
من ذئب إلى كلب(*) 
يتسابق العلماء إلى حّل لغز دام طويالً عن كيفية 

تطور آكل اللحوم الضخم الخطر ليصبح أفضل صديق لنا. 
<V. موِرّل> 

  
باختصار 

 كـان الـكلب الـنوع األول الـذي اسـتأنـسه اإلنـسان. وعـلى الـرغـم مـن سـنوات عـديـدة مـن الـبحث 
الـعلمي، ال يـزال الـعلماء فـي صـراع ملـعرفـة أيـن حـدث ذلـك ومـتى وكـيف. ألـقت دراسـات حـديـثة 
حـول الـدنـا DNA الـضوء عـلى أساـلف الـكلب الـذئـبي، وكـذلـك هـناك مشـروع طـموح فـي الـطريق 
مـن أجـل الـتوصـل إلـى الـتوقـيت واملـكان الـذي حـصل فـيه اسـتئناس الـكلب. وأمـثال هـذه الـرؤى 

ستكمل األدلة حول كيفية تحوّل العالقة بني اإلنسان والكلب عبر اآلالف السنني الالحقة. 
  
  

عـندمـا كـنَت تـعتني بـالـكالب والـذئـاب الـبريـة مـنذ أن كـانـت صـغيرة ال تـتجاوز أعـمارهـا األسـبوع وأرضـعتها 
بـرضـاعـة الحـليب ورعـيتها لـيال ونـهارا، كـنَت تـعي تـمامـا االخـتالفـات بـينها. ومـنذ عـام 2008، قـامـت عـاملـة 
الســلوك <Z. ڤــيرانــي> [مــن مــركــز عــلوم الــذئــب فــي الــنمسا] وزمــالؤهــا بــتربــية الــنوعــني كــليهما مــن أجــل 
الــتوصــل إلــى اإلجــابــة عــن السؤال «مــا الــذي يــجعل الــكلب كــلبا والــذئــب ذئــبا؟» وفــي هــذا املــركــز، يــراقــب 
ويـدرس الـباحـثون أربـع مجـموعـات مـن الـذئـاب وأربـع مجـموعـات مـن الـكالب، تـتكون كـل مجـموعـة مـنها بـني 
حـيوانـني إلـى سـتة حـيوانـات. وقـام الـباحـثون بـتدريـب الـذئـاب والـكالب لـتطيع أوامـر أسـاسـية لـتمشي وهـي 
تحـمل طـوقـا فـي رقـبتها وتسـتعمل أنـفها لـتنقر شـاشـة الـحاسـوب كـي تـتأهـل لـفحوص اإلدراك. ومـع أن هـذه 
الـذئـاب عـاشـت مـع الـباحـثني وتـعامـلت مـعهم سـبع سـنوات، إال أنـها احـتفظت بـعقلية وسـلوك مسـتقلني بـما 

ال يشبه الكالب. 
  

تـقول <ڤـيرانـي>: «اتـرك قـطعة مـن اللحـم عـلى الـطاولـة وقـل لـواحـد مـن كـالبـك كـلمة ال! إنـه لـن يـأخـذهـا.» 
لـكن الـذئـاب تـتجاهـلك. إنـها تـنظر إلـى عـينيك وتـنتزع قـطعة اللحـم. فهـذه تجـربـة مـربـكة جـازمـة مـرت بـها 
<ڤـــيرانـــي> فـــي أكـــثر مـــن مـــناســـبة. وعـــندمـــا حـــدث ذلـــك، تـــساءلـــت مـــرة أخـــرى كـــيف أصـــبح الـــذئـــب كـــلبا 

مستأنسا. 
  

وتســـتطرد <ڤـــيرانـــي> قـــائـــلة: «ال يـــمكنك أن تـــقتني حـــيوانـــا الحـــما كـــبيرا لـــيعيش مـــعك ويـــتصرف بهـــذا 
الشكل، فأنت تحتاج إلى حيوان مطيع مثل الكلب يتقبل كلمة ’ال‘.» 

  
لـــقد اكـــتشف بـــاحـــثو املـــركـــز أنـــه مـــن املـــمكن أن يـــكون فـــهم الـــكلب لـــكلمة «ال» بـــاملطلق مـــرتـــبطا بـــتركـــيبة 
مجـــموعـــته pack، ولـــيس كـــما هـــو بـــمفهوم املـــساواة عـــند الـــذئـــاب الـــذي هـــو مـــفهوم اســـتبدادي أمـــري. 
والحـظت <ڤـيرانـي> أنـه مـن املـمكن أن تـتناول الـذئـاب طـعامـها مـع بـعض، وأن الـذئـاب الـتابـعة واألقـل مـرتـبة 
ـــر ذئـب مُــهيِمن  subordinate (ذئـاب املـرتـبة الـثانـية والـثالـثة... إلـخ) ال تـبتعد عـن الـطعام حـتى ولـو كشّـَ
dominant وكـشف عـن أنـيابـه وأصـدر هـديـرا أو دمـدمـة عـلى الـذئـاب األقـل مـنزلـة. إن هـذا السـلوك لـيس 
صــحيحا بــني جــماعــات الــكالب، لــكنني الحــظت أن الــكالب املــرؤوســة نــادرا مــا تــأكــل فــي الــوقــت نــفسه مــع 
الـكلب املـهيمن وحـتى أنـها ال تـحاول ذلـك. وتـشير دراسـاتـهم أيـضا إلـى أنـه بـدال مـن أن تـتوقـع املـشاركـة فـي 

نشاطات ومهام مع البشر، فإن الكالب تريد، بكل بساطة، أن يقال لها ما يجب فعله. 
  



كــيف تــحول الــذئــب املســتقل ذهــنيا إلــى كــلب مــطيع يــنتظر األوامــر؟ ومــا الــدور الــذي أّداه اإلنــسان الــقديــم 
لتحقيق هــذا الــعمل الــفذ الــذي حــيّر <ڤــيرانــي> الــتي تــقول: «أحــاول أن أتــصور كــيف فــعلوا ذلــك، إنــني 

حقيقًة غيُر قادرة على ذلك.» 
  

ليسـت <ڤـيرانـي> الـوحـيدة فـي حـيرتـها. ومـع أن الـباحـثني نـجحوا فـي تحـديـد زمـان ومـكان وأسـالف مـعظم 
األنـواع املسـتأنـسة مـن خـراف ومـاشـية إلـى الـدجـاج، وحـتى خـنازيـر غـينيا، إال أنـهم ال يـزالـون فـي جـدال 
حـول أحـسن صـديق وفـيّ لـنا وهـو الـكلب املسـتأنـس Canis familiaris. ويـدرك الـعلماء أيـضا ملـاذا طـوّر 
البشــر تــلك الــحيوانــات املســتأنــسة – مــن أجــل الــحصول عــلى مــصدر طــعام لــيكون فــي مــتناول الــيد - إال 
أنـهم مـازالـوا ال يـعرفـون مـا الـذي ألـهمنا لـلسماح آلكـل لحـم كـبير لـيصبح عـضوا فـي األسـرة. ومـع ذلـك كـانـت 

الكالب أول األنواع املستأنسة، لكنه ال يزال هناك غموض حول لغز أصلها. 
  

