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خ٩ىن مً م٣ضمت وؾذ عخالث؛  363ًإحي ال٨خاب في   نٟدت ٍو
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 ة: الرحلة من سواكن إلى جدة.الرحلة السابع

 فهرس األعالم

 ثصدًر:

ـ بىع٦هاعث" الظي ولض  ٠ باإلاال٠ "حىن لَى ًبضؤ ال٨خاب بخهضًغ مً "خؿً هىع" للخٍٗغ

الثىعة والتي ٧اص ؤن  ٖنها بٗض ٢ُاموؤؾغجه بمضًىت لىػان الٟغوؿُت، وآزغ والضه الغخُل  4451ٖام 

ؿغا، التهامه بإهه يض الثىعة ٣ًٟض خُاجه وآزغ الالخدا١ ؤإلااهُا، حامٗاث في  حٗلمو  ٞيكإ في ؾَى

ُاهُا، و٢ض ؤزبذ هظا الٟتى ٢ضًعا ٦بحًرا مً الجلض  ذبسضمت صولت ال جسً٘ لٟغوؿا ٩ٞاه جل٪ الضولت بٍغ

ؤه٣ٟها في بالص والخدمل في جل٪ الٓغوٝ الهٗبت مً ؤحل جد٤ُ٣ هضٞه ٖلى مضي زمان ؾىىاث 

٣ُا بغخلخه في بالص الىىبتالكام و  غة الٗغبُت صخاعي ٢اعة اٍٞغ ، لُسغج واخض مً ؤمخ٘ وقبه الجٍؼ

دى٣ل مٗه في ؤؾٟاعه ؾاثًغا ٖلى ٢ضمُه ؤو م٦خب ؤصب الغخالث، ٩ًاص مٗ ا مه ال٣اعت ؤن ًخدغ٥ ٍو ًُ خُ

 جهغ الىُل ؤو البدغ ألاخمغ. في مبدًغا ها٢خه ؤو 

 املقدمة:

٣ًا بإن ٣ًىم طل٪ الجٛغافي ال٨بحر، بخ٣ضًم ض٦خىع "مدمض مدمىص الهُاص" ال ٧ان ازخُاًعا مٞى

غة الٗغبُت ٧ي ج٩ىن مجا٫ عخالجه، ال٨خاب  للخضًث ًٖ ٢ضع "بىع٦هاعث" الظي ازخاع الىىبت والجٍؼ

م ؤهه ٧ان مً اإلا٣غع ؤهه ؤعؾل ال٦دكاٝ "جهغ الىُجغ"، وهى النهغ الظي خحر ٦ثحر مً ألاطهان، ألامغ  ٚع

٣ُت" ٖام  اؾخلؼمالظي  ً ؤخض لؿبر خ٣ُ٣خه، ٞدتى طل٪ الى٢ذ لم ٨ً 4455بوكاء "الجمُٗت ألاٍٞغ

لٟكل ختى ؤجها ٌٗلم مً ؤًً ًيب٘ جهغ الىُجغ وال ؤًً ًيخهي. وباءث مداوالث جل٪ الجمُٗت حمُٗها با

الخُبت، وفي اإلاغة  وهىعهمان، وهىجً، لم ًهاصٞىا بال  ؤعؾلذ اعبٗت عخالت، لضًاعص، ولى٧اؽ،

ا بىنىله ٞٗال بلى جهغ الىُجغ، ل٨ىه لم ٌٗٝغ مً ؤًً ًيب٘ وال 
ً
الخامؿت ٧ان "مىجىباع٥" ؤؾٗض خٓ

مهب  ضول٨ىه ماث ٖىخاو٫ ج٨غاع الىجاح ؤًً ًهب، وفي مداولت ؤزغي ٖلى خؿاب الخ٩ىمت 

 ن.النهغ، و٦ظل٪ ماث عخالت آزغ وهى "ه٩ُىلؼ" وهى ًخإهب للغخلت ٖىض زلُج بىح

٣ُا نٗبت ؾىاخلها مؿخ٣ُمت ال جغخب بًُٟان وال ًىحض ٖلى امخضاصها  ٧اهذ َبُٗت ؤٍٞغ

مغافئ َبُُٗت، اللهم بال في ؾىاخلها الكمالُت، ٚاباتها جذجب بم٩اهُت ازترا٢ها، وصخاعحها ج٠ًُ 

