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 جشر انكىارْ عانم فزٔد
 ٔظثح تٕه انقارتٕه األفزٔقٕح َاألمٕزكٕح

عىد انمحٕط األطهظٓ شزقٓ انمغزب ثمح أرخثٕم تهقٓ انشمض عهّ جشري 
فٕذَب فٓ انظثع، خُٕطٍا األرجُاوٕح تالعة األمُاج انتٓ تظتزٔح عهّ شطآوٍا 

رمانٍا ستد انثحز َقصص األَنٕه. إوٍا جشر انكىارْ انتٓ ٔثدَ اطمٍا نهٌُهح األَنّ 
 مظتُحّ مه طٕز انكىارْ انمغزّد، فٕما ٔذكز انمؤرخُن...

أوً أتّ مه األصم انالتٕىٓ كاوارٔا أوظُالَ أْ جشٔزج انكالب. أطهق عهٍٕا ٌذا  
ََجدَا فٍٕا كالتاً َحشٕح تدعّ انمظكتشفُن عىدما وشنُا فٓ انجشٔزج   االطم

 تعٕش فٍٕا. « كان»

َانمفارقح أن طٕز انكىارْ ٔقال إوً ُطمٓ كذنك ألن أصهً مه جشر انكىارْ. فمه 
 مىح اطمً نمه؟ َحدٌا جشر انكىارْ تعزف انظز.

رأخزن جضس اٌىٕبسٞ إٌٝ ػبٌُ فش٠ذ ٠غجخ ث١ٓ اٌمبسر١ٓ األفش٠م١خ ٚاأل١ِشو١خ، ٌزىزشف ثمبفخ 
ثٛجٖٛ ػذح. رذعٓ س٠فبً لبدالً ٚآخش أخعش خصجبً، لشٜ ص١بد٠ٓ صغ١شح، رشرضق ِّب ٠ٍفظٗ ٍِزصمخ 

اٌجذش فٟ شجبوٙب، رششف ػ١ٍٙب لشٜ جج١ٍخ صغ١شح رزغٍك اٌٙعبة، ٚغبثبد ِغٍفخ ثبٌعجبة 
اٌشغت، ٚ٘ذ٠ش ثشاو١ٓ ٔبئّخ إرا ِب رفجشد ٠زذّٛي ِشٙذ لزف دّّٙب إٌٝ ٌٛدخ ١ِٙجخ رشىٍذ 

 ش اٌّذٍك فٛق اٌجضس.أٌٛأٙب ِٓ اٌغذ

 انكثزِ( ) انكىارْ تانماص الص
الط ثبٌّبط ػبصّخ جضساٌىٕبسٞ ٚأوجش٘ب. رمغ ػٕذ ألصٝ شّبي غشثٟ األسخج١ً، ٟٚ٘ أٌٚٝ 
جضس األسخج١ً ِّب جؼٍٙب رذٛص أٌك اٌّذْ اٌىجشٜ. ٠ّٚىٓ اٌمٛي إْ الط ثبٌّبط ٟ٘ اٌّذ٠ٕخ 

ف١ٙب إٌٝ ع١بسح. ٠شىً شبسػب فغ١زب ٚرش٠بٔب اٌٛد١ذح فٟ أسخج١ً اٌىٕبسٞ اٌزٟ ٠ذزبج اٌزٕمً 
ٚعطٙب اٌزبس٠خٟ. فّّٕٙب رّزذ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ ثالثخ و١ٍِٛزشاد ٔذٛ اٌشّبي ٚػٍٝ غٛي 

اٌشبغئ دزٝ عبٔزب وبرب١ٌٕب ٚث٠ٛشرٛ دٚ ٌٛص، د١ث ثذأد رمعُ إ٠غز١ٍال ٟٚ٘ جض٠شح صغ١شح 
ٕفٍذ ػٕذ ششلٗ جغش شبغئ ثال٠ب دٚ الط وبٔز١شاط اٌزٞ ٠  رغجخ شّبي اٌّذ٠ٕخ ِمبثً

٠صٍٗ ثئ٠غز١ٍال. ٚرٕزشش ػٍٝ ٘زا اٌشبغئ ِؼظُ اٌفٕبدق اٌفخّخ ٚإٌٛادٞ ا١ٍ١ٌٍخ ٚاٌجٛر١ىبد 
 اٌزٟ رؼشض ألُ٘ دٚس األص٠بء اٌؼب١ٌّخ.

