء.
ُ
ال ّثمام 34يف صحراء سونورا 35،جرى تدجينها يف أمريكا
الشمال ّية ،لكنّها ليست واسع َة االنتشار اليوم).
يع ُّد التغ ّي ُر إلى نباتات غير مشتِّتة للحبوب أكث َر خصائص
دجنةِ إدهاشاً وأسهلَها إدراكاً بالنسبة
احملاصيلِ امل ُ ّ
دجنة ال
لدارسي تاريخ الزراعة ،إذ ّ
إن احملاصيل امل ُ َّ

ٍ
زراعة ،ألنها تكون قد فقدت
تستطي ُع االستمرار دون
الكثير من آل ّيات البقاء على قيد احلياة ،ال س ّيما تلك
لكن ث ّم َة
اخلاص ّية البارعة املتم ّثلة يف تشتيتها للبذورَّ ،
املدجنة وتلك البر ّية .فحني
فورا َق أخرى بني النباتات
ّ
بدأت «الزّراعة»  -حتى يف أول أشكال استغالل النبات
َ
الصيد واجلمع  -وحيثُ كانت
وأبسطها على يد شعوب ّ
تعديالت أخرى يف
حدثت
عمل ّي ُة التدجني مستم ّر ًة،
ٌ
ْ
ضي يف أغلب األحيان.
النباتات على ٍ
نحو ع َر ّ
غالباً ما تبل ُغ بذو ُر النباتات الب ّر ّيةِ النّضو َج عبر فترةٍ طويلة
من الزّمن ،وهذا ُمفي ٌد لها ،أل ّنه يقلّل مخاط َر بعض احلوادث
احلبوب دفع ًة واحدة .كانت البذور
التي ميك ُن أ ْن تُد ِّمر
َ
ميت ث ّم ُحصدت على يد املزارعني األوائل هي تلك
التي ُر ْ
ٍ
التي نضجت يف ٍ
فإن
وقت
واحد  -يف يوم احلصاد ،لذا ّ
موحدةٍ استم ّرت لت َ
ُنشئ اجلي َل
النباتات النّاضجة يف تواري َخ ّ
القاد َم من النباتات يف حقول املزارعني .كان لل ُّذرة البدائ ّية
وع ّبادِ ّ
رؤوس عديدة من أجل تسهيلِ إنضاجها
الشمس
َ
ٌ
َ
َ
لكن ضغط التّدجني ،عمل ض ّد
خالل فترةٍ من الزّمنّ ،
فإن املنتجات الزراع ّية التجار ّية على اختالفها
ذلك ،لذا ّ
يلعب التدجني دوراً يف صنع
حتم ُل بذو َرها يف ٍ
رأس واحدُ .
الفارق الذي يالحظه املرءُ بني نبتةِ ع ّباد الشمس املتف ّرعة
ذات األزهار املتع ّددة والنّاميةِ على قارعة ّ
الطريق ،وبني
تنويعاتها األخرىِ ،
الساق الطويلةِ الوحيدة ،والرأس
ذات ّ
الضخم ،واملُعتنى بها يف احلدائق.
ومثلُها العديد من بذور النباتات البر ّية التي تُبرع ُم على
بعض احلبوب يف التربةِ فيما يبُرع ُم
نحو
عشوائي .ترق ُد ُ
ٍ
ّ
بعضها اآلخ ُر وينمو .ليس من أسلوب ّ
الطبيعة أ ْن تضع
ُ
َّ
ُ
ّ
ُ
ّ
دجنة فإنها ال
كل بيْضها يف سل ٍة واحدة ،أ ّما احملاصيل امل ّ
ُ
تشارك الطبيعة هذه امليزة .قبل آالف السنوات لم تكن
تلك البذور التي تنا ُم وال تنمو مع غيرها من البذور يف
ِ
الوقت املطلوب كي ُتص َد
حقول املزارعني تنض ُج يف
الس ِ
بات
فإن
بذو ُرها مع البذور األخرى ،لذا ّ
ّ
خاصي َة ُّ
هذه لم تك ْن تنتق ُل إلى البذور احملصود ِة يف العام التالي.