لت مجهىلت، ختى ؤن مى ٣ُا ْلذ لٟترة ٍَى اب٘ نٗىباث ؤزغي ؤمام ٖملُت اإلاؿحر ٖبرها، لظا ٞةن ؤٍٞغ
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ً، بٗض ؤن ْل آزغ مضي  جخى٠٢ ُٞه جهغ الىُل لم ج٨ك٠ بال في ؾخِىُاث وؾبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ

ؿغي بُلب للجمُٗت  الغخلت ٖىض مى٣ُت الؿضوص. م جل٪ اإلاهاٖب ج٣ضم طل٪ الٟتى الؿَى ٚع

٣ُا، وزال٫ الٟترة التي ج٣ضم ٞيها بُلبه ٖام  ٣ُت ٌٗغى ٞيها زضماجه ٖليهم ال٦دكاٝ ؤٍٞغ ألاٍٞغ

زال٫ جل٪ البِئت الكاب في صعاؾت ما ًاهله  اهسٍغ 4586اإلاىا٣ٞت الغؾمُت ٖام ختى مجئ  4585

الهٗبت ٚحر اإلاًُاٞت، ٞدًغ مدايغاث في ال٨ُمُاء والخٗضًً والٟل٪ والُب والجغاخت، زم ججى٫ 

٠ ٦مبرصج ًضعب هٟؿه ٖلى ما هى م٣ضم ٖلُه مً مِٗكت نٗبت، هاثًما ؤؾٟل ألاشجا  في ٍع
ً

 ع خامال

  َٗامه في نغة مً ال٣ماف.

لت  4586في ماعؽ و ع٦ب بىع٦هاعث البدغ مخجًها بلى بالص الكام، وهىا٥ ٢ط ى ٞترة ٍَى

خٗلم اللٛت الٗغبُت وطل٪ ٢غابت ٖامحن وهه٠ الٗام،  خٗٝغ ٖلى ٢باثلها ٍو ًدى٣ل ٞيها بحن مضجها ٍو

٢ابله زال٫ جُىاٞه بخل٪  عاؾل ٞيها زاللها الجمُٗت بال٨ثحر مً الغؾاثل التي ًخدضر ٞيها ٖما

البالص، و٧ان ٢ض حؿمى في جل٪ الٟترة باؾم "ببغاهُم بً ٖبض هللا" لخِؿحر ؤمغ وحىصه وؾِ مجخم٘ 

مؿلم، ول٨ىه وحض ؤهه لِـ مً الًغوعي الخمؿ٪ بهظا الخسٟي، وفي عخلت اهخ٣اله بلى مهغ ٧ان ؤو٫ 

ت،  ىض ؤوعبي ًؼوع مضًىت "بترا" ٖانمت بالص الٗغب الدجٍغ ؾم٘  4541في ؾبخمبر ال٣اهغة ونىله ٖو

ًٖ ٢اٞلت مخجهت بلى بالص الىُجغ ٖبر الصخغاء ال٨بري، ل٨ىه آزغ ؤال ًيخ٣ل م٘ ٢اٞلت ال ٌٗلم ٖنها 

ًل اإلا٩ىر بال٣اهغة   خُاتها. إل٠لُال٨ثحر، ٞو

٢غع بىع٦هاث ال٣ُام بغخلت بلى بالص الىىبت وطل٪ ازىاء اهخٓاعه مجئ ٢اٞلت جخجه بلى بالص 

ونل بلى جهغ "اؾخابىعاؽ" ُٖبرة  ث ؤهجؼ ما لم ًغجب له مً ٢بل، ٣ٞضالىُجغ، وزال٫ جل٪ الغخال 

، ومنها مغة ؤزغي في ومً هىا٥ ٖبر الصخغاء بلى ؾىا٦ً ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ،  ٗىص بلى ؤؾٍُى َو

ىاؾ٪ الدج، عخلت زاهُت بلى بالص الىىبت. و٢ض ٖبر بىع٦هاعث البدغ ألاخمغ بلى بالص الدجاػ وؤصي م

ظ٦غ ؤهه حٗغى المخدان الزخباع بؾالمه مً ٢بل مدمض ٖلي الظي ٌٗلم ٖال٢خه باإلهجلحز، و٧اهذ  ٍو

 الىدُجت ا٢خىإ اإلامخدىحن ؤو ٖلى ألا٢ل اإلاؿخمٗحن بصخت بؾالمه.

