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 بكم جميعا. اسمي نجيم وهذا 
ً
“أهال

أخي األصغر فنسنت. سوف 

 بعض األشياء الرائعة 
ً
نستكشف معا

حول الحياة على كوكب األرض.”





 “من أين أتى النبات والحيوان يا نجيم؟ 

هل هو السحر؟”

 “ال. هو ليس بسحر يا فنسنت. 

لكنه شيئ أروع حتى من السحر”



“نحن اآلن نعرف بعض األشياء حول 
ميالد الحياة على األرض. وما زلنا 
نتعلم الكثير من األشياء الرائعة. ومن 
جملة ما نعرفه هو أن الحياة انطلقت 
من كائنات أحادية الخلية تشبه 
البكتيريا وما زالت موجودة اليوم”



“تطورت هذه الكائنات أحادية الخلية 
لتصبح أنواع الحياة على األرض اليوم 

بما فيها أنت! ولذلك تعتبر كل األحياء 
على كوكب األرض ذات أصل واحد”

“أيعني ذلك يا نجيم أن الشجر 
والسنجاب والسمك أقاربي؟”

“وهو كذلك يا فنسنت. كل ما نعرفه من الجينات والجزيئات 
والتشريح واألحافير  وغيرها من األدلة تشير إلى أن كل أنواع الحياة 

على األرض تتشارك نفس األصل” 
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“لكن هذا غريب بعض ال�سيء يا نجيم!”

“قد يصعب فهم هذا في البداية. لكن كلما 
سبرنا األدلة هنا على األرض كلما زادت قناعتنا 

بأننا كلنا نتشارك نفس األصل. وهذا أحد 
أجمل األشياء في الحياة”



األقارب

ن و
ألول

ف ا
ال

س
األ



“لدينا نوعان من األقارب يا فنسنت. أولهما هم األسالف 
املباشرون مثل آبائنا وأجدادنا. وبالنسبة لهم نحن 

أحفادهم املباشرون أي أبناؤهم وأحفادهم. أما الكائنات 
أحادية الخلية واألسماك القديمة والرئيسيات املبكرة التي 
 ما أجدادنا وأسالفنا.

ً
 فهم نوعا

ً
تطورت مباشرة لتصير بشرا

أما النوع الثاني من أقاربنا فهم أبناء العم. وهم ليسوا 
 من األسالف في 

ً
بأسالفنا أو أحفادنا لكنهم يشاركوننا سلفا

املا�سي. وهم قد يكونون موجودين اآلن أو قد انقرضوا. 
، القردة التي تعيش اليوم ليست أسالفنا لكنها أبناء 

ً
مثال

 أبناء عم القطط والطيور وأشجار النخيل 
ً
عمنا. نحن أيضا

وكل �سيء آخر. نحن أقاربهم لكننا لسنا أحفادهم”



 “هل تنحدر كل النباتات والحيوانات 
من نفس السلف يا نجيم؟”

“نعم. بعد تشكل األرض بماليين السنين بدأت الحياة 
بكائنات أحادية الخلية هي السلف املشترك لكل أنواع 
الحياة املوجودة اليوم”

 لم يكن الناس موجودين آنذاك؟”
ً
“إذا

“ال لم يكونوا موجودين آنذاك يا فنسنت. والعالم كان 
 عما هو عليه اليوم”

ً
 كثيرا

ً
مختلفا



 ولم توجد آنذاك أزهار أو أشجار. 
ً
 تقريبا

ً
“لم يكن األكسيجين موجودا

لم يكن هناك بشر. كما لم تكن هناك طيور في السماء أو أسماك في املاء أو أي نوع آخر 
من الحيوان. أثناء الثالثة بليون سنة األولى من عمر األرض، كانت الكائنات الوحيدة 

 البكتيريا التي نراها اليوم”.
ً
املوجودة هي أحادية الخلية البسيطة والتي تشبه كثيرا



جياخط االستواء
بان



 
ً
 منذ تشكلها وهي ال تزال تتعرض إلى تغيرات حتى اآلن. فمثال

ً
“تغيرت األرض كثيرا

القارات واليابسة التي نراها اليوم تتغير وتتحرك منذ ماليين السنين. 