ومــن أجــل حــّل الــغموض الــذي يــلف هــذا الــلغز، يــقوم الــعلماء بــربــط األمــور بــعضها بــبعض. لــقد تــوصــل 
الـعلماء، خـالل الـسنوات الـقليلة املـاضـية، إلـى اكـتشافـات عـديـدة، ويـمكنهم الـقول اآلن بـثقة، بـعكس األقـوال 
املــتناقــلة، إن الــكالب لــم تنحــدر مــن نــوع الــذئــب الــرمــادي الــذي ال يــزال يــعيش فــي مــعظم أنــحاء الــنصف 
الـشمالـي لـلكرة األرضـية، مـن أالسـكا وسـيبيريـا لـيصل إلـى املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، إنـما تنحـدر مـن ذئـب 
مــنقرض غــير مــعروف. كــذلــك فــإنــهم مــتأكــدون مــن أن هــذا االســتئناس حــدث عــندمــا كــان اإلنــسان ال يــزال 

صيادا- جامعا(١) وليس بعد أن اعتمد على الزراعة، كما اقترح بعض الدارسني. 
  

وفــي أي زمــان وفــي أي مــكان أصــبحت الــذئــاب كــالبــا؟ ومــا إذا كــان قــد حــدث ذلــك مــرة واحــدة فــقط؟ إنــها 
مجـــموعـــة مـــن األســـئلة قـــام فـــريق كـــبير مـــن الـــباحـــثني مـــكوّن مـــن عـــلماء مـــتنافســـني بـــصياغـــتها وبـــدؤوا 
بــمعالــجتها. ويــقوم هؤالء الــباحــثون اآلن بــزيــارة املــتاحــف والــجامــعات واملــعاهــد فــي جــميع أنــحاء الــعالــم 
لـدراسـة مـا تـحويـه مـن مسـتحاثـات الـكلبيات(٢) وعـظامـها، ويـطلعوا عـلى الـعينات الـجينية لـلكالب والـذئـاب 
الــقديــمة والحــديــثة لــلقيام بــأوســع دراســة مــقارنــة شــامــلة حــتى اآلن. وعــند االنــتهاء مــن هــذه الــدراســات، 
سـيصبح الـعلماء قـريـبني جـدا مـن مـعرفـة مـتى وأيـن بـدأت الـذئـاب طـريـقها لـتصبح مـرافـقتنا املؤتـَمنة، حـتى 
ولـو لـم يـعرفـوا بـالـضبط كـيف. وسـتتم اإلجـابـات عـن هـذه األسـئلة بسـبب الـكم املـتنامـي ملـا سـنعرفـه عـن كـيف 

يتآثر البشر والكالب، بعد أن صيغت وتوطدت هذه العالقة. 
  

إشارات مختلطة(**) 
  

عــندمــا وصــل اإلنــساُن الحــديــث إلــى قــارة أوروبــا، ربــما قــبل نــحو 000 45 ســنة، واجــه الــذئــَب الــرمــادي 
وأنـــماطـــا أخـــرى مـــن الـــذئـــاب، بـــما فـــي ذلـــك الـــذئـــَب الضخـــم الـــذي طـــارد حـــيوانـــات الـــصيد الـــكبيرة مـــثل 
املـامـوث(٣). وفـي ذلـك الـزمـان كـانـت الـذئـاب قـد أثـبتت أنـها مـن األنـواع األكـثر نـجاحـا وتـأقـلما فـي فـصيلة 
الـكلبيات the canid، حـيث انتشـرت عـبر أوراسـيا إلـى الـيابـان والشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا. وهـي لـم 
تـتقيد بـالـعيش فـي نـمط بـيئي واحـد، بـل ازدهـرت فـي الـتونـدرا والـسهوب والـصحاري والـغابـات واملـناطق 
الــساحــلية واملــناطق املــرتــفعة فــي هــضبة الــتيبت. وقــد تــنافســت مــع البشــر الــذيــن وصــلوا حــديــثا مــن أجــل 
الـفريـسة نـفسها - املـامـوث والـغزال والـثور الـبري ووحـيد الـقرن الـصوفـي والـظباء والـخيل. وعـلى الـرغـم 
مــن هــذا الــتنافــس، كــان يــبدو أن هــناك نــوعــاً مــن الــذئــاب، ربــما نســل الــذئــب الضخــم، بــدأ بــالــعيش قــرب 
املـــجتمعات البشـــريـــة. واتفق الـــعلماء، لـــسنوات عـــديـــدة، بـــناًء عـــلى أجـــزاء صـــغيرة مـــن الـــجينوم (املـــادة 
الـوراثـية) genome، عـلى أن هـذا الـنوع كـان الـذئـب الـرمـادي الحـديـث Canis lupus وأن هـذا «الـكلبي» 

canid وحده هو الذي تطور وأعطى الكالب. 
  



 ! !
  

إال أن عـــلماء الـــوراثـــة اكـــتشفوا فـــي الشهـــر 1/2015 أن هـــذه «الـــحقيقة» الـــتي صـــمدت لـــفترة طـــويـــلة 
خــاطــئٌة. فــقد نــتجت مــن الــتهجني املــتكرر بــني الــذئــاب الــرمــاديــة والــكالب الــتي تــتشارك بــنحو 99.9% مــن 
دنـاهـم their DNA، إشـارات مـضللة لـلدراسـات األولـى. وال يـزال مـثل هـذا الـتزاوج بـني الـنوعـني مسـتمرا 
إلـى يـومـنا هـذا: كـانـت الـذئـاب ذات الـفرو األسـود تسـتقبل جـينات هـذا الـلون مـن الـكالب كـما كـانـت كـالب 
الـراعـي فـي جـبال جـورجـيا الـقوقـازيـة تـتزاوج بـالـذئـاب املحـلية الـتي كـانـت أسـالفـها الـهجينة مـوجـودة فـي 
جـماعـات الـنوعـني، وأن 2-3% مـن نـماذج الـحيوانـات املـدروسـة كـانـت تـشكل أولـى الجـماعـات الـهجينة مـن 
الــجيل األول. (زيــادة فــي مــوضــوع االمــتزاج الــوراثــي، نشــر الــباحــثون فــي عــدد الشهــر 6 مــن مجــلة عــلم 
الــحياة املــعاصــرة Current Biology مــقاالً حــول تســلسل الــدنــا DNA ملســتحاثــة(4) ذئــب يــبلغ عــمرهــا 
000 35 سـنة تـم الـحصول عـليها مـن سـيبريـا، يـبدو «فـي املـقال» أن هـذا الـنوع قـد أسـهم فـي دنـا الـكالب 

التي تعيش في خطوط العرض املرتفعة مثل كالب اإلسكيمو عبر التزاوج البالغ في القدم.) 
  

لــقد بَــنيَّ تحــليل جــميع جــينومــات genomes الــكالب والــذئــاب الــحية الــذي نشــر فــي الشهــر 1/2015، 
بــأن فــصيلة كــالب الــفيدو Fido ليســت مــن ســاللــة الــذئــب الــرمــادي الحــديــث. وعــوضــا عــن ذلــك يــصنف 
الـنوعـني فـي مجـموعـتني قـريـبتني مـن بـعضهما، وقـد انحـدرا مـن سـلف غـير مـعروف يـفترض أنـه مـنقرض. 
ويــقول <R. ويــن> [عــالــم وراثــة الــتطور مــن جــامــعة كــالــيفورنــيا فــي لــوس أنجــلوس]: «كــانــت وجــهة نــظر 
اسـتمرت فـترة طـويـلة بـأن الـذئـب الـرمـادي الـذي نـعرفـه اآلن كـان مـوجـودا مـنذ مـئات آالف الـسنني، وأن الـكلب 
انحـدر مـنه». ويسـتطرد <ويـن> قـولـه: «نـحن مـندهـشون مـن أن ذلـك غـير صـحيح». وقـد تـرأس <ويـن> 
أول دراسـة جـينية اقـترحـت وجـود عـالقـة األسـالف-األنـسال بـني الـنوعـني، وحـديـثا كـان واحـدا مـن بـني 30 
مؤلـفا نشـروا آخـر دراسـة فـي مجـلة املـكتبة الـعامـة لـلعلوم - جـينيات PLOS Genetics تـزيـل زيـف هـذه 

الفكرة. 
  

