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 الفصل الخامس: باهيا البيضاء

 الفصل السادس: من باهيا البيضاء إلى بوينوس آيرس.

 الفصل السابع: بوينس آيرس وسانتا في.

 مقدمة:ال

تناول املترجم في مقدمته تعريف بالعالم 

في بلدة  1809عام الذي ولد  تشارلس داروين

وأسرته العلمية، وسعي والده في أن يجعله  شروزبري 

طبيًبا لكن دراوين لم يستطع الشمئزازه من 

الوحشية املتعلقة بممارسة الجراحة، فما كان منه 

إال أنه اتجه إلى دراسة وحضور املقررات الدراسية 

الخاصة بالتاريخ الطبيعي، وكذلك سلسلة من 

طبقات األرضية، وقد نجح املحاضرات في علم ال

والده في تسجيله في مقرر دراس ي للحصول على 

درجة البكالوريوس في الهارات في كلية املسيح، 

لتأهيله كي يصبح من الكهنة، خاصة وأنهم كانوا 

 مريًحا، خاصة وأن معظم 
ً

يحصلون على دخًل

العلماء في التاريخ الطبيعي املوجودين في انجلترا من 

يعتبرون أن جزء من واجباتهم القيام  الكهنة، وكانوا

وقد كانت باالستكشاف لعجائب املخلوقات اإللهية.  

 رحلة البيجل التي شارك فيها "داروين" بناء على تزكية من استاذه "هينسلو" استاذ علم النباتات
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هي التي جعلت  ، على الرغم من رفض والده ألن يلتحق بها باعتبارها مضيعة للوقت،1831عام 

ويتم دفنه إلى جوار   1882خًصا مشهوًرا في الدوائر العلمية، وظل كذلك حتى وفاته عام روين شدا

 ايزاك نيوتن وجون هيرتشيل في جنازة رسمية بكنسية ويستمنستر.

ع في مشاري ي سبق للمترجم أن قام بترجمتها لداروينالكتب السابقة التوقد أشار املترجم إلى 

، 1845تاب املترجم الذي في أيدينا يعد الطبعة الثانية التي صدرت عام ترجمة متعددة، وأن هذا الك

لة ، ولعل من األمور الرائعة املرتبطة بتلك الرح1839وذلك بعد أن قام داروين بنشره ألول مرة عام 

 "فيتز روي" والذي ظل اسمه يتردد منذالعلمية الرائعة ذيوع وانتشار اسم قبطان سفينة "البيجل"  

رية قرن التاسع مقيًما مقارنه بينه وبين اسم قبطان السفينة املصرية "مباحث" التابعة للبحأوائل ال

والتي صاحبه على متنها السندباد العظيم الدكتور حسين  املصرية، أمير البحار محمود املليجي

حيط فوزي وعالم البحار الفريد الدكتور حامد جوهر في رحًلتها االستكشافية في البحر األحمر وامل

 الهندي.

 والبيجل اسم ألحد أصناف الكًلب وكان من األعراف الشائعة في البحرية البريطانية امللكية

أن يتم إطًلق أسماء الحيوانات على السفن، وكانت سفينة البيجل التي قام داروين على متنها 

 2000، وفي عام دبرحلته هي الثالثة التي حملت هذا االسم، وقد تم بيع هذه السفينة خردة فيما بع

مهمة علمية برئاسة الدكتور "بريسكوت" للبحث عن تلك السفينة، ووجد أنه قد تم  تجهزت

إغراقها في نهر  روتش، وتم العثور على مرساة السفينة، وتم تحديد بقايا السفينة تحت مستنقع 

ة خمس موجود في إسيكس، ومن الغريب أال يهتم داروين بالسفينة التي جال على سطحها ملد

سنوات، ولم يكن لديه أي فكرة بأن تلك السفينة كانت قد أنهت حياتها في مكان قريب جًدا من مقر 

 إقامته في كنت.

 فاتحة اإلصدار الثاني:

وفيها تناول تشارلس داروين التعريف بهذا الكتاب الذي هو عبارة عن تاريخ خاص برحلته 

خًللها وصًفا ملشاهداته في التاريخ الطبيعي على متن سفينة البجل في صورة سجل يومي قدم من 

ى والطبقات األرضية، مشيًرا إلى أنه حاول أن يجعل هذا الكتاب مًلئًما للقارئ العادي ومنبًها إل

ماء ن إلى املنشورات األكبر والتي تمثل النتائج العامة للبعثة التي قام به عليضرورة عودة املتخصص

ين سيد جولد، واملبجل جينينز، والسيد بل. ومرة أخرى ال ينس ى دارو البعثة أمثال األستاذ أوين، وال

الذي تلقى منه صداقة قلبية ومعاونة مستمرة إلى أقص ى حد على اإلشارة إلى القبطان فيتزروي 

مدى السنوات الخمس، كما قدم دراوين شكره للدكتور بانيوي الجراح الخاص بالسفينة الذي 

 فترة مرضه عن فالباريزو. قدم له العناية الًلزمة اثناء
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 الفصل األول: سانت جاجو ـ جزر الرأس األخضر

تضمن مجموعة من ت بما يشبه الكلمات املفتاحية التي يبدأ داروين الفصل األول 

املصطلحات والكلمات التي تشير إلى مضمون الفصل بأكمله مثل بورتوبرايا، ريبيرا جراندي، غبار 

ات البزاقة البحرية والحبار، صخور سانت بول ليست بركانية، جوي مختلط بالنقاعيات، سلوكي

تكسيات "طبقات خارجية" فريدة، الحشرات أول املستعمرين للجزر، فرناندو نورونها، باهيا، 

صخور مصقولة، سلوكيات السمكة ثنائية التشكيل، طحالب ونقاعيات أوقيانوسية، مسببات 

 البحر متغير األلوان.

يجل تحت أبحرت السفينة الب

قيادة القبطان فيتزوري من ميناء ديفون 

بورت في السابع والعشرين من ديسمبر 

بعد أن اضطروا مرتين  1831عام 

للعودة بفعل األنواء الجنوبية الغربية 

الشديدة، وكان الهدف من تلك الرحلة 

علمي وهو استكمال املعاينة الشاملة 

لبتاجونيا وأرض النار  في جنوب قارة 

لجنوبية والتي كانت قد بدأت أمريكا ا

تحت إشراف القبطان كينج في املدة من 

، ومسح شواطئ شيلي وبيرو وبعض الجزر املوجودة باملحيط الهادي، وإجراء 1830حتى  1826

سلسلة من القياسات امليقاتية "الكرونومترية" حول العالم. وفي السادس من يناير وصلت السفينة 

ن الكوليرا منعهم من النزول إليها، وبعد عشرة ايام ألقوا مرساهم في إلى "تينيريف" ولكن الخوف م

والجزر مجدبة بشكل ميناء برايا في سانت جاجو وهي الجزيرة الرئيسية في أرخبيل الرأس األخضر، 

عام وتسقط عليها األمطار بشكل نادر، والحمم البركانية حالت دون نمو الحشائش واألشجار ولكن 

ويشير إلى ًنا من املاعز وقليل من األبقار استطاعت البقاء على قيد الحياة، رغم ذلك فإن قطعا

تعرض الجزيرة لإلبادة الطائشة ملا كان يغطيها من أشجار كما كان الحال في ميناء بورتو وسانت 

 هيلينا وبعض جزر الكناري.

لدهشة أصيب بامع اثنين من الضباط على صهوات الجياد وفي تجواله في ريبيرا جراندي 

لرؤية حصن ضخم وكاتدرائية متهدمين، فقد كانت البلدة هي املكان األساس ي املوجودة بالجزيرة 

وقاموا بزيارة الكنيسة مقدمين للقس األسوه بضعة شلنات، وفي يوم آخر قبل أن يطمر ميناؤها، 

ريدة ذهبوا إلى سانت دومينجو الواقعة قرب مركز الجزيرة، وكان شجر السنط ينحني بطريقة ف

بسبب الرياح التجارية لدرجة أن بعضها كان يأخذ زاوية قائمة مع جذوعها، ووصلوا إلى فيونتيس 
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بطريقة خاطئة، ولكنهم سعدوا بهذا الخطأ، فقد كانت قرية جميلة وبها مجرى مائي صغير، وهناك 

لة التي شاهدوا سرًبا ضخًما من الدجاج الغيني، وقد أعجب داروين بمناظر سانت دومينجو الجمي

 تختلف تماًما عن الطابع الكئيب الخاص بباقي الجزيرة.

وقد قام داروين بجمع 

عينةمن ذلك الغبار الذي 

يجعل الجو غائًما، وهذا 

الغبار يتم جمعه من على ظهر 

السفن من على مسافات 

بعيدة عن ساحل أفريقيا 

الذي هو مصدر رئيس لهذا 

الغبار، وقد عثر على نقاعيات 

ستوطنات املياه تعود إلى م

العذبة وكذلك نوعين بحريين، 

وملا كان من املؤكد أن جميع هذا لغبار يأتي من افريقيا فقد كان من الفريد أن يتم العثور على أنواع 

ويؤدي هذا الغبار الذي يصاحب عادة رياح السموم من النقاعيات ال تعيش إال في أمريكا الجنوبية، 

يجة العتام الجو، وكان عثور داروين على جسيمات دقيقة من إلى جنوح السفن على الشواطئ نت

الحجر  تتعدة واحًدا على األلف من البوصة املربعة مختلطة بمادة أكثر نعومة، أن أشار إلى أنه ال 

داعي ألي شخص أن يشعر باملباغتة من انتشار البويغات "البذرة الجرثومية" األخف وزًنا واألصغر 

 اتات الًلزهرية.في الحجم الخاصة بالنب

 أشار داروين إلى أن الطبقات األرضية بتلك الجزيرة هي األكثر إثارة لًلهتمام في تاريخها

خاصة وأن أمر هذا االهتمام يبدأ منذ دخول املرفأ حيث يمكن رؤية شريط من ارض الطبيعي، 

ساحل، بيضاء أفقية بشكل مثالي في مواجهة الجرف البحري، تجري لبضعة أميال على طول ال

وبفحص تلك الطبقة وجد أنها تتكون من مادة كلسية تحتوي على العديد من القواع املطمورة 

معظمها أو كلها موجود على قيدالحياة اآلن، وقد أشار داروين إلى أثر حرارة الحمم البركانية 

ل املتراكمة فوق الكتلة سهلة التفتت، كما ترتفع القيعات الخاصة بالحمم البركانية في شك

مسطحات متعاقبة تنحدر برقة تجاه الداخل، وقد أكد على أنه لم يثبت في غضون األزمان 

 .التاريخية حدوث أية عًلمات خاصة بنشاط بركاني في أي جزء من سانت جاجو

واثناء إقامته في سانت جاجوا راقب داروين سلوكيات بعض الحيوانات البحرية، مشيًرا إلى 

ا، كحال البزاقة البحرية التي بلغ طولها خمس بوصات في الطول، تطور أشكالها بشكل شائع جًد 

بأن يصبغ املاء حوله ملسافة قدم بلون مقدًما وصًفا تشريحًيا لها وطرق مقاومتها والدفاع عن نفسها 
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يمثل إلى األحمر األرجواني، وافراز مادة فوق جسده تتسبب في إحساس السع حاد، مماثل ملا يفرزه 

ملعروف باسم رجل الحرب البرتغالي. كما اهتم داروين بمراقبة سلوك األخطبوطات قنيديل البحر ا

أو الحبارات وقد وجد صعوبة في اإلمساك بها، وذلك لقدرتها على االختباء داخل الشقوق الغاية في 

الضيق، وأيًضا تغير لون املاء بحر لونه بني كستنائي داكن، ولدي الحبارات قدرة على تغيير لوهها 

 كل يفوق الحرباء، حيث تغير مسحاتها اللونية وفًقا لألرض التي تمر عليها، بش

 صخور سانت بول

جل حول صخور سانت بول الواقعة إلى يفي صباح السادس عشر من فبراير طافت الب 

ميل  350ميل ونحو  540ثانية مبتعدة عن الساحل األمريكي ب  58الشمال من دائرة االستواء بنو 

قدم فقط، ويبلغ محيطها أقل من  15وترتفع عن مستوى سطح البحر ناندو نورونها، عن جزيرة فير 

وقد أكد على أن جميع الجزر الصغيرة ثًلثة أرباع امليل، وبشكل مفاجئ ترتفع من أعماق املحيط، 

الكثيرة التي تقع بعيًدا عن أي قارة واملوجودة في املحيطين الهادي واألطلس ي باستثناء جزر 

 تتكون من املرجانيات أو مواد االنفجارات البركانية. وقد تسبب روث الطيور البحرية فيالسيكليس 

جعل صخور سانت بول تبدو من بعيد بلون أبيض متألق كما أن تغطيتها بمادة صلبة صقيلة لها 

وباستخدام العدسة في فحص تلك الصخور وجد أنها في هذا اللون، كذلك ملعان لؤلؤي يتسبب 

ر، ثير من املواد الحيوانية، والتي نشأت نتيجة ملفعول املطر أو الرذاذ على روث الطيو تحتوي على ك

وتحت بعض الكتل الصغيرة من سماد ذرق الطيور البحرية عند جزيرة أسينشون وجزر أبرولهوس 

 أجسام الهوابط الكلسية املتفرعة. عثر داروين على بعض معين من 

نماذج من تلك التكسيات على العديد من العلماء  وقد كان داروين حريًصا على أن يعرض

في طبقات األرض، وظنوا أنها ذات أصل بركاني أو ناري فإنها في صًلبتها وشفافيتها وفي صقلها 

تتساوي مع تلك التي تعتمد أدق قوقعة زيتونية، وقد كانت حقيقة وظائفية مشوقة أن يتم العثور 

سنان ممثلة في الكلس الذي يظهر في صورة فوسفات أو على مواد أكثر صًلبة من مادة ميناء األ 

وفوق  كربونات تدخل في تركيب األجزاء الصلبة مثل العظام واألصداق لجميع الحيوانات الحية.

صخور سانت بول تم العثور على صنفين من الطيور هما املغفل واألبله وكًلهما ذو نزعة أليفة 

أن داروين كان بإمكانه أن يقتل أي عدد منها بمطرقته وغبية يظهران ال مباالت باإلنسان لدرجة 

وقد أتى داروين على ذكر العديد من الحشرات والعناكب التي تتواجد في صخور جزر  الجيولوجية.

مؤكًدا على أن أصغر صخرة موجودة في البحار االستوائية تقدم األساس لنمو أصناف سانت بول، 

 نات املركبة بأعالة عدد كبير من األسماك.ال حصر لها من األعشاب البحرية وحيوا
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 فرناند نورونها

في العشرين من شهر فبراير وصلت السفينة البيجل إلى جزيرة فيرناندو نورونها ذات 

التركيب البركاني، وقد قارن داروين بين التًلل املخروطية املوجودة بالجزيرة واملوجودة في سانت 

فجأة بينما في الثانية قد تشكل عن طريق حقن الصخر املنصهر هيلينا بأنها في األولى قد اندفع 

أي مظهر داخل الطبقات اللينة، والجزيرة مغطاة باألشجار لكن نتيجة للمناخ الجاف فإنه ال يوجد 

للخصب أو النماء الوافر. وفي التاسع والعشرين من نفس الشهر وصلت السفينة إلى باهيا أو سان 

وم بشكل ممتع من خًلل تجاوله بمفرده في الغابة البرازيلية، حيث سلفادور، حيث مر عليه الي

استمتع بأناقة األعشاب وطرافة النباتات املتطفلة والجمال الخاص بالزهور واالخضرار الًلمع 

 لألوراق النباتية يضاف لذلك البذخ العام الخاص بالحياة النباتية.

رغم ضوضاء الحشرات 

امتة وقد املدوية إال أن الغابة كانت ص

جلب هذا األمر شعوًرا بالسعادة 

لداروين كونه شخص مغرم بالتاريخ 

الطبيعي، وفي طريقه ملكان النزول إلى 

اليابسة فوجئ بعاصفة استوائية 

اختبئ على إثرها تحت إحدى 

األشجار، وكانت الغابة كثيفة لدرجة 

يستحيل معها أن يخترقها وابل املطر 

مختلف اإلنجليزي الشائع، لكن األمر 

في ذلك املناخ االستوائي حيث تدفق 

املطر إليه بغزارة األمر الذي يفسر 

النضارة املوجودة على قاع أكثر 

 الغابات كثافة.