القارات جزء من القشرة الخارجية الصلبة لكوكبنا. وبما أنه توجد تحت هذه 
الطبقة طبقة آخرى تتكون من صخور ومعادن ذائبة في حالة شبه سائلة 

 كورقة الشجر فوق املاء.
ً
تتحرك القارات ببطء تماما

هذا ما بدت عليه األرض منذ 225 مليون سنة. يسمي العلماء تلك القارة الكبيرة 
 عن بعضها واتخذت 

ً
بانجيا. منذ ذلك الوقت انفصلت القارات تدريجيا

اقع التي هي عليها اآلن” املو



الليستروصورس
افريقيا

كلبي الفك

سرخس لساني

أمريكا الجنوبية

الهند

استراليا

القارة القطبية الجنوبية

ميسوصور

“كيف نعرف شكل األرض آنذاك؟”



سؤالك في محله يا فنسنت. يمكننا معرفة ذلك بالنظر إلى شكل القارات 
حاليا. كما ترى، باإلمكان تركيبها كاألحجية لتشكل الجزء السفلي لبانجيا

كما يمكننا معرفة ذلك أيضا بالنظر إلى أحافير النبات والحيوان الذي 
 كان هناك حيوان عاش 

ً
 على بانجيا قبل انفصال القارات. فمثال

ً
عاش معا

على بانجيا اسمه ليستروصوروس ويمكن إيجاد بقايا أحافيره اليوم في 
ثالث قارات وهي افريقيا والهند وأنتاركتيكا. 

 على 
ً
ليستروصوروس لم يكن قادرا

السباحة عبر املحيطات وبالتالي هذا 
يبرهن على أن هذه القارات الثالث 

كانت متصلة.



“ماهي 
األحافير يا 

نجيم؟”



“األحافير هي بقايا محفوظة في الصخر لكائنات كانت حية. لألحافير أشكال 
 من شجرة أو حتى 

ً
عديدة فقد تكون عظام كائنات أو أسنانها أو خشبا

 تركها حيوان وراءه مثل 
ً
 يمكن أن تكون آثارا

ً
حشرات كاملة. األحافير أيضا

آثار القدمين أو حتى الروث. يسمي العلماء أحفور الروث كوربوليت.

بما أن طبقات جديدة من الصخر   
تتشكل فوق الطبقات القديمة 
تساعدنا األحافير على 
تحديد العصر الذي 
عاشت فيه تلك 
النباتات 
والحيوانات وأيها 
أتت قبل األخرى



حقبة الحیاۃ الوسطی

الحقبة الحدیثة

حقبة الحیاۃ القدیمة

ما قبل الکامبري



“كيف تساعدنا األحافير على معرفة هذا يا نجيم؟

“نتعلم املزيد حول تاريخ كوكبنا كلما حفرنا في األرض أو دققنا في طبقات الصخر. 
تساعدنا األحافير على معرفة شكل الحياة في املا�سي وصلة القرابة بيننا وبين 

الحيوانات األخرى والفطريات والنبات

في الطبقات األحدث من تاريخ األرض التي تشكلت حسب علماء الجيولوجيا في العصر 
الحديث )منذ 66 مليون سنة إلى اليوم( نجد أحافير ثدييات ذات شكل حديث بما في 

ذلك أسالفنا نحن البشر األوائل مثل لو�سي التي عاشت منذ 3.2 مليون سنة في افريقيا.

وإذا ما زدنا تعمقا في تاريخ األرض نجد حقبة الحياة الوسطى )256 مليون سنة إلى 66 
مليون سنة قبل اآلن(. وهنا نرى األحافير األولى للديناصورات والثدييات.

وتحت هذه الطبقة نجد عصر الحياة القديمة )بين 540 و252 مليون سنة قبل اآلن( 
 للحياة على األرض. وعندما نتعمق في هذه الطبقات من األرض نجد 

َ
حيث نجد انفجارا

أحافير نبات وحيوان مثل املرجان والحشرات والسراخس واألسماك والبرمائيات.



“يوجد اليوم أكثر من مليون نوع 
مختلف من الحيوانات على 
األرض. كلها بما في ذلك نحن 
تنحدر من أسالف عاشت في 
السابق على األرض”

 من الحيوانات تعيش 
ً
“كم نوعا

على األرض يا نجيم؟”

املعجيات



هذه الحيوانات أبناء عمنا. وقد 
تطورت إلى العديد من 
الحيوانات بسبب تغييرات كثيرة 
وطفيفة طرأت على مدى 30 
مليون سنة بينما هي تعيش في 
أماكن مختلفة على كوكب 
األرض. ساعدتهم هذه التغييرات 
على العيش ملدة أطول وإنجاب 
عدد أكبر من الصغار”

“في العادة يتطور حيوان ما إلى أنواع 
أخرى من الحيوانات. املعجيات 

مثال ممتاز على هذا وهي مجموعة 
من الحيوانات الالحمة تطورت إلى 

العديد من الحيوانات التي نراها 
اليوم مثل األسود والثعالب والكالب 

والدببة والراكون





 “هل تطورت حيوانات أخرى 
بمثل هذه الطريقة يا نجيم؟”

 “نعم. توجد أمثلة عديدة 
وطريفة على هذا:

