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כי הזמנה כזו היא הישג ממש לא רע
למדען חובב שהוא בעצם רק פרח כמורה

הזדמנות עם סיכוי לזכות ביוקרה
ולקבל באוניברסיטה איזה מינוי או משרה.

וכך בדצמבר אלף שמונה מאות שלושים ואחת
עם קפטן פיצרוי וצוות עשוי לבלי חת

ניצב דרווין על הסיפון, נופף למשפחתו וחבריו
והפליג עם הביגל למסע שישנה את חייו. 

הספינה צלחה את הגלים אל אמריקה הדרומית
למסע של עבודה קשה – לא חופשה חלומית...

הם מיפו את הזרמים ואת החוף, כל מפרץ וכל ֵכּף
בלי שום קיצור דרך או ניסיון לחפף. 

ובכל תחנה או נקודת עצירה
דרווין מיד קופץ לסירה

עם צוות קטן הוא יורד אל החוף
מתחיל להתבונן, ללקט ולאסוף. 

בוחן את הקרקע, את החי, את הצומח
לתעד ולרשום את הכל אינו שוכח

חוזר לספינה אחרי כמה שעות
לפעמים אחרי כמה ימים, או שבועות. 

הוא נועד להיות כמו אבא, רופא רב תהילה
אבל מראה הדם גרם לו לבחילה

לכן שינה מסלול, פנה ללמוד כמורה
אך גם התיאולוגיה שעממה נורא. 

במקום ללמוד טייל ביערות ובגנים
אסף צמחים, חיות וגם מאובנים
ככל שהתבונן, העמיק והתלהב

גילה שהוא בעצם – בטבע מתאהב. 

הוא התחיל לחקור חיות צמחים ואבנים
ועד מהרה נכנס חזק לעניינים: 
התיידד עם חוקרים וקנה לו שם
כל מי שהכיר אותו מיד התרשם!

בזכות ידיעותיו וקשריו, קיבל הצעה נהדרת
לצאת כמדען להפלגת מחקר מאתגרת

להקיף את העולם מחוף אל חוף
חי, צומח ודומם לסווג ולאסוף 

לסייע לממלכה להגדיל את אוצרותיה
וגם לאקדמיה להרחיב את ידיעותיה

וחשוב לא פחות – אולי אף יותר
לקנות לעצמו שם גדול כחוקר.

מכון ויצמן
הוא כתב ספר רב-מכר על חוויותיו במסעות הממושכים
הוביל את פרסום הממצאים המדעיים בחמישה כרכים

על מאובנים ויונקים, על ציפורים, זוחלים ודגים
ופרסם בנפרד ספר על הביולוגיה של שוניות האלמוגים.

הוא התחתן עם בת דודו, הם עברו לגור ַבּ ְכּפר
ובזכות כספי המשפחה, הוא יכל לעשות ילדים ולהתרכז 

במחקר
בעיקר הטרידה את דרווין שאלת המפתח

איך מין חדש נוצר ומתפתח.
הוא ממש לא האמין, ולא מצא ראיות בכתובים

שהאל ברא כל כך הרבה מינים של זבובים
או קרפדות, או עטלפים, או קקטוסים או דיונונים
שדומים מאוד זה לזה – אבל גם בהחלט שונים.

כשהיה בגלפגוס, אסף דרווין פרושים
ציפורים שחיו באיים, בין הטרשים

הוא שלח אותם לחבר, מומחה למיון ציפורים
שסיווג אותם והחזיר לו רישומים מסודרים.

וכשהתבונן דרווין באיורים, הייתה לו פתאום הארה
הוא התחיל להבין איך נם נוצרו ומה קרה

לאחר שקלט שבכל אי, צורת המקור מעט שונה
ומותאמת בדיוק לתזונה שבו זמינה.



עמו שלל קופסאות, תיבות וצנצנות
ובהן המוני דוגמאות מסקרנות:

מאובנים וצמחים ושלל בעלי חיים
ומחברות מלאות רישומים וממצאים. 

ומדי פעם, כשעגנו באיזו עיר נמל
שלח דרווין באנייה אחרת חלק מהשלל

לאוניברסיטת קיימברידג', שם יחכו לו בשובו
משלוחים שלמים של ארגזים ותיבות.