ومـن املـمكن أن تظهـر مـفاجـآت أكـثر نـتيجة لـلجهود املـتكررة مـن أجـل حـسم قـضية زمـان اسـتئناس الـكالب 
ومـكانـه. لـقد تـركـت الـدراسـات الـسابـقة آثـارا مـشوشـة. وركـز أول تحـليل أُجـري فـي عـام 1997 عـلى الـفروق 
الــجينية بــني الــكالب والــذئــاب الــرمــاديــة، واســتنتج مــن هــذه الــدراســة أن الــكالب قــد اســتؤنســت قــبل 000 



135 سـنة. وأشـارت دراسـة نشـرت فـيما بـعد، اشـترك فـيها بـعض الـباحـثني مـن املجـموعـة نـفسها، إلـى أن 
الـكالب قـد نـشأت فـي الشـرق األوسـط. لـكن تحـليال آخـر نشـر عـن نـتائـج دراسـة 1500 عـينة مـن دنـا الـكالب 
الحــديــثة فــي عــام 2009، حــاول الــباحــثون فــي هــذه الــدراســة أن يــبرهــنوا عــلى أن أول اســتئناس لــلكالب 
حــدث فــي جــنوب الــصني قــبل أقــل مــن 300 16 ســنة. بــعد ذلــك قــارن فــريق مــن الــعلماء فــي ســنة 2013 
املـادة الـوراثـية املـيتوكـونـدريـة(5) لـلكالب األوروبـية الـقديـمة والـكالب األمـريـكية والـذئـاب بـما لـدى نـظيراتـها 

الجديدة. واستنتجت الدراسة أن الكالب نشأت في أوروبا قبل ما بني 000 32 و000 19 عام. 
  

ويـقول عـالـم الـتطور <G. الرسـون> [مـن جـامـعة أكـسفورد] الـذي سـاهـم حـديـثا فـي إطـالق بـرنـامـج مـتعدد 
املـعارف حـول اسـتئناس الـكالب، إن الـدراسـات الـسابـقة، عـلى الـرغـم مـن أهـميتها إال أنـها ال تـزال قـاصـرة عـن 
إعـطاء إجـابـة واضـحة. وقـد بـنّي <الرسـون> أخـطاء دراسـات عـام 1997 و 2009 بسـبب اعـتمادهـا بـشكل 
خـاص فـقط عـلى دنـا الـكالب الحـديـثة وعـلى عـدد محـدود مـن الـعينات مـن مـواقـع جـغرافـية محـدودة. ويـقول 
<الرســـون>: «ال نســـتطيع حـــل هـــذه املـــشكلة بـــاســـتخدام الـــحيوانـــات الحـــديـــثة فـــقط كـــنافـــذة لـــلنظر إلـــى 
املـاضـي». ويـتابـع <الرسـون> قـولـه: «إن الـدراسـات املـعتمدة عـلى دنـا كـلب حـديـث غـير كـافـية ألن الـناس 
كـانـوا يـتنقلون ويـهجنون الـكالب مـرات عـديـدة فـي مـعظم أنـحاء الـعالـم؛ مـما نـتج مـنه تـلطيخ أو تـغيير فـي 
مـوروثـها الـجيني(6).» إن أي إشـارات إقـليمية مـن املـمكن أن تـساعـد عـلى تـعرف مـكان االسـتئناس الـذي فُـِقد 

منذ زمن بعيد. 
  

ولـكي تـصبح الـصورة أكـثر ضـبابـية، يشـرح <الرسـون> قـائـال: «تنتشـر الـذئـاب بـشكل واسـع فـي أنـحاء 
الـعالـم». وبـاملـقابـل، يـشير هـذا الـعالِـم إلـى أن مـدى انـتشار أسـالف مـعظم األنـواع األخـرى املسـتأنـسة مـثل 

الخراف والدجاج هو أقل، وبذلك يكون تعقب أصولها أكثر سهولة. 
  

ويـــظن <الرســـون> أن جـــماعـــات مـــختلفة جـــغرافـــيّا مـــن أســـالف نـــوع الـــذئـــب ســـاهـــمت فـــي تـــكويـــن الـــكلب 
الحـديـث. وهـذا الحـدث لـيس الـوحـيد مـن نـوعـه، حـيث بـنّي <الرسـون> أن الـخنازيـر قـد اسـتؤنسـت مـرتـني، 
مـــرة فـــي الشـــرق األدنـــى ومـــرة فـــي أوروبـــا. وبـــشكل مـــثير لـــالهـــتمام، تـــلمح أحـــافـــير مُـــحيّرة مـــن بـــلجيكا 
وجـمهوريـة الـتشيك وجـنوب غـرب سـيبيريـا تـعود إلـى 000 36 و 000 33 سـنة خـلت، إلـى مـالمـح خـليط 
ذئـــب وكـــلب، إلـــى إمـــكانـــية حـــصول ثـــالثـــة أحـــداث مســـتقلة ملـــحاوالت اســـتئناس مـــن ذئـــب ســـلف. إاّل أن 

الخصائص التشريحية لهذه األحافير وحدها ال تستطيع اإلجابة عن السؤال «من أين أتى الكلب؟» 
  

 !
اجـلس وابق: كـلب فـي مـركـز عـلم الـذئـب خـارج مـديـنة ڤـيينا فـي الـنمسا يـنتظر اإلذن كـي يـأكـل. وتـفتقر الـذئـاب، حـتى 

التي ربّاها البشر، إلى احترام سلطة اإلنسان. 



  
ومــن أجــل حــل لــغز اســتئناس الــكلب يســتخدم <الرســون> ومــشاركــوه طــريــقتني أســاســيتني فــي دراســة 
الـخنازيـر: إنـهم يـقومـون بتحـليل شـامـل آلالف الـعينات مـن دنـا الـكالب والـذئـاب الحـديـثة والـقديـمة مـن أفـراد 
مــن جــميع أنــحاء الــعالــم، ويســتخدمــون أيــضا طــريــقة جــديــدة لــقياس الــعظام تــدعــى املــقاســات الــشكلية 
الـهندسـية(7). وتـساعـد هـذه الـطريـقة الـعلماء عـلى تـقييم صـفات مـعينة، مـثل انـحناءات الجـمجمة، وبـذلـك 
تـكون أفـضل ملـقارنـة عـظام األفـراد. واعـتمد الـباحـثون سـابـقا بـاملـقام األول عـلى طـول خـطم snout الـكلبيات 
وحجــم األنــياب مــن األســنان مــن أجــل تــمييز الــكالب عــن الــذئــاب. وبــشكل عــام تــكون خــطوم الــكالب أقــصر 
وأنــيابــها أصــغر وأســنانــها أكــثر ازدحــامــا مــن الــذئــاب. ويــجب أن تــشير هــذه الــطريــقة الجــديــدة إلــى فــروق 
أكـثر. كـما يـجب أن تـعطي هـذه الـطرق مـعا تـفاصـيل أكـثر دقـة حـول اسـتئناس الـكلب أكـثر مـن أي طـريـقة 

أخرى حتى اآلن. 
  