ُت،  ٣ُت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الض٢ت واإلاىيٖى ٧اهذ ٦خاباث بىع٦هاعث وما ؤعؾله للجمُٗت ألاٍٞغ

غة الٗغبُت و٢باثلها، وخغوب مدمض ٖلي يض و٢ض جىاولذ ال ٨ثحر مما ٧ان ٚحر مخاح ًٖ قبه الجٍؼ

م مً ٖضم جم٨ىه مً جد٤ُ٣  لى الٚغ الىهابُت، والخغ٦ت الىهابُت والكُش مدمضبً ٖبض الىهاب، ٖو

هضٞه بالىنى٫ بلى جهغ الىُجغ، بال ؤهه لم ًيخٓغ مجئ جل٪ ال٣اٞلت التي جغخل به بلى هىا٥، ول٨ىه 

ي ؤهداء ٦ثحرة وه٣ل ال٨ثحر مً اإلاٗاٝع بلى الجمُٗت، ختى ؤهه ؤعؾل لهم ٦خاباث ًٖ ألامثا٫ ججى٫ ف

اوي  ُاهُا الٗام في مهغ وحُٞى مل باآلزاع م٘ ٧ل مً هجري نىلذ ٢ىهل بٍغ الٗغبُت في مهغ، ٖو

ُاهُا ت بلى بٍغ و٧ان منها  باجِؿخا بلؼووي ؤلاًُالي. و٢ض احتهض زالزتهم في ه٣ل ال٨ثحر مً آلازاع اإلاهٍغ

ُاهُا. عؤؽ ممىىن "عمؿِـ الثاوي" التي ه٣لىه  ا بلى بٍغ

م مً ؤن بىع٦هاعث لم ًخم٨ً مً بهجاػ اإلاهمت التي ؤعؾل بليها مً ٢بل الجمُٗت  وبالٚغ

اجه بال٣اهغة ٖام  ٣ُت، وطل٪ لٞى ، بال بهه ٌٗض واخًضا مً ؤًٞل عخالت ال٣غن الخاؾ٘ 4544ؤلاٍٞغ

ي ؤ٦ثر مً مجلض وجغحمذ أل٦ثر مً لٛت، لخ٩ىن قاهضة ٖلى طل٪ ٖكغ، و٢ض وكغث عخالجه هظه ف



4 
 

٣ُت لم  ت، بل بن الجمُٗت ؤلاٍٞغ الكاب الهٛحر الجلض الهبىع، الظي صٞ٘ خُاجه مً ؤحل اإلاٗٞغ

بت بىع٦هاعث، ؤو الخاج ببغاهُم اإلاهضي، ؤن  جخم٨ً مً مأل الٟغاٙ الظي زلٟه بؿهىلت، و٢ض ٧اهذ ٚع

٦ما وص ى، و٧اهذ حىاػجه خاٞلت جخ٤ٟ م٘ اإلاغ٦ؼ اإلادترم الظي ا٦دؿبه  لهج٩ىن حىاػجه بؾالمُت، ٞخم 

حن.  في ُٖىن اإلاهٍغ

 الرحلة على ضفاف النيل، من أسوان  إلى المحس على حدود دنقلة.