وبدأت مشاهدات داروين عن ساحل البرازيل مشيًرا إلى الصخور الصلبة ذات التكوين 

عندما كانت ساخنة تحت  الجرانيتي، مستفسًرا عن تكونها ومرجعها إلى تكونها من مواد تبلورت

ضغط مرتفع، طارًحا في نفس الوقت عن تساؤل بخصوص عوامل التعرية التي استطاعت أن تعري 

الصخور الجرانيتية املوجودة في مساحة كبيرة تقدر بآالف الفراسخ، وعند أحد الغدران املنحدرة 

ل والكونغو حيث تكون إلى البحر الحظ داروين ما سبق لفون هامبولدت أن الحظه في أنهار الني

وهذه املادة السوداء الصخور األسوانية مغلفة بمادة سوداء تتكون من أكاسيد املنجنيز والحديد، 
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تلمع في أشعة الشمس، وتعجز العينات وهي صخور مصقولة ذات سمك متناه في النحافة، 

 املصنعة يدوًيا في إعطاء صورة عادلة عنها. 

مراقبته للسمكة ثنائية التشكيل التي أمسك بها وهي  وقد تملك داروين العجب من خًلل

من خًلل تسبح بالقرب من الشاطئ ووجد أن لديها القدرة على نفخ نفسها إلى شكل كروي 

امتصاصها لكمية كبيرة من املاء والهواء ودفعه بقوة إلى تجويف الجسم ومنع عودته عن طريق 

لى القيام بالحركة إلى األمام في خط مستقيم انقباض عضلي مرئي، وحركة تلك السمكة ال تقتصر ع

، ووسائل السمكة للدفاع عن نفسها عديدة فقط بل تستطيع أن تستدير إلى أي من الجانبين

فبإمكانها أن تعض بقسوة وأن تنفس املاء من فمها ملسافات بعيدة، وأن تصدر في الوقت نفسه 

صبح الجليمات التي تغطي جلدها منتصبة صوًتا غريًبا عن طريق حركة بفكيها، وبانتفاخ جسدها ت

ومدببة، كما تقوم بإفراز مادة ليفية ذات لون أحمر قرمزي، جهل داروين فائدته لكنه سمع من 

الدكتور آالن أنه وجد تلك السمكة حية منتفخة بداخل معدة سمك القرش، وأنها كانت سبب في 

 هًلك تلك السمكة الضخمة املتوحشة.

رس وفي طريق إبحارهم من باهيا إلى جزيرات ابرولهوس جذب في الثامن عشر من ما

باههم ظهور البحر بلون بني يميل إلى االحمرار وقد كان ذلك عبارة عن طحالب اسطوانية دقيقة تان

في حزم تضم كل واحدة منها ما بين العشرين إلى الستين منها، وقد كانت نفس التي يعثر عليها في 

ى وأعدادها النهائية حتى أن بحارة الكابتن كوك اطلقوا علالبحر اسمه، البحر األحمر ومنها استمد 

 منظرها اسم نشارة الخشب البحرية.

وبالقرب من جزيرة كيلينج املرجانية الحلقية الواقعة باملحيط الهندي عثر داروين على 

د تحدث وقالكثير من الكتل صغيرة الحجم من الطحالب التي تبلغ القليل من البوصات املربعة، 

 ،داروين عن بعض األسباب العضوية التي تؤدي إلى تغيير لون البحر كما شاهد عند ساحل تشيلي

يميل إلى األحمر الشاحب  هفعند فالباريزو على بعض خمسين ميل من اليابسة وجد أن لون امليا

مخلفة مادة حبيبية غليظة تميل للون وبفحصه وجد حشد كبير من حييوينات دقيقة تنفجر 

ا ضيقة من املياه ذات ا
ً
لبني، وعند أرض النار على مسافة كبيرة من اليابس شاهد أيضا خطوط

اللون األحمر الزاهي، وذلك راجع إلى الحيوانات القشرية التي تماثل في الشكل براغيث البحر 

ويطلق عليها صائدو الفقمات اسم طعام الحوت، ولم من نوع السلطعانات "الجمبري" الضخمة 

ا اروين على أنها بالفعل طعاًما للحوت، وإن أشار إلى أن طيور الخرشنة وطيور الغاق وقطعانً يؤكد د

وبعد دراسه أكد داروين على أن  هائلة من الفقمات الضخمة الثقيلة تستمد مؤنتها الرئيسية منها.

 احدة، اه البحر إلى البيض الذي يوضع ال ينطبق إال في حالة و عزو رجال البحر إلى تغير لون مي

كذلك وجد أن ظهور طبقة زيتية على مياه البحر عزاها رجال البحر إلى جثة متعفنة ألحد الحيتان 

 كما شوهدت على ساحل البرازيل.
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بقى تساؤل لم يستطع داروين أن يتوصل إلجابة شافية بالنسبة له وهو ما الذي يجعل وإن 

حددة تبقى مع بعضها البعض؟ واالمر األجسام املتنوعة التي تشكل النطاقات املتمتعة بحواف م

الثاني ما الذي يتسبب في الطول والضيق للنطاقات؟ وقد حاول اإلجابة بأن عزى ذلك إلى تأثير 

تيارات الهواء أو البحر حيث تنتج في بعض معين من األماكن املواتية ثم تتحرك بعد ذلك مع 

 اإلنطًلق إما إلى الرياح أو املياه.

 دي جانيروريو الفصل الثاني: 

بداية مع الكلمات املفتاحية لهذا الفصل يضع داروين كلمات ريو دي جانيرو، جولة شمال 

رأس فريو، تبخر ضخم، االسترقاق، خليج بوتوفوجو، ديدان مسطحة أرضية، سحب فوق 

الكوركوفادو، أمطار غزيرة، ضفادع موسيقية، حشرات مومضة، خنفساء مطقطقة وقدراتها على 

م أزرق، ضجيج تحدثه إحدى الفراشات، الحشريات، النمل، زنبور يقتل أحد الوثورب، غيا

العناكب، عنكبوت متطفل، وسائل الخداع الخاصة بأحد العناكب القارية، عنكبوت اجتماعي، 

 عنكبوت بشبكة غير متساوقة.

 1832الرابع من أبريل إلى الخامس من يوليه 

صاحب داروين رجل 

عيته انجليزي في طريقه إلى إقطا

الواقعة إلى الشمال من رأس 

فريو، وفي الثامن من أبريل بلغ 

عدد أفراد املجموعة سبعة، 

وقد استمتع باملرحلة األولى من 

الرحلة، وكان كل ش يء ساكن 

اثناء مرورهم بالغابات فيما عدا 

الفراشات الضخمة املتألقة، 

وكم كان املنظر رائًعا عند عبور 

التًلل خلف برايا جراندي، 

ها والرسومات ذكره شكل أكواخصلوا إثاكايا عند منتصف النهار وهي قرية صغيرة تقع على سهل، وو 

التي بها بمساكن الهوتينتوت في جنوب افريقيا، وقد قضوا ليلتهم في "الجوا ماريكا" ولم ينس اإلشارة 

ا عدا امرأة إلى مجموعة من العبيد الذي فروا ملنطقة قريبة منها انتهى أمرهم بالقبض عليهم فيم

 في ظل ضوء القمر املعتم لم يقطع سكون ليلهم إلى زئير 
ً

عجوز آثرت االنتحار، وخًلل مسيرهم ليًل

 .، واليراع املتطايرةالبحر الحزين البعيد، وطائر الشنقب بصرخاته املتفجعة

 التاسع من أبريل
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تعين بطيور أخذوا طريقهم فيما بين البحر واألهوار امللحية املوجودة بالداخل، مستم

البلشون األبيض والكركي والنباتات النضرة، ومع ارتفاع الشمس عانوا حرارتها، وكان انعكاس 

عشهم الضوء والحرارة من الرمال البيضاء أمًرا مزعًجا للغاية، وتناولوا الطعام في مانديتيبا وقد أن

ا بالوجبة التي تناولها في الخا
ً
ين في ن املوجود هناك أخذ دارو منظر التًلل املشجرة البعيدة، ومغتبط

وصف هذه املنازل البسيطة املصنوعة من مكونات البيئة الطبيعية خاصة أشجارها، ورغم ذلك 

فإن كثير من طلباتهم الغذائية صعب تحقيقها، ولم يكن من النادر أن يضطروا لقتل الدواجن 

على أن يعلنوا سوء الطعام  باألحجار من أجل أعداد عشائهم. لم ينس داروين أن يؤكد أنهم جبنوا

وإال فسوف يطلب منهم أن يكملوا رحلتهم وكانت اإلجابة على جاهزية الطعام هي "أنه سوف يكون 

، وبمقارنة داروين لسوء الوضع في تلك األكواخ فإنهم حصلوا على طعام جاهًزا عندما يكون جاهز"

وعات روحية في وجبة العشاء رائع في املعسكر الجديد بتناولهم ألرز ودجاج وكعك جاف ومشر 

  وقهوة في املساء، وسمك مع القهوة بالفطور.

وخًلل رحلة برية معقدة من البحيرات تركوا مانديتيبا وقد عثر داروين على العديد من 

قواقع مياه عذبة وقواقع مياه مالحة، وقد أكد على إمكانية التعرف على الكثير من الحقائق 

 املياه البحرية والعذبة في تلك السلسلة من األهوار التي تحف بساحل املشوقة املتعلقة بحيوانات

وعة ووصلت املجمالبرازيل. كما عثر على نوع من الخنافس املولعة باملاء شبيهه باملوجوة في إنجلترا، 

انجنهودوا مساًءا بعد أن ظلوا على صهوات خيلهم قرابة العشر ساعات، وقد دون داروين في 

قفه من مناظر طبيعية غير مألوفة، وأعشاس النمل املخروطية الشكل ذات مذكراته ما استو 

الحجم الهائل البالغة اثنى عشر قدًما في ارتفاعها، وقد الحظ داروين قدرة الجياد على التحمل 

ا من ذلك الناتج ع
ً
ن وكذلك تعافيها من اإلصابات بسرعة، وأن الضرر الناتج عن السرج كان أكثر أمل

اصة للدماء، وقد تمكنوا من القبض على أحدهم كان قد التصق بمؤخرة أحد الخفافيش امل

 الجياد، ورغم تورم مكان العضة إال أن موضعها شفى مع اليوم الثالث.

 الثالث عشر من أبريل

وصلوا إلى سوسيجوا وهي إقطاعية خاصة بالسينيور مانويل فيجيريدا، منزل بسيط يشبه 

ناخ بداخله كراس وأرائك مطلية بالذهب، وقد قدم داروين الشونة في شكله لكنه مناسب للم

وصف لهذا املنزل وما يضمه، مشيًرا إلى أن شجرة البن هي الشجرة الرئيسية هنا والتي تغل في 

املتوسط رطلين وإن غل بعضها ثمانية، وكذلك شجرة املانديوكا التي يستغل كل جزء منها فاألوراق 

ر تطحن إلى لبابة وعندما تكبس جافة وتخبز تتشكل منها رقائق والسيقان تأكلها الجياد والجذو 

رة هذا النبات سامة الخبز املعروف باسم الفارينها ويعد الغذاء الرئيس للبرازيليين، وإن كانت عصا

كما هو معروف، وقد ماتت إحدى البقرات بشربها بعًضا منها، وقد كانت البيئة غنية وإنتاجها وفير 

من الفيجوا "نوع من البقول" ثمانين ضعف، وثًلثة أكياس من األرز ثًلثمائة لدرجة أن يغل كيس 
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وعشرين ضعف، وكان الكأل وفيًرا إلعالة قطيع جيد من األبقار، وقد ظهر ذلك على وجبات الغذاء 

 والعشاء التي تناولوها.

في تلك وإنك لتجد روح من العنصرية لدى داروين في إشارته لهناءة حياة العبيد املوجودين 

اإلقطاعيات وأنهم يأخذون إجازة يومي السبت واالحد من عملهم في مزارع السادة ليعملون 

لحسابهم الخاص وفي مثل هذا املناخ الخصب فإن يومين كافيين إلعالة أي رجل وعائلته لألسبوع 

 بأكمله )هكذا(.

 الرابع عشر من أبريل

ن وكان املزروع منها يبلغ قرابة امليلي تركوا سوسيجو إلى اقطاعية أخرى تقع على نهر ماكا،

 دون أن يعرف مالكها مدى عرضها، وحجم اإلنتاج في تلك البيئة االستوائية وفير 
ً

ونصف طوال

لدرجة أن داروين فكر في ذلك الحجم الهائل الذي يمكن أن تعوله تلك البًلد في املستقبل، وفي 

لشخص يتقدمهم بسيفه لكي يقطع النباتات  يومهم الثاني لرحلتهم وجدوا الطريق مسدوًدا احتاج

 وقد شعر داروين بالبرد رغم أن درجة الحرارة قدرت ب 
ً

 65الزاحفة، وسقط املطر بغزارة ليًل

م(، ومع توقف املطر لوحظ حجم التبخر الهائل لدرجة أن التًلل حتى ارتفاع مائة 18.5) فرنهيت

اطعة أشار داروين إلى أثر الرق واالستعباد وفي تلك املق قدم كانت مدفونة في بخار أبيض كثيف.

الذي يقطع أواصر األسر بعضها عن بعض، وفي موقف مختلف عما سبق أن ذكره في السابق نجده 

يشعر بالخزي تجاه حالة الرق التي أوصلت هؤالء العبيد إلى مستوى أقل من الحيوانات لدرجة أنهم 

 ته بكل سلبية.على استعداد لتلقي الضرب رغم قدرتهم على مقاوم

 الثامن عشر من أبريل

في أثناء عودة داروين من سوسيجو قض ى يومين في جمع الحشرات املوجودة في الغابة مع 

تقديم وصف رائع عن تلك األشجار العديدة والكثيرة في الغابة مثل السنط والزاحفات الشجرية 

إحاطة جذعة بكلتا اليدين، كما املغطاة بزاحفات أخرى وأشجار السابال النخيلي التي من املمكن 

أشار إلى قيام السيد مانويل بصنع زورق بمجاديف بلغ طوله سبعين قدًما، وقد كان التباين 

 شائعة تعطي طابًعا استوائًيا. املوجود بين أشجار النخيل التي تنمو بين األصناف املتفرعة ال

 التاسع عشر من ابريل

 غاية في 
ً

اإلرهاق، فالطريق عبر سهل رملي ذي حرارة كانت العودة من سوسيجو عمًل

متوهجة وليس بعيًدا عن الساحل، وكانت الطرق غاية في السوء ولم يلحظ داروين وجود جسر 

مبني من األحجار، ولم يكن هناك غير تلك املصنوعة من جذوع األشجار وكانت حالتها سيئة، كما 

يرة مرحة تدعى "مادري دي ديوس" وتعني كانت املسافات غير دقيقة وخًلل العودة مروا بقرية صغ

أم اإلله، وبوصولهم إلى ريو أقاموا في كوخ عند خليج بوتوفوجو ولم يكن هناك ش يء أكثر بعثة 
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للبهجة كما يقول داروين من وجود شخص مولع بالتاريخ الطبيعي موجود في إنجلترا أن يتواجد في 

وقدم داروين مًلحظات قليلة عن  يوات.مثل هذه البيئة الغنية هذا الكم من التعدد من الح

مشيًرا حة التي تستوطن األرض الجافة، الحيوانات الًلفقارية، وقد اهتم كثيًرا بتلك الديدان املسط

إلى أن تركيبها الجسماني في غاية البساطة، حتى أن كوفيير قد رتبتها م الديدان املعوية رغم عدم 

 العثور عليها داخل أجساد حيوانات أخرى.

وقد عثر داروين على ما ال يقل عن اثنى عشر نوًعا مختلًفا من الديدان املسطحة األرضية 

في األجزاء املختلفة من نصف الكرة الجنوبي، واحتفظ ببعض ما حصل عليه في أرض فان ديمان 

العمليات الجراحية على وقد أخرى بعض من  ملدة شهرين من خًلل تغذيتها بالخشب املتعفن.