مثالي املفضل هو التالي: هاجرت مجموعة 
إلى القطب الشمالي منذ  البنية  من الدببة 
طفرت  حدثت  سنة.  ألف   500 حوالي 
 
ً
طفيفة على جينات أحد الدببة منحته فروا

ذات  دببة  لينجب  الدب  هذا  وتكاثر   
ً
أبيضا

فرو أبيض. كانت الدببة ذات الفرو األبيض 
قادرة على التخفي في الثلج والتسلل خلف 
الحيوانات األخرى وبالتالي كانت أقدر على 
الصيد واألكل. وبسبب هذا عاشت أطول 
 أكثر. أحفاد تلك الدببة هي 

ً
وأنجبت صغارا

ما نسميها اليوم الدببة القطبية.”



 “ماهو حيوانك املفضل يا نجيم؟ 
أنا أحب الدببة بسبب لعبتي املفضلة السيد دب”

 “أما أنا فأحب الكلب يا فنسنت. 
هل تعلم أن الكلب حفيد الذئب؟”

 .
ً
 وبعضها ال تشبهها أبدا

ً
؟ بعض الكالب تشبه الذئاب قليال

ً
 “حقا

كيف حدث هذا يا نجيم؟”

 “بدأت الذئاب في العيش مع البشر منذ آالف السنين يا فنسنت. 
بعد وقت انفصلت الذئاب التي تعيش مع البشر عن الذئاب األخرى 
وتطورت إلى الكالب 

. ال يزال الذئب يعيش على 
ً
لكن هذا ال يعني أن كل الذئاب صارت كالبا

األرض إلى اليوم. الذئاب التي عاشت مع البشر فقط تعرضت إلى 
 
ً
 جديدا

ً
العديد من التغييرات على مدى آالف السنين إلى أن صارت نوعا

من الحيوان. لم تنته العملية بعد لكن بإمكاننا مشاهدتها وهي تحدث”





“عبر القرون القليلة املاضية ساعد البشر على خلق 
مئات األنواع من الكالب. عبر مزاوجة كالب تحمل صفات 
نحبذها مثل حجم األنف واللون والطول والسلوك 
تمكننا من تغيير الكلب ليصبح على الشاكلة التي نريد. 
توجد اآلن مئات األنواع املختلفة من الكالب”



“بسبب تدخل البشر حدثت هذه 
 من 

ً
التغييرات بطريقة أسرع جدا

الطريقة الطبيعية. قد يصعب تصديق 
هذا لكن كلب الشيواوا وكلب العمالق 
الدنماركي تطورا من الذئاب وهما نفس 
النوع من الحيوان

كلبتي ليدي هي من نوع سبانيل امللك 
شارل.  خلق البشر هذا النوع ليكون 
 وذو فرو طويل. 

ً
 ولطيفا

ً
 ولعوبا

ً
ممتعا

، وهو ما أحبه في 
ً
وهي تحب العناق أيضا

كلبتي ليدي.”



“هذا جميل يا نجيم. هل توجد حيوانات أخرى تطورت مثل الذئب؟”

“هنالك أمثلة كثيرة ممتعة على هذا. هل تعلم أن أسالف الحيتان 
كانت لديها أرجل وتسير على األرض؟”

 من السمك بما أنها تسبح في املحيط”
ً
“لم أعلم ذلك. ظننتها نوعا

 مثلنا أنا وأنت. هي ذات دم حار وترضع صغارها وتتنفس من 
ً
“الحيتان ثدييات تماما

رئتيها والعديد منها لديها شعر”



توجد أحافير لحيوانات تدعى باكيتيتوس عاشت منذ 50 مليون سنة وتعتبر أول 
الحيتان. وهي ثدييات عاشت على األرض وفي البحر وكانت تأكل اللحم والسمك، 

ويعتقد أن هذه الحيوانات انتقلت إلى البحار لتجد حياة أفضل. عبر ماليين 
السنين تطورت أحفادها لتصبح سباحة ماهرة ذات زعانف.  

ال تزال العديد من الحيتان تملك في أجسادها عظم 
الحوض الذي استعملته أسالفها التي كانت تسير 

 مثلنا نحن.
ً
على األرض. كما تملك عظام يدين تماما

قارن هاتين الصورتين يا فنسنت 
لعظام الذراع واليدين. على 
اليسار الحوت وعلى اليمين 

االنسان.