في هظه الغخلت التي اؾخٛغ٢ذ زمؿت وزالزحن ًىًما حهؼ بىع٦هاعث اخخُاحاجه لخل٪ الغخلت  

وللخبحر الظي ٌؿحر به في بالص الىىبت، وصٖم هٟؿه بسُاب مً خا٦م با٢خىاء هجُىحن مً ؤلابل له 

٢لُل ألاهمُت  هبؾىا، باإلياٞت بلى الخُاب الؿاب٤ الظي ٧ان مً مدمض ٖلي، والظي عؤي ُٞه ؤه

ل٩ىهه م٨خىب بالتر٦ُت، وفي جل٪ الغخلت ًالخٔ ؤن ألاهمُت هىا ؤضخذ إلاضًىت بؾىا، خُث جغاحٗذ 

ت  ؤهمُت مضًىت ؤؾىان زال٫ جل٪ الٟترة، ٦ظل٪ اليكاٍ الخجاعي ال٨بحر الظي ج٣ىم به ٢باثل البكاٍع

ًالخٔ ؤن الخض الجىىبي إلاهغ ٖىض  ٦ماوالٗبابضة، وججاعتهم باإلبل م٘ ؾ٩ان الىاصي بؿى١ بؾىا، 

ا ؤوـ الىحىص،  ًً ُل٤ ٖليها ؤً غة ُٞلت، ٍو ت نٛحرة وا٢ٗت ٢بالت حٍؼ بىع٦هاعث هى "البربا" وهي ٢ٍغ

غة  بىع٦هاعث  زال٫ مؿحره ملتزًما الخاٞت الكغ٢ُت لنهغ الىُل، ٣ًضمُٞلت جبضؤ بالص الىىبت، و ومً حٍؼ

ض ًٖ  ا للؿهل الُٟط ي ال٤ًُ هىا والظي ال ًٍؼ ًٗ ا عاج ًٟ متر، وصخىع 64ًاعصة، ؤي هدى  488ون

ٗمت التي جىاولها في بُىث مكاًش ال٣غي التي مغ ٖليها،  الٟلؿباع والجغاهِذ ألاخمغ، وجل٪ ألَا

٣ضم بىع٦هاعث ٦ثحر مً والخغوب التي جيكإ بحن الىىبُحن مً ؤؾىان وححراجهم في الجىىب،  ٍو

هىا  الخٗضًالث ٖلى ؾاب٣ُه مً الغخالت بالخمُحز بحن جل٪ ألاوصًت التي مغ ٖليها، وهى ٣ًهض باألوصًت

ال٣غي  ختى ؤن جل٪الٗضًض مً ال٣غي التي جخجاوع م٘ بًٗها البٌٗ،  لِـ اإلاٗنى الجٛغافي ول٨ً

كحر بىع٦هاعث ، "واصي صهمُذ"نهغ الىُل، ٧الخا٫ في ى َى٫ الًٟت الكغ٢ُت لجمخض لٗضة ؤمُا٫ ٖل َو

لى م٣هضه، ٩ٞاهىا ًٞىلُىن بك٩ل  بلى الخاح ؾ٩ان الىىبت وال٣غي التي مغ ٖليها في الخٗٝغ ٖلُه ٖو

  .٦ما ٢ا٫ لم ًغه بىع٦هاعث في ٚحرهم مً ٢بل

ًى٣ُ٘ الؿهل الُٟط ي وج٣ترب الهًبت الكغ٢ُت بكضة  "جاِٞـ"وبلى الجىىب مً زغاثب 

مً النهغ، ٩ٞان البض مً ازترا١ الهًبت " ؤو ٦ما ٌؿميها بالجبل" لىدى ؾاٖت، ؾاثًغا بحن صخىع 

ظ٦غ بىع٦هاعث هىا طل٪ الخٓغ الظي ٞغيه مدمض ٖليّ "صاع مىس ى"حغاهُدُت ختى ًهل  ٖلى  ، ٍو

ً في بالص الىىبت، بإن مى ٘ جضاو٫ الباعوص في الهُٗض، لُمى٘ ونىله بليهم ألامغ الظي اإلامالُ٪ الٟاٍع

حٗلهم ٣ًضمىن ٖبًضا م٣ابل صؾخت باعوص، و٢ض َلب صاوص بً خؿً ال٩اق٠ مً بىع٦هاعث هٟؿه 

ًىم مىظ ؤن ٚاصع بىع٦هاعث ؤؾىان و  بٌٗ الباعوص، ٞخٗلل بإن ال٨مُت التي مٗه ال ج٨ُٟه بال بال٩اص.