قسمها نصفين والحظ نمو الجزء املقسوم إلى حيوان متكامل، ولكن مع تغير الحرارة بعضها بأن 

باالقتراب من خط االستواء كانت جميع تلك الديدان قد تحولت إلى أجساد لينة وسائلة بسرعة لم 

 يشاهد داروين مثلها على اإلطًلق من قبل.

لك الديدان املسطحة وقد وقد اصطحب داروين قًسا لزيارة الغابة التي عثر فيها تلك ت

أمض ى يوًما رياضًيا جيًدا، رافقهم فيه أحد الشباب البرازيليين، في اصطياد القرود وعدد من 

الببغاوات وقد استفاد داروين من ذلك األب البرتغالي الذي أهداه في مناسبة أخرى عينة ممتازة 

 م السكين وقدرتهم على قذفها إلى، كما أثنى على البرازيليين وبراعتهم في استخدالقط ياجواروندي

 وفي منزله الذي أقام فيه أسفل جبل كوركوفادو أمض ى كثير من أوقاته في. مسافة بعيدة بدقة كبيرة

حافة تقع تحت أعلى بقعة من اتجاه البحر نحو الجبل لتشكل مراقبة السحب التي كانت تتدفق 

قمة الجبل بينما تستمر الريح في  من الجبل، فقد كانت السحب تبدو كما ولو كانت معلقة إلى

 الهبوب فوقه.

 ملناخ شهري مايو ويونيو حيث درجات الحرارة التي ال تتجاوز 
ً

 72قدم داروين وصًفا جميًل

مئوية( في كل من الصباح واملساء، وتسقط األمطار غزيرة وإن جفف الرياح  22درجة فرنهايت )

الحديقة يستمع ألكثر العازين تواضًعا كضفدعة الجنوبية املسيرات، وباليل حيث يجلس بهدوء في 

صغيرة من نوع الهايًل، وقد وجد صعوبة في اإلمساك بها واكتشف أنها أصابع أقدامها تنتهي 

وفي بماصات صغيرة تمكنها من الزحف إلى أعلى جوانب وعاء من الزجاج إذا ما وضع بشكل عمودي. 

اع" وهي ترفرف متنقلة من سياج إلى آخر، وفي أي تلك األوقات الحظ كذلك الطيارات النارية "الير 

ليلة مظلمة من املمكن مشاهدة ضوئها على بعد مئتي خطوة، وقد أشار إلى أن ضوء الخنافس 

وقد قدم  املطقطقة املضيئة والعديد من الحيوانات البحرية ذات لون أخضر بشكل ملحوظ جًدا.

بطنية وما ينتج عنها من وميض، وكذلك شرح ملا ا الداروين وصًفا لتلك الطيارات النارية وحلقاته

 يحدث حينما كان يقدم لها اللحم النيئ.
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وفي باهيا تابع داروين إحدى الواثبات أو الخنافس التي تعد أكثر الحشرات املضيئة 

شيوًعا، وقد استطاع أن يقدم وصف تفصيلي آللية حركة تلك الخنفسة وتمكنها من الوثب إلى 

ي تلك الشوكة الصدرية التي تقوم بسحبها للخارج لتنثنصتين، وذلك اعتماًدا على ارتافع بوصة أو بو 

مثل الزنبرك والذي يمكن الحشرة من اإلنطًلق محافظة على توازنها بفعل النقاط الناتئة من 

وفي رحًلت قصيرة قام بها داروين شاهد كثير من النباتات الصدر والغمد الخاص بالشوكة. 

فعها العظيم مثل الكافور، والفلفل والقرفة والقرنفل، وكانت أوراقها عطرية املعروفة جيًدا لن

 بشكل مبهج وأوراق أشجار ثمر الخبز والجاكا واملانجو تباري بعضها البعض.

 انطلق داروين إلى جافيا أو جبل الشراع االعلى وقد كان الجو بارًدا مبهًجا وقطرات الندى

س على كتلة من الجرانيت يراقب الحشرات والطيور املتنوعة ما زالت تلمع على األوراق، حيث جل

وهي تمر طائرة، في أكثر من مرة أكد داروين عن عجز عن التعبير عن مشاعره من خًلل رؤيته لتلك 

وفي طريق عودته من تلك املناظهر الرائعة الشائعة بشكل كبير على كل جانب من مدينة ريو، 

ل تمثيدعى فطر باه إله الزواج، ورغم أن رائحته كريهه إال أنها  الرحلة البهيجة عثر على فطر غريب

عبيًرا مبهًجا لبعض الخنافس، وقد أكد داروين على تلك العًلقات القائمة بين قطرين مختلفين 

ل مثل البرازيل وانجلترا من حيث التماثل بين أنواع من النباتات والحشرات التي تنتمي إلى الفصائ

 لنوع لكليهما.نفسها رغم اختًلف ا

وأثناء مكوث داروين في 

البرازيل تمكن من إعداد مجموعة 

ضخمة من الحشرات، معتقًدا أنها 

من املمكن أن تفيد الخبراء 

اإلنجليز في علم الحشرات، وقد 

أهمل العث الذي على غير املتوقع 

كان يظهر بأعداد أقل بكثير من 

املوجود في املناطق املعتدلة، كذلك 

ن باهتمام سلوك الحظ داروي

الفراشة املذنبة األجنحة الضارية، 

وكانت هي الفراشة الوحيدة التي 

وجد أنها تستخدم أرجلها للعدو 

العديد من املعلومات وكذلك تصدر صوًتا يستأنف على فترات فاصلة. وقد اصطدم داروين ب

التكوين كبيًرا إلى الفارقة حول الحشرات مغمدات االجنحة، فقد كان عدد الخنافس الدقيقة مبهمة 

أقص ى حد، ويكفي إلزعاج أي مختص في علم الحشرات أن يتطلع إلى األبعاد املستقبلية لبيان 
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مصور مكتمل، وقد تساءل حول السر وراء قلة أنواع الخنافس اآلكلة اللحوم أو الخنافس األرضية 

 في املناطق االستوائية، التي تكثر في السهول املعتدلة في البًلتا.

عداد كبيرة أثارة دهشة داروين ذلك العدد الهائل من املقتاتات على الجيف وقصيرات وبأ

األجنحة الغمدية، وأشار إلى أن أي شخص يلج الغابة االستوائية ألول مرة يصاب بالدهشة من 

هاجم داروين وفي باهيا الجهول التي يبذلها النمل حيث يرى جيوش ال تقهر من الجامعين للمؤن، 

نمل املتحرك في صفوف بوضع حجر صغير في طريقه العتراض سبيله، فما كان من ذلك ارتال ال

النمل صغير الحجم أن كرر محاوالت الهجوم على هذا العدو وبعد أن فشل تحرك في طريق آخر  

كما قدم داروين وصًفا لصراع بين زنبور وأحد العناكب الضخمة من طبقة أطول بمقدار بوصة. 

ل ذه الزنابير بلدغ فرائسها وجعلها شبه ميتة لتضعها في خًلياها الطينية من أجالذئبيات، وتقوم ه

وقد الحظ داروين أن عدد العناكب أكبر  أن تتغذى عليها يرقاتها بعد أن تفقس وتخرج من بيضها.

بكثير من الحشرات األخرى كما أن أنواعها عديدة فهناك العناكب القارية بعضها لديه أغلفة 

دة ومدببة واألخرى لها سيقان متضخمة ذات أشواك، وبعض تلك األنواع كالتي توجد خارجية متجل

ا غاية في القوة لدرجة اإلمساك بالطيور. وطريقة افتراس العنا
ً
كب في جزر الهند الغربية تصنع شباك

لفرائسه تدعو إلى الدهشة خاصة طريقة اإلمساك بالفريسة واللدغة القاتلة على الجزء الخلفي 

 صدر وتركها ينتظر بصبر إلى أن يؤدي السم مفعولة.من ال

وكم هي املقارنات الجميلة التي يعقدها داروين بين العناكب وحرصها على شبكتها، فهناك 

البعض منها بمجرد سقوط الفريسة في الشبكة يكون حريص على تخليص الفريسة بسرعة كي ال 

سة بخيوط الشبكة. وفي سانت في باجادا تدمر الشبكة، والبعض اآلخر يحرص على أن يربط الفري

الحظ داروين وجود نوع من العناكب القطيعية وهي كبيرة الحجم، وأرجعها ربما إلى نفس النوع 

 ، وإن لم يشاهدالذي شاهده آزارا في باراجواي والذي اعتقد والكانير أنه من نوع عنكبوت ثيريدون 

وفي الكورديليرا  .فيه العنكبوت بيضهداروين ذلك العش الذي في حجم القبعة الذي يضعه 

"سلسلة جبال أمريكا الجنوبية" شاهد داروين نوع من الشبك ألحد العناكب مكون من مقطع 

 .كما هو معتادإسفيني الشكل وذلك بدال من أن تكون دائرية 

 مالدونادو الفصل الثالث:

، رحلة إلى نهر بوالنكو ،"جبل فيديومونتفيديو "نبدأ بالكلمات املفتاحية في هذا الفصل مع 

 الًلزو "األنشوطة" والبوالس "الكرات املترابطة"، طيور الحجل، عدم وجود األشجار، اآليل، خنزير

بار، املاء أو الخنزير النهري، طائر امللطروس والسلوكيات املشابهة لطائر الوقواق، صائد الذباب الج

 تشكلت بفعل البرق، منزل ضربه البرق.ي، الصقور آكلة الجيف، األنابيب التي كالطائر املحا

 1832، الخامس من يوليو 
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استأنفت السفينة 

البيجل إبحارها نحو نهر 

بًلتا ولم يكن غير مشهد 

فوًجا من خنازير البحر 

الذي يبلغ املئات هو الذي 

استرعى انتباه طاقم 

السفينة، وملا كانت السفينة 

تسير بسرعة تسع عقد في 

الساعة )ميل بحري في 

متر( فإن 1852الساعة أي 

تلك الحيوانات كان يمكنها 

أن تعبر من أمام السفينة بسهولة، وبدخول السفينة نهر بًلتا أصبح الجو غير مستقر بشكل كبير، 

وفي احدى الليالي احاط بهم عدد كبير من الفقمات وطيور البطريق باإلضافة إلى عرًضا رائًعا أللعاب 

ينة وأطراف عوارض السفينة بوهج القديس إملو وهو وهج يتراءى نارية طبيعية أعلى صاري السف

للمًلحين على الصواري أثناء العواصف. وكان من املشوق لهم كذلك رؤية مدى البطء في اختًلط 

مياه البحر والنهر وذلك نتيجة الختًلف الكثافة النوعية بين املائين فكانت املياه العذبة تطفو على 

 سطح املياه املالحة. 

 السادس والعشرين من يوليه

وكان قد تم تخصيص سفينة البيجل كما سبق القيت السفينة مرساها عند مونتفيديو 

القول ملسح الشواطئ املتطرفة الجنوبية والشرقية ألمريكا الجنوبية جنوبي نهر بًلتا على مدى 

 رته لتلك األماكن.العامين التاليين، ولتفادي التكرار لم يلتزم داروين بيومياته وبترتيب زيا

 مالدونادو

بلدة صغيرة تقع على الضفة الشمالية لنهر بًلتا، وليست بعيدة عن مصب النهر، تعيش 

غاية في الهدوء والبؤس، شيدت شوارعها بزوايا متعامدة على بعضها البعض، سكانها قليلون 

على تجارة  يتألفون من مًلك األراض ي وأصحاب الحوانيت والحرفيين، نشاطها محدود يقتصر

القليل من جلود الحيوانات واملاشية الحية. تنفصل عن النهر بنطاق من الكثبان يبلغ عرضه نحو 

امليل، وتنفسح على اراض ريفية ترعى فيها قطعان ال حصر لها من املاشية والخراف والجياد. ورغم 

خًلل السير على  أن داروين اشار إلى ان املنظر كان غير مشوق فإنه وجد أن هناك سحر خاص من

تلك السهول التي ال حدود لها من املروج الخضراء، ومشاهدة الطيور الصغيرة املتألقة التلوين، 

 واألزهار القزمية مثل شبيه زهرة الربيع.
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مكث داروين في مالدونادو نحو عشرة أسابيع استكمل فيها مجموعة من الحيوانات 

 في والطيور والزواحف، وكذلك قام برحلة صغيرة إ
ً

لى نهر بوالنكو الذي يبعد حوالي سبعين ميًل

ا وهذ، االتجاه الشمالي، وكم كانت البوصلة التي يحملها داروين مثيرة لدهشة الكثيرين الذين رأوها

ر على أمر مرده إلى ندرة زيارة الغرباء لتلك البًلد املنعزلة عن العالم. والحقيقة أن الجهل لم يقتص

لة التي وجهت لدراوين كانت من قبيل هل الشمس أو األرض تتحرك، لة بل إن بعض األسئصالبو 

يكا وعما إذا كان املناخ أكثر حرارة أو برودة في الشمال وأين تقع أسبانيا وإذا ما كانت لندن وأمر 

ن الشمالية هي اسماء مختلفة لنفس املكان، وفي تهكم يشير داروين إلى أن العارفين كانوا يدركون أ

الشمالية كانا قطران منفصًلن متقاربان مع بعضهما البعض وأن انجلترا عبارة عن لندن وأمريكا 

مدينة كبيرة في لندن! وكم كان رؤيته يغسل وجهه في الصباح في قرية الس ميناس من األمور التي 

 وأنه من األتراك.
ً
 جعلت البعض يعتقدون أنه ضال دينيا

 الس ميناس وملا كان الريف يحتوي على تًلل في اليوم التالي امتطى دارون ورفقته إلى قرية

أكثر بعض الش يء فإنه بالنسبة ملن يقطن السهول العشبية فإنه يمثل قطًرا جبلًيا شاهًقا بشكل 

حقيقي، وكثافة السكان منخفضة بشدة، والبلدة أصغر من مالدونادو تقع على سهل صغير 

لسهل كالكيانات املنعزلة، وفي الليل وكانت املنازل ترتفع عن امحافظة بجبال صخرية منخفضة، 

حانوت مشروبات، وفيه التقى داروين بالجواكيين طوال القامة شديد توقف الجمع عند بالبيريا أو 

 الوسامة بشعورهم املدالة على ظهورهم وشواربهم الكبيرة وأزيائهم زاهية األلوان، وهم يبدون كما

ا مختلًفا رغم أنهم ليسوا إال ال
ً
 .ريفيين البسطاء ذو األدب الجملو أنهم عرق

في اليوم الثالث اتبعت املجموعة مساًرا غير منتظم وذلك النشغال داروين في فحص 

 القيعان املكونة من الرخان، وقد شاهد على السهول املعشوشبة الجميلة الكثير من طيور النعام في

إلى منزل دون جوان فيونتيس أسراب تحتوي على عشرين أو ثًلثين طائًرا، ومع هبوط الليل وصلوا 

أحد مًلك األراض ي األثرياء، وهناك اسلوب معين يتم االلتزام به عند االقتراب من منزل غريب، 

حيث يقترب القادم على متن جواده ببطء نحو الباب ويقدم التحية "املجد ملاري" وينتظر حتى يخرج 

صاحب املنزل ذلك ويرد التحية طبًقا صاحب املنزل وال ينزل القادم من على جواده حتى يطلب منه 

لألصول "لقد حملت بدون خطيئة" ويدخل للمنزل وتعقد محادثة في الداخل ملدة دقائق إلى أن 

دم له يطلب السماح بالبقاء في املنزل وتكون املوافقة هي األمر العادي ويتناول العشاء مع األسرة ويق

ا لنفسه من سرج الجواد. و غرفة يصنع ف
ً
قد أشار داروين إلى أن هناك تماثل في تلك يها فراش

ا التصرفات فيما بين الطابع األسباني وطابع البوير الهولنديين في منطقة رأس الرجاء الصالح، فيم

عدا أن الهولندي املستقيم يلقي أسئلة على الزائر ليعرف من أين ذهب وما عمله وربما عدد 

 أخواته.
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أن ذبح ثًلث بهائم وبنظرة سريعة يؤكد داروين على وقد قام صاحب الدار بتجهيز العشاء ب

بساطة املنزل رغم ثراء صاحبه، تأكد ذلك في ظل ذلك العشاء املكون من كومتين من اللحم املسلوم 

واملشوي في الفرن والذي لم يصاحبه أي خبز أو خضروات فيما عدا قليل من اليقطين "قرع 

كملها، رغم أن الرجل يملك العديد من األميال وهناك إبريق واحد لشرب املجموعة بأعسلي"، 

املربعة التي تكفي كل فدان فيها إلنتاج الحنطة وجميع الخضروات الشائعة مع بذل قليل من 

ا املجهود، واشار داروين إلى أن النساء كن يتناولن العشاء بمفردهن في أحد أركان الغرفة. ورغم م

زو" والبوالس "الكرات" فإن داروين قد أخذ في وصفها كتب كثيًرا عن تلك البًلد واألنشوطة "الًل 

 والحديث عن استخداماتهما واملهارة املطلوبة من الجواكي كي يصيد بهما.