مقاربات أقرب(***) 
  

مـع أن األسـئلة حـول أيـن ومـتى تـم اسـتئناس الـكالب ال تـزال مـفتوحـة، تـوجـد لـدى الـعلماء اآلن فـكرة عـامـة 
عـن طـبيعة املـجتمع البشـري الـذي كـان قـد أقـام أول عـالقـة وثـيقة بـالـكالب. وربـما لـيس مـن املـدهـش أيـضا أن 
هـذا الـتساؤل قـد أثـار جـدالً عـبر الـسنني. ويـحاول بـعض الـدارسـني قـبول أن املـجتمعات الـزراعـية املسـتقرة 
كـانـت لـها األولـويـة. وعـلى كـل حـال دخـلت أنـواع أخـرى مـن الـحيوانـات املسـتأنـسة عـالـم اإلنـسان بـعد أن بـدأ 
يــعتمد عــلى الــزراعــة واالســتقرار. إال أن بــاحــثني آخــريــن نســبوا ذلــك إلــى مــجتمعات صــياديــن- جــامــعني 
آخـريـن نـظرا القـتنائـهم الـكالب أوال. ويـقول <ويـن> إن أحـدث دراسـة قـام بـها فـريـقه حـول الـدنـا قـد أنهـت 
هـذا الجـزء مـن الـنقاش. وهـو يؤكـد أن «اسـتئناس الـكلب حـدث قـبل الـثورة الـزراعـية»، ويؤكـد كـذلـك أن ذلـك 
قـد حـدث عـندمـا كـان البشـر ال يـزالـون صـياديـن- جـامـعني»، قـبل مـنذ نـحو 000 32 إلـى 000 18 سـنة. 

(يعتقد أن الزراعة قد بدأت بشكل واسع في الشرق األوسط قبل 000 12 سنة تقريبا.) 
  

ويـعيدنـا هـذا االكـتشاف إلـى األسـئلة الـتي طـرحـتها <ڤـيرانـي> ومـعظم األشـخاص الـذيـن يـقتنون كـالبـاً 
ويـحبونـها. كـيف فـعل ذلـك هؤالء الـصيادون- الـجامـعون ذلـك؟ وهـل فـعلوا؟ وإذا مـا كـانـت الـكالب األولـى - 
الــتي مــن املــهم أن نــتذكــر أنــها قــد تــبدو أكــثر قــربــا إلــى الــذئــاب مــنها إلــى الــكالب - قــد أصــبحت كــما هــي 

عليه اآلن؟ 
  

ويــعود الــجنس Canis إلــى مــا يــقارب 7 مــاليــني ســنة، ومــع أن بــعض أفــراد تــلك املجــموعــة مــثل ابــن آوى 
والــذئــب اإلثــيوبــي عــاشــت فــي إفــريــقيا الــتي تُــعد مهــد مــيالد اإلنــسان، إال أنــه ال يــوجــد أي دلــيل عــلى أن 
البشـر األوائـل قـد حـاولـوا اسـتئناس أي مـنها. ولـم تـنشأ الـعالقـة الـثالثـية بـني اإلنـسان والـكلب والـذئـب إال 

بعد أن انتشر اإلنسان الحديث من إفريقيا إلى أوروبا قبل 000 45 سنة. 
  

وجــاءت تــلميحات حــول تــطور الــعالقــة بــني الــكلبيات واإلنــسان الحــديــث مــن ســجالت أحــفوريــة وآثــاريــة. 
لــــنأخــــذ مــــثال بــــقايــــا الــــكلبيات الــــتي اكــــتشفت بــــني عــــامــــي 1894 و1930 فــــي مــــنطقة پــــردمــــوســــتي 
Předmostí، وهـي مسـتوطـنة عـمرهـا 000 27 سـنة تـقريـبا تـقع فـي وادي بِـكاڤـا Bečva وهـي اآلن جـزء 
مــن جــمهوريــة الــتشيك. ويُطلق عــلى هؤالء الــناس الــقدمــاء الــذيــن عــاشــوا ومــاتــوا فــي هــذه املــنطقة اســم 
 La نســـبة إلـــى مـــوقـــع شـــبيه مـــن نـــاحـــية اآلثـــار الـــثقافـــية فـــي الگـــراڤِـــت the Gravettians الـــگرافـــتيني
Gravette بـفرنـسا. وكـان الـگرافـتيون الـتشيك صـياديـن لـلمامـوث mammoth، حـيث قـتلوا أكـثر مـن ألـف 
مـــن هـــذه الـــحيوانـــات الضخـــمة فـــي هـــذا املـــوقـــع وحـــده. وكـــانـــوا يـــقتاتـــون بلحـــم هـــذا الـــحيوان الضخـــم 



ويسـتخدمـون عـظام أكـتافـها لـتغطية بـقايـا بشـريـة ويـزيـنون أنـيابـها بـالـنقوش. كـذلـك كـانـوا يـقتلون الـذئـاب. 
وتمثل الكلبيات أكثر أنواع الثدييات في هذا املوقع بعد املاموث، وتتضمن بقاياها سبع جماجم كاملة. 

  
إال أن هــناك بــعض الجــماجــم لهــذه الــكلبيات ال تشــبه تــمامــا جــماجــم الــذئــاب. وتــقول <M. گــرمــونــپري> 
[عــاملــة األحــافــير مــن املعهــد الــبلجيكي املــلكي لــلعلوم الــطبيعية فــي بــروكســل]: «إن هــناك ثــالث جــماجــم 
مـختلفة بـشكل مـلفت. ولـدى مـقارنـتها بجـماجـم الـذئـاب الـتي عـثر عـليها فـي مـوقـع پـريـدمـوسـتي، تـبني أن 
هــذه الجــماجــم الــثالث غــير اعــتياديــة مــن حــيث إن لــها خــطماً snout أقــصر ووعــاء دمــاغ أوســع وأســنانــاً 

متراصة.» 
  
  

[مكتشفات] 
تاريخ معقد(****) 

   مـــن أجـــل إعـــادة بـــناء تـــطور الـــكلب قـــام <ويـــن> وزمـــالؤه [مـــن جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي لـــوس 
أنجـــلوس] بـــدراســـة تســـلسل الـــجينومـــات (املـــادة الـــوراثـــية) genomes لســـاللـــتني مـــن الـــكالب 
الــبدائــية (ســاللــتي الــباســينجي basenji والــدنــگو dingo) وثــالثــة أشــكال محــلية مــن الــذئــب 
الـــرمـــادي وابـــن آوى الـــذهـــبي وفـــرد آخـــر مـــن فـــصيلة الـــكلبيات. وبـــعد ذلـــك قـــامـــوا بـــمقارنـــة تـــلك 
الــجينومــات بــجينومــات ســاللــة الــكالب املــالكــمة boxer breed الــتي طــوّرت حــديــثا. لــقد اعــتقد 
الـباحـثون، لـفترة طـويـلة، أن الـذئـب الـرمـادي الحـديـث كـان جـد الـكلب. لـكن نـتائـج التحـليل الجـديـد 
 PLOS الـــــتي نشـــــرت فـــــي الشهـــــر 1/2014 فـــــي مجـــــلة املـــــكتبة الـــــعامـــــة لـــــلعلوم - الـــــجينيات
Genetics قـلبت تـلك الـفرضـية واقـترحـت أن هـناك نـمطا مـنقرضـا مـن الـذئـب أدى إلـى ظـهور الـكلب 
قـبل بـدء الـثورة الـزراعـية قـبل نـحو 000 12 سـنة. إضـافـة إلـى ذلـك، بـيّنت الـدراسـة حـدوث تـدفق 
جــيني هــائــل نــتيجة الــتهجني املــتبادل بــني هــذه املجــموعــات بــعد أن تــباعــدت وتــفرعــت. وإن هــذا 

الخلط دحض املحاوالت األولى لبيان أصل الكلب. 