ال ًجض ؤمامه ؾىي ؤَال٫ في ألاو٫ مً ماعؽ،  الُضع نىله بلى بلضة ختى و  4543ٞبراًغ مً ٖام  11

ت بُٗت ج٩اص ال جخٛحر مً ؾهل ُٞط ي ي٤ُ  مٗابض وب٣اًا مضن مهٍغ ممازلت لخل٪ التي جغ٦ها وعاثه، َو

ض ٖغيه ًٖ بً٘ مئاث مً الُاعصاث، واؾخٛال٫ الؿ٩ان لها في الؼعاٖت.  ال ًٍؼ

حرهم مً ال٣باثل  ًها ٖلى الخمُحز بحن ؾ٩ان جل٪ البالص مً الىىبت ٚو و٧ان بىع٦هاعث خٍغ

، و٢ض ؤقاع بلى ؤجهم مً ٖغب الٗل٣ُاث، "واصي الٗغب" و "واصي الؿبٕى"الٗغبُت، التي وحضها في 
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كحر بىع٦هاث بلى ؤن امغاء الىىبت ٢وؤجهم ؾ٨ىىا الىاصي مىظ الٟخذ ؤلاؾالمي لبالص الىىبت،  لما ٧اهىا َو

وؤجهم لم ٨ًً ًجُضوا ٚحر اللٛت ًبتزوجهم بٟغى يغاثب بياُٞت لىػجهم الؿ٩اوي ال٨بحر في اإلاى٣ُت، 

ؤهمُت،  "صه٣لت" و "٦غؾ٩ى"التي اٖخ٣ض ؤجها ؤ٦ثر البالص ُٞما بحن  "الُضع"بىنىله بلى بلضة الٗغبُت. 

وؤهلها ؤ٦ثر اٖخىاًءا بالؼعاٖت، ٢ضم هٟؿه بلى ؤمحرها خؿً ال٩اق٠ باٖخباعه ؾاثذ ول٨ً هيهاث ؤن 

، ٞاٖخ٣ض ؤهه حاؾىؽ مً ٖلى صعاًت بالٗاصاث التر٦ُت ٣ًى٘ هظا ألامحر، إلاا وحضوه مجًُضا للٗغبُت

والبن والُغبىف ألاخمغ وعٚم الهضًت التي ٢ضمها له ممثلت في الهابىن  ."بؾىا"خا٦م خؿً ب٪ ٢ِبل 

ٌ بىع٦هاعث في ب٦ماله عخلخه، بل خهل ٖلى زُاب ب، ول٨ً ال٣ضع ٧ان عخًُما عواًخه ٞةهه ٞع

 ."ؾ٩ىث"جىنُت مً ال٩اق٠ هٟؿه ألمحر بلضة 

٣ه مً  ٣ًىم بخ٣ضًم ون٠ جٟهُلي  "ؾ٩ىث"هدى  "الُضع"و٢بل ؤن ًىانل بىع٦هاعث ٍَغ

مكحًرا بلى ججم٘ الؿ٩ان ٖلى الًٟت للخهاثو الُبُُٗت والجٛغاُٞت لىاصي الىُل في جل٪ اإلاى٣ُت، 

اح  الكغ٢ُت لىحىص التربت الخهبت م٣اعهت بالًٟت الٛغبُت التي حٛؼوها الغما٫ التي جدغ٦ها الٍغ

ا ٖلى ط٦غ  ًُ ت الىباجُت الكمالُت الٛغبُت، آج طا٦ًغا الٗضًض مً والخُىاهُت لخل٪ البِئت، الخُاة البًر

ُل٤ ٖلُه الجٛغاُٞا ما ًم٨ً ؤن ًط٦غ ٦ظل٪ ألامثلت ًٖ الىباجاث والخُىاهاث الؿاثضة بها، 

ؤقاع بلى ؤن الؿ٩ان وكُت الا٢خهاصًت التي ًماعؾها الؿ٩ان، ٦ظل٪ باإلاى٣ُت وألاالا٢خهاصًت 

 ."الىىبتواصي " و "واصي ال٨ىىػ "خُث  بلى حؼثحن "الُضع" و  "ؤؾىان"اإلاى٣ُت ُٞما بحن  ىن ٣ؿمً