ض وفي اليومين التاليين انطلق داروين في مجموعته إلى أبعد نقطة وقد مل في آخر األمر األر 

شاهد الكثير من طيور الحجل وهي الخضراء املعشوشبة أكثر من أي طريق مترب آخر، وفي طريقه 

ال تسير في مجاميع وال تقوم بإخفاء نفسها ويبدو كما قال أنها طيور غبية حيث يسهل اصطيادها 

ل ومكثوا يوًما في منز بسهولة، وفي طريق العودة إلى مالدونادو اتخذوا طريًقا مغايًرا بعض الش يء 

ن العًلمات املعروفة جيًدا من الطريق لعجوز أسباني بالقرب من بان دي أزوكار وهي واحدة م

يماس وفي الصباح الباكر ارتقوا سييرا دي الس أن، لجميع من قاموا برحًلت نهرية إلى أعالي نهر بًلتا

وكان مشهًدا كلوحة فنية أبدعته الشمس في شروقها، وفوق جبل فيديو "مونتفيديو" كان هناك 

ن وضعوها في القديم وفي وقت زيارة داروين لم أكوام صغيرة من الصخور قيل له أن الهنود هم م

 يكن هناك هندي يعيش في تلك املنطقة.

في باندا الشرقية كان من املًلحظ الغياب التام لألشجار وإن تغطت بعض التًلل الصخرية 

وقد سمع داروين عن وجود غابة من األشجار النخيل بالقرب من أرويو تابيس، ببعض األحراش، 

ت حجم جيد بالقرب من بان دي أزوكار، وقد نجحت أشجار عديدة أدخلها وشاهد واحدة ذا

 اإلسبانيون مثل الزيتون والخوخ، ونجح الخوخ بشكل جيد جًدا حتى أنه أضحى املورد الرئيس ي

لخشب الوقود ملدينة بوينس آيرس، وقد تساءل داروين عن قلة أشجار األقطار املنبسطة، مثل 

ى أن إلى قوة الرياح أو الطريقة الخاصة بتصريف املياه، ولكنها اشار إل البامباس" وقد رد ذلك األمر

الجبال الصخرية تقدم مواضع محمية كذلك تتواجد الجداول املائية أو النداوة التي تحتفظ بها 

األرض منذ سقوط األمطار شتاء وإن كان الصيف جاف فإنه ليس جفاف يزيد عن الحد، ودعى إلى 

غير معلومة، خاصة وأنه أشار إلى أن استراليا تكثر بها األشجار مع أنه  البحث عن أسباب أخرى 

ا بكثير من سهول البامباس.
ً
 أكثر جفافا

األمطار وفي محاولة لتفسير نمو األشجار في أمريكا الجنوبية تتبع داروين حركة الرياح و 

تمتد فيه الصحراء ما الناتجة عنها، ليؤكد غنى السواحل الشرقية مقارنة بالسواحل الغربية الذي 

جنوبصا حيث تسقط السيول  4كما في بيرو، وإلى الشمال من خط عرض  32و  4بين دائرتي عرض 
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فتتخذ شواطئ املحيط الهادي في بيرو بالقرب من الرأس األبيض طابع الخصب ذائع الصيت في 

ة فوق الجبال جوياكيل وباناما، وفي وسط تشيلي ومقاطعات البًلتا حيث ال تمر الرياح املطير 

وخًلل فترة بقاء داروين في  الشاقهة فإن األرض هنا ليست صحراء وال هي مغطاة بالغابات.

مالدونادو جمع العديد من الحيوانات رباعية األقدام وثمانين صنًفا من الطيور والكثير من 

دييي الوطني منها تسعة أنواع من الحيات، ويعد األيل الحقلي هو الحيوان الثالحيوانات الزاحفة 

الوحيد الذي ال زال منتشًرا في مالدونادو، وعدد وافر في األقطار املتاخمة للبًلتا وباتاجونيا 

الشمالية وعنده فضول حيث يقترب الستطًلع أمر الشخص الزاحف نحو وقد مكن هذا داروين 

، ظهر الجياد من قتل ثًلثة من القطيع في بقعة واحدة، ولكن يصبح حذًرا عند االقتراب منها على

كما أنه ال يحفل بطلقات الرصاص، وقد ذكر داروين أن رائحة ذكر اآليل رائحة كريهه بشكل ال 

يمكن وصفه، وقد اعتقد أن تلك الرائحة تكون مرتبطة بالفترة حتى اكتمال قرونه، وقبل ذلك فإن 

هذا التلوث، وهو لحمه ال يكون مستساغ، وإن أخبر الجواكيين أن بدفن لحمه في تربة نقية يزول 

 أمر يمارسه سكان جزر استكتلندا إلزالة زنخ رائحة الطيور آكلة األسماك.

كذلك تمكن داروين من جمع العديد من األصناف القارضة وقد جمع من الجرذان وحدها 

ما ال يقل عن ثمانية من األصناف، وكان أكبر حيوان صاده بإطًلق النار عليه هو خنزير املاء 

 قد شاهد عدد من تلك الحيوانات في مالدونادو تقض ي وقتها بين السهول املعشوشبةو "كابيارا" 

 وعند النظر إليها من بعيد فإنها تشبه الخنازير لكن عندما تنظر بانتباه إلى أي غرض بعين واحدة

 ضاءوقد أرجع ذلك إلى الق فإنها تكون مشابهه لفصيلتها الخنازير الهندية واألرانب، وهي أليفة جًدا

على النمر األمريكي منذ سنوات وأيًضا ألن الجواكيين "الريفيين" يعتقدون أن األمر ال يستحق 

العناء الذي يبذل في سبيل اصطيادها. ورغم وفرة حيوان التوكوتوكو "الحيوان املشطي الخفي 

منه  البرازيلي" إال أنه من الصعب الحصول على واحد منها، وهو شبيه بحيوان الخلد وإن كان أصغر

حجًما، ويسبب هذا الحيوان تقويض لألرض بفعل أنفاقه األمر الذي يجعل الجياد تخوض إلى ما 

، وقد ربط داروين بين حالة اإلبصار لدى التوكوتوكو الذي يصاب يعلو خصًلت شعر قوائمها

بالعمى نتيجة حياته التحت أرضية هذه وبين كل من حيواني األسفاالكس والبروتياس، واألول 

 ش تحت األرض فيما يعيش الثاني في الكهوف املظلمة اململوءة باملاء.يعي

وكان تنوع الطيور في املنطقة املحيطة بمالدونادو من األمر التي اندهش لها داروين لدرجة 

أنها استخدم الغزارة داللة على كثرتها، وقد عثر على العديد من األنواع التي تشبه في تركيبها 

الزرزور، وأشار إلى أهمية مراقبة طائر امللطروس األسود نتيجة لسلوكياته، الجسماني صفات طائر 

فهو يشاهد واقًفا فوق ظهر بقرة أو جواد ويضع بيضه في أعشاش الطيور األخرى بشكل مماثل 

وقد ذكر داروين تفسيًرا منطقًيا للعالم بريفوست حول السر وراء أن طيور لطائر الوقواق، 

أعشاش الطيور األخرى األمر الذي يجعلها طيوًرا متطفلة بالفعل على الوقواق تضع بيضها في 
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وعلى ذكر مثل تلك الطيور املتطفلة فقد أشار داروين إلى كل من طائر آكل العظاءات غيرها، 

الكبريتي اللون الذي يًلزم أحياًنا طائر الصياد امللك. ومن الطيور التي ذكرها كذلك طائر املحاكي 

لطيور املحاكية أسماه القاطنون باسم كاالندريا أو الشاكي، وهو يتمتع بأغرودة الساحر وهو أحد ا

 يسمع تغريده إال في فصل الربيع، وهناك طائر آخر وهو الطائر تفوق أغاريد أي طائر آخر وال

 الساحر الباتاجوني في دوريجني.

من أن يحدث  وكم كان داروين رقيًقا وخائًفا على أي شخص معتاد على طيور شمالي أوربا

ي له صدمة جراء هذا العدد من الصقور اآلكلة الجيف بأمريكا الجنوبية وقد عّد منها أربعة أنواع ه

ين الكاراكار أو الصقر كثير اإلزعاج والباز التركي والصقر الدجاجي ونسر الكوندور، وقد أوفى دارو 

ا املجال ، فيما عدا نالكثير عن خصائص وصفات تلك الصقور ومجالها الجغرافي
ً
سر الكوندور تارك

وقد أكد بعض خصائص ما كان  للحديث عنه في قطر أكثر مًلئمة لسلوكياته مقارنة بسهول البًلتا،

وهذه الطيور مولعة بالعبث وكم كان من  يشكك فيه البعض من قبل خاصة لدى صقر الكاراكار.

وكذلك اللحم أو الطيور الضروري مراقبتها كي ال تتخطف الجلود من حبال األشرعة والصواري 

الصيد من الكوثل "مؤخرة السفينة" كما أنها سرقت بوصلة كانت موضوعة بجلد مغربي احمر من 

 السيد أوسبورن أثناء قيامه بإعداد خريطة لألراض ي فكانت خسارة فادحة.

على شريط عريض من الكثبان الرملية التي تفصل بحيرة بوتريور عن شواطئ البًلتا عثر  

على مجموعة من األنابيب السليكونية املتحولة إلى زجاج والتي تتشكل بسبب دخول البرق  داروين

انت "الصواعق" في الرمال الرخوة، وقد جانسها بتلك التي تم العثور عليها في دريج بكومبرالند وإن ك

 قدًما فينماذج دريج أكثر عمًقا من نماذج كثبان بحيرة بوتريور حيث وصلت في األولى لعمق ثًلثين 

حين تتبعها داروين في بوتريور لعمق قدمين وإن وجد بعضها يبلغ طوله خمسة أقدام وثًلث 

بوصات، وقد أمكن صنع مثل تلك األنابيب على يد م. هاشيت وم بيدانت في باريس بتمرير صدمات 

لى تلك قوية جًدا من التيار الكهربائي الجلفاني خًلل زجاج مسحوق ناعم، وإن فشًل في الحصول ع

األنابيب من مسحوق الفلسبار والكوارتز، وبمقارنة الطاقة الكهربائية املستخدمة في ذلك األمر 

يتضح جلًيا مدى قوة صدمة البرق لتشكيل تلك االسطوانات بلغ طول أحداها ثًلثين قدًما بل 

ك كان تفرع تل وقد ويحدث هذا األمر في مادة مقاومة لًلنصهار بشكل زائد عن املعتاد مثل الكوارتز!

أن جعل هناك اعتقاد أن البرق يقسم نفسه إلى فروع منفصلة قبل الدخول إلى  في األرض األنابيب

 األرض بقليل.

وقد أشار داروين إلى أن املناطق املجاورة لنهر بًلتا معرضة لحدوث الظواهر الكهربائية، 

ة تسببت في وفاة تسعة تعرضت لعاصفة رعدي 1793وتشير السجًلت إلى أن بوينس أيريس عام 

ا، وقد حاول داروين إرجاع أمر تكرار تلك العواصف الرعدية إلى أن األمر شائع عند 
ً
عشر شخ



20 

 

فوهات األنهار العظيمة، مرجًعا ذلك إلى إمكانية أن تؤدي تلك الكميات الضخمة من املياه العذبة 

 املمتزجة مع املياه املالحة إلى اضطراب في التوازن الكهربائي.

 لفصل الرابع: من نهر نيجرو إلى باهيا البيضاءا

يبدأ الفصل مرة أخرى بتلك الكلمات املفتاحية مثل نهر نيجرو، إقطاعيات هاجمها الهنود، 

بحيرات امللح، طيور البشروس، من نهر نيجرو إلى نهر كولورادو، شجرة مقدسة، األرنب الوحش ي 

لة الطريق إلى باهيا البيضاء، كثبان رملية، الجنرال روساس، مواصالباتاجوني، عائًلت هندية، 

 نائب القائد الزنجي، باهيا البيضاء، طبقات سطحية ملحية، بونتا آلتا، حيوان الضربان.

 1833الرابع والعشرين من يوليه 

أبحرت البيجل من مادلدونادو 

في الثالث من أغسطس ووصلت إلى نهر 

النيجرو وهو النهر الرئيس على طول 

حلي فيما بين مضيق الخط السا

ماجًلن حتى البًلتا، وذلك إلى الجنوب 

ميل،  300من مصب نهر  البًلتا بنحو 

وعند هذا املوقع تم بناء "في ذلك 

الوقت" مستعمرة صغيرة كانت تعد 

جنوب أقص ى موقع متطرف تم تعميره 

درجة، وهناك تمتلئ  41خط عرض 

السهول بما يحمله للنهر من حمولة 

املاء نادر وإن تم جبال اإلنديز، و 

الحصول عليه فهو مالح مما انعكس 

على الغطاء النباتي فجميعه مسلح 

باألشواك التي تشير لتلك البيئة غير 

 أعلى النهر، وقد مر داروين بالعديد من املزارع  املضيافة.
ً

تقع املستعمرة على بعد ثمانية عشر ميًل

ل على وصف تفصيلي من أحد املوجودين التي دمرها هنود جنوب تشيلي األوريكانيون، وقد حص

  بتلك املزارع ملا حدث من صدام داٍم من هؤالء الهنود.

فة بارمن كارمن أو باتاجونس رائعة الجمال ممتدة على واجهة جرف و انت البلدة املعر كوقد 

يطل على النهر، ويعيش بالقرب منها قبيلة من الهنود املتمدنين يرأسهم الزعيم لوكاني ويحصلون 

من لوازم  ويعيشون على ما يصنعونه على دعم من الحكومة ممثل في الجياد املتقدمة في العمر

ركوب الجياد ودثارها، ويشير داروين إلى أن الهنود صغار السن في طريقهم الكتساب صفات أفضل 
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ممن كبير السن، وبدأوا يشتركون في رحًلت صيد الفقمات وينعمون بثمار عملهم هذا بارتدائهم 

 ًلبس بهيجة ونظيفة.م

وفي أحد األيام ذهب داروين على صهوة جواد لبحيرة ملح ضخمة كانت تبعد خسمة عشر 

 عن البلدة، وتلك البحيرة تصبح بحيرة ضحلة من املاء شديد امللوحة وفي الصيف تتحول إلى 
ً

ميًل

بر في الحجم حقل من امللح ثلجي البياض، سمكه ما بين أربع إلى خمس بوصات، يجاورها بحيرة أك

عدة مرات سمك ملحها ما بين قدمين إلى ثًلثة اقدام، وتقدم تلك البحيرات مشهًدا مغايًرا لتلك 

مجمعة طنان األ بضع مئات كمية كبيرة من املًلحة سنوية، وكان هناك البيئة املقفرة، ويتم جمع 

 اده، وال يفيد في حفظاستعداًدا للتصدير، ولكن قيمة ملح تلك البحيرات أقل بكثير مما يتم استير 

اللحم مثل ملح البحر القادم من الرأس األخضر، لذا فإن تجار بوينس آيرس يقومون بخلط ملح 

وقد أشار داروين إلى أن البحيرة ذات رائحة منتنة وقد تلك البحيرات مع ملح بحر الرأس األخضر، 

أرجع ذلك إلى الزبد الذي جرفته الرياح إلى شواطئ البحيرة ذو اللون األخر بفعل الطحالب، وإن 

، وقد نس ى داروين عن سهو أن بدت أجزاء من البحيرة تلون بلون أحمر بفعل الحييوينات النقاعية

 .تها في وطنهيأخذ عينة م طينة البحيرة لدراس

وقد كان بقاء الحيوانات الحلقية في تلك املياه شديدة امللوحة أن سببت االندهاش 

لداروين، باإلضافة إلى طائر البشروش الذي يستوطن تلك البحيرة، وقد سبق أن شاهد أعداد منها 

للبحث عن في تشيلي وجزر جاالباجوس وبتاجونيا تعيش في مثل تلك البحيرة املالحة، حارثة مياهها 

 الطعام املتمثل في الديدان املختفية في الطين والتي تتغذي على النقاعيات والطحالب، وانه ألمر

كر له أن هناك نوع من السلطعون يعيش في أغوار مياه 
ُ
عجيب ذلك العالم الحي الصغير، وقد ذ

ل زء في العالم يحماملوجودة في ليمنجتون األمر الذي يدل على أن كل ج تلك البحيرة شديدة امللوحة

 بيئة صالحة للحياة.