يُ ُ
أن احلبوب التي نبتّت أ ّوالً هي التي
ضاف إلى ذلكّ ،
36
ازدهرت أكثر ،فسبقت يف نضوجها النباتات األخرى،
وقد أنتجت بذوراً عديدة ُحصدت بدورها وأعي َد بذا ُرها،
اخلاصية.
وبالتالي أدامت فيها هذه
ّ
فترض أنه ما زال يفعل،
ُ
لقد جلب تدج ُ
ني النباتات ،ويُ
رؤى تربوية  -العددان 58-57
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تغ ّي ٍ
رات كثير ًة أخرى .تُو ّفر احلبوب الكبيرةُ تغذي ًة أكبر
أن النباتات من البذور
للنباتات املُستقبل ّية ،وهذا يعني ّ
خاصي ٌة ُمنافسة يف حالة األعداد الكبيرة من
الكبيرة لها
ّ
نباتات وبذوراً
البشر ،ويف نهاية املطاف فإنها تُنت ُج نسب ّياً
ٍ
أكثر ِص ّح ًة من َ
ُنتجها البذو ُر األصغر ،وتنج ُح
تلك التي ت ُ
ٍ
نسبة أكب َر من احملاصيل .هكذا
عام يف تشكيل
عاماً إثر ٍ
النباتات التي تعطي بذوراً صغير ًة نادر ًة ،وعب َر
أصبحت
ُ
حجم بُذور احملاصيل.
الزّمن زا َد ذلك من ِ
يف أمريكا الوسطى ،ط ّو ِ
رت ال ُّذرةُ سناب َل أطو َل ونُوى أكب َر
ٍ
بفضل هذه العمل ّية ،وبدأت تَنض ُج يف ٍ
واحد أكثر من
وقت
قرون ال
ٍ
ذي قبل ،وهذا ،مضافاً إلى تط ّور الفاصولياء إلى
تنفج ُر عند نضوجها ،جعل اجلم َع بني الذرة والفاصولياءِ
أساس األنظمة الغذائ ّية يف
ممكناً ،وما زال املز ُج بينهما
َ
ربا،
الصدفةِ ّ
أمريكا اجلنوب ّية والوسطى .وليس من قبيل ّ
ٍ
ببراعة فرانسيس مور البي 37يف كتابه (نظا ٌم
كما أشار
لكوكب صغير) ،أ ّن هذا املزيج ،وغيره من األنظمة
غذائي
ٍ
ّ
ُ
ٍ
خليط
غني بالبروتينات املك ِّملة ،فهو يحتوي على
الغذائ ّية ٌّ
الطعام املُج َّر ِب واملُخت َِبر عبر آالف السنني .وبال ّرغم
من
ِ
ني ٍّ
ِ
مئات
كل منها على بُعد
دم تدج ُ
من أ ّنه قد جرى يف القِ ِ
األميالِ من األخرى ،فإ ّن األصناف املتن ّوعة املُنتمي َة إلى
تي نبت َْت معاً يف املناطقِ ذاتها ،وكان
الفاصولياء وال ّذرة الب ّر ّي ْ
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احلاصدون ال يكادون يعثرون على واحدتها دون األخرى.
ربا يكون فقدا ُن عوامل احلمايةِ يف بعض النباتات -مثل
ّ
السامة ،وال ّد ِ
رنات املفرطة بأليافها -قد
األشواك ،واملا ّدة ّ
الناس بحمايةِ
ٍ
كنتيجة طبيع ّية للت ّدجني ،حيثُ بدأ
جاء
ُ
ِ
ِ
جدت هذه األنظم ُة
النباتات من
احليوانات الضاريةِ التي َو ْ
38
الدفاع ّية يف النباتات أص ً
ال حلمايتها منها .اختفت
مرارةُ امللفوف والباذجنان وبعض أنواع اليقطنيُ ،مفسح ًة
ٍ
إلنتاج املزيد من هذه النباتات ،ورافع ًة
لطاقة أكبر
املجا َل
ِ
ٍ
استجابات
أن النّباتات قد ط ّورت
جاذب ّيتها لدى النّاس ،كما ّ
ِ
املمارسات الزّراع ّية املُط ّبقة ،أو تك ّيفت معها،
جتاه أنواع
النباتات جين ّياً مع الزراعة.