כמעט ארבע שנים את היבשת הם חקרו
ברזיל, ארגנטינה, ארץ האש, צ'ילה ואפילו פרו

ופני שובם לאנגליה, דרך שאר האוקיינוסים והימים
עצרו לכמה שבועות באיי גלפגוס השוממים.

דרווין, כהרגלו, מתוך דחף מדעי
יצא לתור, לחקור וללמוד כל אי ואי 
וגם שם חזר לאנייה עם תיבות וסלים

מלאים ציפורים, צמחים, חרקים וזוחלים.

המסע הביתה נמשך כמעט שנה תמימה
דרך אוסטרליה, מאוריציוס ודרום אפריקה הקסומה
וכשהביגל שוב עגנה תחת שמי המולדת האפרוריים
ישב דרווין לעשות סדר בכל האוספים והממצאים.

הוא כתב ספר רב-מכר על חוויותיו במסעות הממושכים
הוביל את פרסום הממצאים המדעיים בחמישה כרכים

על מאובנים ויונקים, על ציפורים, זוחלים ודגים
ופרסם בנפרד ספר על הביולוגיה של שוניות האלמוגים.

הוא התחתן עם בת דודו, הם עברו לגור בְכּפר
ובזכות כספי המשפחה, הוא יכל לעשות ילדים ולהתרכז במחקר

בעיקר הטרידה את דרווין שאלת המפתח
איך מין חדש נוצר ומתפתח.

הוא ממש לא האמין, ולא מצא ראיות בכתובים
שהאל ברא כל כך הרבה מינים של זבובים

או קרפדות, או עטלפים, או קקטוסים או דיונונים
שדומים מאוד זה לזה – אבל גם בהחלט שונים.

כשהיה בגלפגוס, אסף דרווין פרושים
ציפורים שחיו באיים, בין הטרשים

הוא שלח אותם לחבר, מומחה למיון ציפורים
שסיווג אותם והחזיר לו רישומים מסודרים.

וכשהתבונן דרווין באיורים, הייתה לו פתאום הארה
הוא התחיל להבין איך נם נוצרו ומה קרה

לאחר שקלט שבכל אי, צורת המקור מעט שונה
ומותאמת בדיוק לתזונה שבו זמינה.



למשל, כשהציפורים הראשונות הגיעו לאחד האיים
המזון העיקרי עליו היה זרעים

ואלו בעלות המקור שהיה הכי מתאים
אכלו יותר מהאחרות והביאו יותר צאצאים.

גם הצאצאים העבירו את הגנים לדורות הבאים
ובסוף לכל הציפורים באי היו מקורים זהים

אבל אז כמה ציפורים נקלעו לסופת גשם וברד
ונסחפו ברוח העזה לאי שומם ומבודד.

על האי הזה היו צמחים מעט שונים
בעלי זרעים יותר קשים, וקצת יותר קטנים

זרעים שאותם לפצח הרבה יותר קל
אם יש לך במקרה מקור קצת מעוקל.

כדי לאכול אותם, הציפורים היו צריכות להתאמץ מאוד
אבל עובדה, הן הצליחו לשרוד

גידלו במאמץ רב גוזל אחר גוזל
עד שבמקרה בקע אחד בר מזל:

המקור שלו היה קצת יותר מעוקל משל האחרים
והוא אכל יותר מהר משאר הציפורים

לכן הוא היה גדול, וחזק, והנקבות עמדו אצלו בתור
כדי להביא עוד צאצאים כאלה, עם כזה מקור.

אחרי כמה דורות, כל הציפורים באי הנוכחי
היו בעלות אותו מקור מכוער, אך הכרחי

כדי להספיק לאכול די זרעים
לצבור את האנרגיה להביא צאצאים.

עד שפתאום, במקרה, ממש פוקס אמיתי
בקע גוזל עם מקור עוד יותר זוויתי

הוא אכל הרבה, גדל, התחזק ומשך את הגברות
וכך הוריש את המקור הייחודי לעוד ועוד דורות.

דרווין הבין שזה קורה שוב ושוב, בכל האיים
ובהדרגה מצטברים המון שינויים אקראיים
ואם הם מועילים, הם באוכלוסייה נשמרים

ולדורות הבאים בתורשה מועברים.

