من ذئب إلى

كلب)*(

يتسابق العلماء إلى ّ
حل لغز دام طويالً عن كيفية
تطور آكل اللحوم الضخم الخطر ليصبح أفضل صديق لنا.
> .Vمور ِّل<
باختصار
كZان الZكلب الZنوع األول الZذي اسZتأنZسه اإلنZسان .وعZلى الZرغZم مZن سZنوات عZديZدة مZن الZبحث
الZعلمي ،ال يZزال الZعلماء فZي صZراع ملZعرفZة أيZن حZدث ذلZك ومZتى وكZيف .ألZقت دراسZات حZديZثة
حZول الZدنZا  DNAالZضوء عZلى أسZالف الZكلب الZذئZبي ،وكZذلZك هZناك مشZروع طZموح فZي الZطريق
مZن أجZل الZتوصZل إلZى الZتوقZيت واملZكان الZذي حZصل فZيه اسZتئناس الZكلب .وأمZثال هZذه الZرؤى
ستكمل األدلة حول كيفية تحوّل العالقة بني اإلنسان والكلب عبر اآلالف السنني الالحقة.

عZندمZا كZنتَ تZعتني بZالZكالب والZذئZاب الZبريZة مZنذ أن كZانZت صZغيرة ال تZتجاوز أعZمارهZا األسZبوع وأرضZعتها
بZرضZاعZة الحZليب ورعZيتها لZيال ونZهارا ،كZنتَ تZعي تZمامZا االخZتالفZات بZينها .ومZنذ عZام  ،2008قZامZت عZاملZة
السZZلوك > .ZڤZZيرانZZي< ]مZZن مZZركZZز عZZلوم الZZذئZZب فZZي الZZنمسا[ وزمZZالؤهZZا بZZتربZZية الZZنوعZZني كZZليهما مZZن أجZZل
الZZتوصZZل إلZZى اإلجZZابZZة عZZن السؤال »مZZا الZZذي يZZجعل الZZكلب كZZلبا والZZذئZZب ذئZZبا؟« وفZZي هZZذا املZZركZZز ،يZZراقZZب
ويZدرس الZباحZثون أربZع مجZموعZات مZن الZذئZاب وأربZع مجZموعZات مZن الZكالب ،تZتكون كZل مجZموعZة مZنها بZني
حZيوانZني إلZى سZتة حZيوانZات .وقZام الZباحZثون بZتدريZب الZذئZاب والZكالب لZتطيع أوامZر أسZاسZية لZتمشي وهZي
تحZمل طZوقZا فZي رقZبتها وتسZتعمل أنZفها لZتنقر شZاشZة الZحاسZوب كZي تZتأهZل لZفحوص اإلدراك .ومZع أن هZذه
الZذئZاب عZاشZت مZع الZباحZثني وتZعامZلت مZعهم سZبع سZنوات ،إال أنZها احZتفظت بZعقلية وسZلوك مسZتقلني بZما
ال يشبه الكالب.
تZقول >ڤZيرانZي<» :اتZرك قZطعة مZن اللحZم عZلى الZطاولZة وقZل لZواحZد مZن كZالبZك كZلمة ال! إنZه لZن يZأخZذهZا«.
لZكن الZذئZاب تZتجاهZلك .إنZها تZنظر إلZى عZينيك وتZنتزع قZطعة اللحZم .فهZذه تجZربZة مZربZكة جZازمZة مZرت بZها
>ڤ ZZيران ZZي< ف ZZي أك ZZثر م ZZن م ZZناس ZZبة .وع ZZندم ZZا ح ZZدث ذل ZZك ،ت ZZساءل ZZت م ZZرة أخ ZZرى ك ZZيف أص ZZبح ال ZZذئ ZZب ك ZZلبا
مستأنسا.
وتس ZZتطرد >ڤ ZZيران ZZي< ق ZZائ ZZلة» :ال ي ZZمكنك أن ت ZZقتني ح ZZيوان ZZا الح ZZما ك ZZبيرا ل ZZيعيش م ZZعك وي ZZتصرف به ZZذا
الشكل ،فأنت تحتاج إلى حيوان مطيع مثل الكلب يتقبل كلمة ’ال‘«.
ل ZZقد اك ZZتشف ب ZZاح ZZثو امل ZZرك ZZز أن ZZه م ZZن امل ZZمكن أن ي ZZكون ف ZZهم ال ZZكلب ل ZZكلمة »ال« ب ZZاملطلق م ZZرت ZZبطا ب ZZترك ZZيبة
مج ZZموع ZZته  ،packول ZZيس ك ZZما ه ZZو ب ZZمفهوم امل ZZساواة ع ZZند ال ZZذئ ZZاب ال ZZذي ه ZZو م ZZفهوم اس ZZتبدادي أم ZZري.
والحZظت >ڤZيرانZي< أنZه مZن املZمكن أن تZتناول الZذئZاب طZعامZها مZع بZعض ،وأن الZذئZاب الZتابZعة واألقZل مZرتZبة
مِ Z
Zهيمن
) subordinateذئZاب املZرتZبة الZثانZية والZثالZثة ...إلZخ( ال تZبتعد عZن الZطعام حZتى ولZو َّZ
كشZZر ذئZب ُ
 dominantوكZشف عZن أنZيابZه وأصZدر هZديZرا أو دمZدمZة عZلى الZذئZاب األقZل مZنزلZة .إن هZذا السZلوك لZيس
صZZحيحا بZZني جZZماعZZات الZZكالب ،لZZكنني الحZZظت أن الZZكالب املZZرؤوسZZة نZZادرا مZZا تZZأكZZل فZZي الZZوقZZت نZZفسه مZZع
الZكلب املZهيمن وحZتى أنZها ال تZحاول ذلZك .وتZشير دراسZاتZهم أيZضا إلZى أنZه بZدال مZن أن تZتوقZع املZشاركZة فZي
نشاطات ومهام مع البشر ،فإن الكالب تريد ،بكل بساطة ،أن يقال لها ما يجب فعله.

كZZيف تZZحول الZZذئZZب املسZZتقل ذهZZنيا إلZZى كZZلب مZZطيع يZZنتظر األوامZZر؟ ومZZا الZZدور الZZذي أدّاه اإلنZZسان الZZقديZZم
لتحقيق هZZذا الZZعمل الZZفذ الZZذي ح Zيّر >ڤZZيرانZZي< الZZتي تZZقول» :أحZZاول أن أتZZصور كZZيف فZZعلوا ذلZZك ،إنZZني
حقيق ًة غي ُر قادرة على ذلك«.
ليسZت >ڤZيرانZي< الZوحZيدة فZي حZيرتZها .ومZع أن الZباحZثني نZجحوا فZي تحZديZد زمZان ومZكان وأسZالف مZعظم
األنZواع املسZتأنZسة مZن خZراف ومZاشZية إلZى الZدجZاج ،وحZتى خZنازيZر غZينيا ،إال أنZهم ال يZزالZون فZي جZدال
حZول أحZسن صZديق وفZيّ لZنا وهZو الZكلب املسZتأنZس  .Canis familiarisويZدرك الZعلماء أيZضا ملZاذا طZوّر
البشZZر تZZلك الZZحيوانZZات املسZZتأنZZسة – مZZن أجZZل الZZحصول عZZلى مZZصدر طZZعام لZZيكون فZZي مZZتناول الZZيد  -إال
أنZهم مZازالZوا ال يZعرفZون مZا الZذي ألZهمنا لZلسماح آلكZل لحZم كZبير لZيصبح عZضوا فZي األسZرة .ومZع ذلZك كZانZت
الكالب أول األنواع املستأنسة ،لكنه ال يزال هناك غموض حول لغز أصلها.
ومZZن أجZZل حZّ Zل الZZغموض الZZذي يZZلف هZZذا الZZلغز ،يZZقوم الZZعلماء بZZربZZط األمZZور بZZعضها بZZبعض .لZZقد تZZوصZZل
الZعلماء ،خZالل الZسنوات الZقليلة املZاضZية ،إلZى اكZتشافZات عZديZدة ،ويZمكنهم الZقول اآلن بZثقة ،بZعكس األقZوال
املZZتناقZZلة ،إن الZZكالب لZZم تنحZZدر مZZن نZZوع الZZذئZZب الZZرمZZادي الZZذي ال يZZزال يZZعيش فZZي مZZعظم أنZZحاء الZZنصف
الZشمالZي لZلكرة األرضZية ،مZن أالسZكا وسZيبيريZا لZيصل إلZى املZملكة الZعربZية الZسعوديZة ،إنZما تنحZدر مZن ذئZب
مZZنقرض غZZير مZZعروف .كZZذلZZك فZZإنZZهم مZZتأكZZدون مZZن أن هZZذا االسZZتئناس حZZدث عZZندمZZا كZZان اإلنZZسان ال يZZزال
صيادا-

جامعا)(١

وليس بعد أن اعتمد على الزراعة ،كما اقترح بعض الدارسني.