حال ،فقد تالءمت
أي ٍ
ُ
وعلى ّ
ٍ
كنتيجة
تغييرات عديدة أُخرى يف النباتات
حدثت
وقد
ٌ
ْ
التغييرات املذكورةُ أعاله -عدم تشتيت
لتدجينها .كانت
ُ
البذور ،وزيادة حجم البذرة ،والنضوج يف وقت واحد،
السبات وآل ّيات ال ّدفاع  -هي تلك التي
وفقدان خاص ّية ّ
حدثت بفضل عمل ّية التدجني يف أغلب األحيان ،ويف
فات قد حدثت مبعرفةِ
اجلزء األكبر منها كانت هذه التك ّي ُ
املزارعني األوائل أو قبولهم الواعي لها أو بدونهما .لقد
جاءت كجزءٍ من احلالة العا ّمة حني بدأ الناس ميارسون
زرع بذور حصادهم.
الزراع َة عبر ِ

بطرق مفيدةٍ للبشر ّية ،كان
النباتات تتغ ّي ُر
كلّما كانت
ٍ
ُ
الناس ينجذبون أكثر نحو متطلّ ِ
بات الزّراعةِ ودوراتها.
ُ
مهارات الصيد وجمع الثمار تتراج ُع باستمرار
أخذت
ُ
تدريجي
نحو
أو تختفي مع تق ّدم الزراعة ،وبتغييره على ٍ
ّ
أمناط استخدام األرض والبيئات احملل ّية ،ص ّع َب انتشا ُر
الزراعة ،أكثر فأكثر ،العودةَ إلى الص ّيد واجلمع ،إذ أخذ
يتضاءل ما ميك ُن العودةُ إليه من مصادرهما .لقد كان
اخلاص ُة يف تعزيز التّبع ّية
لالعتماد على الزّراعةِ طر ُقه
ّ
املتزايدة.
وأثناء العمل ّيةّ ،
وط َد هذا االعتما ُد على الزراعةِ عالق َة
النّاس مع النّباتات القليلة اخلاضعة للتدجني .حفن ٌة صغيرةٌ
فقط من بني آالف النباتات الغذائ ّية التي كان يستخدمها
الصيادون-اجلامعون ،هي التي تُستخدم اليوم .وعاد ًة ال
ٍ
تسعة فقط (القمح ،األرز ،ال ُّذرة،
نرى من هذه احلفنة سوى
الشعير ،الذرةُ السكر ّي ُة/البيضاء ،البطاطا ،والبطاطا
السكر ،وفول الصويا) وهي
احللوة (نبتة املتسلق) ،قصب ّ
تش ّك ُل أكث َر من ثالثة أرباع مساهمة مملكة النّبات يف طاقةِ
نباتات
اإلنسان 39.يف بعض البلدان أو املناطق تكتسب
ٌ
أخرى األهم ّية ،ولك ْن يف املجمل فإ ّن  130صنفاً من النبات
فقط هي التي تُغ ّذينا .واجلدي ُر باملالحظة ،أ ّنه بعد انتهاء
االندفاعةِ األولى نحو الزراعة ،ط ّوع أسال ُفنا يف العصر
احلجري فعل ّياً ك ّل محاصيلنا الغذائ ّية وأخضعوها للزراعة.
ّ
ُ
ومن بني أكثر من ربع مليون مما يتو ّف ُر من النباتات املزهرة،
ّ
ني حوالي ( 250 - 200باستثناءِ أصناف نباتات
مت تدج ُ
40
الزّينة ،وال ّرعي ،ونباتات الغابات ،وكان ذلك إجنازاً غير
كي نُثَ ّمنه.
ٍ
مسبوق ال نكا ُد نتو ّقفُ عندهُ ْ
على ال ُّرغم من التّقدم الهائل يف علم وراثة النبات وإنتاج
ٍ
دجن سوى
أصناف من النباتاتّ ،
فإن اإلنسا َن احلديثَ لم يُ ّ
بعض العلماء
بضعةِ محاصيل غذائ ّية أساس ّية  -وإ ْن كان ُ
إن ما نأكلُه اليو َم ندي ُن به
دجن أ ّياً منهاّ .