وفيما بين نهر نيجرو وبوينس آيرس لم يكن لألسبان غير مستوطنة جديدة اسمها باهيا 

البيضاء، وكان الهنود الحمر ممتطي الجياد يعيثون في تلك املنطقة الفساد، لكن جهود الحكومة 

املنطقة تماًما، وقد أنشأ من خًلل جيش الجنرال روساس تمكنت من القضاء عليهم وتأمين 

روساس مراكز بريد في املسافة بين النيجرو وبوينس آيرس كي تكون بمثابة نقاط اتصال، وقد اتبع 

 داروين ذلك الطريق البري حيث كان من املقرر أن تعرج البيجل على باهيا البيضاء.

 الحادي عشر من أغسطس

اإلنجليزي املقيم في باتاجونيس ودليل  رافق داروين في رحلته إلى بوينس أيرس السيد هاريس

وخمسة من الجواكيين في طريقهم ألعمال لهم في الجيش، وقد اعتقد داروين أن أفضل اسم يطلق 

 اسم الصحراء، فاملاء غير على املنطقة في ا
ً

لطريق إلى نهر كلورادوا الذي يبعد نحو ثمانين ميًل

، وقد مروا بالبئر األول وبالقرب منه توجد موجود وإن وجد فهو عبارة عن بئرين مياههم مالحة



22 

 

احدى األشجار التي يقدسها الهنود الحمر باعتبارها خاصة بواليتشو، وبمجرد رويتهم لها فإنهم 

يتصايحون عليها ولو من مسافة بعيدة، وعليها يتم تعليق الكثير من القرابين من لحوم وخيوط 

لدرجة أن الثري الهندي يسقي الشجرة املشاريب وسيجار وذلك على حسب حالة الهندي من الثراء، 

الروحية واملاتي أحد أنواع الشاي في أمريكا الجنوبية وينفث بجوارها الدخان إرضاًءا لواليتشو. 

وبعد رحيل الهنود فإن الجواكيين كما أخبروا داروين بذلك يقومون بسرقة ما سبق وعلقه الهنود 

 على تلك الشجرة.

ة من العًلمات الهامة في هذا الطريق على مسار يعد خير كون وتعد هذه الشجرة واحد

الشجر ضئيل بالفعل ومن هذه النقطة يمكن رؤية القمة الجبلية سيرادي الفيتنانا التي يقدسها 

قضت املجموعة الليل بالقرب من الشجرة وهناك تم اصطياد بقرة وبذلك توافرت  ك.الهنود كذل

شب الكأل للجياد، واملاء وإن كان مجرد بركة مالحة، واللحم والخ أركان املخيم األربعة للحياة وهي

ا له وقد تركت هذه ال
ً
ا من ركاب الجواد فراش

ً
ليلة للحريق، وقض ى دارون ليلته األولى في العراء متخذ

وخًلل تلك الرحلة لم يقابل داروين سوى القليل  في ذهنه صورة رائعة ال تنس ى لحياة الجواكيين.

ية ي أكثر الحيوانات الرباعما الوحش ي "الغوناق" وكان األجوتحيوانات مثل حيوان الًل من الطيور وال

وقد حدد داروين نطاقها انتشاًرا وهو يماثل األرانب الوحشية في انجلترا مع بعض االختًلفات، 

، وحدوده 37.5الجغرافي بأنه يمكن العثور عليها شمال سلسلة جبال تابالجوين عند دائرة عرض 

بية فيما بين مينائي ديزيري وسانت جوليا، حيث يصبح السهل أكثر خضرة ورطوبة، ولم الجنو 

يفسر  داروين السبب وراء تقلص أعداد األجوتي فقد كانت أعدادها كما ذكر كابن وود في رحلته 

أنها كانت كثيرة، وقد ربط داروين كذلك بين األجوتي وحيوانات البيزكاتشا فحيث توجد  1670عام 

 األجوتي الذي يعيش في أوكارها.يوجد 

في صباح اليوم التالي اقتربت املجموعة من نهر كولورادو وتغير منظر املنطقة حيث سهل 

مغطي بالعشب، كما مروا على مستنقع يجف في الصيف فيصبح مكسًوا بقشرة من األمًلح 

ردة، وإن بلغ عرض املتنوعة، وقد عبروا نهر كلوروادو عند املعبر الذي ال يتعدى عرضه ستين يا

النهر ضعف ذلك، والنهر متعرج يحيط به أشجار الصفصاف، وقد تأخر عبور داروين ورفاقه للنهر 

بسبب عبور حشود ضخمة من الخيل للنهر مقتفية أثر فريق من الجنود إلى داخل البًلد، ويتناول 

رك بسرعة خاصة إذا الجنود لحم الخيل عندما يكونون في حملة عسكرية، كما أنه يمكنهم من التح

 باألثقال فيمكنه االرتحال ملسافة مائة ميل في اليوم ولعدة أيام متعاقبة.
ً

 لم يكن محمًل

وصل داروين إلى مخيم الجنرال روساس القريب من النهر، فقدم صورة عن ذلك الجيش 

لفظ  املكون من خليط من الرجال مختلطي السًللة ما بين زنوج وهنود وأسبان، وقد أطلق عليهم

األوغاد، وذكر داروين أنه عند تقديم جواز سفره لكاتم سر روساس فإنه قد عومل بفظاظة 

ووجهت له العديد من األسئلة ولكن حمله لخطاب توصية صادر عن حكومة بوينس آيرس إلى قائد 
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باتاجونيس العسكري عفى داروين من تلك املعاملة وعاد له كاتم األسرار ذلك من عند روساس 

ة لطيفة جًدا. وأقام داروين واملجموعة في مزرعة رجل اسباني ذكر أنه أدى الخدمة برسال

ورغم توقف داروين في املزرعة ملدة يومين العسكرية مع نابليون في حلمته العسكرية ضد روسيا، 

إال أنه لم يكن لديه الكثير ليفعله بسبب أن األرض املحيطة كانت عبارة عن مستنقع يغمرها ماء 

في الصيف "ديسمبر"، واكتفى بمراقبة العائًلت الهندية التي كانت تأتي لتبتاع أغراضها  النهر

 الصغيرة من املزرعة التي كان يقيم فيها.

وقد أخذ داروين في وصف النساء الهنديات ومجيئهم في مجموعات أسرية مكونة من أم 

مثبتة في وضع أعلى بكثير،  وبناتها ممتطيات الجياد بطريقة تختلف عن الرجال حيث تكون ركبهن

يتمثل في قيامهن بوضع وتنزيل األحمال عن الجياد، ونصب الخيمة لقضاء وكان دور املرأة الهندية 

الليل كذلك يقمن بصنع الكرات املستديرة التي يصنع منها البوالس الذي يستخدم في صيد 

حظ داروين أن هنود ويستغرق جعل تلك الكور مستديرة عمل ملدة يومين، وقد ال الطرائد، 

الفويجيين يفتخرون بأنهم يصنعون كل ش يء من معدن الفضة وقد كان مشاهدته ألحد الزعماء 

ومهاميز وركابات ومقبض سكينه وكوابح لجامة جميعها مصنوعة من الفضة أن تمنح الفروسية 

ا من األناقة.
ً
 طابًعا ملحوظ

املقابلة فيما بعد وذلك ملا بلغه  وحينما طلب روساس أن يقابل داروين فإنه قد سعد بتلك

عن كفاءة وحنكة ذلك القائد التي ظهرت في إدارته ألمًلكه الخاصة وقضاءه على العديد من الهنود 

د تم قه ويكفي أنبل إنه رقي تلك األقاليم ربما ترجع له وقد اشتهر عنه العدل واملساواة في القوانين، 

لتمكن من السيطرة على أحد الخيول غير املسرحة أو انتخابه بطريقة تنم عن فروسية من خًلل ا

امللجمة والبقاء على ظهرها وإعادته للحظيرة، وقد تمكن من خًلل تلك التصرفات وارتداء زي 

 
ً

 قتل رجًل
ً

 الجواكيين أن يكتسب شعبية كبيرة، حتى أن أحد التجار اإلنجليز ذكر  لدراوين أن رجًل

وقد أثنى داروين على  ه تحدث بازدراء عن الجنرال روساس.آخر وحينما سأل ملاذا قتله أجاب ألن

 ورصيًنا.
ً

ا ومتعقًل
ً
 اللقاء الذي جمعه مع روساس فقد كان في اثناء حديثه شغوف

وفي الصباح ارتحلت املجموعة إلى باهيا البيضاء وقد مروا على عشش الهنود املستديرة  

ملختلفين للقبائل وكل مجموعة مقسمة مثل األفران واملقسمة إلى مجموعات منفصلة للزعماء ا

ملجموعات أصغر حسب درجة القرابة بينهم، وقد افترض داروين أن األرض على طول نهر كلورادوا 

خصبة وتصلح بشدة لنمو الحنطة، وبتحولهم نحو الشمال فإنهم دخلوا أراٍض جافة وجدباء ولكنها 

الشجيرات الشائكة واختفت بعد كانت تضم أصناف عدة من النباتات واألعشاب في حين تقل 

مسافة قصيرة، وهذا التغير في املزروعات يحدد بداية الراسب الصلصالي الجيري الضخم الذي 

في مسيرهم  يشكل مدى السهول املعشوشبة الذي يغطي صخور باندا الشرقية الجرانيتية.

لتفاوتات الهينة في املتواصل نحو باهيا البيضاء مّر داروين بمنطقة عريضة من الكثبان مثلت ا
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السطح حيث تتجمع املياه في برك صغيرة كانت املصدر الوحيد للمياه العذبة في تلك املسافة. وقد 

 خمن داروين أن تلك الكثبان ربما كانت تشكل حافة مصب نهر عظيم في فترة زمنية سابقة.

 الزنوج الوافدينقض ى داروين ليلته في واحد من املنازل البريدية الذي كانت تحت إمرة أحد 

ي من أفريقيا وكان يفخر بأنه ال يوجد مثل مزرعته في املسافة ما بين نهر كلوروادو وبيونس آيرس ف

ا من 
ً
تنظيمها، وكان املنزل يحتوي على غرفة للغرباء، وقد أحسن تأمينه بحفر خندق حوله خوف

ي م وقد مرا بكابيرزا ديل بو الهنود الحمر. كان على داروين ورفيقه أن يغيرا الجياد إلتمام رحلته

"رأس الثور" وهو اسم قديم اطلق على رأس أرض سبخة واسعة تمتد من باهيا البيضاء، وتعرض 

داروين ملوقف مؤسف حيث سقط في مستنقع قذر األمر الذي سبب له ضيًقا خاصة وشعور 

ين لى املرفأ مر دارو في طريقهم إ باالشمئزاز خاصة وأنه لم يكن معه أي بديل لتلك املًلبس القذرة.

بمنطقة واسعة مكونة من الرمال واألراض ي السبخة امللحية وكانت بعض األجزاء مكسوة بشجيرات 

منخفضة وأخرى تحتوي على نباتات عصارية تنمو بوفرة حيث يكثر امللح فقط، ورغم أن املنطقة 

 ي والحيوانات املدرعة.كانت سيئة إال أنها كانت تحتوي على الكثير من النعام واأليائل واألجوت

كان عدم وصول البيجل أن قرر داروين العودة مرة أخرى إلى السهل وإقامة معسكر مؤقت 

وحيث شعرا بالجوع قاما باصطياد حيوان مدرع لم يستطع أن يفي بجوعهم وطعامهم كفطور 

بعطش  كًلبهم من قتل أحد الجداء فأكًله األمر الذي أصاب داروين دون رفيقهوغداء، وتمكنت 

شديد مما جعله في كرب قرابة عشري ساعة لم يتناول فيها أي ماء لندرته، وبعد يومين عادا مرة 

د أخرى للمرفأ لكن السفينة لم تصل بعد، وفي طريقهم للمرفأ ملح رفيقه ثًلثة اعتقد أنهم من الهنو 

ا لهما خاصة وأن أحد الثًلثة اختفي عن األ 
ً
نظار فظن داروين الحمر األمر الذي سبب قلًقا بالغ

ورفيقه أنه ذهب لطلب املزيد من الهنود، وبعد فترة من املراقبة اكتشف رفيقه أنهم نساء حيث 

 كانت زوج املاجور زوجة األخ تبحثان عن بيض النعام.

د وصل داروين ورفيقه إلى بونتا آلتا حيث باستطاعتهم أن يريا املرفأ في باهيا وكانت امتدا

ة وكان الطين غاية في الليونبالتراكمات الطينية حيث تمتلئ بالسلطعونيات،  املياه الواسع مختنقة

لدرجة يستحيل السير عليه، وفي بونتا آلتا شغل داروين نفسه بالبحث عن العظام األحفورية 

لبعض الحيوانات املندثرة، ووسط تلك التراكمات الطينية كانت تتواجد طيور النورس والنسور 

حديث لألسد األمريكي، باإلضافة إلى رؤيته لزوجين من حيوان الزوريللو أو  املنفردة وكذلك أثر

الظربان ذو الرائحة الكريهة، وهو ال يخاف اإلنسان أو الكلب خاصة وأنه يحمي نفسه من الهجوم 

بتلك الرائحة املثيرة للغثيان، التي شم داروين رائحتها وهو على ظهر سفينة البيجل عند مرفأ 

 ث حلمتها الرياح إليهم.مونتفيديو حي

 الفصل الخامس: باهيا البيضاء
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كالعادة تأتي الكلمات املفتاحية لهذا الفصل ممثلة في باهيا البيضاء، الطبقات األرضية، 

العديد من الحيوانات رباعية األقدام العمًلقة، االنقراض الحديث، طول بقاء األنواع، حيوانات 

ء، جنوب أفريقيا، املستحاثات السبيرية، نوعان من النعام، ضخمة تحتاج إلى مزروعات وافرة النما

الحيوانات املدرعة، أفعى وعلجوم وعظاءة سامين، البيات الشتوي سلوكيات طائر الفرن، 

 للحيوان، سلوكيات حيوان قلم البحر، حروب ومذابح هندية، رأس سهم تذكار أثري.

اهيا البيضاء في الرابع والعشرين داروين التخلف عن سفينة البيجل التي وصلت إلى ب فضل

من أغسطس ليتجول في املنطقة ما بين باهيا وبنيس آيريس خاصة وأن الخطة قضت أن أن تبحر 

لة نحو بًلتا بعد أسبوع، وقد أشار داروين إلى التركيب الجيولوجي للمنطقة البعيدة بعدة أميال قلي

ن من الصلصال األحمر وصخر املارل، عن الساحل حيث تنتمي للتكوين البامبيني العظيم املكو 

، وقد تم كذلك كانت املنطقة مليئة بالكثير من حفريات حيوانات اليابسة العمًلقة املطمورة فيه

ومن ثم اكتفى داروين بتقديم  وصفها بشكل كامل في كتاب حيوانيات رحلة البيجل لًلستاذ أوين

 مجمل مختصر عنها. 