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



  
  

وتـقول <گـرمـونـپري> وآخـرون إن هـذه الـتغيرات التشـريـحية هـي أولـى عـالمـات االسـتئناس. لـقد وجـدت 
تــغيرات مــشابــهة فــي جــماجــم الــثعالــب الــفضية(8) الــتي كــانــت مــحور تجــربــة مــشهورة طــويــلة األمــد فــي 
جـــامـــعة نـــوڤـــوســـيبرســـك بـــروســـيا؛ حـــيث قـــام الـــباحـــثون مـــنذ عـــام 1959 بـــاخـــتيار الـــثعالـــب لـــترويـــضها 
وإكـثارهـا. وعـبر األجـيال تـغير فـراؤهـا لـيصبح مـنقطا وآذانـها مـرنـة وأذنـابـها مـعقوصـة وخـطومـها أقـصر 
وأعــرض. ومــع ذلــك كــان الــعلماء يــقومــون بــدراســات حــول الســلوك فــقط. وشــوهــدت تــغيرات مــشابــهة فــي 
أنـواع مسـتأنـسة أخـرى مـثل الجـرذان واملـينك mink. كـذلـك، ال يـزال عـلى عـاتق الـباحـثني أن يفسـروا ملـاذا 
تــتغير هــذه الــحيوانــات املــنصاعــة بــشكل مســتمر وبهــذه الــطرق. ويــعلم الــباحــثون أن الــثعالــب الــفضية 
املـــروضـــة لـــها غـــدد فـــوق كـــلويـــة صـــغيرة وســـويـــات مـــن هـــرمـــون األدريـــنالـــني أقـــل بـــكثير مـــن نـــظرائـــها مـــن 

الحيوانات البرية. 
  

وفـي عـام 2014، تـوصـل الـعلماء إلـى فـرضـية مـعقولـة: قـد تـمتلك الـحيوانـات املـروَّضـة عـددا أقـل مـن خـاليـا 
الــعرف الــعصبي(9) أو املــشوهــة مــنها. وتؤدي هــذه الــخاليــا الــجنينية(10) دورا مــهماً فــي تــنامــي األســنان 
والـــفكوك واآلذان والـــخاليـــا املـــفرزة لـــلصبغات - إضـــافـــة إلـــى دورهـــا فـــي الـــجهاز الـــعصبي، بـــما فـــي ذلـــك 
مــنعكس حــارب أو اهــرب(11). وإذا كــان هؤالء الــعلماء صــائــبني، فــإن جــميع الــصفات املســتأنــسة الجــذابــة، 

مثل الفراء املنقط واألذناب املعقوصة واآلذان املرنة، ما هي إال آثار جانبية لالستئناس. 
  

وتـعتقد <گـرمـونـپري> أن االسـتئناس الـذي حـصل فـي پـردمـوسـتي مـا هـو إال حـدث انـتهى بـطريق مسـدود، 
وتـشكك فـي أن هـذه الـحيوانـات ذات صـلة بـكالب الـوقـت الـحاضـر. ومـع ذلـك، تـقول <گـرمـونـپري>: «هـي 
كـالب - كـالب الـعصر الحجـري»، وتسـتطرد وتـقول إن هـذه الـكالب الـقديـمة يـحتمل أنـها كـانـت تشـبه كـالب 
اإلسـكيمو الـحالـية، إال أنـها قـد تـكون أكـبر حجـما، يـقارب حجـم الـواحـد مـنها كـلب الـراعـي األملـانـي. وتطلق 
<گـرمـونـپري> عـلى نـماذج پـردمـوسـتي اسـم «كـالب» ألنـها تـصورت وجـود بـعض الـعالقـة بـني الـكلبيات 
والـگراڤـتيني. وعـلى سـبيل املـثال، تـم، وفـقا لـلمذكـرات األصـلية لـلحفار املـكتشف، الـعثور عـلى الـفك الـسفلي 

لكلب بالقرب من هيكل عظمي لطفل. 
  

 ! !
حـياة الـكلب: كـالب يـبلغ عـمرهـا تـقريـبا 000 27 سـنة مـن مـوقـع پـردمـوسـتي فـي جـمهوريـة الـتشيك، يـبدو 
أنـــه جـــرت تـــربـــيتها مـــن أجـــل األضـــحية (الجـــمجمة يـــمينا)، وكـــالب قـــام شـــعب الـــتشيريـــبايـــا فـــي الـــبيرو 

لت ككالب رعي (املومياء يسار).  بتربيتها منذ 1000 سنة بُجِّ
  



وكــانــت الــكالب تــدخــل ضــمن طــقوس بــطرق ال تــمارســها أنــواع أخــرى. وفــي حــالــة واحــدة، قــام الــگراڤــتيون 
بـدّس مـا هـو عـلى األرجـح قـطعة مـن عـظام املـامـوث بـني األسـنان األمـامـية لجـمجمة أحـد الـكالب بـعد مـوت 
الــحيوان ورتــبوا فــكيه بــحيث تــم تــثبيتهما مــعا عــلى الــعظمة. وتــظن <گــرمــونــپري> بــأن صــائــد مــامــوث 
قـديـماً قـام بـوضـع الـعظمة كجـزء مـن طـقوس لـها عـالقـة بـالـصيد، أو كـتبجيل مـن الـصياد أو مـن أجـل تـمكني 
الــكلب فــي الــحياة اآلخــرة. وهــي تــقول: «يــمكن أن تــشاهــد مــثل هــذه املــمارســات فــي ســجالت الــرســومــات 
اإلثـنولـوجـية»، مسـتشهدة بـمثال عـن مـراسـم قـبائـل الـشوكـشي Chukchi فـي سـيبيريـا المـرأة تـوفـيت فـي 
بـدايـة الـقرن العشـريـن، تـمت الـتضحية بـوعـل الـرِّنّـة وُوضـعت مـعدتـه فـي فـم رأس كـلب مـيت، ووضـع بـشكل 

ما من أجل أن يحمي املرأة في رحلة موتها. 
  

ويــتصور كــثير مــن الــباحــثني أن هؤالء األوائــل قــرروا جــعل الــذئــب كــلبا ملــساعــدتــهم عــلى صــيد الــطرائــد 
الـكبيرة. وفـي كـتابـها «الـغزاة»(12) الـذي نشـرتـه مـطبعة جـامـعة هـارڤـارد فـي بـدايـة هـذه الـسنة، تـرى عـاملـة 
عـلم اإلنـسان <P. شـيپمان> أن الـكالب األولـى (أو الـكالب الـذئـبية، كـما يطلق عـليها) كـانـت مـثل الـتقانـة 
الحـديـثة املـتناهـية الـقوة وسـاعـدت اإلنـسان الحـديـث صـياد املـامـوث عـلى أن يـنافـس رجـل الـكهوف الـقديـم 
الـنيانـدرتـال the Neandertal. إال أنـها و<ويـن> و<الرسـون> وآخـريـن يـظنون أن الـذئـاب قـد انـضمت 
إلـى البشـر مـن تـلقاء نـفسها، ونـتج مـن ذلـك أن الـنابـي canny، وهـو مـن الـكلبيات املـتأقـلمة الـذي تـعرف 
عــلى البشــر عــلى أنــهم مــوئــل بــيئي ecological niche جــديــد يســتطيعون اســتغاللــه. أمــا الــسيناريــو 
الــبديــل، مــع أنــه فــكرة خــطرة، فــهو أن اإلنــسان أغــار، وبــدون أي اعــتبار، عــلى أوكــار الــذئــب لســرقــة الجــراء 
الـصغيرة الـتي يـمكنه تـرويـضها. إذ إن تـربـية الـذئـاب فـي املـخيمات مـع األطـفال الـصغار قـد تُـشكل مـخاطـر 

كبيرة. 
  