يقولون إ ّنه لم يُ ّ
كبير ألسالفنا املجهولني ،ولعمل ّي ٍة ابتدأت يف
نحو ٍ
على ٍ
احلجري احلديث طوي ً
ال قبل تدوين التّاريخ .وما
العصر
ّ
ً
زال العديد من الشعوب املجهولة اليو َم منخرطا يف هذه
العمل ّية  -عمل ّية تدجني النبات طويلةِ املدى.
لم يتبقّ يف عاداتنا الغذائ ّية سوى الشيء القليل ال ّدال
على اعتمادنا احلديث على األغذية الب ّرية .ولم يكن إال

النباتات املزروعة
يف القرن الثاني قبل امليالد أ ْن أصبحت
ُ
البشري يف مراكز الزراعة
تش ّك ُل أكث َر من نصف الغذاء
ّ
عام مثل أمريكا
تلك التي يبل ُغ عم ُرها عشرةَ آالف ٍ
البري يف املتاجر بوصفه
عرض األر ُّز
الوسطى 41.واليو َم يُ ُ
ّ
حبوب أو
أي
ٍ
طعاماً شه ّياً ،لك ْن ين ُد ُر أ ْن يج َد املرءُ اآل َن ّ
ٍ
دج ٍنة يف ال ّدول املُتق ّدمة.
خضراوات أخرى غي َر ُم ّ
السرمق األبيض
ُ
بعض النباتات مثل رِ ْجلِ اإلوز ،أو ّ
دج ُن يف أمريكا الشمال ّية ،اختفى
الذي كا َن يُز َر ُع و ُر ّبا يُ ّ
ٍ
ببساطة من قائمة األطعمة املُستخ َدمة ،وال يتو ّف ُر اآلن
42
ٍ
كعشبة عاد ّية .يف غرب أفريقيا ،يتراجع استخدام
سوى
ٍ
ارتداد إلى حالته
األر ّز األفريقي ويشه ُد حال ّياً مرحل َة
بات يُع ُّد
الب ّرية ،ذلك الذي كان ما ّد ًة أساس ّي ًة يف الغذاء َ
43
اآلسيوي».
احلشائش يف حقل «األر ّز
اآل َن من
ِ
ّ
أ ّما «ا ُ
فإن استخدامها بدأ بالتراجع
خل ّبازة» البر ّية
ّ
أص ً
ال يف القرن احلادي عشر ،واآلن صارت يف عدادِ
44
كتاب (ستورتيفانس للنباتات
خصص
احلشائش.
ُ
ّ
45
ٍ
صفحة فقط
الغذائ ّية يف العالم) خمسة أسطر من 686
46
سجل (قاموس النباتات املفيدة) سوى
لهذا النّبات؛ ولم يُ ّ
ٍ
إحالة عابرةٍ الستخداماته يف العالجات املنزل ّية ،يف حني
الصني القدمية.
أ ّنه كان أهم خضراوات ّ
اليو َم يُعث ُر على األغذية البر ّية بصورة أكثر اعتياد ّي ًة
يف دول العالم الثالث .يُشي ُر مقا ٌل حديثٌ حول النظام
أن العداءات القبل ّية والكوارث
الغذائي يف إثيوبيا إلى ّ
ّ
الطبيع ّية ج ّددت اعتما َد الناس على النباتات البر ّية،
ومازال بقاءُ بعض ال ّرهبان وال ّراهبات على قيد احليا ِة
كبير منه إلى النباتات
يف املناطق املنعزلة يعو ُد يف جزء ٍ
ً
ُ
املكسيك أ ْن ُتدثَ نوعا من اإلنعاش
البر ّية 47.حتاو ُل
لألغذية البر ّية الغن ّية ،ويف ال ّدول املتق ّدمة ،يتزاي ُد عد ُد
الناس الذين يجمعون ّ
البري القابل لألكل على
الطعا َم
ِ
ّ
سبيل الهواية.
ولكن هذه هي االستثناءات ،وعلى ال ُّرغم من التّقليل
الواضح من أهم ّيتها على يد أنظمة جمع إحصائ ّيات
إنعاش أو كارث ٌة
العالم الزراع ّية ،وما لم حتدثْ محاول ُة
ٍ
طبيع ّية ،فإننا نشه ُد عمل ّية إلغاءٍ ملجتمعات الص ّيد واجلمع
وللنباتات التي كانت تستخدمها.
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