 نحن 

 متصلون 
بكل 

الكائنات الحية



“كم هو ممتع يا نجيم أن أتعلم أنني 
متصل بكل أنواع الحياة على األرض”

 يا أخي األصغر. أستمتع 
ً
أتفق معك تماما

باكتشاف صلتنا بكل �سيء على األرض. 
هذا يعلمني أنه من الجميل أن نكون 

كائنات حية تتعلم ونكبر على هذا 
الكوكب الجميل الذي يدور عبر 

الفضاء. نحن كلنا غبار 
نجمي”



معجم املصطلحات:
 من حياته في املاء والبعض اآلخر على اليابسة مثل 

ً
البرمائيات: حيوان صغير ذو دم بارد يق�سي بعضا

الضفدع والسمندر.

التشريح: دراسة بنية الكائنات الحية.

 أحفاد وسالالت.
ً
سلف: شخص أو مجموعة عاشت في املا�سي ومنه تنحدر الحقا

القطب الشمالي: املنطقة الشمالية في أق�سى شمال كوكب األرض.

 هي بكتيريا 
ً
بكتيريا: كائنات مجهرية أحادية الخلية وهي من أبسط الكائنات على األرض. اي كوالي مثال

تعيش في أمعاء االنسان.

الحم: حيوان يتغذى على غيره من الحيوانات

 لكن العدد اختلف 
ً
قارة: احدى الكتل اليابسة الكبرى على األرض. توجد سبع قارات على األرض حاليا

بتعدد العصور الجيولوجية

السليل: شخص أو جماعة ينحدر أصلها من سلف معين في املا�سي.

التطور: عندما تتغير مجموعة من األحياء عبر الزمن وتمرر هذه التغيرات إلى أحفادها.

دليل: �سيء ما يدل على فكرة ويدعمها.

 على قيد الحياة.
ً
منقرض: نوع من األحياء لم يعد موجودا

أحفور: بقايا أو آثار كائن حي قديم.

فطريات: مجموعة من األحياء ليست بنبات وال بحيوان ومنها الفطر والخميرة.



الجينات: الوحدة األولية التي تحتوي املعلومات الوراثية داخل خاليا كل األحياء.

عالم الجيولوجيا: عالم يدرس تاريخ وتركيبة األرض.

.
ً
السحر: قدرة خارقة تجعل املستحيل ممكنا

الثدييات: حيوان ذو دم حار وله وبر أو شعر وهيكل عظمي ويرضع صغاره من حليب تفرزه األم.

جزيء: أصغر جزء من مادة يحتوي كافة خصائصها.

كائن حي: كائن حي مثل النبات والحيوان والبكتيريا.

الرئيسيات: مجموعة من الثدييات منها القرود والبشر.

نوع: مجموعة من األحياء تتشارك في األصل وتشكلت عبر التكاثر.

حول املؤلف
 هي مؤلفة 

ً
بيلي هاريس البالغة من العمر ثالثة عشر عاما

ومتحدثة ومدافعة عن الفكر الحر وحقوق اإلنسان. وهي مؤلفة 
سلسلة نجيم للكتب العلمية للقراء الشباب. بيلي في مهمة إللهام 
حب العلم والشعور بالتساؤل عن الكون، وتعزيز التفكير الحر، 

والعمل من أجل قبول الحقيقة العلمية في املجتمع والحكومة.
كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات عندما تم إلهامها لكتابة كتابها 

األول، وهو كتاب أطفال مصور بشكل جميل يقدم العلوم 
السليمة بطريقة في متناول القراء الصغار والقراء

stardustscience.com  اكتشف املزيد على الرابط
نجیم

سائنس



يعيد كتاب نجيم تستكشف عجائب األرض بطلة السلسلة ذات العيون الواسعة واملحبة 
للعلم نجيم. في هذا الكتاب، نلتقي بشقيقها الصغير فنسنت، ونتعلم معه حقيقة مثيرة للغاية 
وهي أن الكائنات الحية على األرض تقرب بعضها البعض. وتشرح نجيم املفاهيم العلمية مثل 
الصفائح التكتونية والسجالت األحفورية والتطور بطريقة بسيطة ومفهومة. حتى أنها توضح 

كيف أن الحياة على األرض، بما في ذلك البشر، تطورت من أشكال الحياة األولى!

 
ً
مثل أول كتابين في سلسلة نجيم، يستخدم كتاب نجيم تستكشف عجائب األرض قصصا
 فنية جميلة إلثارة الفضول حول العالم والكون. في الوقت نفسه، 

ً
بسيطة وساحرة وأعماال

م املنهج العلمي ويوضح أهمية االستدالل القائم على األدلة، باستخدام أمثلة واضحة من 
ّ
ُيعِل

العالم الحقيقي.

“هذا الكتاب تحفة رائعة! سأعطي نسخة لكل من أطفالي وأحفادي حتى 
يعرفوا من هم أسالفهم الحقيقيون”.

- دان باركر، الرئيس املشارك ملؤسسة الحرية من األديان ومؤلف كتابي مجرد 
أخالق وربما نعم، ربما ال.