وفZZي أي زمZZان وفZZي أي مZZكان أصZZبحت الZZذئZZاب كZZالبZZا؟ ومZZا إذا كZZان قZZد حZZدث ذلZZك مZZرة واحZZدة فZZقط؟ إنZZها
مج ZZموع ZZة م ZZن األس ZZئلة ق ZZام ف ZZريق ك ZZبير م ZZن ال ZZباح ZZثني م ZZكوّن م ZZن ع ZZلماء م ZZتنافس ZZني ب ZZصياغ ZZتها وب ZZدؤوا
بZZمعالZZجتها .ويZZقوم هؤالء الZZباحZZثون اآلن بZZزيZZارة املZZتاحZZف والZZجامZZعات واملZZعاهZZد فZZي جZZميع أنZZحاء الZZعالZZم
لZدراسZة مZا تZحويZه مZن مسZتحاثZات الZكلبيات) (٢وعZظامZها ،ويZطلعوا عZلى الZعينات الZجينية لZلكالب والZذئZاب
الZZقديZZمة والحZZديZZثة لZZلقيام بZZأوسZZع دراسZZة مZZقارنZZة شZZامZZلة حZZتى اآلن .وعZZند االنZZتهاء مZZن هZZذه الZZدراسZZات،
سZيصبح الZعلماء قZريZبني جZدا مZن مZعرفZة مZتى وأيZن بZدأت الZذئZاب طZريZقها لZتصبح مZرافZقتنا املؤتZمَ نة ،حZتى
ولZو لZم يZعرفZوا بZالZضبط كZيف .وسZتتم اإلجZابZات عZن هZذه األسZئلة بسZبب الZكم املZتنامZي ملZا سZنعرفZه عZن كZيف
يتآثر البشر والكالب ،بعد أن صيغت وتوطدت هذه العالقة.

إشارات

مختلطة)**(

عZZندمZZا وصZZل اإلنZZسا ُ
Zب الZZرمZZادي
ن الحZZديZZث إلZZى قZZارة أوروبZZا ،ربZZما قZZبل نZZحو  45 000سZZنة ،واجZZه الZZذئَ Z
Zب الضخ ZZم ال ZZذي ط ZZارد ح ZZيوان ZZات ال ZZصيد ال ZZكبيرة م ZZثل
وأن ZZماط ZZا أخ ZZرى م ZZن ال ZZذئ ZZاب ،ب ZZما ف ZZي ذل ZZك ال ZZذئ َ Z
املZامZوث) .(٣وفZي ذلZك الZزمZان كZانZت الZذئZاب قZد أثZبتت أنZها مZن األنZواع األكZثر نZجاحZا وتZأقZلما فZي فZصيلة
الZكلبيات  ،the canidحZيث انتشZرت عZبر أوراسZيا إلZى الZيابZان والشZرق األوسZط وشZمال إفZريZقيا .وهZي لZم
تZتقيد بZالZعيش فZي نZمط بZيئي واحZد ،بZل ازدهZرت فZي الZتونZدرا والZسهوب والZصحاري والZغابZات واملZناطق
الZZساحZZلية واملZZناطق املZZرتZZفعة فZZي هZZضبة الZZتيبت .وقZZد تZZنافسZZت مZZع البشZZر الZZذيZZن وصZZلوا حZZديZZثا مZZن أجZZل
الZفريZسة نZفسها  -املZامZوث والZغزال والZثور الZبري ووحZيد الZقرن الZصوفZي والZظباء والZخيل .وعZلى الZرغZم
مZZن هZZذا الZZتنافZZس ،كZZان يZZبدو أن هZZناك نZZوع Zا ً مZZن الZZذئZZاب ،ربZZما نسZZل الZZذئZZب الضخZZم ،بZZدأ بZZالZZعيش قZZرب
امل ZZجتمعات البش ZZري ZZة .واتفق ال ZZعلماء ،ل ZZسنوات ع ZZدي ZZدة ،ب ZZنا ًء ع ZZلى أج ZZزاء ص ZZغيرة م ZZن ال ZZجينوم )امل ZZادة
الZوراثZية(  ،genomeعZلى أن هZذا الZنوع كZان الZذئZب الZرمZادي الحZديZث  Canis lupusوأن هZذا »الZكلبي«
 canidوحده هو الذي تطور وأعطى الكالب.

!

!

إال أن ع ZZلماء ال ZZوراث ZZة اك ZZتشفوا ف ZZي الشه ZZر  1/2015أن ه ZZذه »ال ZZحقيقة« ال ZZتي ص ZZمدت ل ZZفترة ط ZZوي ZZلة
خZZاطZZئ ٌة .فZZقد نZZتجت مZZن الZZتهجني املZZتكرر بZZني الZZذئZZاب الZZرمZZاديZZة والZZكالب الZZتي تZZتشارك بZZنحو  %99.9مZZن
دنZاهZم  ،their DNAإشZارات مZضللة لZلدراسZات األولZى .وال يZزال مZثل هZذا الZتزاوج بZني الZنوعZني مسZتمرا
إلZى يZومZنا هZذا :كZانZت الZذئZاب ذات الZفرو األسZود تسZتقبل جZينات هZذا الZلون مZن الZكالب كZما كZانZت كZالب
الZراعZي فZي جZبال جZورجZيا الZقوقZازيZة تZتزاوج بZالZذئZاب املحZلية الZتي كZانZت أسZالفZها الZهجينة مZوجZودة فZي
جZماعZات الZنوعZني ،وأن  %3-2مZن نZماذج الZحيوانZات املZدروسZة كZانZت تZشكل أولZى الجZماعZات الZهجينة مZن
الZZجيل األول) .زيZZادة فZZي مZZوضZZوع االمZZتزاج الZZوراثZZي ،نشZZر الZZباحZZثون فZZي عZZدد الشهZZر  6مZZن مجZZلة عZZلم
الZZحياة املZZعاصZZرة  Current BiologyمZZقا ً
ال حZZول تسZZلسل الZZدنZZا  DNAملسZZتحاثZZة) (4ذئZZب يZZبلغ عZZمرهZZا
 35 000سZنة تZم الZحصول عZليها مZن سZيبريZا ،يZبدو »فZي املZقال« أن هZذا الZنوع قZد أسZهم فZي دنZا الZكالب
التي تعيش في خطوط العرض املرتفعة مثل كالب اإلسكيمو عبر التزاوج البالغ في القدم(.
لZZقد بَZَّ Zني تحZZليل جZZميع جZZينومZZات  genomesالZZكالب والZZذئZZاب الZZحية الZZذي نشZZر فZZي الشهZZر ،1/2015
بZZأن فZZصيلة كZZالب الZZفيدو  FidoليسZZت مZZن سZZاللZZة الZZذئZZب الZZرمZZادي الحZZديZZث .وعZZوضZZا عZZن ذلZZك يZZصنف
الZنوعZني فZي مجZموعZتني قZريZبتني مZن بZعضهما ،وقZد انحZدرا مZن سZلف غZير مZعروف يZفترض أنZه مZنقرض.
ويZZقول > .RويZZن< ]عZZالZZم وراثZZة الZZتطور مZZن جZZامZZعة كZZالZZيفورنZZيا فZZي لZZوس أنجZZلوس[» :كZZانZZت وجZZهة نZZظر
اسZتمرت فZترة طZويZلة بZأن الZذئZب الZرمZادي الZذي نZعرفZه اآلن كZان مZوجZودا مZنذ مZئات آالف الZسنني ،وأن الZكلب
انحZدر مZنه« .ويسZتطرد >ويZن< قZولZه» :نZحن مZندهZشون مZن أن ذلZك غZير صZحيح« .وقZد تZرأس >ويZن<
أول دراسZة جZينية اقZترحZت وجZود عZالقZة األسZالف-األنZسال بZني الZنوعZني ،وحZديZثا كZان واحZدا مZن بZني 30
مؤلZفا نشZروا آخZر دراسZة فZي مجZلة املZكتبة الZعامZة لZلعلوم  -جZينيات  PLOS GeneticsتZزيZل زيZف هZذه
الفكرة.
ومZن املZمكن أن تظهZر مZفاجZآت أكZثر نZتيجة لZلجهود املZتكررة مZن أجZل حZسم قZضية زمZان اسZتئناس الZكالب
ومZكانZه .لZقد تZركZت الZدراسZات الZسابZقة آثZارا مZشوشZة .وركZز أول تحZليل أُجZري فZي عZام  1997عZلى الZفروق
الZZجينية بZZني الZZكالب والZZذئZZاب الZZرمZZاديZZة ،واسZZتنتج مZZن هZZذه الZZدراسZZة أن الZZكالب قZZد اسZZتؤنسZZت قZZبل 000