ويــلخص <الرســون> األمــر بــقولــه: «نــحن لــم نســتأنِــس فــي الــبدايــة عــن قــصد». وهــو يــعتقد أنــه يــبدو أن 
الـذئـاب، عـلى األرجـح، بـدأت تـالحق البشـر للسـبب نـفسه الـذي يـجعل الـنمل يـدخـل إلـى مـطابـخنا مـن أجـل 
الــوصــول إلــى املــصادر الــغذائــية املــوجــودة فــي املخــلفات البشــريــة. ومــع الــوقــت أصــبحت بــعض الــذئــاب 
املـرابـطة فـي املـخيمات بـالـتدريـج ال تـخاف مـن البشـر، والـعكس صـحيح، حـيث تـطورت عـالقـة تـبادل لـلمنفعة 
بــني اإلنــسان والــذئــاب. ســوف تــشم الــكالُب الــذئــبية الــفريــسَة لــنا، ونــحن بــدورنــا ســوف نــتقاســم الــلحوم 
الـناتـجة مـعها. (هـناك دلـيل ظـرفـي لهـذا الـسيناريـو أتـى مـن تجـربـة الـثعلب الـفضي. لـدى اخـتيار الـثعالـب 
األقـل خـوفـا مـن البشـر، طـوّر الـعلماء فـي نـوڤـوسـيبيرسـك فـي الـنهايـة ثـعلبا فـضيا يـركـض لـيحيّي الـناس. 

إن معظم الثعالب الفضية في األسر تختبئ في النهاية الخلفية من أقفاصها.) 
  

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

  



وهـناك مـشكلة واحـدة فـقط فـي هـذا الحـدث الـتخيلي، عـلى األقـل فـي پـردمـوسـتي: إن كـالب <گـرمـونـپري> 
األولــى لــم تــكن تــأكــل لحــم املــامــوث مــع أنــه كــان طــعام اإلنــسان األســاســي، حــيث بــينت تــحالــيل الــنظائــر 
املــشعة لــعظام كــالب الــعصر الحجــري الــقديــم أنــها كــانــت تــتغذى بــوعــل الــرِّنّـة الــذي لــم يــكن ضــمن الــطعام 
املـفضل لـدى الـناس الـذيـن عـاشـوا فـي ذلـك املـكان. وكـذلـك كـانـت أسـنان كـالب پـردمـوسـتي مكسـرة، وهـناك 
عــالمــات أذيــات شــديــدة عــلى الــوجــه الــتأم الــكثير مــنها. وتســتطرد <گــرمــونــپري> قــائــلة: «قــد تــكون هــذه 
». إنــها تــتصور أن االرتــباط بــني  الجــراح إشــارة إلــى قــتال مــع كــالب أخــرى، أو أنــها قــد ضــربــت بــعصيّ
اإلنــسان والــكالب كــان مــن خــالل أحــد طــقوس صــيد الــكلبيات لــلمامــوث. وفــي هــذا الــسيناريــو، يــحضر 
الــصيادون- الــجامــعون جــراء الــذئــاب إلــى مــخيمهم، ربــما بــعد قــتل الــذئــاب الــبالــغة، تــمامــا مــثلما كــان 
اإلنـسان الـرحـال الحـديـث يجـلب الـحيوانـات الـيافـعة وحـديـثي الـوالدة إلـى مـخيماتـهم. هـذا وال تظهـر عـلى 
عـظام املـامـوث فـي پـردمـوسـتي أيـة آثـار قـضم مـن الـكلبيات، األمـر الـذي يـشير إلـى أن هـذه الـكلبيات لـم تـكن 
حــرة فــي الــتجول والــبحث عــن بــقايــا طــعام الــناس. وبــدال مــن ذلــك، يــبدو أن هؤالء الــناس ربــما كــانــوا قــد 
قـيّدوا هـذه الـكلبيات وأطـعموهـا بـما يـعتبر طـعاَم درجـة ثـانـية ال يـأكـله الـناس، حـتى إنـهم قـامـوا بـإكـثارهـا 

لضمان سد حاجتهم من األضحيات إلقامة شعائرهم التضحوية. 
  

إن إكــثار الــذئــاب فــي األســر قــد يؤدي إلــى تــغيرات تشــريــحية قــامــت <گــرمــونــپري> بــتوثــيقها فــي كــالب 
پـردمـوسـتي، وقـد يؤدي ذلـك إلـى إنـتاج حـيوان مسـتقل وأقـل خـوفـا مـن الـناس كـما هـي الـحال فـي ثـعالـب 

نوڤوسيبيرسك الفضية. 
  

إن حـصر كـالب پـردمـوسـتي وضـربـها وتـغذيـتها بـطعام محـدد، ربـما فـهمته عـلى أنـها تـعني «ال». وال يـوجـد 
، بــناء عــلى  أي دلــيل فــي پــردمــوســتي أو فــي أي أمــاكــن قــديــمة مــشابــهة عــثر فــيها عــلى بــقايــا كــالب يُــبنيِّ
مــالحــظات <گــرمــونــپري>، أن اإلنــسان الــصياد-الــجامــع هــناك قــد اتخــذ الــكلبيات صــديــقا أو صــاحــبا أو 

مرافقا في الصيد. ويبدو أن هذه العالقة جاءت فيما بعد. 
  

زحزحة فرص(*****) 
  

إذا كـانـت <گـرمـونـپري> عـلى حق، فـإن فـكرة اسـتئناس الـكالب الـذي كـان قـد بـدأ فـي وقـت مـبكر جـدا فـي 
ظـروف لـم تـكن مـواتـية لـلكالب ليسـت مـناسـبة. وفـكرة أن كـالب <گـرمـونـپري> هـي كـالب بـالـفعل هـي فـكرة 
ال يـوافق عـليها كـل عـالـم. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك يـفّضل الـبعض فـكرة الـذئـب - الـكلب، أو بـبساطـة «الـذئـب»، 
ألن مـــوقـــعها الـــتصنيفي غـــير واضـــح مـــن نـــاحـــية الـــشكل أو الـــجينية. (ويـــتوقـــع <الرســـون> حـــسم هـــذه 

املسألة من خالل مشروعه الضخم.) 
  