 
ً

، ممثال ت التي جىحض في بدغ ٖغبي نٝغ في لٛت ال٨ىىػ  ومؿخٛغًبا ما ًم٨ً حؿمُخه جل٪ الجؼع اللٍٛى

هم بحن بلضًً ًخدضزحخُث ال ًخدضزىن الٗغ  م و٢ٖى ن الٗغبُت، ٦ظل٪ ؤقاع بلى ؤهمُت بلضة بُت، ٚع

ت، ومىاػلها ا "الُضع" ه مىاػ٫ حُضة ٞيها٦بلضة ججاٍع ٦ما ؤن  لخؿىت التي ًىحض لخؿً ٧اق٠ وؤزٍى

 "الُضع"، و٠ُ٦ ؤن ؤهل مٗٓم ؾ٩اجها مً البىقىا١ الظًً ؤعؾلهم ؾلُم ألاو٫ لالؾدُالء ٖليها

ًيخجىن جمًغا حًُضا ول٨نهم ٌٛبىىن في ؾٗغه والخا٫ ٦ظل٪ في ؾٗغ الظعة خُث جضع جل٪ اإلادانُل 

 ؾىان. بلى ال٣اهغة وؤ "الُضع"بى٣لها زاعج  % م٩اؾب للخجاع 488% و 188هدى 

٣ه مً و م ببىع٦هاعث  مغ   الُضع في ٍَغ ؾ٩اجها البىقىا١ طو ألانى٫ التر٦ُت، ظ٦غ ٞةبٍغ

هم ألمغاء الىىبت اإلادُُحن بهم، وزغواتهم اإلا٨ضؾت مً اإلادانُل واإلااقُت،  وجمحزهم بٗضم زًٖى

لٗضم صٞٗهم يغاثب، وبن حٗغيىا إلاجاٖت حغاء ٖملُت النهب التي حٗغيىا لها مً ٢بل اإلامالُ٪ 

ً ؤمام ببغاهُم باقا،  م بل وؤهل الىىبت ٖضم و٧اهذ مً الخها٫ التي االٟاٍع مخضخها في ؾ٩ان ببٍغ

غ٢ىضي، وقخان بحن  ت الكبا٥ وجىق٩ى وؤعمىت ٞو  اإلاؿحر مغ ب٣ٍغ
ً

جٟص ي آٞت الؿغ٢ت ٞيهم، ومىانال

ت ٞغ٢ىضي التي ونٟها بالخ٣حرة،  ت ؤعمىت الجمُلت و٢ٍغ ٤، وزال٫ جل٪ ونٟه ب٣ٍغ زم ؤحى واصي ٍٞغ

ت ال٣ضًمت، اإلاؿاٞت ٢ابل بىع٦هاعث الٗضًض مً اإلاٗابض اإلا لبًٗها،  تجىيُدُ اق٩ا٫ وعؾمهٍغ

ىضها جخ٩ىن و٦ظل٪ ه٣ل بٌٗ ال٩لماث اإلا٨خىبت ٖلى حضعاجها،  ت ؤصا ٖو ٣ه ًهل بلى ٢ٍغ وفي ٍَغ

ت  ت ٢ؿُل زم ٢ٍغ ت ج٣٘ ٖلى الًٟت الٛغبُت مً النهغ زم ٢ٍغ غة بالهت، و٢ض ؾمُذ ٖلى اؾم ٢ٍغ حٍؼ

جها مً وؤوضر ؤ، 12ن التي ٢ام بخ٣ضًغ ٖضصها بىدى ؤصهضان، و٢بلها ؤقاع بىع٦هاعث بلى جل٪ ال٨ُما

ت بإجها بالٟٗل جيخمي إلالى٥ البلُمِـ الظًً خ٨مىا الىىبت  نى٘ ؤلاوؿان، و٢ض ازبدذ الخٟاثغ ألازٍغ
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ت  بٗض الخًاعة اإلاغوٍت.  اإلاؿحر الظي ًتراوح بحن ؾب٘ وؾذ ؾاٖاث ًيخ٣ل بىع٦هاث مً ٢ٍغ
ً
ومىانال

