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هوامش

كشفت دراسة ضخمة للحمض النووي القديم عن مكان ترويض الخيول ،حوالي عام  2200قبل الميالد على سهوب وسط
أوراسيا ،بالقرب من نهري الفولغا والدون

الحصان هو الحيوان األقرب للمزارعين والملوك المحاربين على حد سواء ()Getty

ترويض الخيول
أصل العالقة مع اإلنسان
محمد الحداد

حيوان مؤثر

ارت ـب ــط ت ــاري ــخ الـبـشــريــة لـفـتــرات
ط ــويـ ـل ــة ب ــالـ ـخـ ـي ــول .عـ ـل ــى ظـهــر
الخيول قاتل البشر في حروبهم
املختلفة ،وت ــاج ــروا وه ــاج ــروا مستغلني
قــوة الـحـصــان وصــابـتــه وســرعـتــه وخفة
حركته.
كما اسـتـخــدم كمصدر غــذائــي فــي بعض
ال ـث ـق ــاف ــات وكـ ـس ــاح ع ـس ـك ــري وأداة مــن
أجــل التنقل بني األمــاكــن املختلفة .لقرون
ط ــويـ ـل ــة ،كـ ـ ــان تـ ــاريـ ــخ ومـ ــوقـ ــع ت ــروي ــض
ال ـخ ـيــول أح ــد أك ـث ــر األلـ ـغ ــاز ص ـعــوبــة في
عصور ما قبل التاريخ.
مــؤخ ـرًا ،كشفت دراس ــة ضخمة للحمض
النووي القديم عن مكان تدجني الخيول،
حوالي عام  2200قبل امليالد على سهوب
وسط أوراسيا ،بالقرب من نهري الفولغا
وال ـ ــدون فــي مــا ي ـعــرف اآلن بــروس ـيــا .في
غضون بضعة قــرون فقط ،انتشر أحفاد
هذه الخيول بسرعة في جميع أنحاء آسيا
وأوروبــا ،ليحلوا محل جميع مجموعات
الخيول البرية السابقة تقريبا.

ظـهــرت الـخـيــول املستأنسة للمرة األولــى
ف ــي مـنـطـقــة «ال ـ ــدون  -فــول ـغــا» قـبــل 4200
إلى  4700عام قبل أن تنتشر إلى املناطق
امل ـج ــاورة فــي غ ـضــون بـضـعــة ق ــرون وفــي
النهاية إلــى الـعــالــم .ت ــؤرخ الــدراســة التي
نشرت في مجلة  Natureيــوم األربـعــاء 20
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول الـ ـج ــاري وأعــدهــا
فــريــق م ـكــون مــن  162بــاحـثــا متخصصا
ف ــي ع ـل ــم اآلث ـ ـ ــار وعـ ـل ــم ال ـ ــوراث ـ ــة ال ـقــدي ـمــة
والـلـغــويــات ،لبعض الـهـجــرات الجماعية
الـتــي تــم توثيقها وراث ـيــا فــي مجموعات
بشرية سابقة فــي املنطقة .وقــال لودفيك
أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو ،ال ـب ــاح ــث ف ــي م ــرك ــز دراسـ ـ ــات
األن ـثــروبــولــوج ـيــا والـجـيـنــوم فــي جامعة
«ب ــول ساباتير  -تــولــوز» إن السبب وراء
اهتمامنا الكبير بالخيول هــو أنــه يمكن
اع ـت ـبــارهــا عـلــى األرجـ ــح واحـ ــدة م ــن أكـثــر
الحيوانات التي أثرت في تاريخ البشرية.
كما غـيــرت الـخـيــول بشكل كبير الطريقة
ال ـت ــي خـضـنــا ب ـهــا الـ ـح ــروب وأثـ ـ ــرت على
اإلنتاج الزراعي حتى أوائل القرن العشرين
حني تولت املحركات عملية النقل.