 Bonn-Oberkassel وأقـدم تـسجيل لـعيّنة كـلب تـعود إلـى 000 14 سـنة خـلت، عـثر عـليها فـي املـوقـع
بـأملـانـيا، يـروي بـصورة ال تـقبل الجـدل، قـصة مـختلفة حـول اسـتئناس الـكالب، تـثبت بـوضـوح وجـود رابـطة 
دقـيقة وكـبيرة بـني البشـر والـكلبيات. فـفي مـطلع أعـوام الـقرن الـتاسـع عشـر، عـثر عـلماء اآلثـار أثـناء عـمليات 
الـتنقيب فـي هـذا املـوقـع، عـلى هـيكل عـظمي لـكلب مـدفـون فـي مـقبرة تـضم رفـات رجـل يـبلغ عـمره نـحو 50 
عــامــا وامــرأة عــمرهــا بــني 20 و 25 ســنة. وعــندمــا رأى الــباحــثون هــذا االرتــباط، عــرفــوا أنــهم يــنظرون إلــى 
حــيوان مســتأنــس تــمامــا - حــيوان عــزيــز ومــقدر بــشكل كــبير بــحيث يــدفــن عــلى أســاس أنــه فــرد مــن عــائــلة 

اإلنسان. 
  

إن كــلب Bonn-Oberkassel لــيس بــالــكلب الــقديــم الــوحــيد الــذي نــال مــثل هــذا الشــرف. وفــي فلســطني، 
وفــي مــنطقة عــني املــالّحــة تحــديــدا، وهــو مــوقــع لــلصياديــن- الــجامــعني يــعود تــاريــخه إلــى 000 12 ســنة 



مـضت فـي أعـالـي وادي األردن، اكـتشف عـلماء اآلثـار مـا قـد يـكون أشهـر مـقبرة دفـن فـيها اإلنـسان والـكالب. 
وعــثر فــي هــذا املــوقــع عــلى هــيكل رجــل كــبير فــي الــسن مــائــل عــلى جــانــبه األيــمن، وذراعــه اليســرى مــمتدة 
تـحت رأسـه، فـيما وضـعت يـده بـلطف عـلى جـرو، يـبلغ عـمره نـحو أربـعة إلـى خـمسة أشهـر. ويـعتقد عـلماء 
اآلثـار أن هـذا الـكلب كـان رفـيقا لـلمتوفّـَى. وعـلى الـنقيض مـن كـالب پـردمـوسـتي، لـم يـبُد أن هـذا الجـرو قـد 

ُعذّب أو ضرب، بل رتبت بقاياه بلطف وحنان مع شخص يُعتقد أنه كان يهتم بأمره. 
  

وعــلى الــرغــم مــن نــدرة مــثل هــذه املــشاهــد املؤثــرة بــني اإلنــسان والــكالب فــي تــلك الــفترة، إال أن حــاالت دفــن 
الـكالب وحـدهـا لـم تـكن كـذلـك. فـمنذ نـحو 000 10 سـنة مـضت ازدادت مـمارسـة دفـن الـكالب فـي قـبور. وال 
يــوجــد نــوع آخــر مــن الــحيوانــات مــدرج فــي طــقوس اإلنــسان الــجنائــزيــة مــثل الــكالب. لــقد أصــبح الــناس 
يـنظرون إلـى الـكلب بـرؤيـة مـختلفة، وكـان لهـذا الـتحول فـي الـتوجـه تـأثـير عميق فـي تـطور الـكالب. وربـما 
اكتســبت الــكالب خــالل هــذه الــفترة مــهارتــها االجــتماعــية نــحو اإلنــسان، وكــذلــك الــقدرة عــلى قــراءة تــعابــير 
وجـهه وفـهم اإليـماءات والتحـديق فـي عـيونـه (الـتي تـزيـد مسـتوى هـرمـون األوكـسيتوسـني oxytocin الـذي 

يدعى بهرمون الحب لدى اإلنسان والكلب). 
  

تـقول <A. پـيري> [وهـي عـاملـة آثـار الـحيوان ومـختصة بـطرق الـدفـن مـن معهـد مـاكـس بـالنـك لـعلم تـطور 
اإلنــسان بــمديــنة لــيبزگ فــي أملــانــيا]: «بــدأت مــمارســات دفــن الــكالب بــعد أن انــتقل الــصيد مــن الــسهول 
املــفتوحــة إلــى الــغابــات الــكثيفة؛» وتــقول: «قــد تــساعــدك الــكالب فــي الــبيئات املــفتوحــة عــلى نــقل لــحوم 
حـيوانـات املـامـوث املـصطادة، إال أنـها ال تـساعـد بـالـضرورة عـلى اصـطيادهـا». وتـتابـع <پـيري> قـائـلة: «إال 
أن الـكالب مـمتازة فـي صـيد الـطرائـد الـصغيرة مـثل الـغزالن والـخنازيـر الـبريـة الـتي تـعيش فـي الـغابـات.» 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن صيادي الفيلة ال يستخدمون الكالب. 
  

تــقول <پــيري> إنــه مــنذ 000 15 ســنة مــضت، وربــما قــبل ذلــك، بــدأ الــصيادون- الــجامــعون فــي أوروبــا 
وأسـيا واألمـريـكتني بـاالعـتماد عـلى مـهارات الـصيد عـند كـالبـهم مـن أجـل الـبقاء. ولـم يـتمكن الـباحـثون مـن 
تـتبع خـط جـيني مـباشـر(13) مـن تـلك الـحيوانـات إلـى كـالبـنا املـدلـلة، ومـع ذلـك كـانـت تـلك الـحيوانـات بـدون 
أدنــى شــك كــالبــا. وتســتطرد <پــيري>، الــتي انــضمت إلــى الــصياديــن الــتقليديــن مــع كــالبــهم فــي الــيابــان 
والــواليــات املتحــدة، فــي الحــديــث وتــقول: «تســتطيع كــالب الــصيد الــجيدة أن تــعرف آثــاراً جــديــدة وتــوجــه 
الــصياديــن إلــى الــفريــسة واإلمــساك بــها عــن طــريق الــنباح، وعــندمــا بــدأ الــناس بــاســتخدام الــكالب لــلصيد 
أصــبح يــشاهــد تــحول نــظرة الــناس إلــى الــكالب، ويــمكنك الــبدء بــالــعثور عــلى مــدافــن لــلكالب فــي جــميع 
أنـحاء الـعالـم». وتؤكـد <پـيري> أن هـذه املـدافـن ليسـت طـقوسـا أو لـتقديـم األضـحيات، إنـما هـي لـلتعبير 
عـن الـتقديـر واإلعـجاب، حـيث يـتم دفـن الـكالب مـع مَـْغرٍَة (صـبغات حـمراء صـفراء)، وشـواهـد حجـريـة وأدوات 

حادة، وجميعها أدوات يستخدمها الصيادون. 
  

أتـى أحـد طـقوس دفـن الـكالب بـصورة أكـثر تـفصيال مـن سـتوكـهولـم فـي الـسويـد ويـعود تـاريـخه إلـى نـحو 
7000 سـنة. لـقد تـم الـعثور عـلى عـديـد مـن كـالب دفـنت مـع عشـرات مـن البشـر فـي املـنطقة نـفسها. وكـان 
أحـد هـذه الـقبور قـد تـلّقى احـتفاء وعـنايـة مـميزة املـدفـونـني، اإلنـسان والـكلب. وتـقول <پـيري>: «لـقد مُـدِّد 
الــكلب إلــى جــانــبه، ونــثرت حــول خــصره رقــائق مــن الــصوان، ووضــعت مــعه قــرون الــغزالن الحــمر ومــطرقــة 
حجـريـة مـنحوتـة ورش جـسم الـحيوان بـمغرة حـمراء.» هـذا وال يـوجـد هـناك مـا يـشير إلـى سـبب تـبجيل هـذا 
الـكلب إلـى هـذا الحـد، إال أن <پـيري> تشـتبه بـأن هـذا الـكلب كـان صـيادا مـمتازا وأن صـاحـبه كـان يـنعى 
مـوتـه. وتسـتطرد <پـيري> قـائـلة: «يـمكن أن تـرى هـذه الـعالقـة بـني الـصياديـن وكـالبـهم فـي الـوقـت الـحاضـر 
وفـــي ســـجالت الـــعروق البشـــريـــة اإلثـــنوغـــرافـــية». وتســـتشهد <پـــيري> بـــقول الـــصياديـــن- الـــجامـــعني 



الـتسمانـيني فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر «إن كـالبـنا أهـم مـن أطـفالـنا، بـدونـها ال نسـتطيع الـصيد ولـن 
نتمكن من البقاء على قيد الحياة.» 