الكبيرة التي تم العثور على مستحاثياتها في تلك الرقعة وكان من املثير حًقا تلك األعداد 

على الشاطئ في مساحة تبلغ مئتي ياردة مربعة، األمر الذي يشير إلى كثرة األصناف التي كان الصغيرة 

يعيش عليها القاطنون بهذه املنطقة، وكان سلوك تلك الحيوانات الضخمة يمثل لغًزا لعلماء التاريخ 

فإن التركيب البسيط لتلك الحيوانات، ن األستاذ أوين من فك ذلك اللغز، إلى أن تمكالطبيعي، 

وكان معظمها "درداوي أي عديم األسنان"، يدل على أنها عاشت على الغذاء النباتي كما أن اشكالها 

وقد ربط األستاذ بين تلك ومخالبها الغليظة والضخمة تبدو كما لو كانت معدة للحركة البطيئة، 

ين سلوك الحيوان "الكسًلن" الذي الحيوانات وب

شجار وظهره متجه لألسفل، وكان لقوة يتسلق األ

نزع األشجار، أذرع تلك الحيوانات دوًرا في تمكينها من 

كذلك فإن الحيوانات الرحوية كانت مزودة بلسان 

طويل قابل للمد مثل لسان الزراف وبعنقه الطويل 

 ة.يستطيع الوصول إلى غذائه من األوراق الشجري

وفي محاولة لتفسير ذلك التواجد الضخم 

لتلك الحيوانات فإن علماء التاريخ الطبيعي قد 

اتجهوا إلى القول بأن تلك املنطقة كانت بالتأكيد تضم 

وافر من النباتات واملزروعات كي تتمكن من  حجم

توفير الغذاء لتلك الحيوانات الضخمة وأعدادها 

منطق فاسد  الكبيرة، ولكن داروين اعتقد أن هذا
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وقد استدل على ذلك بالقياس إلى منطقة الكاب وجنوب أفريقيا فإنه من خًلل رحلة الدكتور 

سميث شاهد أنواع عديدة من الحيوانات بأعداد كبيرة لكل نوع منها، ورغم ذلك فإن القطر كان 

، وأعداد قليلة من ش
ً

جر يغطى بشكل خفيف بالعشب والشجيرات التي تبلغ أربعة أقدام طوال

 لذلك املنطق فقد جرت مقارنة األوزان املتعلقة بعدد متساو من رباعيات  اليموزا.
ً

واستكماال

حجم النبات في األقدام العاشبة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وكان املنطق يشير إلى ضرورة أن يكون 

 أفريقيا أكبر لكن الحقيقة هي العكس.

أتجه على القول بأنه لم يكن هناك مايمنع من وللتأكيد على أفكاره التالية فإن داروين 

وجود انتشار كبير لتلك الحيوانات الرباعية في شمال أوربا وآسيا، خاصة وأن التفكير املنطقي 

 على كثرة أنواع وأعداد الحيوانات بل أصبح الوا
ً

قع السابق لم يجعل كميات النباتات ووفرتها دليًل

ه بما أن التغيرات املناخية أمر واقع فإنه البد أن تكون هو العكس، كذلك فإنه ذهب إلى منطق أن

 أنواع النباتات قد تغيرت عما هو موجود اآلن.

هذا وقد أخذ داروين في الحديث عن 

سلوكيات بعض الطيور وكانت البداية مع 

النعام ذلك الطائر الخجول، وقد ذكر في 

حديثه عنها أنها شوهدت أكثر من مرة تعوم 

املوجودة في ميناء فالدين وخلي فيما بين الجزر 

سان بًلس، كما شوهدت وهي تعبر نهر سانتا 

كروز سباحة وكان التيار سريًعا، وقد أخذ 

اهتمام الحديث عن بيض النعام كثيًرا من 

الواحد كان يحتوي داروين خاصة وأن العش 

على ما بين عشرين وأربعين بيضة وقد يصل إلى 

ه يصل في خمسين بيضة بل أشار "أزارا" أن

بعض األحيان إلى سبعين وثمانين بيضة، 

وبالتأكيد فإن دور الذكر في حفظ هذا البيض 

ال ينكر، خاصة وأن األنثى ال تضع البيض مرة 

وكان الطائر الضئيل أحد الطيور  واحدة بل على فترات تصل إلى ثًلثة أيام بين كل بيضة وأخرى.

عدًدا من طائر النعام وبيضه أصغر حجًما، ويتواجد  التي تناولها داروين كذلك بالحديث، وهو أقل

بشكل نادر على السهول التي تحف بنهر نيجرو، ولكنه يتواجد بكثرة على بعد درجة ونصف إلى 

مؤكًدا على  ماجًلن أثناء وجوده في مضيق الجنوب، وقد أكد له هذا األمر أحد الهنود الباتاجونيين

تواجد بكثرة في األقطار لسيد جولد على اسم داروين، يأن هذا الحيوان الضئيل، الذى سماه ا
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الجنوبية، وقد انتهى داروين إلى توزيع هذين الطائرين بأن جعل نهر نيجرو منطقة فاصلة بين 

 النعام "طيورالرية" املتبختر في شمال النهر، والطائر املتبختر الدارويني في جنوب النهر.

الذي يتمتع بصلة عرقية مع طيور السمان، وملا  ومن الطيور األخرى طائر الشادي الصغير

وجد أنه يشبه طائر الشنقب أثناء طيرانه فإن هواة الصيد على سفينة البيجل أطلقوا عليه اسم 

وهناك كذلك طائران من نوعية العندليبات يعيش احدهما في أرض طائر الشنقب قصير املنقار، 

واآلخر يعيش في مستوى أقل من مستوى خط النار، على مستوى أعلى من حدود أرض الغابات، 

الثلوج على سلسلة جبال الكورديلييرا في وسط تشيلي، وطائر آخر يعرف باسم الرنان األبيض 

يقطن املنطقة القطبية الجنوبية يتغذى على العشب البحري والقواقع، ولم يتم تفسير سبب 

كذلك أخذ داروين في الحديث عن  ة.االلتقاء به بعيدا في مياه البحر رغم أن أقدامه ليست مكفف

 الطيور الفرنية مميًزا بين نوعين منها األول يعرف بالطائر القصري كما عرفه األسبان ألنه يصنع

منزله من الطين وبعض القش وحوائطه سميكه قوية تشبه الفرن، واآلخر باسم الطائر الفرني 

 الوجاري يسميه األسبان كاساريتا "طائر القصر الضئيل" .

وتناول داروين الحديث عن بعض الحيوانات الشائعة مثل الحيوانات املدرعة وهي حيوان 

 الفظ الضئيل وحيوان الفظ الزغبي والحيوان املدرع املتكور،ويعيش النوع األول إلى الجنوب من أي

درجات عرضية، والنوع الرابع وهو الحيوان املدرع ذو النتوءات فإنه ال يصل 10نوع آخر بنحو 

 ريًبا.بنفس السلوكيات تقتتمتع تلك الحيوانات األربع قد اشار داروين أن ، و وًبا إلى باهيا البيضاءجن

كما أتى بحديثه عن بعض أصناف من الحيوانات الزاحفة مثل الحية مثلثة الرأس أو الكوفياس 

أشار وقد اعتقد أنها مميتة إلى أقص ى حد نتيجة لحجم مجرى السم املوجود في صًلقيمها، وقد 

  علماء التاريخ الطبيعي أنها فرع من فروع الحية املجلجلة.

لم يكن لهذا  ولم يعثر داروين إال على علجوم صغير الحجم وهو العلجوم األسود، ولوهذا 

العلجوم اسًما الختار له اسم الشيطاني، وهو ضفدع نهاري يتنقل على الروابي الرملية والسهول 

لو ء إال أن هذا النوع من العًلجيم لديها القدرة على امتصاص الندى و القاحلة ورغم عدم توافر املا

 من خًلل مسام جلدها، وقد حاول داروين أن يقدم خدمة ألحدها بأن يضعه في بركة 
ً

كان قليًل

ا.
ً
ان وبالنسبة ألنواع السحالي فقد ك املاء ولكنه وجده ال يجيد السباحة ولوال أن أنقذه ملات غرق

جديرة ر، ولكن تلك العظاءة "السحلية" املستقيمة الزحف متعددة الرقطات كانت هناك منها الكثي

 باملًلحظة نتيجة لسوكياتها، فعند إخافتها فإنها تتجنب االكتشاف عن طريق التظاهر باملوت، وإذا

تمادى االستطراد في التحرش بها فإنها تدفن نفسها بسرعة كبيرة في الرمال غير املتماسكة وذلك 

 ال تستطيع الركض بسرعة بسبب جسدها املفلطح وأرجلها القصيرة.ألنها 

وكان حديث داروين عن البيات الشتوي للحيوانات املوجودة في هذا الجزء من أمريكا 

الجنوبية على أمر كبير من الدهشة، فقد تم العثور على العديد من الحشرات والعناكب والسحالي 
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األرض، وفي الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام في حالة نصف مخدرة عن طريق الحفر في 

بدأت القليل من الحيوانات في الظهور، وأصبحت السهول مزينة بالعديد من الزهور وبدأت  1832

وقد تأكد أن املطلوب إليقاظ الحيوانات املسبتة ليس عن طريق الحرارة الطيور في وضع بيضها، 

، ومن األمور الغريبة التي ترتبط بحالة السبات هذه أن املطلقة ولكن املناخ املعتاد الخاص باملنطقة

البعض قام بتشييد حظيرة فوق بركة كان يرقد فيها تمساح يافع مدفون في الطين املتصلد، وكذلك 

فإن الهنود كثيًرا ما يعثرون على ثعابين كبيرة الحجم تسمى باسم يوجي أو أفاعي املاء في نفس الحالة 

لنشاط من الكسل ويعاد إليها ا

 وتثار بترطيبها باملاء.

وقد تناول داروين كذلك 

الحديث عن أحد املريجيات وهو 

أحد الحيوانات النباتية مثل 

املرجان واألسفنج وكان لغرابة هذا 

الحيوان أن حاول داروين أن يقارن 

بينه وبين ما كتبه البعض في 

رحًلتهم عما شاهدوه من غرائب 

في  مثل الكابتن النكاستر الذي روى

عن ذلك الغصين  1601رحلته عام 

الصغير الذي ينمو إلى أعلى مثل 

الشجرة اليافعة والذي يتحول إلى 

شجرة ضخمة لها جذور في األرض، 

وعند اقتًلعه وتجريده من األوراق 

الشجرية واللحاء فإنه يتحول إلى 

  صخرة صلبة جافة.

كان من الضروري أن ينقل 

إلينا داروين قلقه خًلل فترة 

تظاره في باهيا البيضاء لوصول ان

البيجل خاصة وأن األحاديث كانت متواترة عن حروب متواصلة بين الجنرال روساس والهنود وكان 

إبادة هؤالء الهنود هدف يسعى له السكان الجدد لهذا العالم، وكان قتل النساء فقط ألنه ينجبن 

ب الشرقي يحاربون إلى جانب روساس أمًرا تخجل منه اإلنسانية، ورغم أن بعض الهنود على الجان

كان حريص على أن يخفض فإنه كان يؤمن بأنهم من املمكن أن يصبحوا أعداء له في يوٍم ما لذا 
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أعدادهم من خًلل جعلهم في الصفوف األولى اثناء صراعه، وكان هدف روساس الرئيس هو أن 

ء عليهم، وكان منعهم من عبور يجبر الهنود "الوحشيين" إلى نقطعة تجمع مشتركة تمكنه من القضا

نهر نيجرو هدف كبير ألن عبورهم للنهر معناه أنهم ينطلقون في قطر شاسع املساحة يضمن لهم 

 األمان.

أبدى داروين حزنه على تلك الحرب التي أتت على اآلالف من الهنود وقد توقع أنه بعد 

 1535وقد ذكر أنه في عام  نصف قرن من وقته لن يكون هناك هندي إلى الشمال من نهر نيجرو،

حين أنشئت مدينة بوينس آيريس كان هناك قرى تحتوي على الفين وثًلثة آالف من السكان، وكان 

مر غزواتهم تصل إلى لوكسان وأريكو وأريسيف ولكنهم اآلن ابعدوا إلى ما بعد ساالدو، ولم يقتصر األ 

 من إقامتهم في قرى كبيرة ينشغلون على قتل قبائل بأكملها ولكن تحول الهنود إلى همجيين فبدال

بتنمية مهاراتهم بصيد األسماك وقنص الحيوانات فإنهم يتجولون في السهول املفتوحة دون وطن أو 

وكان فرار زعيم الهنود من املطاردات القاتلة هذه من األمور املثيرة حيث يتعلق  مهنة محددة.

ا بذراعه حول عنق الجواد وساق واحدة فوق ظهره يربت 
ً
على رأس الجواد ويتحدث إليه تارك

 مطارديه وراءه يبذلون قصارى جهده في تتبعه.

 من باهيا البيضاء إلى بوينس آيرسالفصل السادس: 

وتتلخص كلمات هذا 

الفصل املفتاحية في االنطًلق إلى 

بوينس آيرس، نهر سوس ي، سلسلة 

جبال فينتانا، املركز البريدي 

ت، الثالث، سياقة الجياد، الكرا

طيور الحجل والثعالب، مًلمح 

القطر، طائر الزقزاق طويل 

السيقان، طائر التيرو تيرو، عاصفة 

بردية، املطوقات الطبيعية الوجودة 

في سلسلة جبال تابالجوين، لحم 

الليث الجبلي، االقتصار على أكل 

اللحم، حصن الجبل جارديا ديل 

مونتي، التأثيرات الخاصة باملاشية 

 نبات الحرشف، بوينس آيرس، الزريبة التي تذبح فيها املواش ي. على املزروعات،

 الثامن من سبتمبر:
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استأجر داروين أحد الجواكيين ملصاحبته في رحلته من باهيا إلى بوينس آيرس وبدخوله إلى 

سهل مقفر يتألف من القليل من األعشاب كان الطقس صحًوا لكن الجو كان غائًما فظن األن 

، بعد الركض املنظر ينذر بعاصف
ً

ة لكن الجواكي أخبره أن ذلك نتيجة ألن السهل كان مشتعًل

ملسافة طويلة وتغييرهم للجواد مرتين وصًل إلى نهر سوس ي وهو مجرى مائي صغير يقع على ضفته 

املركز البريدي الثاني، وكان النهر يمثل حاجًزا مفيًدا ضد الهنود خاصة وأنه من نقطة مخاضة 

ن وكان هذا النهر مصدًرا للخًلف بين داروي بح مجراه غير قابل للعبور مطلًقا.الجياد إلى مصبه يص

را وبين كتاب جيزويت فالكونر الذي صوره على أنه نهر له اعتباره، وأنه ينبع من مرتفعات الكورديلي

وأن  نتيجة لذوبان جليدها في فصل الصيف، واعتقد داروين أن النهر ال يزيد عن كونه نهر محلي

خترق بالعديد من املجاري املائية ال تنجز أسهول 
ُ
دوارها بتاجونيا مثلها مثل التي في استراليا التي ت

 الحقيقية إال في فترات معينة، وأنه مثل املاء الذي يتدفق عند رأس ميناء ديزيري ونهر تشوبات.

 إلى سلسلة جبال الفينتانا، ويمكن رؤية هذا
ً

الجبل  انطلق داروين ومعه أحد الجنود دليًل

قدم، وكان تسلق 3340من مرس ى السفن بباهيا البيضاء، وقد قدر القبطان فيتزروي ارتفاعه بنحو 

هذا الجبل أمر يبعث على فضول داروين خاصة بعدما سمعه من الجنود عن قيعان من الفحم 

على وجدوا صعوبة في بادئ األمر في العثور ومن الذهب والفضة بهذا الجبل، وبوصولهم إلى الجبل 

ماء ولكنهم اكتشفوا العديد من الجداول الصغيرة املدفونة واملفقودة في الحجر الكلس ي وحطام 

الصخور، وكان الجبل حاد االنحدار منقوًضا وخالًيا من االشجار أو حتى الشجيرات لدرجة أنهم لم 

 يتمكنوا من صنع سفود يبسطون عليه اللحم.