باختصار

عينات الدراسة

وأضــاف أورالنــدو في تصريح لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» أن ال ـت ــأري ــخ ب ــال ـك ــرب ــون املـشــع
قـ ـ ــدم م ـع ـل ــوم ــات حـ ـ ــول وقـ ـ ــت مـ ـ ــوت ه ــذه
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــول ،وقـ ـ ـ ــدم عـ ـل ــم اآلثـ ـ ـ ـ ــار املـ ـي ــدان ــي
معلومات عن السياقات الثقافية املرتبطة
ب ـه ــا .ب ــاس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ـب ـي ــان ــات ،أمـكــن
لـلـبــاحـثــن ت ـحــديــد بـنـيــة ت ـع ــداد الـخـيــول
قبل االستئناس وفي أثناءه وبعده .حلل
الفريق الحمض الـنــووي القديم املأخوذ
من  273عينة من عظام الخيول من جميع
القارات ،على مدى  50ألف عام من تاريخ
اإلنـ ـ ـس ـ ــان وال ـ ـخ ـ ـيـ ــول .خ ـ ــال م ـع ـظ ــم تـلــك
الفترة ،كانت مجموعات الخيول البرية
املتنوعة وراثيا منتشرة في جميع أنحاء
أوراسيا.
لكن بداية من عام  2000قبل امليالد ،بدأت
االخـ ـت ــاف ــات ال ــوراثـ ـي ــة ب ــن م ـج ـمــوعــات
ال ـخ ـيــول ف ــي ال ـت ــاش ــي ،بـحـيــث أصـبـحــت
جميع الـخـيــول املحلية مــن إسبانيا إلى
منغوليا تنحدر من أصل واحد يعود إلى
نفس املنطقة ،والـتــي تتبعها الباحثون
إلى أكثر من  4200عام من العينات التي

حلل الفريق الحمض
النووي القديم املأخوذ
من  273عينة من عظام
الخيول من جميع
القارات ،على مدى 50
ألف عام من تاريخ
اإلنسان والخيول
■■■
ظهرت الخيول
املستأنسة للمرة األولى
في منطقة «الدون -
فولغا» قبل 4200
إلى  4700عام قبل
أن تنتشر إلى املناطق
املجاورة
■■■
الخيول ،على األرجح،
واحدة من أكثر
الحيوانات التي أثرت
في تاريخ البشرية

ع ـث ــر ع ـل ـي ـهــا ف ــي سـ ـه ــوب شـ ـم ــال مـنـطـقــة
القوقاز.
لحظة التأسيس

وجد الباحثون أن اثنني من الجينات كانا
مختلفني بشكل واضح في أسالف الخيول
الحديثة وربـمــا ســاعــدا فــي هــذا التوسع
السريع .في الــدراســات التي أجريت على
ال ـب ـشــر والـ ـفـ ـئ ــران ،ت ــؤث ــر هـ ــذه الـجـيـنــات
عـلــى ال ـق ــدرة عـلــى الـتـحـمــل وال ـق ــدرة على
تحمل الــوزن والطاعة .وأوضــح أورالنــدو
أن التربية االنتقائية من البشر للخيول
يـمـكــن أن ت ـكــون ق ــد أعـ ــادت دم ــج عاملني
ج ــدي ــدي ــن ل ــم ي ـك ــون ــا م ــوج ــودي ــن ســابـقــا
فــي أي حـصــان .ووفـقــا للباحث ،أدى ذلك
إلــى خلق حيوان كــان من السهل التفاعل
والـتـحــرك مـعــه ،وكــانــت تـلــك هــي اللحظة
الـ ـت ــي أسـ ـس ــت لـ ـت ــاري ــخ ع ــاق ــة اإلنـ ـس ــان
ّ
بــالـحـصــان ،ومــن بعدها ف ــإن كــل ســاالت
األحصنة هي أليفة تجاه البشر.
واستطرد أورالندو« :رغم أننا بتنا نعرف
زم ـ ــان ومـ ـك ــان اس ـت ـئ ـنــاس ال ـخ ـي ــول ألول
مـ ــرة ،إال أن الـعـمـلـيــة ال ـكــام ـلــة لتوسعها
حــول العالم وتــاريــخ تكاثرها إلــى مئات
األنــواع املختلفة التي نعرفها اليوم تظل
مثيرة لـلـجــدل» .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،كان
الحصان هو الحيوان األقــرب للمزارعني
وامللوك املحاربني على حد ســواء .إذ عثر
ع ـلــى حـفــريــاتـهــا ف ــي ال ـس ـيــاقــات الــريـفـيــة
والـحـضــريــة على حــد س ــواء ،وفــي بيئات
م ـت ـن ــوع ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،مـ ــن أب ـ ـ ــرد نـ ـط ــاق فــي
سيبيريا إلى صحارى وسط آسيا.