٠ٚز١ّض ِزذف ٌٛ وبصا /   رعُ اٌّذ٠ٕخ ػذداً ِٓ اٌّزبدف اٌزٟ رشٚٞ ربس٠خ األسخج١ً ٚدعبسرٗ.

خ ِٓ اٌخشت ٚإٌّذٛرخ ثذلخ ٚاٌزٟ رششف ػٍٝ ِذاخٍٗ. ِٛعٛ دٚ وٌْٛٛ ثششفبرٗ اٌّشغٌٛ

١ٌؼىظ سٚػخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ اٌىٕبس٠خ. وبْ ِمش عىٓ اٌذىبَ األٚائً ٌألسخج١ً ٌُٚ ٠ؼشف ِب 

د٠ٛع١غبٔٛ اٌزٞ ٠ذ١ػ ثبر١ٛ دٚ ٌٛط   إرا عىٓ ف١ٗ وش٠غزٛف وٌِٛٛجٛط أَ ال. ٚرجبٚس ِزذف

ذ٠ٕخ اٌشئ١غٟ، ٚفٟ ٘زا اٌّزذف رذزشذ سٚائغ اٌفٓ ٔبساخٛط، وبرذسائ١خ عبٔزب أّٔب ِشوض اٌّ

اٌذ٠ٕٟ. ث١ّٕب ٠شٚٞ ِزذف وبٔبسٚٞ ربس٠خ غشأذ وبٔبسٞ ٚاالعزؼّبساد اٌزٟ ِشد ػ١ٍٙب، ف١ّب 

٠زخصص عبٔزشٚ دٚ أسد ِٛدسْ ٌٍفٓ اٌّؼبصش. ٠ٚؼزجش اٌشبسع اٌشئ١غٟ ٌٍّذ٠ٕخ وبي ِب٠ٛس دٞ 

ً اٌفئبد. ٚلذ اجزّؼذ لشة شبغئ عبٔزب وبرب١ٌٕب رش٠بٔب ِالر اٌّشبح د١ث رزجبٚس اٌفٕبدق ِٓ و

 ٚاٌّشفأ، اٌّطبػُ ٚإٌٛادٞ ا١ٍ١ٌٍخ اٌّزٛاظؼخ ٚاٌّزشفخ فٟ آْ ٚادذ.

اٌالفذ فٟ الط ثبٌّبط ٚفٟ وً ِذْ أسخج١ً اٌىٕبسٞ، رأثش عىبٔٙب ثؼبداد عىبْ اٌجذش 
فٟ شٛاسػٙب  فؼٕذ اٌزجٛاي  األث١ط اٌّزٛعػ اٌزٟ سثّب رغٍٍذ إ١ٌُٙ ِٓ ِع١ك ججً غبسق،

ف١ظٓ اٌّزجٛي ف١ٙب أٔٗ   رجذ أصذبة اٌّذالد ٠مفْٛ أِبَ ِزبجشُ٘ ٠زجبدٌْٛ أغشاف اٌذذ٠ث
فٟ أدذ أد١بء اٌّغشة، ٚفٟ ِطبػّٙب رفٛح سٚائخ اٌّطجخ األعجبٟٔ. وً ٘زا ٠جؼً الط 