األحًلس "الكساء" التي استلقوا تحتها بالبلل  في الصباح تجمدت قطرات الندى التي اصابت

وبدأ دراوين في تسلق الجبل من أقرب شقة مرتفعة ظًنا أنها سوف تقوده إلى الذروات األربع التي 

تتوج القمة، وكان داروين يعتقد أنه لم يسبقه أحد في تسلق هذا الجبل، وكم كانت خيبة األمل 

السهل يشق السلسلة بشكل مستعرض إلى جزأين،  حينما وجد وادًيا شديد التحدر بنفس عمق

وهو السهل يشكل ممر جيد لجياد الهنود حيث يبربط السهول املوجودة على الجوانب الشمالية مع 

، كما أن كاف
ً

ة الجنوبية، لم يكمل داروين صعوده ألعلى ذروتين فلم يكن ارتفاعهما أكبر إال قليًل

رضية قد تمت، ولم ينس داروين أن يؤكد على تعرضه اإلجابات عن جميع األهداف بالطبقات األ 

للتشنج العضلي أثناء صعوده وقد أرجع ذلك لذلك التغير في نوعية األداء العضلي من االمتطاء 

 القاس ي للجياد إلى ذلك التسلق الصعب.

 والجبل يتكون من صخر الكوارتز األبيض املختلط مع قليل من األردواز الصلصالي الًلمع

إلى رقاع من الكتل املتكورة املختلطة امللتصقة في العديد من االماكن بالصخر املصمت،  باإلضافة

وهي مماثلة في صًلبتها لتلك الكتل التي ترى وهي تتشكل يومًيا على بعض الشواطئ، األمر الذي جعل 

ها تحت مياه داروين يردها في تكوينها إلى املرحلة الزمنية التي كان التكوين الكلس ي العظيم يترسب في
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كذلك فإن أشكال الكوارتز الصلب املتعرجة واملدقدقة توضح أيًضا تأثيرات البحر املحيطة، 

األمواج ألحد املحيطات املفتوحة. وفي النهاية أصيب داروين بخيبة أمل من هذا التسلق، فلم يكن 

لشعور باألمن للمشهد أهمية خاصة فهو مجرد سهل مشابه للبحر لكن دون ألوانه الجميلة، ومع ا

أشعل رفيقاه نيراًنا جيدة وشرب الكثير من املاتي ودخن العديد من لفافات التبغ ونام في فراشه 

 براحة لم يشهدها من قبل.
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 العاشر من سبتمبر:

انطلق دراوين ورفيقيه في وجه رياح عاتية حتى وصلوا إلى مركز بريد سوس ي عند منتصف 

يقهم ن األيائل وأحد حيوانات الًلما، وكانت األخاديد عقبة في طر النهار وفي طريقهم شاهدوا الكثير م

قدًما وعمق  20م بدورة للعثور على مكان للعبور، فقد كان األخدود بعرض حتى أنهم اضطروا للقيا

ال يقل عن ثًلثين، وأمضوا ليلتهم في املركز البريدي يتسامرون في أحاديث حول الهنود واملقتلة 

 ا لها عند جبل فينتانا منذ ثًلث أو أربع سنوات.الكبيرة التي تعرضو 

 :الحادي عشر من سبتمبر

، انطلق داروين في استكمال مسيرته نحو املركز البريدي الثالث بمصاحبة املًلزم آمر املركز

وكان الطريق غير مثير للتشويق لداروين فهو سهل عشبي جاف قابل فيه قطيع من املاشية والجياد 

شر جندًيا، لكن في تلك السهول من السهل أن يتعرض هذا القطيع للتشتت تحت حراسة خمسة ع

والضياع نتيجة التعرض للعواصف أو هجوم ليث جبلي أو حتى ثعلب. وبظهور سحابة من التراب 

أدركوا أن هناك مجموعة من الفرسان كانت تتجه نحوهم، وباقترابهم عرفوا أنهم مجموعة من 

لصديقة، في طريقهم للحصول على امللح حيث يستخدمونه بكثرة بل إن الهنود من قبيلة بيرنانتيو ا

أطفالهم يمتصونه مثل السكر، وهم في ذلك على خًلف الجواكيين اإلسبان الذين يستخدمون 

 القليل منه، وقيل أن القوم الذين يعيشون على الغذاء النباتي لديهم ميل كبير نهو امللح.

 :رالثاني عشر والثالث عشر من سبتبم

انتظر دراوين يومين في املركز البريدي قدوم فرقة من الجند كان الجنرال روساس قد أرسل 

وكانت تلك املجموعة بذلك له من يخبره أنها في طريقها لبوينس آيرس ومن األفضل له أن يرافقها، 

كز لك املراكان داروين يرى أن أفراد تتتكون من داروين ودليله الخاص ومن املًلزم وجنوده األربعة، 

ن البريدية تعيسة فًل يوجد لديهم طعام إال ما يصيدونه وليس هناك وسائل للترفيه إال ما يشربوه م

ا نجاًح  املاتي أو لفائف التبغ، وكانت عمليات الصيد التي قاموا بها في الصباح التالي لم أنها لم تحرز 

ك الحصول على سبع وعشرون بيضة فإنها كانت مثيرة، وفي النهاية تمكنوا من صيد ذكر نعام وكذل

 297نعام تعادل الواحدة منها إحدى عشرة من بيضات الدجاج وبالتالي فقد كان لديهم ما يعادل 

 بيضة دجاج.

 الرابع عشر من سبتمبر:

فضل داروين االنتقال إلى املركز البريدي التالي دون انتظار الجنود الذين نصحه روساس 

كثيًرا على قائد املركز البريدي وشكر كرمه بل إنه قدم له جياده  أن ينتظرهم، وقد أثنى داروين

صح أال يفعل، و 
ُ
انطلق في الخاصة لتلك الرحلة، وقد فكر داروين أن يقدم له مكافأة لكنه ن

في طريقهم نحو املركز التالي ساروا في أرض مليئة باملستنقعات كان مجموعة تتكون من خمسة 
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 نح
ً

لتصل إلى سلسلة جبال تابالجوين، وقد واجهت املجموعة و الشمال، تمتد ملسافة ثمانين ميًل

 .في الليل صعوبة العثور على موضع جاف وسط املستنقعات لبناء املعسكر

 الخامس عشر من سبتمبر:

في الصباح الباكر انطلقت املجموعة في مسيرتها نحو الشمال ومروا باملركز البريدي الذي 

كان من الضروري  السادسود، وبوصولهم إلى املركز البريدي قتل فيه الهنود خمسة من الجن

ا بشكل 
ً
استبدال جيادهم ولكن صعوبة ذلك اضطرتهم لقضاء الليل فيه، وكان هذا املركز مكشوف

وا كبير األمر الذي جعل نحو أحد عشر جندًيا يقومون على تأمينه وكانوا في رحلة صيد في النهار عاد

عامات والكثير من الحيوانات املدرعة وطيور الحجل. وفي الليل يتم محملين بسبعة آيائل وثًلث ن

إشعال النيران حشائش السهول لعدة أغراض منها إرباك الهنود الشاردين واألمر الثاني تحسين 

 الكأل كي ينمو في العام التالي أكثر قوة.

الطيور كان املركز البريدي يقع على حدود بحيرة شاسعة لكنها ضحلة بها العديد من 

الوحشية مثل طائر التم األسود العنق، وطائر الزقزاق، وطائر التيرو تيرو وهذا الطائر يطارد 

األشخاص بشكل دائم، وهذه الطيور تستحق كما يقول داروين الكراهية بفعل صوتها الخشن كما 

 أنها تضايق هواة الصيد حيث 
ً

 تفيد في تعلن للطيور والحيوانات عن اقترابهم، وإن قيل أنها ليًل

 التحذير من لصوص الليل، وبيض تلك الطيور يعد من الطعام املترف إلى أقص ى حد.

 السادس عشر من سبتمبر:

نحو املركز البريدي السابع املوجود على سفح جبل تابالجوين انطلق داروين مع مجموعته 

لى ركز استمع داروين إفي أرض مستوية وكان كوخ املركز أنيق على غير املراكز السابقة، وفي ذلك امل

حادثة غريبة لم يكن يصدقها لوال معاينته لجزء منها، حيث يسقط البرد بأحجام كبيرة وصلبة 

أصابت العديد من الحيوانات الوحشية وتسببت في قتلها، وقد تناول داروين لحوم بعض تلك 

 اصفة بردية في الهندحدثت  1831الحيوانات، وأكد له األمر ما ذكره دكتور مالكوملون أنه في عام 

أصابت الكثير من املواش ي بأذى وتسببت في قتل أعداد من الطيور الكبيرة، وكان قطر تلك الكرات 

 نحو عشر بوصات ويزن قرابة األوقيتين.

بعد تناول العشاء عبر داروين مع املجموعة سلسلة جبال تابالجوين وهي عبارة عن تًلل 

ن األقدام، يتالف صخرها في هذا الجزء من الكوارتز النقي، منخفضة يبلغ ارتفاعها مئات قليلة م

عرف باسم الكورال 
ُ
وقيل له أنه يصبح من الجرانيت باتجاه الشرق، كذلك شاهد تًلل أكبر حجم ت

وقد ذكر فالكونر أن الهنود يدفعون الجياد  "املطوق" قيل أن قطرها يبلغ ميلين إلى ثًلثة أميال،

وقد أخبر داروين أن الصخر  ويحرسون املدخل فيبقونها في أمان.  الوحشية إلى تلك الكوراالت

الذي يتكون منه الكورال ابيض اللون ويمكن قدح النار منه، ولم يتم الوصول إلى املركز البريدي 

 .الواقع على نهر تابالجوين إال بعد حلول الظًلم
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  السابع عشر من سبتبمر:

وا بأراض غاية في الخصوبة، وتابالجوين بلدة في طريقهم إلى املركز البريدي التاسع مر 

تتواجد في سهل مستو يرصع بالعديد من األعشاش واألكواخ الفرنية الشكل الخاصة بالهنود، 

 وكانت تلك املجموعات الهندية تحارب في ،بعض الهنود في طريقه وفي بيوت ريفيةمع قابل داروين وت

جة الفتة من الوسامة وتورد البشرة مما يعكس صفوف الجنرال روساس، وكانوا كما يقول على در 

 صورة واضحة للصحة سواء بالنسبة للرجال أو النساء.

وفي تلك البيوت الريفية أمكن لداروين أن يشتري بعض من الكعك الجاف وبذلك تناول 

 منذ فترة طويلة طعام غير اللحوم، وكان هذا النظام الغذائي املعتمد على اللحم هو طبيعي في مثل

هذه األقطار وتلك الظروف التي يعيش في الجواكيين ولكنهم كانوا إلى جانب اللحم يفضلون الدهون 

ويشتهونها خاصة كما يقول دكتور ريتشاردون أن اإلنسان يشتهي الدهن إذا أكل لفترة طويلة 

وم وهذا النظام الغذائي جعل الجواكيين مثلهم مثل الحيوانات آكلة اللحاللحوم خالية الدهون، 

خبر داروين أنهم طاردوا مجموعة من 
ُ
لديهم القدرة على االمتناع عن الطعام ملدة طويلة، وقد أ

 الهنود ملدة ثًلثة أيام دون طعام أو شراب.

 الثامن عشر من سبتمبر:

نحو املركز البريدي الثاني عشر الواقع على بعد سبعة فراسخ إلى الجنوب من نهر ساالدو 

جد بها ماشية ونساء بيضاوات اللون، وفي سبيل التغلب على تلك وقد مروا بأول مزرعة يو 

املستنقعات التي تصل إلى ركب جيادهم وعدم التعرض للبلل اضطروا أن يمتطوا جيادهم بطريقة 

 إلى نهر ساالدو ذو املجرى ال مماثلة لطريقة األعراب حيث يثنون 
ً

عميق أرجلهم ألعلى. وقد وصلوا ليًل

عين ياردة، وباتوا في واحدة من مزارع الجنرال روساس وكانت مؤمنة بشكل والعرض الذي يبلغ ارب

 جيد حتى أنه اعتقد أنها بلدة وحصن.

 التاسع عشر من سبتمبر:

في طريقهم إلى بلدة جارديا ديل مونتي "حصن الجبل"  التي بدت لطيفة وبها الكثير من 

ة السهل من مجرد عشب خشن أشجار الخوخ والسفرجل، اندهش داروين من ذلك التحول لطبيع

إلى بساط من النبات األخضر، وقد اعتقد داروين أن ذلك نتيجة الختًلف التربة ولكنه أخبر أن 

وبالقرب من الحصن يتواجد الحد الجنوبي  التسميد ورعي املواش ي هو الذي يصنع ذلك الفارق.

ما الشمار الذي يغطي ضفاف لنمو أنواع من النباتات األوربية أصبحا منتشرين في تلك األقطار وه

في مساحات قنوات الري ونبات الحرشف الذي يتمتع بانتشار أوسع من الشمار ، حيث ينتشر 

لتي القارة، بل إنه في باندا الشرقية توجد كتلة واحدة مغطاة من هذه النباتات الشائكة وا في واسعة

 ال يمكن اختراقها بواسطة إنسان أو حيوان.
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لى أن هناك تغيرات هائلة حدثت مع وقد أشار داروين إ

مجئ اإلسبان فاالثنين وسبعون جوادا الذين أتوا بها تحولت إلى 

قطعان ال تحص ى وكذلك املاشية والخراف بل إن تلك الحيوانات 

طردت الحيوانات األصلية مثل الًلما البرية واأليائل والنعام، كذلك 

داجنة، بل إن زادت أعداد النسر الجيفي مع إدخال الحيوانات ال

نبات الشمار الذي لم يراه داروين إلى الجنوب من نهر ساالدو من 

 الحتمل أنه سوف ينتشر ويبسط وجوده في املستقبل.

 العشرين من سبتمبر:

في منتصف النهار وصل داروين ومجموعته لبوينس آيرس 

وكانت مدينة ذات ضواحي جميلة، وهي مدينة ضخمة اعتقد 

أكثر املدن انتظاًما في العالم، امتدت  داروين أنها واحدة من

شوارعها على زوايا قائمة وشوارعها متوازية على مسافات متساوية 

واملنازل مجمعة في مربعات متماسكة، وفي مركزها يتواجد امليدان 

وكذلك املكاتب العمومية والحصن والكاتدرائية، وكان نواب امللك قبل قيام الثورة يشيدون 

د كانت الزريبة التي يتم فيها ذبح الحيوانات إلمداد سكان مدينة بوينس آيرس وق قصورهم فيها.

وقد قدم داروين مقارنة باحتياجاتهم من اللحوم واحدة من أفضل املشاهد التي تستحق الرؤية، 

بين قوة الجواد وقوة الثور، فإن الرجل على صهوة الجواد يستطيع بانشوطته أن يجر الثور إلى أي 

ه، وفي مكان الذبح يقوم القائم بعملية الذبح بقطع أوتار أرجله بحذر شديد كي يتمكن مكان يختار 

من ذبحه صادًرا خوار املوت وهو صوت معبر عن األلم املبرح، وكان املنظر شديد الرهبة فاألرض 

 مليئة بالعظام والجياد وراكبوها ملطخة بالدماء.
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 الفصل السابع: بوينس آيرس وسانتا في

فصل بالكلمات يبدأ ال

املفتاحية وهي رحلة إلى سانتا في، 

أحواض النباتات الشائكة، 

سلوكيات حيوان البيزكاتشا، 

طائر البوم الضئيل، مجاري 

املياه امللحية، سهل مستو، 

الحيوان حلماني الضروس 

"ماستودون"، سانتا في، تغيير في 

املنظر العام لألرض، الطبقات 

األرضية، سن خاص بجواد 

العًلقة بين رباعيات  منقرض،

األقدام األحفورية والحديثة 

بأمريكا الشمالية والجنوبية، 

التأثيرات الخاصة بجفاف 

عظيم، نهر البارانا، سلوكيات 

النمر األمريكي، الطائر مقص ي املنقار، طيور ملك الصيادين والببغاء ومقص ي الذيل، ثورة، حالة 

 الحكم في بيونس آيرس.