وأخيرًا
دولة ديمقراطية «والك»
خطيب بدلة

يستخدم أهالينا كلمة «والك» لردع الطفل ،وتصغيره
يثور األب ،ال يكتفي
أمام نفسه واآلخرين .وعندما
َ َ
بزجر ابنه ،وشتمه ،بل يشمل األطفال (أمل املستقبل
َ
جميعهم بقوله :يلعن أبــو هالجيل .ويقال
الــواعــد)
ّ
للبنت «ولـيــك» ،حتى بعد أن تتجاوز ســن الطفولة،
وتصبح مؤهلة للزواج ...أهل مدينة إدلب ًيعشقون
الـتـنــويــع ،لــذلــك يـشـتـقــون مــن «ول ـي ــك» كـلـمــة توحي
للمرء بــأن أصلها فــرنـســي ،هــي :واك ـيــه .ويطلقون
على الطفل ،أحيانًا ،لقب َ
«عجي» ،وتعني أنه دنيء،
ّ
يندفع نحو الطعام من دون تحفظ أو تعفف ،وأهل
معرة النعمان يطلقون على الفتاة التي في ّ
ريف ّ
سن
ّ
الــزواج لقب «عجية» ،ولعل أول جملة يقولها الشاب
لوالدته بعدما ينتهي من الخدمة العسكرية :أنا ّ
بودي
َّ
ّ
أتزوج ،قومي نقي لي عجية .والشاب ،هنا ،ال يقصد
أن تـكــون البنت دنـيـئــة ،بــل صغيرة بــالـســن ،وبهذا
يكون معنى «العجية» محببًا.
على ذكــر العسكرية ،فوجئنا ،نحن الشبان الذين
ساقنا ُ
قدرنا أحمق الخطى إلى الخدمة في الجيش
العربي السوري (املعروف باسم جيش أبو شحاطة)

بــ ّ
ـأن ال ـض ـب ــاط ،وط ـ ــاب ال ـض ـب ــاط امل ـت ـط ــوع ــن ،في
معرض احتقارهم إيانا ،يخففون كلمة والك لتصبح
«واله» ...وكاتب هذه األسطر يعتقد ّأن اختراع هذه
الـ «واله» يعود إلى الثمانينيات ،عندما ّأسس رفعت
األسد سرايا الدفاع ،وأطلق كالبه في الشوارع ،على
حد تعبير الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ...وشاع
تداول لفظة «واله» ،منذئذ ،في عموم أنحاء سورية،
وصارت ،في األوقات الالحقة ،تأتي مركبة كقولهم
«واله حقير»« ،واله ّ
كر» ،وكان بعضهم يستخدمها
بمنتهى ال ـهــدوء ،كما لــو أنــه يخاطب اآلخ ــر بكلمة
مـسـتــر ،أو أف ـن ــدي ،أو مـسـيــو ،ف ـت ــراه ي ـســألــه ،وهــو
مبتسم :أنت من أي بلد واله ّ
كر؟ وهنا ال بد أن نتذكر
النكتة التي رواهــا الشاعر الظريف ،لقمان ديركي،
أن ضابطًا من سرايا الــدفــاع قــال ملــواطــن :انــزل عن
الــرص ـيــف واله ح ـم ــار .وك ــان ذل ــك امل ــواط ــن ذا عني
حمراء ،فقال للضابط :ال تقل «رصيف».
في الستينيات ،حينما ُ
كنت في املدرسة االبتدائية،
ثم في اإلعدادية والثانوية ،لم تكن مدارسنا ّ
مزودة
بـخــرائــط ومـجـ ّـسـمــات لـشــرح دروس الجغرافيا ،أو
مخابر إلج ــراء ًتـجــارب الفيزياء والكيمياء .كانت،
باختصار ،خالية مــن كــل أن ــواع وســائــل اإليـضــاح.