 135سZنة .وأشZارت دراسZة نشZرت فZيما بZعد ،اشZترك فZيها بZعض الZباحZثني مZن املجZموعZة نZفسها ،إلZى أن
الZكالب قZد نZشأت فZي الشZرق األوسZط .لZكن تحZليال آخZر نشZر عZن نZتائZج دراسZة  1500عZينة مZن دنZا الZكالب
الحZZديZZثة فZZي عZZام  ،2009حZZاول الZZباحZZثون فZZي هZZذه الZZدراسZZة أن يZZبرهZZنوا عZZلى أن أول اسZZتئناس لZZلكالب
حZZدث فZZي جZZنوب الZZصني قZZبل أقZZل مZZن  16 300سZZنة .بZZعد ذلZZك قZZارن فZZريق مZZن الZZعلماء فZZي سZZنة 2013
املZادة الZوراثZية

املZيتوكZونZدريZة)(5

لZلكالب األوروبZية الZقديZمة والZكالب األمZريZكية والZذئZاب بZما لZدى نZظيراتZها

الجديدة .واستنتجت الدراسة أن الكالب نشأت في أوروبا قبل ما بني  32 000و 19 000عام.
ويZقول عZالZم الZتطور > .GالرسZون< ]مZن جZامZعة أكZسفورد[ الZذي سZاهZم حZديZثا فZي إطZالق بZرنZامZج مZتعدد
املZعارف حZول اسZتئناس الZكالب ،إن الZدراسZات الZسابZقة ،عZلى الZرغZم مZن أهZميتها إال أنZها ال تZزال قZاصZرة عZن
إعZطاء إجZابZة واضZحة .وقZد ب ّZني >الرسZون< أخZطاء دراسZات عZام  1997و  2009بسZبب اعZتمادهZا بZشكل
خZاص فZقط عZلى دنZا الZكالب الحZديZثة وعZلى عZدد محZدود مZن الZعينات مZن مZواقZع جZغرافZية محZدودة .ويZقول
>الرس ZZون<» :ال نس ZZتطيع ح ZZل ه ZZذه امل ZZشكلة ب ZZاس ZZتخدام ال ZZحيوان ZZات الح ZZدي ZZثة ف ZZقط ك ZZناف ZZذة ل ZZلنظر إل ZZى
املZاضZي« .ويZتابZع >الرسZون< قZولZه» :إن الZدراسZات املZعتمدة عZلى دنZا كZلب حZديZث غZير كZافZية ألن الZناس
كZانZوا يZتنقلون ويZهجنون الZكالب مZرات عZديZدة فZي مZعظم أنZحاء الZعالZم؛ مZما نZتج مZنه تZلطيخ أو تZغيير فZي
مZوروثZها الZجيني) «.(6إن أي إشZارات إقZليمية مZن املZمكن أن تZساعZد عZلى تZعرف مZكان االسZتئناس الZذي فُ ِZقد
منذ زمن بعيد.
ولZكي تZصبح الZصورة أكZثر ضZبابZية ،يشZرح >الرسZون< قZائZال» :تنتشZر الZذئZاب بZشكل واسZع فZي أنZحاء
الZعالZم« .وبZاملZقابZل ،يZشير هZذا ال ِ
ZعالZم إلZى أن مZدى انZتشار أسZالف مZعظم األنZواع األخZرى املسZتأنZسة مZثل
الخراف والدجاج هو أقل ،وبذلك يكون تعقب أصولها أكثر سهولة.
وي ZZظن >الرس ZZون< أن ج ZZماع ZZات م ZZختلفة ج ZZغرافZ Zيّا م ZZن أس ZZالف ن ZZوع ال ZZذئ ZZب س ZZاه ZZمت ف ZZي ت ZZكوي ZZن ال ZZكلب
الحZديZث .وهZذا الحZدث لZيس الZوحZيد مZن نZوعZه ،حZيث ب ّZني >الرسZون< أن الZخنازيZر قZد اسZتؤنسZت مZرتZني،
م ZZحيّرة م ZZن ب ZZلجيكا
م ZZرة ف ZZي الش ZZرق األدن ZZى وم ZZرة ف ZZي أوروب ZZا .وب ZZشكل م ZZثير ل ZZاله ZZتمام ،ت ZZلمح أح ZZاف ZZير ُ
وجZمهوريZة الZتشيك وجZنوب غZرب سZيبيريZا تZعود إلZى  36 000و  33 000سZنة خZلت ،إلZى مZالمZح خZليط
ذئ ZZب وك ZZلب ،إل ZZى إم ZZكان ZZية ح ZZصول ث ZZالث ZZة أح ZZداث مس ZZتقلة مل ZZحاوالت اس ZZتئناس م ZZن ذئ ZZب س ZZلفّ .
إال أن
الخصائص التشريحية لهذه األحافير وحدها ال تستطيع اإلجابة عن السؤال »من أين أتى الكلب؟«

!
اجZلس وابق :كZلب فZي مZركZز عZلم الZذئZب خZارج مZديZنة ڤZيينا فZي الZنمسا يZنتظر اإلذن كZي يZأكZل .وتZفتقر الZذئZاب ،حZتى
التي ربّاها البشر ،إلى احترام سلطة اإلنسان.

ومZZن أجZZل حZZل لZZغز اسZZتئناس الZZكلب يسZZتخدم >الرسZZون< ومZZشاركZZوه طZZريZZقتني أسZZاسZZيتني فZZي دراسZZة
الZخنازيZر :إنZهم يZقومZون بتحZليل شZامZل آلالف الZعينات مZن دنZا الZكالب والZذئZاب الحZديZثة والZقديZمة مZن أفZراد
مZZن جZZميع أنZZحاء الZZعالZZم ،ويسZZتخدمZZون أيZZضا طZZريZZقة جZZديZZدة لZZقياس الZZعظام تZZدعZZى املZZقاسZZات الZZشكلية
الZهندسZية) .(7وتZساعZد هZذه الZطريZقة الZعلماء عZلى تZقييم صZفات مZعينة ،مZثل انZحناءات الجZمجمة ،وبZذلZك
تZكون أفZضل ملZقارنZة عZظام األفZراد .واعZتمد الZباحZثون سZابZقا بZاملZقام األول عZلى طZول خZطم  snoutالZكلبيات
وحجZZم األنZZياب مZZن األسZZنان مZZن أجZZل تZZمييز الZZكالب عZZن الZZذئZZاب .وبZZشكل عZZام تZZكون خZZطوم الZZكالب أقZZصر
وأنZZيابZZها أصZZغر وأسZZنانZZها أكZZثر ازدحZZامZZا مZZن الZZذئZZاب .ويZZجب أن تZZشير هZZذه الZZطريZZقة الجZZديZZدة إلZZى فZZروق
أكZثر .كZما يZجب أن تZعطي هZذه الZطرق مZعا تZفاصZيل أكZثر دقZة حZول اسZتئناس الZكلب أكZثر مZن أي طZريZقة
أخرى حتى اآلن.