  :بتمبرالسابع والعشرين من س

بدأ داروين في رحلته مساًءا إلى سانت في وتقع على بعد ثًلثمائة ميل عن بوينس آيرس على 

 ضفاف نهر بارانا، وكانت الطرق أصبحت رديئة بعد الجو املمطر، والعربات التي تجرها الثيران تجد

ل قافلة من صعوبة بالغة في التحرك حتى أنها كانت تمض ي بمعدل ميل في الساعة، وفي طريقه قاب

، وتستغرق تلك الرحلة خمسين يوًما،  580العربات في طريقها إلى ميندوزا على بعد 
ً

ويتم ميًل

 استخدام منخاس لتحفيز الثران التي تجر تلك العربات.

 الثامن والعشرين من سبتمبر:

في طريقه مر ببلدة لوكسان حيث يوجد أحد الجسور الخشبية فوق النهر، كذلك مر ببلدة 

و، ورغم ظهور السهول مستوية إال أنه حقيقة لم تكن كذلك، وذلك ألن األفق كان بعيًدا، أريك

وكانت املراعي متباعدة عن بعضها البعض، وقد وصلت النباتات في ارتفاعها لظهر الجياد وفي أماكن 

على  أخرى كانت في بداية نموها، ومع اكتمال نمو تلك النباتات يصبح اختراقها أمًرا صعًبا يقتصر

حيث يستوطنوها وينطلقون منها في الليل للسرقة مسالك بالغة التعقيد يعرفها فقط اللصوص، 
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وقطع الرقاب بدون رقابة. وكان اإلجابة عن أحد أسئلة داروين عن وجود اللصوص هو أن النباتات 

 الشائكة لم ترتفع بعد.

وال  41ى دائرة عرض وقد أخذ داروين في الحديث عن حيوان البيزكاتشا الذي يتواجد حت

يتعداها حيث أنه ال يستطيع الحياة على السهول الحصبائية أو الصحراوية الخاصة ببتاجونيا، 

ذا هوهو ينتشر بكثر فيما بين منطقة النهرين "إنتر ريوز" حيث نهر بارانا ونهر أروجواي، وكان سلوك 

الجسام الصلبة عند فتحات الحيوان مثاًرا لدهشة داروين خاصة وأنه يقوم بتجميع كثير من ا

أوجاره، حتى إن أحد السادة ضاعت منه ساعته وكان أن بحث عليها على طول الطريق عند فتحات 

أوجار ذلك الحيوان ووجدها كما اعتقد، والسر لم يكن مفهوم وقد حاول أن يماثل بين سلوك 

ممر مقنطر أنيق للهو البيزكاتشا والطائر املشوش الجميل املرقط في استراليا حيث يقوم بصنع 

بداخله ويقوم هذا الطائر بجمع الكثير من األجسام الصلبة داخله حتى أنه تم استرداد غليون تبع 

كذلك تناول داروين الحديث عن طائر البوم الضئيل "الطائر الحكيم الوجاري" وطعامه  من داخله.

 الذي تعد الحيات فرائسها الشائعة في أثناء النهار.

بر داروين نهر أريسيف على طوف بسيط مصنوع من براميل مربوطة ببعضها في املساء ع

 
ً
ميل ورغم  93ا، وهي تساوي البعض، وقام بدفع قيمة إيجار جواد ملسافة واحد وثًلثين فرسخ

 حرارة الجو فإن داروين لم يشعر إال بالقليل من اإلجهاد. 

 التاسع والعشرين والثالثين:

إلى مدينة سان نيكوالس وعندها رأى نهر بارانا العظيم  واصل داروين املسيرة حتى وصل

ألول مرة، وفيه كانت بعض السفن الضخمة راسية عند سفح الجرف الذي تقع عليه البلدة، وكان 

 داروين قد قام بعبور نهر ساالديللو قبل الوصول إلى مدينة روزاريو، وهو مجرى مائي صافي املياه

في وفي إقليم هائل الحجم. ، ويمثل نهر بارانا وسيلة اتصال وتجارة لدرجة أنه ال يمكن شربها اولكنه

ساط املسافة ما بين نيكوالس وروزاريو يمتاز اإلقليم باالستواء، وإن أشار داروين إلى أن هذا االنب

 أمر مبالغ فيه.

 األول من أكتوبر:

الديلو ويعني مع بزوغ الفجر وصل داروين إلى نهر تيرسيرو والذي يعرف كذلك باسم نهر سا

ا عن العظام األحفورية وقد عثر
ً
 "املويلح" وذلك ألنه مياهه كانت مويلحة، وقض ى معظم اليوم باحث

على أسنان مكتملة ألحد الحيوانات متقوسة الضروس "توكسودون" وكذلك هيكلين عظميين 

روس هائلين الحجم ناتئين من الجرف العمودي لنهر بارانا، تتبع الحيوانات حلمانية الض

 التقدم عبر داروين نهر مونج وهو نهر مويلح أيًضا يحمل نفايات سهول 
ً
"ماستودون"، ومواصًل

 البامباس ومغسوالتها.
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 الثاني من أكتوبر:

في طريقه إلى سانت في مر داروين بقرية كوروندا وهي واحدة من أجمل القرى التي شاهدها  

 انب الغربي من نهر بارانا مأهول وبالتالي كانبسبب حدائقها املترفة، وكان الطريق خطير ألن الج

الهنود ينحدرون من الجبال ويكمنون للمسافرين، وفي الصباح وصل إلى سانت في وقد كان الفارق 

في درجات العرض الثًلث بين سانت في وبوينس آيرس أن أصاب داروين بالدهشة وذلك بسبب 

مة األشجار وتنوع الطيور وجميع ذلك لم االختًلفات الواضحة في لون بشرة الرجال وحجم وضخا

 يشاهد مثيله في بيونس آيرس. 

 الثالث والرابع من أكتوبر:

أمض ى داروين هذين اليومين في السرير إلصابته بالصداع وقد دلنا على كثير من طرق عًلج 

قتل هذا املرض بواسطة الكثير من املمارسات الشائعة مثل ورق البرتقال أو حبة لوبياء، أو حتى 

جروين، وكان هناك كما يقول طلب كبير على الجراء الصغيرة عديمة الشعر كي تنام عند أقدام 

وقد أثنى داروين على بلدة سانت في كبلدة صغيرة هادئة جميلة ونظيفة يحكمها لوبيز  العاجزين.

ضلة الذي كان مجرد جندي في زمن الثورة ويحكمها منذ سبعة عشر عام الستبداده، وهوايته املف

 مطاردة الهنود وذبحهم وبيع اطفالهم.

 الخامس من أكتوبر

ة عبر داروين مع رفقائه نهر بارانا نحو سانتا في باجادا، وقد استغرق عبور النهر ساعات عد

وذلك الن النهر يتكون من عدة مجارئ مائية يفصلها عن بعض جزر منخفضة مليئة باألشجار، 

بين النهرين، وهي بلدة صغيرة تضم ستون ألف ساكن، ورغم وباجادا عاصمة البًلد الواقعة فيما 

قلة سكانها فقد عانت من الثورات الدموية، وكان داروين يحمل خطاب إلى رجل اسباني مسن من 

ها قطالونيا عامله بغاية في الكرم. واعتقد داروين أن مستقبل تلك البلدة وما يحيط بها واعد لتربت

 بارانا وأوروجواي. الخصبة ومائها الوفير من نهري 

مكث داروين خمسة أيام في باجادا قضاهم في البحث الجيولوجي وعن بقايا الحيوانات في 

انت ذلك املصب النهري البامبيني، وقد اشار إلى أنه قبل أن تبدأ سهول البامبا في االرتفاع البطئ ك

أكد واع املوجودة حالًيا أن توكان لعثوره على قواقع بحرية من األناألرض تغطيها املياه املويلحة، 

 وكان العثور على سن أحد الجياد أمر مثيرلديه أن ارتفاع سهول البامبا تعود إلى العصر الحديث، 

 تعرض لًلختفاء للغاية وهو ما يعني وجود جواد أمريكي محلي أطلق عليه الجواد املتقوس األسنان، 

 اد قليلة العدد التي أحضرها اإلسبان.واالنقراض ليحل محله قطعان ال حصر لها من تلك الجي
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وقد كان العثور على مثل تلك البقايا أن دعت داروين إلى التفكير في العوامل التي أدت إلى 

انقسام ذلك العالم الجغرافي األمريكي الواحد إلى عاملين منفصلين، وقد حدد الفاصل بأنه في 

السهل الواسع املرتفع العظيم الذي  حيث 20جنوب املكسيك وليس برزخ بناما عند درجة عرض 

رض في بعض الوديان وشريط ضيق من األ  يشكل حاجز عريض، وقد كانت االستثناءات املتمثلة

هي بالتأكيد املنافذ التي مكنت تلك الحيوانات من االنتشار عبر هذا العالم  املنخفضة على الساحل

مثل األسد األمريكي "البوما"، األبوسوم، الكبير، 

كذلك فإن التشابه في  نكاجو، الخنزير األمريكي.الكي

انات جزر الهند الغربية الثديية يشير إلى أن و حي

هذا األرخبيل كان متحد مع أمريكا الجنوبية في 

كذلك أشار  املاض ي قبل أن يتعرض لهبوط أرض ي.

داروين إلى العًلقات الحيوانية التي كانت بين أمريكا 

م العثور على تلك الشمالية وآسيا وأوربا حيث يت

العًلقة ممثلة في بقايا الحيوانات املتماثلة على 

وبالتالي  جانبي مضيق بهرنج وعلى سهول سيبيريا

النظر إلى منطقة شمال غرب أمريكا الشمالية 

باعتبارها نقطة التواصل بين العالم القديم 

والعالم الجديد، حيث انتقلت الحيوانات من اراض 

ا الشمالية حيث اختلطت تعرضت للغمر إلى أمريك

 مع حيوانات العالم الجديد قبل أن تندثر بعد ذلك.

وقد حاول داروين أن يشير إلى أن تعرض البًلد في أمريكا الجنوبية ملا ُعرف باسم القحط 

قد تسبب في هًلك مئات اآلالف من الحيوانات والطيور بل إن هجرة  1830-1827العظيم فيما بين 

لجنوب قد تسبب لهًلك مئات اآلالف منها كذلك عند عبورها لألنهار وكل تلك تلك الحيوانات نحو ا

وبالتالي فإن هذا األمر قد يعزى إلى اكتساح األرض بأحد  الجثث قد طمرت تحت الفيضان التالي

 من إرجاع األمر إلى السياق الشائع لألشياء!.
ً

 الفيضانات بدال

 الثاني عشر من أكتوبر:

رحلته نحو الشمال لكنه شعر أنه في حالة سيئة لذا فضل العودة في أراد داروين أن يكمل 

سفينة بصاٍر واحد "باالندرا" وقد أجبرهم الجو غير الصحو على أن يربطوا سفينتهم في فرع شجرة 

نهر بارانا، وملا كان الهنود هم مصدر القلق في البر فإن موجودة على واحدة من الجزر التي يمتلئ بها 

كان مصدر القلق هذه املرة حيث أجبرت آثار أقدامه الحديثة على أال يزيد داروين عن  النمر الهندي

االنتقال ملسافة تزيد عن مائة ياردة، وقيل أن تلك األشجار حيث توفر ملجأ جيد للخنزير املائي فإن 
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انب وقد نقل داروين عن فالكونر أن النمر يتواجد كذلك عند الج النمر يكثر ويكون القلق طبيعي.

الجنوبي من نهر البًلتا حيث يعيش على االسماك بل إن قصص قنصه للناس من على السفن 

كنيسه وقتله الثنين من قساوستها، وأرشد داروين الشجار معينة  متواتره وكذلك نفاده لداخل

يتردد عليها كما قيل له كي يشحذ مخالبه وقد ماثل في سلوكه وبين سلوك القط الذي يخدش 

حالة الطقس السيئة داروين هذا وقد أجبرت  مدوده ومخالبه البارزة قائمة أحد الكراس ي.بأرجله امل

ورفاقه على املكوث في املرس ى ملدة يومين كان السمك غذائهم الوحيد وكان البعوض مزعًجا لهم 

 .بدرجة كبيرة

 الخامس عشر من أكتوبر:

توقف في أحد فروع النهر واصل داروين رحلته ولكن ظروف الطقس الس يء أجبرتهم على ال

تلك قبل غروب الشمس، واستخدم قارًبا صغيًرا للخروج من هذا النهير الذي كان كئيًبا للغاية نظًرا ل

ا يبلغ ارتفاعه ما بين ثًلثين إلى أربعين قدًما، وقد ش
ً
اهد األشجار التي تحيط بجوانبه مشكله حائط

ائر مقص ي املنقار يتمتع بأرجل قصيرة وأقدام داروين في هذا النهر طائًرا غريًبا يطلق عليه الط

شة ومنقاره مفلطح 
ُ
مكففة وأجنحة طويلة مدببة بإفراط وحجمه مقارب لحجم طائر الخرن

وتنتشر تلك الطيور إلى مسافة بعيدة داخل البًلد على طول مسار نهر بارانا، كذلك قام الجوانب، 

 بحاره بنهر بارانا.داروين بوصف بعض سلوكيات الطيور التي رآها أثناء إ

 السادس عشر من أكتوبر:

ميز داروين بين نهر بارانا ونهر اوروجواي من حيث درجة صفاء ونقاء مائية كل منهما التي 

لذي تظهر في مياه نهر البًلتا حيث األلوان السوداء لنهر بارانا وذلك لطبيعة ضفافه الرخوة األمر ا

وقام داروين بوصف الشاطئ  قطر جرانيتي،جري يجعل مائه موحل أما نهر  أوروجواي فإنه ي

قد و  الغربي لنهر بارانا فيما بين روزاريو وسان نيكوالس بأنه أقرب لساحل البحر منه إلى ضفاف نهر،

تحدث داروين عن ربان سفينتهم بأنه كان رجل يثير أجبرت سوء األحوال الجوية داروين على ال

 استاء منه داروين كثيًرا إليمانه بأن هزيمة بني جلدتهاإلعجاب باستسًلمه لجميع املعوقات، وقد 

اإلسبان في معركة الطرف األغر كانت ألن اإلنجليز قاموا برشوة جميع القباطنة اإلسبان فرماهم 

 عن عدم املهارة أو الجبن.
ً

 بالخيانة بديًل
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 الثامن عشر والتاسع عشر:

في مجرى النهر وكم كان حزنه  ببط واصلت السفينة التي يستقلها داروين انحدارها ببط

على ذلك العدد القليل الذي قابله من السفن القليلة خاصة وأن حديثة عن إمكانيات القطرين 

طر قالذي يربط بينهما ذلك النهر كبيرة تدفع إلى تواصل تجاري وتبادل على قدر كبير من املنافع بين 

 فيما كان يمكن أن يكون عليه الوضع لو أنيمتاز باعتدال املناخ وآخر ذو مناخ استوائي، وقد فكر 

ي اراجوااإلنجليز كانوا هم أول من أبحروا في هذا النهر، وقد اعتقد أنه طاملا كان فرانسيا قائًما في ب

فإن هذين القطرين سيظًل متباعدين، مؤكًدا على أن الجمهوريات ال تنجح إال بوجود رجال ذو 

 عدل وشرف.

 العشرين من أكتوبر:

الدهشة على داروين عندما هبط على الشاطئ في الس كونتشاس متلهًفا للوصول  كم كانت

إلى بوينس آيرس على صهوة الجياد بأن وجد نفسه سجيًنا غير قادر على الوصول إلى املدينة وذلك 

الندالع ثورة في بًلد اعتادت على تلك الثورات، وقد خاف داروين أال يتمكن من الوصول إلى 

ة خاصة وأن إقًلعها من نهر لبًلتا سيكون مبكًرا على خًلف ما قد رتب، وفي النهاي السفينة البيجل

لب منه التخلي عن الجياد ومرافقيه وأصبح الجنرال 
ُ
 بعد أن ط

ً
ُسمح لداروين الوصول مترجًل

زراء روساس هو املتحكم في األمر فقد مال إلى املتمردين األمر الذي أدى إلى فرار حاكم املدينة والو 

دخل املتمردين املدينة وبعد فترة وصلت األخبار لداروين أن روساس أصبح هو اآلمر الناهي و 

بسلطات وملدة زمنية تخالف بشكل كلي املبادئ الدستورية الخاصة بالجمهورية مما جعلت منه 

 ديكتاتور حقيقي في تلك البًلد. 

 

 

 

 

 

 

 

 