غة ٞغؽ ٖلى الًٟت الٛغبُت،  ألزغي، ؤو مً واصي آلزغ، ُٞهل غة ٞغؽ اإلا٣ابلت لجٍؼ بٗض ؤصهضان حٍؼ

ت صبغة،  ت ؾغة ٖلى الًٟت الكغ٢ُت، زم ٢ٍغ ت ؾغة ٚغب الىا٢ٗت ٖلى الًٟت الٛغبُت زم ٢ٍغ زم ٢ٍغ

ومً َغاث٠ بىع٦هاعث في جل٪ الغخلت ؤهه ٧ان ال ًىا٫ َٗام الٗكاء ؤو ؤلاُٞاع بال ٖىض ٦باع جل٪ 

لى الجلىؽ ؤمام بُىتهم، ولىال طل٪ لٗاهىا الجٕى حغاء ا٢خهاعهم ٖلى ما مٗهم ال٣غي ًإزظه صلُله ب

 .مً جمغ

غى ٖلُه  ماعؽ( 3) وفي ت ؤق٨ُذ، و٢ض ؤ٦غمه ؤخض ؤمغاء الىىبت ٖو ونل بىع٦هاعث بلى ٢ٍغ

ت صبغوؾت زم  اإلا٩ىر لضًه ًىًما وؾٝى ًىدغ له قاه، ول٨ً ًٞل الغخُل خغًنا ٖلى و٢خه لُهل ٢ٍغ

ا لخهاثو جهغ الىُل وواصًه في اإلاؿاٞت صي خلٟا، ؾ٣ىي زم وا ًٗ ا عاج ًٟ و٦ٗاصجه ٣ًضم بىع٦هاعث ون

الىا٢ٗت بحن خلٟا وؾ٩ىث، خُث ج٨ثر الجىاص٫ التي حٗترى مجغي النهغ وجخُٗل اإلاالخت مما ؤ٦ؿبها 

لى حاهبي النهغ ج٣ىم الؼعاٖت التي جغوي بالؿىاقي العجٟإ يٟت ي اؾم بًُ الدجغ ؤو صاع الدجغ، ٖو

وبن آزغوا الغخُل َؿ٨ً مل٨هم واصي ُٖاع، و النهغ، والؿ٩ان هىا ًضٖىن ؤجهم مً ؤقغاٝ م٨ت، 

ٗبر هاالء الؿ٩ان النهغ ٖلى حظٕو والهغوب حغاء الهغإ م٘  ٖغب الكا٣ًُت بلى ؾ٩ىث ؤو صه٣لت، َو

، وبٗض واصي ُٖاع ًهل واصي مغقض زم واصي ؾذ الخاحت زم الىسل مؿخسضمحن ؤًضحهم ٦مجاص٠ً

ألاخمغ بلى بالص الخ٩اعهت ٌٗبرون البدغ  واصي ؾغؽ، وهىا٥ ٢ابل حماٖاث مً الدجاج الؿىصاهحن

  الدجاػ مً ؾىا٦ً.

ٌٗض ؤهم ٢غي بًُ الدجغ، وهىا ج٨ثر الجؼاثغ في  الظيمً واصي ؾغؽ اججه بلى واصي وجحري 

ت ال٣ضًمت، في جل٪ الجؼع َلًبا لألمان، و ًٞل الؿ٩ان ؤلا٢امت و٢ض النهغ،  جىحض ٢لٗت ؾمىت اإلاهٍغ

جل٪ اإلاؿاٞت ٖبر حبل بل٨ىى خُث ٨ًثر صخغ اإلاغو وصخغ الجغاهِذ وبٗض مؿحرة ؾاٖخحن ونل في و

وحٗض ، امب٣ى٫  البىاث و٦ظل٪ ٣ٖبت صوقت وبٗضها ونل لىاصي٣ٖبت لؿهل ٖلى ٢مت الجبل ًضعى 

ىض  حبا٫ ؤمب٣ى٫ هي ؤٖلى حبا٫ بًُ الدجغ، ووانل اإلاؿحر بلى واصي ؤم ٢ىانغ زم واصي المىله، ٖو