مقاربات

أقرب)***(

مZع أن األسZئلة حZول أيZن ومZتى تZم اسZتئناس الZكالب ال تZزال مZفتوحZة ،تZوجZد لZدى الZعلماء اآلن فZكرة عZامZة
عZن طZبيعة املZجتمع البشZري الZذي كZان قZد أقZام أول عZالقZة وثZيقة بZالZكالب .وربZما لZيس مZن املZدهZش أيZضا أن
هZذا الZتساؤل قZد أثZار جZدالً عZبر الZسنني .ويZحاول بZعض الZدارسZني قZبول أن املZجتمعات الZزراعZية املسZتقرة
كZانZت لZها األولZويZة .وعZلى كZل حZال دخZلت أنZواع أخZرى مZن الZحيوانZات املسZتأنZسة عZالZم اإلنZسان بZعد أن بZدأ
يZZعتمد عZZلى الZZزراعZZة واالسZZتقرار .إال أن بZZاحZZثني آخZZريZZن نسZZبوا ذلZZك إلZZى مZZجتمعات صZZياديZZن -جZZامZZعني
آخZريZن نZظرا القZتنائZهم الZكالب أوال .ويZقول >ويZن< إن أحZدث دراسZة قZام بZها فZريZقه حZول الZدنZا قZد أنهZت
هZذا الجZزء مZن الZنقاش .وهZو يؤكZد أن »اسZتئناس الZكلب حZدث قZبل الZثورة الZزراعZية« ،ويؤكZد كZذلZك أن ذلZك
قZد حZدث عZندمZا كZان البشZر ال يZزالZون صZياديZن -جZامZعني« ،قZبل مZنذ نZحو  32 000إلZى  18 000سZنة.
)يعتقد أن الزراعة قد بدأت بشكل واسع في الشرق األوسط قبل  12 000سنة تقريبا(.
ويZعيدنZا هZذا االكZتشاف إلZى األسZئلة الZتي طZرحZتها >ڤZيرانZي< ومZعظم األشZخاص الZذيZن يZقتنون كZالبZاً
ويZحبونZها .كZيف فZعل ذلZك هؤالء الZصيادون -الZجامZعون ذلZك؟ وهZل فZعلوا؟ وإذا مZا كZانZت الZكالب األولZى -
الZZتي مZZن املZZهم أن نZZتذكZZر أنZZها قZZد تZZبدو أكZZثر قZZربZZا إلZZى الZZذئZZاب مZZنها إلZZى الZZكالب  -قZZد أصZZبحت كZZما هZZي
عليه اآلن؟
ويZZعود الZZجنس  CanisإلZZى مZZا يZZقارب  7مZZاليZZني سZZنة ،ومZZع أن بZZعض أفZZراد تZZلك املجZZموعZZة مZZثل ابZZن آوى
والZZذئZZب اإلثZZيوبZZي عZZاشZZت فZZي إفZZريZZقيا الZZتي تُZZعد مهZZد مZZيالد اإلنZZسان ،إال أنZZه ال يZZوجZZد أي دلZZيل عZZلى أن
البشZر األوائZل قZد حZاولZوا اسZتئناس أي مZنها .ولZم تZنشأ الZعالقZة الZثالثZية بZني اإلنZسان والZكلب والZذئZب إال
بعد أن انتشر اإلنسان الحديث من إفريقيا إلى أوروبا قبل  45 000سنة.
وجZZاءت تZZلميحات حZZول تZZطور الZZعالقZZة بZZني الZZكلبيات واإلنZZسان الحZZديZZث مZZن سZZجالت أحZZفوريZZة وآثZZاريZZة.
لZZ ZنأخZZ Zذ مZZ Zثال بZZ ZقايZZ Zا الZZ Zكلبيات الZZ Zتي اكZZ Zتشفت بZZ Zني عZZ ZامZZ Zي  1894و 1930فZZ Zي مZZ Zنطقة پZZ ZردمZZ ZوسZZ Zتي
 ،PředmostíوهZي مسZتوطZنة عZمرهZا  27 000سZنة تZقريZبا تZقع فZي وادي ِبZكاڤZا  BečvaوهZي اآلن جZزء
مZZن جZZمهوريZZة الZZتشيك .ويُطلق عZZلى هؤالء الZZناس الZZقدمZZاء الZZذيZZن عZZاشZZوا ومZZاتZZوا فZZي هZZذه املZZنطقة اسZZم
ال ZZگراف ZZتيني  the Gravettiansنس ZZبة إل ZZى م ZZوق ZZع ش ZZبيه م ZZن ن ZZاح ZZية اآلث ZZار ال ZZثقاف ZZية ف ZZي الگ ZZراڤِ ZZت La
 GravetteبZفرنZسا .وكZان الZگرافZتيون الZتشيك صZياديZن لZلمامZوث  ،mammothحZيث قZتلوا أكZثر مZن ألZف
م ZZن ه ZZذه ال ZZحيوان ZZات الضخ ZZمة ف ZZي ه ZZذا امل ZZوق ZZع وح ZZده .وك ZZان ZZوا ي ZZقتات ZZون بلح ZZم ه ZZذا ال ZZحيوان الضخ ZZم

ويسZتخدمZون عZظام أكZتافZها لZتغطية بZقايZا بشZريZة ويZزيZنون أنZيابZها بZالZنقوش .كZذلZك كZانZوا يZقتلون الZذئZاب.
وتمثل الكلبيات أكثر أنواع الثدييات في هذا املوقع بعد املاموث ،وتتضمن بقاياها سبع جماجم كاملة.
إال أن هZZناك بZZعض الجZZماجZZم لهZZذه الZZكلبيات ال تشZZبه تZZمامZZا جZZماجZZم الZZذئZZاب .وتZZقول > .MگZZرمZZونZZپري<
]عZZاملZZة األحZZافZZير مZZن املعهZZد الZZبلجيكي املZZلكي لZZلعلوم الZZطبيعية فZZي بZZروكسZZل[» :إن هZZناك ثZZالث جZZماجZZم
مZختلفة بZشكل مZلفت .ولZدى مZقارنZتها بجZماجZم الZذئZاب الZتي عZثر عZليها فZي مZوقZع پZريZدمZوسZتي ،تZبني أن
هZZذه الجZZماجZZم الZZثالث غZZير اعZZتياديZZة مZZن حZZيث إن لZZها خZZطما ً  snoutأقZZصر ووعZZاء دمZZاغ أوسZZع وأسZZنان Zاً
متراصة«.

]مكتشفات[
تاريخ

معقد)****(

م ZZن أج ZZل إع ZZادة ب ZZناء ت ZZطور ال ZZكلب ق ZZام >وي ZZن< وزم ZZالؤه ]م ZZن ج ZZام ZZعة ك ZZال ZZيفورن ZZيا ف ZZي ل ZZوس
أنج ZZلوس[ ب ZZدراس ZZة تس ZZلسل ال ZZجينوم ZZات )امل ZZادة ال ZZوراث ZZية(  genomesلس ZZالل ZZتني م ZZن ال ZZكالب
الZZبدائZZية )سZZاللZZتي الZZباسZZينجي  basenjiوالZZدنZZگو  (dingoوثZZالثZZة أشZZكال محZZلية مZZن الZZذئZZب
ال ZZرم ZZادي واب ZZن آوى ال ZZذه ZZبي وف ZZرد آخ ZZر م ZZن ف ZZصيلة ال ZZكلبيات .وب ZZعد ذل ZZك ق ZZام ZZوا ب ZZمقارن ZZة ت ZZلك
الZZجينومZZات بZZجينومZZات سZZاللZZة الZZكالب املZZالكZZمة  boxer breedالZZتي ط Zوّرت حZZديZZثا .لZZقد اعZZتقد
الZباحZثون ،لZفترة طZويZلة ،أن الZذئZب الZرمZادي الحZديZث كZان جZد الZكلب .لZكن نZتائZج التحZليل الجZديZد
ال ZZ Zتي نش ZZ Zرت ف ZZ Zي الشه ZZ Zر  1/2014ف ZZ Zي مج ZZ Zلة امل ZZ Zكتبة ال ZZ Zعام ZZ Zة ل ZZ Zلعلوم  -ال ZZ Zجينيات PLOS
 GeneticsقZلبت تZلك الZفرضZية واقZترحZت أن هZناك نZمطا مZنقرضZا مZن الZذئZب أدى إلZى ظZهور الZكلب
قZبل بZدء الZثورة الZزراعZية قZبل نZحو  12 000سZنة .إضZافZة إلZى ذلZك ،بZيّنت الZدراسZة حZدوث تZدفق
جZZيني هZZائZZل نZZتيجة الZZتهجني املZZتبادل بZZني هZZذه املجZZموعZZات بZZعد أن تZZباعZZدت وتZZفرعZZت .وإن هZZذا
الخلط دحض املحاوالت األولى لبيان أصل الكلب.