אחרי הרבה מאוד דורות, והרבה מאוד מקרים
בכל אי יש צורה קצת אחרת למקורי הציפורים
צורה שמותאמת באופן מושלם, כמו כפפה ליד

למזון הזמין על כל אי בודד ונפרד.

דרווין, שהיה איש יסודי ומעמיק
חשב על הדברים ומהר מאוד הסיק

שהמנגנון הזה לא משפיע רק על מקורי הציפורים באיים
אלא על התכונות של כל היצורים החיים.



כך התפתחו הרגליים הקלות של האנטילופות המהירות
כך נוצרו עצי הסקויה גבוהי הצמרות

הצוואר של הג'ירף, החדק של הפיל, העוקץ של הדבורים
כנפי העטלף, פירות התפוח והתפיחה של בצק שמרים.

כשמצטברים מספיק הבדלים ומספיק תכונות מיוחדות
מקבלים מינים שונים ומשפחות ועוד קבוצות נפרדות
כל מה שצריך זה תורשה שמאפשרת שינויים מקריים

סביבה שתבחר אותם, והמון זמן להצטברות השינויים.

למעשה הטבע הוא שבוחן כל שינוי קטן ובודד
שינוי שמזיק לאורגניזם – יחד איתו פשוט ייכחד

אך שינוי מועיל יעבור הלאה בצורה ודאית
ולכן דרווין קרה למנגנון הזה "הברירה הטבעית".

דרווין ישב על התיאוריה במשך הרבה שנים
מצא לה דוגמאות בעוד הרבה מינים

ביסס את המידע, הוסיף ראיות
הגדיר עקרונות וניפה בעיות.

אך גם כשהתאוריה הייתה כבר מלוטשת ונקייה
הוא חשש לפרסם אותה, כי ידע שהכנסייה

תזעם על הרעיון השערורייתי והנואל
שהטבע יוצר מינים חדשים – לא האל.

עם הזמן ועם פריצות הדרך המדעיות
לתורת האבולוציה נוספו עוד ועוד ראיות

ובשנות החמישים של המאה העשרים
הבינו איך בנוי DNA, ואיך הגנים מועברים.

איך נוצרות מוטציות, אותם שינויים אקראיים
ואיך הן מעצבות את היצורים החיים

בברירה טבעית ויסודית של כולם
שנמשכת תמיד ואינה פוסקת לעולם. 

בגיל שבעים ושלוש החזיר דרווין נשמתו
ומאז היו לא מעט עיוותים של תורתו

כמו טענות כי מוצא האדם ישירות מהקופים
או שהחזקים שורדים כי הם המועדפים.

אבל התיאוריה שרדה בהצלחה
ואלפי מחקרים מספקים לה תמיכה
האבולוציה עובדת, ואין שום ספק
דרווין צדק, וגם היום הוא צודק!

כעשרים שנה חלפו והוא עוד בלבטים
עד שפתאום קיבל בדואר צרור דפים מקומטים

על החתום, ראסל אלפרד וולאס, ביולוג ומעריץ
יש לו רעיון, אם מר דרווין הנכבד מוכן להציץ.

דרווין הנכבד מציץ, קורא ומחוויר
כי לאותן המסקנות ממש הגיע וולאס הצעיר

הבין שיש לפעול מיד, הזמן לרעתו
אחרת יזכרו לעד את וולאס, לא אותו.

הוא פרסם את הרעיון עם וולאס יחד במאמר
ומיד ישב לסדר ולכתוב את כל הידע שצבר

באלף שמונה מאות חמישים ותשע יצאה לחנויות ולדוכנים
המהדורה הראשונה של ספרו החדש "מוצא המינים".

הספר היה להצלחה עצומה
וכל העותקים נחטפו תוך יממה

כמו שדרווין חשש הוא עורר גם ויכוחים
אך לצד המתנגדים היו גם הרבה מאוד תומכים.

אנשי הדת, גם אחרי הרבה מאוד שנים,
לרעיון הבריאה שמרו אמונים

זה הלך הרבה יותר בקלות עם המדענים
שתפסו במהירות את מוצא המינים.