  
وقـدمـت الـكالب الـقديـمة أيـضا خـدمـات مـهمة. ويـرجـع تـاريـخ املـحاولـة األولـى املـعروفـة لـالنـتقاء املـتعمد(14) 
الــذي أدى إلــى تــطور الــكلب املســتأنــس C. familiaris إلــى مــا قــبل 8000 ســنة، وجــاء مــن مــوقــع فــي 
الــدنــمارك. لــقد امــتلك الــصيادون- الــجامــعون ثــالثــة حــجوم مــختلفة مــن الــكالب ربــما تــم تــهجينها ملــهام 
مـــعينة. وتـــقول <پـــيري>: «لـــم أتـــوقـــع أن أرى مـــا يشـــبه الـــكالب املـــهجنة، كـــانـــوا يـــقتنون كـــالبـــا كـــبيرة 
ومــتوســطة وصــغيرة الحجــم». لــيس مــن الــواضــح ألي غــرض اســتخدمــوا الــكالب الــصغيرة، إال أن الــكالب 
مـتوسـطة الحجـم كـانـت لـها بـنية كـالب الـصيد، بـينما اسـتخدمـت الـكالب األكـبر حجـما الـتي يـبلغ حجـمها 
حجــم كــالب الــزالجــات فــي گــريــنالنــد (تــزن نــحو 70 رطــال) لــنقل الــبضائــع وجــرهــا. وعــن طــريق نــباحــها 

التحذيري تعتبر الكالب حارسة للمخيم. 
  

لـقد تـراجـعت مـكانـة الـكلب عـندمـا طـوّر البشـر الـزراعـة، حـيث كـان دفـن الـكلب حـدثـا نـادرا فـي املسـتوطـنات 
الـزراعـية. وتـقول <پـيري>: «الـفرق كـبير جـدا، عـندمـا كـان الـناس صـياديـن- جـامـعني، كـان هـناك الـكثير مـن 
مـدافـن الـكالب،» إال أن دفـن الـكالب تـوقـف بـعد أن انتشـرت الـزراعـة. وتسـتطرد <پـيري> وتـقول: «أصـبحت 
الـكالب عـديـمة الـفائـدة». ومـع ذلـك لـم يؤد تـراجـع هـذا االمـتياز إلـى انـقراض الـكالب. وفـي أمـاكـن كـثيرة مـن 

العالم أصبحت الكالب طَبقا يقدم على مائدة الطعام، ما يوفر سببا جديدا إلبقائها. 
  

ولــم تــعرض جــميع املــجتمعات الــزراعــية كــلب الــفيدو عــلى قــائــمة طــعامــهم. وقــد اهــتمت املجــموعــات الــتي 
تـقوم بـتربـية املـاشـية بـإكـثار الـكالب مـن أجـل الـرعـي. ويـمكن أن تـكون بـعض الـكالب الـتي أثـبتت جـدارتـها 
قـد كـوفـئت مـن أجـل حـياة اآلخـرة بـدفـنها. وفـي عـام 2006، عـثر عـلماء اآلثـار عـلى 80 كـلبا مـحنطا مـدفـونـاً 
بـالـقرب مـن مـالـكيها مـن البشـر فـي مـقبرة يـبلغ عـمرهـا 1000 سـنة قـرب مـديـنة لـيما فـي الــپيرو. لـقد حـمت 
الــكالب حــيوان الــالمــا llama لــشعب الــتشيريــبايــا Chiribaya، وفــي مــقابــل خــدمــاتــها، كــانــت تُــعامــل 
مـعامـلة حـسنة فـي حـياتـها وعـند مـوتـها. وكـان هـناك مـا يـقارب مـن 30 كـلبا مـلفوفـا بـغطاء مـنسوج بـصوف 
الـالمـا الـناعـم، وكـانـت عـظام الـالمـا واألسـماك مـوضـوعـة بـالـقرب مـن أفـواهـها. لـقد حـنط مـناخ املـنطقة الـجاف 
هـذه الـكالب وحـفظ فـراءهـا ونـسجها. ولـدى إزالـة الـغطاء، ظهـرت هـذه الـكالب املـحنطة مـثل كـالب الـشارع 
الـصغيرة الـتي تـجول فـي مـديـنة لـيما اآلن، والـتي تـنتظر أن يـأخـذهـا إنـسان ويـقول لـها مـاذا يـجب عـمله 
ومـاذا ال يـجب. (ومـع ذلـك الشـبه، فـإن كـالب رعـي الـتشيريـبايـا ال صـلة لـها بـكالب لـيما الحـديـثة املـهجنة. 
كــما أنــه ال يــوجــد أي دلــيل يــدعــم املــزاعــم الــتي تــربــط أي هــجني قــديــم فــي أي مــكان فــي الــعالــم بــالســالالت 

الحديثة املعيارية لنادي تربية الكالب األمريكي.) 
  

ومـع أن كـالب الـتشيريـبايـا والـكالب املـدفـونـة األخـرى فـي األمـريـكتني جـاءت مـن املـكان والـزمـان الـخاطـئني 
لــتمثل مــراحــل االســتئناس املــبكرة، فــإن <الرســون> وزمــالءه يــقيسون بســرور عــظامــها ويــأخــذون مــنها 
عـــينات دنـــا، وذلـــك ألن كـــالب أمـــريـــكا الـــشمالـــية األولـــى انحـــدرت مـــن كـــالب أوروبـــية أو آســـيويـــة قـــديـــمة، 
وســتساعــد عــظامــها وجــيناتــها الــعلماء عــلى تحــديــد عــدد عــمليات اســتئناس الــكالب الــتي حــدثــت وأيــن 
حـدثـت. حـتى اآلن وفـي مـحاولـة لـدراسـة الـعديـد مـن الـكلبيات الـقديـمة بـقدر اإلمـكان، حـلل الـباحـثون عـينات 
مــن 3000 ذئــب وكــلب وعــينات أخــرى ال عــالقــة لــها بــكليهما. ويــقوم أكــثر مــن 50 عــاملــاً فــي جــميع أنــحاء 
الـعالـم بـاملـساعـدة عـلى هـذا املـجهود، وهـم يـتوقـعون أن تـتوفـر ورقـة عـلمية جـاهـزة حـول نـتائـجهم األولـية 

خالل هذا الصيف. 
  



وبــعد كــل هــذا، هــل ســنعرف فــي نــهايــة املــطاف، أيــن ومــتى أصــبح الــكلب مســتأنــسا؟ يــقول <الرســون>: 
«أتـوقـع أن نـكون قـريـبني جـدا مـن اإلجـابـة عـن هـذا السؤال، إال أنـنا لـن نـعرف بـالـضبط كـيف اسـتطاع نـوع 

مفقود منذ زمن بعيد من الذئاب أن يصبح كائنا يحترم كلمة ’ال‘.» 
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