!

*لم يكن باملستطاع تقدير حجم جماعة الكلب املالكم )البوكسر( استنادا ً إلى البيانات املتاحة.

وتZقول >گZرمZونZپري< وآخZرون إن هZذه الZتغيرات التشZريZحية هZي أولZى عZالمZات االسZتئناس .لZقد وجZدت
تZZغيرات مZZشابZZهة فZZي جZZماجZZم الZZثعالZZب

الZZفضية)(8

الZZتي كZZانZZت مZZحور تجZZربZZة مZZشهورة طZZويZZلة األمZZد فZZي

ج ZZام ZZعة ن ZZوڤ ZZوس ZZيبرس ZZك ب ZZروس ZZيا؛ ح ZZيث ق ZZام ال ZZباح ZZثون م ZZنذ ع ZZام  1959ب ZZاخ ZZتيار ال ZZثعال ZZب ل ZZتروي ZZضها
وإكZثارهZا .وعZبر األجZيال تZغير فZراؤهZا لZيصبح مZنقطا وآذانZها مZرنZة وأذنZابZها مZعقوصZة وخZطومZها أقZصر
وأعZZرض .ومZZع ذلZZك كZZان الZZعلماء يZZقومZZون بZZدراسZZات حZZول السZZلوك فZZقط .وشZZوهZZدت تZZغيرات مZZشابZZهة فZZي
أنZواع مسZتأنZسة أخZرى مZثل الجZرذان واملZينك  .minkكZذلZك ،ال يZزال عZلى عZاتق الZباحZثني أن يفسZروا ملZاذا
تZZتغير هZZذه الZZحيوانZZات املZZنصاعZZة بZZشكل مسZZتمر وبهZZذه الZZطرق .ويZZعلم الZZباحZZثون أن الZZثعالZZب الZZفضية
امل ZZروض ZZة ل ZZها غ ZZدد ف ZZوق ك ZZلوي ZZة ص ZZغيرة وس ZZوي ZZات م ZZن ه ZZرم ZZون األدري ZZنال ZZني أق ZZل ب ZZكثير م ZZن ن ZZظرائ ZZها م ZZن
الحيوانات البرية.
وفZي عZام  ،2014تZوصZل الZعلماء إلZى فZرضZية مZعقولZة :قZد تZمتلك الZحيوانZات املZر َّوضZة عZددا أقZل مZن خZاليZا
الZZعرف الZZعصبي) (9أو املZZشوهZZة مZZنها .وتؤدي هZZذه الZZخاليZZا الZZجنينية) (10دورا مZZهما ً فZZي تZZنامZZي األسZZنان
وال ZZفكوك واآلذان وال ZZخالي ZZا امل ZZفرزة ل ZZلصبغات  -إض ZZاف ZZة إل ZZى دوره ZZا ف ZZي ال ZZجهاز ال ZZعصبي ،ب ZZما ف ZZي ذل ZZك
مZZنعكس حZZارب أو اهZZرب) .(11وإذا كZZان هؤالء الZZعلماء صZZائZZبني ،فZZإن جZZميع الZZصفات املسZZتأنZZسة الجZZذابZZة،
مثل الفراء املنقط واألذناب املعقوصة واآلذان املرنة ،ما هي إال آثار جانبية لالستئناس.
وتZعتقد >گZرمZونZپري< أن االسZتئناس الZذي حZصل فZي پZردمZوسZتي مZا هZو إال حZدث انZتهى بZطريق مسZدود،
وتZشكك فZي أن هZذه الZحيوانZات ذات صZلة بZكالب الZوقZت الZحاضZر .ومZع ذلZك ،تZقول >گZرمZونZپري<» :هZي
كZالب  -كZالب الZعصر الحجZري« ،وتسZتطرد وتZقول إن هZذه الZكالب الZقديZمة يZحتمل أنZها كZانZت تشZبه كZالب
اإلسZكيمو الZحالZية ،إال أنZها قZد تZكون أكZبر حجZما ،يZقارب حجZم الZواحZد مZنها كZلب الZراعZي األملZانZي .وتطلق
>گZرمZونZپري< عZلى نZماذج پZردمZوسZتي اسZم »كZالب« ألنZها تZصورت وجZود بZعض الZعالقZة بZني الZكلبيات
والZگراڤZتيني .وعZلى سZبيل املZثال ،تZم ،وفZقا لZلمذكZرات األصZلية لZلحفار املZكتشف ،الZعثور عZلى الZفك الZسفلي
لكلب بالقرب من هيكل عظمي لطفل.

!
!
حZياة الZكلب :كZالب يZبلغ عZمرهZا تZقريZبا  27 000سZنة مZن مZوقZع پZردمZوسZتي فZي جZمهوريZة الZتشيك ،يZبدو
أن ZZه ج ZZرت ت ZZرب ZZيتها م ZZن أج ZZل األض ZZحية )الج ZZمجمة ي ZZمينا( ،وك ZZالب ق ZZام ش ZZعب ال ZZتشيري ZZباي ZZا ف ZZي ال ZZبيرو
بتربيتها منذ  1000سنة بُجِّ لت ككالب رعي )املومياء يسار(.

وكZZانZZت الZZكالب تZZدخZZل ضZZمن طZZقوس بZZطرق ال تZZمارسZZها أنZZواع أخZZرى .وفZZي حZZالZZة واحZZدة ،قZZام الZZگراڤZZتيون
Zدس مZا هZو عZلى األرجZح قZطعة مZن عZظام املZامZوث بZني األسZنان األمZامZية لجZمجمة أحZد الZكالب بZعد مZوت
ب ّ
الZZحيوان ورتZZبوا فZZكيه بZZحيث تZZم تZZثبيتهما مZZعا عZZلى الZZعظمة .وتZZظن >گZZرمZZونZZپري< بZZأن صZZائZZد مZZامZZوث
قZديZما ً قZام بZوضZع الZعظمة كجZزء مZن طZقوس لZها عZالقZة بZالZصيد ،أو كZتبجيل مZن الZصياد أو مZن أجZل تZمكني
الZZكلب فZZي الZZحياة اآلخZZرة .وهZZي تZZقول» :يZZمكن أن تZZشاهZZد مZZثل هZZذه املZZمارسZZات فZZي سZZجالت الZZرسZZومZZات
اإلثZنولZوجZية« ،مسZتشهدة بZمثال عZن مZراسZم قZبائZل الZشوكZشي  ChukchiفZي سZيبيريZا المZرأة تZوفZيت فZي
بZدايZة الZقرن العشZريZن ،تZمت الZتضحية بZوعZل الِّ ZرنّZة و ُوضZعت مZعدتZه فZي فZم رأس كZلب مZيت ،ووضZع بZشكل
ما من أجل أن يحمي املرأة في رحلة موتها.
ويZZتصور كZZثير مZZن الZZباحZZثني أن هؤالء األوائZZل قZZرروا جZZعل الZZذئZZب كZZلبا ملZZساعZZدتZZهم عZZلى صZZيد الZZطرائZZد
الZكبيرة .وفZي كZتابZها