ثبٌّبط ِزب٘خ رذزشذ ف١ٙب وً أٔٛاع اٌّزٕبلعبد اٌزٟ ال ٠ّىٓ عجش أغٛاس٘ب، ف١زذٛي ششٚق 
 ٙب ٚغشٚثٙب ٌغضاً ال ٠غزطغ أدذ فه سِٛصٖ.شّغ
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 تٕىٕزٔف 
٠ؼزجش سص١ف عبٔزب وشٚص دٚ ر١ٕ١ش٠فٟ أدذ اٌّشافئ األعجب١ٔخ األوثش د٠ٛ١خ فٟ اٌجض٠شح. فىً 

اٌذشوخ االلزصبد٠خ ٚاٌغ١بد١خ رزّشوض فٟ ِٕطمخ جغشاف١خ ال رزؼذٜ ِغبدزٙب اٌى١ٍِٛزش اٌٛادذ 
ِزبدف اٌّذ٠ٕخ اٌثالثخ ٟٚ٘ ِٛعٛ دٚ ال ٔبرٛسالصا أٚ ٚدٛي ١ِذاْ ثالص دٚ إعجب١ٔب اٌزٞ ٠عُ 

ِزذف اٌطج١ؼخ اٌزٞ ٠ذزٛٞ ػٍٝ ِجّٛػخ ١ِِٛبءاد رؼٛد ٌمج١ٍخ اٌغبٔش، ٚوبرذسائ١خ عبْ 
فشأغ١غىٛ اٌزٟ رؼزجش رذفخ اٌفٓ اٌجبسٚوٟ ٚش١ذد ث١ٓ اٌمش١ٔٓ اٌغبثغ ػشش ٚاٌثبِٓ ػشش. 

سأٗ ٚأعٛاسٖ ػٍٝ ِبض وئ١ت د١ث وبْ ٠ٚمف ػٕذ ججٙخ اٌجذش لصش عبْ خٛاْ اٌزٞ رشٙذ جذ
 عٛلبً ٌٍؼج١ذ اٌز٠ٓ وبْ ٠زُ إدعبسُ٘ ِٓ اٌمبسح األفش٠م١خ فٟ اٌمشْ اٌغبثغ ػشش.

٠ؼزجش ِزٕضٖ غبسع١ب عبٔبثش٠ب ِالر اٌجبدث١ٓ ػٓ االعزشخبء فٟ ظالي أشجبس ػّاللخ ٚاسفخ د١ث 
غزمجالْ اٌشدالد ا٢ر١خ ِٓ ٠زٕبٌْٚٛ اٌمٙٛح فٟ جٛ غج١ؼٟ أخبر. ٚرعُ جض٠شح ر١ٕ١شف ِطبس٠ٓ ٠

 اٌّذْ األعجب١ٔخ ٚثبلٟ ِذْ األسخج١ً، إظبفخ إٌٝ ثؼط اٌشدالد اٌذ١ٌٚخ.

 ماطثانُماص َ إوغٕهًٕ دَل تالٔا
ال ٠ٛجذ فٟ ٘زٖ اٌجض٠شح ِؼبٌُ ربس٠خ١خ أٚ ِشاوض ثمبف١خ ثً شٛاغئ ٌؤٌؤ٠خ ٠شربدا٘ب ٘ٛاح 

رُٙ. ٠ٕٚجط لٍت ثال٠ب دي إٔغ١ٍ١ٗ اٌغّشح ٠زشوْٛ اٌؼٕبْ ٌخ١ٛغ اٌشّظ اٌز٘ج١خ رٍفخ ثشش
٠ِٛجٛ عٕزشَٚ ٚ٘ٛ ِشوض رجبسٞ ٠شجٗ اٌجبصاسد اٌؼشث١خ، ٠ؼشض ف١ٗ اٌجبػخ اٌجعبئغ اٌّمٍذح، وّب 

 رٕزشش فٟ ٘زا اٌغٛق اٌّطبػُ اٌزٟ رمذَ األغجبق اٌؼب١ٌّخ.

 

 