لكن كانت لكل صف عصا من خشبُ ،يكتب عليها
اسمه ،ورقم الشعبة ،باإلضافة إلى العبارة الشهيرة
«العصا ملن عصا».
ِّ
َّ
عصيهم ،فيطلقون
وك ــان بعض املعلمني يــدلـعــون
عليها ألقابًا من قبيل :الصفرا اللئيمة ،الضاروبة،
َ
ال ــط ـ ّـراق ــة ،أم ال ـطــايــع ...ومـعـلــم الـصــف الــرابــع أسمى
عـ ـص ــاه «بـ ـن ــت ي ــوس ــف ال ـث ـق ـف ــي» .وك ــان ــت ع ـصـ ّـي
الصفوف كلها تـ َ
ـودع في غرفة املستخدم «اآلذن»،
ٌ
فــإذا أذنــب تلميذ مــا ،وكثيرًا مــا كنا نــذنــب ،ألننا ال

الضباط ،وطالب الضباط
المتطوعون ،في معرض
احتقارهم إيانا ،يخففون كلمة
والك لتصبح «واله»

ن ـعــرف م ــا ه ــي األشـ ـي ــاء ال ـتــي تــرضــي مـعـلـمـنــا ،أو
َ
تغضبه ،يرسل املعلم عريف الصف إلى غرفة اآلذن،
ً
ليقول له :أعطني عصاية الخامس شعبة ثانية ،مثال.
ولــم يكن املعلم يخشى فــي ضربنا على أيدينا أو
واحد من آبائنا املحترمني
أقدامنا لومة الئم ،ألن كل ٍ
كــان يصطحب ابـنــه ،فــي مطلع الـعــام الــدراســي ،إلى
املـ ــدرسـ ــة ،وي ـسـ ّـل ـمــه ملـعـلــم ال ـص ــف م ـ ـ ـ ّ
ـرددًا ال ـع ـبــارة
ُ
ُ
والعظم لنا».
«اللحم لك،
التقليدية الشائعة
ّ
يعني أنه يزعل من املعلم في حالة واحدة ،أن يؤدي
الضرب إلى كسر في العظام .وأذكر أن أحد زمالئي
فــي الصف الـثــالــث ،مــن كثرة مــا ضربه املعلم على
يديه املقرنستني من البرد ،خانته مثانته ،فمأل ثيابه
بالبول .وفي حالة معاكسة ،تمادى أحد املعلمني في
ضرب تلميذ .وفي اليوم التالي ،نصبت مجموعة من
ّ
واستمروا يضربونه
أقــارب التلميذ كمينًا للمعلم،
حتى ّ
تحول إلى ممسحة.
ّ
يـتــذكــر محسوبكم ه ــذه األحـ ــداث كـلـهــا وه ــو يقرأ
كــامــا ألحــد املـعــارضــن يـقــول فيه إن إســرائـيــل لن
تسمح بقيام دولة ديمقراطية في سورية .يا سيدي،
دعــك مــن إســرائـيــل وأ َمـيــركــا وه ــذا كـلــه ،هــل نــريــد -
نحن السوريني  -إقامة دولة ديمقراطية؛ بجد؟
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