»الZغزاة«)(12

الZذي نشZرتZه مZطبعة جZامZعة هZارڤZارد فZي بZدايZة هZذه الZسنة ،تZرى عZاملZة

عZلم اإلنZسان > .PشZيپمان< أن الZكالب األولZى )أو الZكالب الZذئZبية ،كZما يطلق عZليها( كZانZت مZثل الZتقانZة
الحZديZثة املZتناهZية الZقوة وسZاعZدت اإلنZسان الحZديZث صZياد املZامZوث عZلى أن يZنافZس رجZل الZكهوف الZقديZم
الZنيانZدرتZال  .the Neandertalإال أنZها و>ويZن< و>الرسZون< وآخZريZن يZظنون أن الZذئZاب قZد انZضمت
إلZى البشZر مZن تZلقاء نZفسها ،ونZتج مZن ذلZك أن الZنابZي  ،cannyوهZو مZن الZكلبيات املZتأقZلمة الZذي تZعرف
عZZلى البشZZر عZZلى أنZZهم مZZوئZZل بZZيئي  ecological nicheجZZديZZد يسZZتطيعون اسZZتغاللZZه .أمZZا الZZسيناريZZو
الZZبديZZل ،مZZع أنZZه فZZكرة خZZطرة ،فZZهو أن اإلنZZسان أغZZار ،وبZZدون أي اعZZتبار ،عZZلى أوكZZار الZZذئZZب لسZZرقZZة الجZZراء
الZصغيرة الZتي يZمكنه تZرويZضها .إذ إن تZربZية الZذئZاب فZي املZخيمات مZع األطZفال الZصغار قZد تُZشكل مZخاطZر
كبيرة.
ويZZلخص >الرسZZون< األمZZر بZZقولZZه» :نZZحن لZZم نسِ Z
ZتأنZZس فZZي الZZبدايZZة عZZن قZZصد« .وهZZو يZZعتقد أنZZه يZZبدو أن
الZذئZاب ،عZلى األرجZح ،بZدأت تZالحق البشZر للسZبب نZفسه الZذي يZجعل الZنمل يZدخZل إلZى مZطابZخنا مZن أجZل
الZZوصZZول إلZZى املZZصادر الZZغذائZZية املZZوجZZودة فZZي املخZZلفات البشZZريZZة .ومZZع الZZوقZZت أصZZبحت بZZعض الZZذئZZاب
املZرابZطة فZي املZخيمات بZالZتدريZج ال تZخاف مZن البشZر ،والZعكس صZحيح ،حZيث تZطورت عZالقZة تZبادل لZلمنفعة
Zكالب الZZذئZZبية الZZفريZZس َة لZZنا ،ونZZحن بZZدورنZZا سZZوف نZZتقاسZZم الZZلحوم
بZZني اإلنZZسان والZZذئZZاب .سZZوف تZZشم الZ
ُ
الZناتZجة مZعها) .هZناك دلZيل ظZرفZي لهZذا الZسيناريZو أتZى مZن تجZربZة الZثعلب الZفضي .لZدى اخZتيار الZثعالZب
األقZل خZوفZا مZن البشZر ،طZوّر الZعلماء فZي نZوڤZوسZيبيرسZك فZي الZنهايZة ثZعلبا فZضيا يZركZض لZيحيّي الZناس.
إن معظم الثعالب الفضية في األسر تختب -في النهاية الخلفية من أقفاصها(.

!
برية بالفطرة :كيف بدأت بالضبط رحلة تحول سلف الكلب الذئب ليصبح رفيقنا املؤتمن قد تبقى لغزا.

وهZناك مZشكلة واحZدة فZقط فZي هZذا الحZدث الZتخيلي ،عZلى األقZل فZي پZردمZوسZتي :إن كZالب >گZرمZونZپري<
األولZZى لZZم تZZكن تZZأكZZل لحZZم املZZامZZوث مZZع أنZZه كZZان طZZعام اإلنZZسان األسZZاسZZي ،حZZيث بZZينت تZZحالZZيل الZZنظائZZر
املZZشعة لZZعظام كZZالب الZZعصر الحجZZري الZZقديZZم أنZZها كZZانZZت تZZتغذى بZZوعZZل ال ِّ ZرنّZة الZZذي لZZم يZZكن ضZZمن الZZطعام
املZفضل لZدى الZناس الZذيZن عZاشZوا فZي ذلZك املZكان .وكZذلZك كZانZت أسZنان كZالب پZردمZوسZتي مكسZرة ،وهZناك
عZZالمZZات أذيZZات شZZديZZدة عZZلى الZZوجZZه الZZتأم الZZكثير مZZنها .وتسZZتطرد >گZZرمZZونZZپري< قZZائZZلة» :قZZد تZZكون هZZذه
الجZZراح إشZZارة إلZZى قZZتال مZZع كZZالب أخZZرى ،أو أنZZها قZZد ضZZربZZت بZZعصيّ« .إنZZها تZZتصور أن االرتZZباط بZZني
اإلنZZسان والZZكالب كZZان مZZن خZZالل أحZZد طZZقوس صZZيد الZZكلبيات لZZلمامZZوث .وفZZي هZZذا الZZسيناريZZو ،يZZحضر
الZZصيادون -الZZجامZZعون جZZراء الZZذئZZاب إلZZى مZZخيمهم ،ربZZما بZZعد قZZتل الZZذئZZاب الZZبالZZغة ،تZZمامZZا مZZثلما كZZان
اإلنZسان الZرحZال الحZديZث يجZلب الZحيوانZات الZيافZعة وحZديZثي الZوالدة إلZى مZخيماتZهم .هZذا وال تظهZر عZلى
عZظام املZامZوث فZي پZردمZوسZتي أيZة آثZار قZضم مZن الZكلبيات ،األمZر الZذي يZشير إلZى أن هZذه الZكلبيات لZم تZكن
حZZرة فZZي الZZتجول والZZبحث عZZن بZZقايZZا طZZعام الZZناس .وبZZدال مZZن ذلZZك ،يZZبدو أن هؤالء الZZناس ربZZما كZZانZZوا قZZد
قZيّدوا هZذه الZكلبيات وأطZعموهZا بZما يZعتبر طZعا َم درجZة ثZانZية ال يZأكZله الZناس ،حZتى إنZهم قZامZوا بZإكZثارهZا
لضمان سد حاجتهم من األضحيات إلقامة شعائرهم التضحوية.
إن إكZZثار الZZذئZZاب فZZي األسZZر قZZد يؤدي إلZZى تZZغيرات تشZZريZZحية قZZامZZت >گZZرمZZونZZپري< بZZتوثZZيقها فZZي كZZالب
پZردمZوسZتي ،وقZد يؤدي ذلZك إلZى إنZتاج حZيوان مسZتقل وأقZل خZوفZا مZن الZناس كZما هZي الZحال فZي ثZعالZب
نوڤوسيبيرسك الفضية.
إن حZصر كZالب پZردمZوسZتي وضZربZها وتZغذيZتها بZطعام محZدد ،ربZما فZهمته عZلى أنZها تZعني »ال« .وال يZوجZد
Zبني ،بZZناء عZZلى
أي دلZZيل فZZي پZZردمZZوسZZتي أو فZZي أي أمZZاكZZن قZZديZZمة مZZشابZZهة عZZثر فZZيها عZZلى بZZقايZZا كZZالب يُِّ Z
مZZالحZZظات >گZZرمZZونZZپري< ،أن اإلنZZسان الZZصياد-الZZجامZZع هZZناك قZZد اتخZZذ الZZكلبيات صZZديZZقا أو صZZاحZZبا أو
مرافقا في الصيد .ويبدو أن هذه العالقة جاءت فيما بعد.

