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كــم تغيــر يحتــاج املهندســون لتحويــل ســيارة اىل زورق ؟ عــرة ؟ مائــة ؟ رمبــا  ..كيــف
لــو ارادوا تحويــل ســيارة اىل غواصــة عمليــات معقــدة وتغيـرات كثــرة والعـرات مــن
النــاذج التالفــة  ..حســنا لــو افرتضنــا ان البقــرة تتطــورت عــر ماليــن الســنني لتصبــح
حوتــا كــم تغيـرا ســيطرأ عــى بنيتهــا ؟ العــن والضهر التنفــس والغــذاء واالطـراف والذيل
وغريهــا الكثــر وهــذا يعنــي وجــود بقايــا احفريــة حقيقيــة وليســت رســومات متخيلــة
الالف النــاذج الوســيطة بــن االصــل والنســخة املطــورة يف طبقــات االرض مــاذا اذن عــن
تكــور تســعة ماليــن نــوع مــن الكائنــات الحيــة ايــن هــي بقايــا حلقاتهــا الوســيطة ومــا
ســبب ظهــور كل نــوع منهــا فجــأة يف ســجل االحافــر وملــا املفقــود منهــا اكــر بكثــر مــن
املوجــود ؟؟ وكــم مــن الوقــت سيســتغرق هــذا التطــور ؟؟ لــو قدرنــا ان ظهــور الريش من
الحراشــف احتــاج اىل الــف طفــرة صحيحــة مــن مائــة الــف طفــرة عشــوائية وان ذلــك
اســتغرق مليــون ســنة ليحــر ؟؟ كــم من الوقت ســتحتاج بقيــة االعضــاء والوظائف وهل
ســيكفي عمــر االرض او حتــى عمــر الكــون ملليارات الطفـرات يف ماليني االنــواع واذا كانت
كل صفــة مــن صفــات الكائــن الحــي متثلها شــفرة وراثية يف نظام شــديد التعقيــد والرتابط
فكيــف ميكــن لتغيـرات وطفـرات عشــوائية داخــل هــذه الشــفرة ان تقــدم للكائــن الحي
صفــات جديــدة مفيــدة ؟ او تنشــأ عضــوا جديــدا فضــا عــن تحويــل بقــرة اىل حــوت ..
ثــم ان جميــع اشــكال االنظمــة البرشيــة ال تقبــل االضافــة العشــوائية فلــو عبــث طفــل
بلوحــة املفاتيــح نظــام الوينــدوز او يف صفحــات روايــة فــا النتيجــة املتوقعــة ؟؟
خصائــص جديــدة ام حبكــة مختلفــة بالتأكيــد ال هــذا وال هــذا ســينهار النظــام وتفســد
الروايــة  ..انهــا مجــرد طف ـرات ومصادفــات ال تعلــم مــا حصــل وال مــا ســيحصل ومــا
عالقــة الســابق بالالحــق ؟ فهــل يعقــل ان تكــون هــي رس الحيــاة مبــا فيهــا مــن اتقــان
وتنــوع وجــال  ..واآلن ايــا مــا كان اعتقــادك يف تطــور الكائنــات نظريــة او فرضيــة
او حتــى خيــاال علميــا ً دعــه جانبــا اىل حــن  ..وهلــم بالتفكــر والبحــث والســؤال ..

awqafalodhaibi.org/video

1