زحزحة

فرص)*****(

إذا كZانZت >گZرمZونZپري< عZلى حق ،فZإن فZكرة اسZتئناس الZكالب الZذي كZان قZد بZدأ فZي وقZت مZبكر جZدا فZي
ظZروف لZم تZكن مZواتZية لZلكالب ليسZت مZناسZبة .وفZكرة أن كZالب >گZرمZونZپري< هZي كZالب بZالZفعل هZي فZكرة
ال يZوافق عZليها كZل عZالZم .وعZلى الZرغZم مZن ذلZك ي ّ
Zفضل الZبعض فZكرة الZذئZب  -الZكلب ،أو بZبساطZة »الZذئZب«،
ألن م ZZوق ZZعها ال ZZتصنيفي غ ZZير واض ZZح م ZZن ن ZZاح ZZية ال ZZشكل أو ال ZZجينية) .وي ZZتوق ZZع >الرس ZZون< ح ZZسم ه ZZذه
املسألة من خالل مشروعه الضخم(.
وأقZدم تZسجيل لZعيّنة كZلب تZعود إلZى  14 000سZنة خZلت ،عZثر عZليها فZي املZوقZع Bonn-Oberkassel
بZأملZانZيا ،يZروي بZصورة ال تZقبل الجZدل ،قZصة مZختلفة حZول اسZتئناس الZكالب ،تZثبت بZوضZوح وجZود رابZطة
دقZيقة وكZبيرة بZني البشZر والZكلبيات .فZفي مZطلع أعZوام الZقرن الZتاسZع عشZر ،عZثر عZلماء اآلثZار أثZناء عZمليات
الZتنقيب فZي هZذا املZوقZع ،عZلى هZيكل عZظمي لZكلب مZدفZون فZي مZقبرة تZضم رفZات رجZل يZبلغ عZمره نZحو 50
عZZامZZا وامZZرأة عZZمرهZZا بZZني  20و  25سZZنة .وعZZندمZZا رأى الZZباحZZثون هZZذا االرتZZباط ،عZZرفZZوا أنZZهم يZZنظرون إلZZى
حZZيوان مسZZتأنZZس تZZمامZZا  -حZZيوان عZZزيZZز ومZZقدر بZZشكل كZZبير بZZحيث يZZدفZZن عZZلى أسZZاس أنZZه فZZرد مZZن عZZائZZلة
اإلنسان.
إن كZZلب  Bonn-OberkasselلZZيس بZZالZZكلب الZZقديZZم الZZوحZZيد الZZذي نZZال مZZثل هZZذا الشZZرف .وفZZي فلسZZطني،
وفZZي مZZنطقة عZZني امل ّ Z
الحZZة تحZZديZZدا ،وهZZو مZZوقZZع لZZلصياديZZن -الZZجامZZعني يZZعود تZZاريZZخه إلZZى  12 000سZZنة

مZضت فZي أعZالZي وادي األردن ،اكZتشف عZلماء اآلثZار مZا قZد يZكون أشهZر مZقبرة دفZن فZيها اإلنZسان والZكالب.
وعZZثر فZZي هZZذا املZZوقZZع عZZلى هZZيكل رجZZل كZZبير فZZي الZZسن مZZائZZل عZZلى جZZانZZبه األيZZمن ،وذراعZZه اليسZZرى مZZمتدة
تZحت رأسZه ،فZيما وضZعت يZده بZلطف عZلى جZرو ،يZبلغ عZمره نZحو أربZعة إلZى خZمسة أشهZر .ويZعتقد عZلماء
اآلثZار أن هZذا الZكلب كZان رفZيقا لZلمتوفَّZى .وعZلى الZنقيض مZن كZالب پZردمZوسZتي ،لZم يZب ُد أن هZذا الجZرو قZد
عذّب أو ضرب ،بل رتبت بقاياه بلطف وحنان مع شخص يُعتقد أنه كان يهتم بأمره.
ُ
وعZZلى الZZرغZZم مZZن نZZدرة مZZثل هZZذه املZZشاهZZد املؤثZZرة بZZني اإلنZZسان والZZكالب فZZي تZZلك الZZفترة ،إال أن حZZاالت دفZZن
الZكالب وحZدهZا لZم تZكن كZذلZك .فZمنذ نZحو  10 000سZنة مZضت ازدادت مZمارسZة دفZن الZكالب فZي قZبور .وال
يZZوجZZد نZZوع آخZZر مZZن الZZحيوانZZات مZZدرج فZZي طZZقوس اإلنZZسان الZZجنائZZزيZZة مZZثل الZZكالب .لZZقد أصZZبح الZZناس
يZنظرون إلZى الZكلب بZرؤيZة مZختلفة ،وكZان لهZذا الZتحول فZي الZتوجZه تZأثZير عميق فZي تZطور الZكالب .وربZما
اكتسZZبت الZZكالب خZZالل هZZذه الZZفترة مZZهارتZZها االجZZتماعZZية نZZحو اإلنZZسان ،وكZZذلZZك الZZقدرة عZZلى قZZراءة تZZعابZZير
وجZهه وفZهم اإليZماءات والتحZديق فZي عZيونZه )الZتي تZزيZد مسZتوى هZرمZون األوكZسيتوسZني  oxytocinالZذي
يدعى بهرمون الحب لدى اإلنسان والكلب(.
تZقول > .AپZيري< ]وهZي عZاملZة آثZار الZحيوان ومZختصة بZطرق الZدفZن مZن معهZد مZاكZس بZالنZك لZعلم تZطور
اإلنZZسان بZZمديZZنة لZZيبزگ فZZي أملZZانZZيا[» :بZZدأت مZZمارسZZات دفZZن الZZكالب بZZعد أن انZZتقل الZZصيد مZZن الZZسهول
املZZفتوحZZة إلZZى الZZغابZZات الZZكثيفة؛« وتZZقول» :قZZد تZZساعZZدك الZZكالب فZZي الZZبيئات املZZفتوحZZة عZZلى نZZقل لZZحوم
حZيوانZات املZامZوث املZصطادة ،إال أنZها ال تZساعZد بZالZضرورة عZلى اصZطيادهZا« .وتZتابZع >پZيري< قZائZلة» :إال
أن الZكالب مZمتازة فZي صZيد الZطرائZد الZصغيرة مZثل الZغزالن والZخنازيZر الZبريZة الZتي تZعيش فZي الZغابZات«.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن صيادي الفيلة ال يستخدمون الكالب.
تZZقول >پZZيري< إنZZه مZZنذ  15 000سZZنة مZZضت ،وربZZما قZZبل ذلZZك ،بZZدأ الZZصيادون -الZZجامZZعون فZZي أوروبZZا
وأسZيا واألمZريZكتني بZاالعZتماد عZلى مZهارات الZصيد عZند كZالبZهم مZن أجZل الZبقاء .ولZم يZتمكن الZباحZثون مZن
تZتبع خZط جZيني

مZباشZر)(13

مZن تZلك الZحيوانZات إلZى كZالبZنا املZدلZلة ،ومZع ذلZك كZانZت تZلك الZحيوانZات بZدون

أدنZZى شZZك كZZالبZZا .وتسZZتطرد >پZZيري< ،الZZتي انZZضمت إلZZى الZZصياديZZن الZZتقليديZZن مZZع كZZالبZZهم فZZي الZZيابZZان
والZZواليZZات املتحZZدة ،فZZي الحZZديZZث وتZZقول» :تسZZتطيع كZZالب الZZصيد الZZجيدة أن تZZعرف آثZZارا ً جZZديZZدة وتZZوجZZه
الZZصياديZZن إلZZى الZZفريZZسة واإلمZZساك بZZها عZZن طZZريق الZZنباح ،وعZZندمZZا بZZدأ الZZناس بZZاسZZتخدام الZZكالب لZZلصيد
أصZZبح يZZشاهZZد تZZحول نZZظرة الZZناس إلZZى الZZكالب ،ويZZمكنك الZZبدء بZZالZZعثور عZZلى مZZدافZZن لZZلكالب فZZي جZZميع
أنZحاء الZعالZم« .وتؤكZد >پZيري< أن هZذه املZدافZن ليسZت طZقوسZا أو لZتقديZم األضZحيات ،إنZما هZي لZلتعبير
مْ Z
غ َر ٍة )صZبغات حZمراء صZفراء( ،وشZواهZد حجZريZة وأدوات
عZن الZتقديZر واإلعZجاب ،حZيث يZتم دفZن الZكالب مZع َ
حادة ،وجميعها أدوات يستخدمها الصيادون.
أتZى أحZد طZقوس دفZن الZكالب بZصورة أكZثر تZفصيال مZن سZتوكZهولZم فZي الZسويZد ويZعود تZاريZخه إلZى نZحو
 7000سZنة .لZقد تZم الZعثور عZلى عZديZد مZن كZالب دفZنت مZع عشZرات مZن البشZر فZي املZنطقة نZفسها .وكZان
مZدِّد
أحZد هZذه الZقبور قZد تZل ّقى احZتفاء وعZنايZة مZميزة املZدفZونZني ،اإلنZسان والZكلب .وتZقول >پZيري<» :لZقد ُ
الZZكلب إلZZى جZZانZZبه ،ونZZثرت حZZول خZZصره رقZZائق مZZن الZZصوان ،ووضZZعت مZZعه قZZرون الZZغزالن الحZZمر ومZZطرقZZة
حجZريZة مZنحوتZة ورش جZسم الZحيوان بZمغرة حZمراء «.هZذا وال يZوجZد هZناك مZا يZشير إلZى سZبب تZبجيل هZذا
الZكلب إلZى هZذا الحZد ،إال أن >پZيري< تشZتبه بZأن هZذا الZكلب كZان صZيادا مZمتازا وأن صZاحZبه كZان يZنعى
مZوتZه .وتسZتطرد >پZيري< قZائZلة» :يZمكن أن تZرى هZذه الZعالقZة بZني الZصياديZن وكZالبZهم فZي الZوقZت الZحاضZر
وف ZZي س ZZجالت ال ZZعروق البش ZZري ZZة اإلث ZZنوغ ZZراف ZZية« .وتس ZZتشهد >پ ZZيري< ب ZZقول ال ZZصيادي ZZن -ال ZZجام ZZعني

الZتسمانZيني فZي أواخZر الZقرن الZتاسZع عشZر »إن كZالبZنا أهZم مZن أطZفالZنا ،بZدونZها ال نسZتطيع الZصيد ولZن
نتمكن من البقاء على قيد الحياة«.
وقZدمZت الZكالب الZقديZمة أيZضا خZدمZات مZهمة .ويZرجZع تZاريZخ املZحاولZة األولZى املZعروفZة لZالنZتقاء
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الZZذي أدى إلZZى تZZطور الZZكلب املسZZتأنZZس  C. familiarisإلZZى مZZا قZZبل  8000سZZنة ،وجZZاء مZZن مZZوقZZع فZZي
الZZدنZZمارك .لZZقد امZZتلك الZZصيادون -الZZجامZZعون ثZZالثZZة حZZجوم مZZختلفة مZZن الZZكالب ربZZما تZZم تZZهجينها ملZZهام
م ZZعينة .وت ZZقول >پ ZZيري<» :ل ZZم أت ZZوق ZZع أن أرى م ZZا يش ZZبه ال ZZكالب امل ZZهجنة ،ك ZZان ZZوا ي ZZقتنون ك ZZالب ZZا ك ZZبيرة
ومZZتوسZZطة وصZZغيرة الحجZZم« .لZZيس مZZن الZZواضZZح ألي غZZرض اسZZتخدمZZوا الZZكالب الZZصغيرة ،إال أن الZZكالب
مZتوسZطة الحجZم كZانZت لZها بZنية كZالب الZصيد ،بZينما اسZتخدمZت الZكالب األكZبر حجZما الZتي يZبلغ حجZمها
حجZZم كZZالب الZZزالجZZات فZZي گZZريZZنالنZZد )تZZزن نZZحو  70رطZZال( لZZنقل الZZبضائZZع وجZZرهZZا .وعZZن طZZريق نZZباحZZها
التحذيري تعتبر الكالب حارسة للمخيم.
لZقد تZراجZعت مZكانZة الZكلب عZندمZا طZوّر البشZر الZزراعZة ،حZيث كZان دفZن الZكلب حZدثZا نZادرا فZي املسZتوطZنات
الZزراعZية .وتZقول >پZيري<» :الZفرق كZبير جZدا ،عZندمZا كZان الZناس صZياديZن -جZامZعني ،كZان هZناك الZكثير مZن
مZدافZن الZكالب «،إال أن دفZن الZكالب تZوقZف بZعد أن انتشZرت الZزراعZة .وتسZتطرد >پZيري< وتZقول» :أصZبحت
الZكالب عZديZمة الZفائZدة« .ومZع ذلZك لZم يؤد تZراجZع هZذا االمZتياز إلZى انZقراض الZكالب .وفZي أمZاكZن كZثيرة مZن
العالم أصبحت الكالب طَبقا يقدم على مائدة الطعام ،ما يوفر سببا جديدا إلبقائها.
ولZZم تZZعرض جZZميع املZZجتمعات الZZزراعZZية كZZلب الZZفيدو عZZلى قZZائZZمة طZZعامZZهم .وقZZد اهZZتمت املجZZموعZZات الZZتي
تZقوم بZتربZية املZاشZية بZإكZثار الZكالب مZن أجZل الZرعZي .ويZمكن أن تZكون بZعض الZكالب الZتي أثZبتت جZدارتZها
قZد كZوفZئت مZن أجZل حZياة اآلخZرة بZدفZنها .وفZي عZام  ،2006عZثر عZلماء اآلثZار عZلى  80كZلبا مZحنطا مZدفZونZاً
بZالZقرب مZن مZالZكيها مZن البشZر فZي مZقبرة يZبلغ عZمرهZا  1000سZنة قZرب مZديZنة لZيما فZي الـZپيرو .لZقد حZمت
الZZكالب حZZيوان الZZالمZZا  llamaلZZشعب الZZتشيريZZبايZZا  ،ChiribayaوفZZي مZZقابZZل خZZدمZZاتZZها ،كZZانZZت تُZZعامZZل
مZعامZلة حZسنة فZي حZياتZها وعZند مZوتZها .وكZان هZناك مZا يZقارب مZن  30كZلبا مZلفوفZا بZغطاء مZنسوج بZصوف
الZالمZا الZناعZم ،وكZانZت عZظام الZالمZا واألسZماك مZوضZوعZة بZالZقرب مZن أفZواهZها .لZقد حZنط مZناخ املZنطقة الZجاف
هZذه الZكالب وحZفظ فZراءهZا ونZسجها .ولZدى إزالZة الZغطاء ،ظهZرت هZذه الZكالب املZحنطة مZثل كZالب الZشارع
الZصغيرة الZتي تZجول فZي مZديZنة لZيما اآلن ،والZتي تZنتظر أن يZأخZذهZا إنZسان ويZقول لZها مZاذا يZجب عZمله
ومZاذا ال يZجب) .ومZع ذلZك الشZبه ،فZإن كZالب رعZي الZتشيريZبايZا ال صZلة لZها بZكالب لZيما الحZديZثة املZهجنة.
كZZما أنZZه ال يZZوجZZد أي دلZZيل يZZدعZZم املZZزاعZZم الZZتي تZZربZZط أي هZZجني قZZديZZم فZZي أي مZZكان فZZي الZZعالZZم بZZالسZZالالت
الحديثة املعيارية لنادي تربية الكالب األمريكي(.
ومZع أن كZالب الZتشيريZبايZا والZكالب املZدفZونZة األخZرى فZي األمZريZكتني جZاءت مZن املZكان والZزمZان الZخاطZئني
لZZتمثل مZZراحZZل االسZZتئناس املZZبكرة ،فZZإن >الرسZZون< وزمZZالءه يZZقيسون بسZZرور عZZظامZZها ويZZأخZZذون مZZنها
ع ZZينات دن ZZا ،وذل ZZك ألن ك ZZالب أم ZZري ZZكا ال ZZشمال ZZية األول ZZى انح ZZدرت م ZZن ك ZZالب أوروب ZZية أو آس ZZيوي ZZة ق ZZدي ZZمة،
وسZZتساعZZد عZZظامZZها وجZZيناتZZها الZZعلماء عZZلى تحZZديZZد عZZدد عZZمليات اسZZتئناس الZZكالب الZZتي حZZدثZZت وأيZZن
حZدثZت .حZتى اآلن وفZي مZحاولZة لZدراسZة الZعديZد مZن الZكلبيات الZقديZمة بZقدر اإلمZكان ،حZلل الZباحZثون عZينات
مZZن  3000ذئZZب وكZZلب وعZZينات أخZZرى ال عZZالقZZة لZZها بZZكليهما .ويZZقوم أكZZثر مZZن  50عZZامل Zا ً فZZي جZZميع أنZZحاء
الZعالZم بZاملZساعZدة عZلى هZذا املZجهود ،وهZم يZتوقZعون أن تZتوفZر ورقZة عZلمية جZاهZزة حZول نZتائZجهم األولZية
خالل هذا الصيف.

:<ونZZقول >الرسZZسا؟ يZZتأنZZكلب مسZZبح الZZتى أصZZن ومZZ أي،طافZZة املZZهايZZي نZZنعرف فZZل سZZ ه،ذاZZل هZZعد كZZوب
وعZتطاع نZيف اسZضبط كZالZعرف بZن نZنا لZ إال أن،ذا السؤالZن هZة عZابZن اإلجZدا مZبني جZريZكون قZع أن نZوقZ»أت
«.‘مفقود منذ زمن بعيد من الذئاب أن يصبح كائنا يحترم كلمة ’ال
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