٣ُه بن  حبل المىله ٢ام صلُل بىع٦هاعث بدٟغ ٢بر ٦ما ٞٗل ًٖ ٣ٖبت البىاث، بةصٖاء ؤن هظا ٢بر ٞع

ض ٦ما ؾب٤  وؤُٖاه ٖىض ٣ٖبت البىاث، و٢ام لم ٣ًضم له ُٖاء، وعٌٞ بىع٦هاعث ؤن ًىٟده ما ًٍغ

ا ٢بره ٞما صامىا ًً ا بدٟغ ٢بر بجىاعه و٢ا٫ له ؤن هظا ؤً ً ٞمً ؤلاههاٝ ؤن ًضٞىا ؾىًٍ ، وبٗض ؤزٍى

حبل المىله ونال بلى زىع ؾى٪، وؾى٪ واصي ٣ً٘ ؤؾٟل الجبل، و٢ض ا٢تربذ الغخلت مً ؾ٩ىث 

ت اؾمها واصي ؤ٦مت، وعٚم اٖخباعها مً ؤعى بًُ الدجغ بال ؤجها حٗخبر مً  وطل٪ بىنىلهم بلى ٢ٍغ

ٖغب بىاع ججظب ؤهٓاع ٖلى ؤن ًخضٞئىا الخٗغى لبرص اللُل ، وهىا٥ آزغوا ؤمال٥ خا٦م ؾ٩ىث

 .الكا٣ًُت

ىضها ٖبر النهغ ٖلى عمث ؤو  غة ٧ىلب ٖلى الًٟت الٛغبُت، ٖو ونل بىع٦هاعث بلى م٣ابل حٍؼ

غة ٧ىلب  جبضؤ الؼعاٖت بك٩ل وهىا ، ؾ٩ىثب٢لُم  بضاًتَٝى إلا٣ابلت خا٦م ؾ٩ىث، وحٗض حٍؼ

 ٖلى الاؾخمغاع حىىًبا، ٖبر النهغ مغة ؤزغي  ٖلى زُاباث مً "صاوص ٦غا" حؿاٖضه مىخٓم، وبدهىله

٨خى٠ مجغي النهغ هىا مخجهت هدى الجىىب بلى واصي صا٫ الظي ٌٗض النهاًت الجىىبُت لبًُ الدجغ،  ٍو
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دؿ٘ الؿهل الُٟط ي مما ٌؿمذ بؼعاٖت حُضة جٓهغ في زغاثب مضًىت الضابت  حىاص٫ حٗتريه بكضة، ٍو

ت ؾغ٧اماجى، التي ٌٗبر ؤهلها النه واخت ؾلُمت وهي  غ للصخغاء الٛغبُت للخهى٫ ٖلى اإلالر مًزم ٢ٍغ

. ى ٞمدُت ل٣اٞلت صاع  ٣ها ألؾٍُى  اإلاؿحر ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للنهغ ونل بلى ٞى٦ت، ع في ٍَغ
ً

ومىانال

خُث ٣ًُم بً خا٦م ؾ٩ىث، و٧ان خؿً ٧اق٠ ٢ض ؾب٤ وؤهظعه بإن ٞى٦ه هي آزغ ما ًم٨ً ؤن 

ه، وؤجها هي آزغ ما ًم٨ً ؤن ًهل الخبحر مٗه في عخلخه، ًهل بلُه في عخلخه هدى الجىىب بمٟغص

٣هما حىىًبا بلى  ً، ووانال ٍَغ ول٨ىه ؤ٢ى٘ الخبحري ب٣غقحن ومالًت مً الهٝى ب٣ُمت ٢غقحن آزٍغ

ت م٨غ٦ت زم ٦ىِؿت زم الكُش مجضعة زم ٖماعة التي حٗض   ب٢لُم ؾ٩ىث. جهاًتناي ٞمغا ب٣ٍغ

ت ٖبري ًىٟغج ٖىض ٖماعة الؿهل الُٟط ي لُبلٜ ٖ غيه ٢غابت مُلحن، وبٗض ٖماعة ج٣٘ ٢ٍغ

غة ناي غة ناي وب٢لُمها خا٦م مؿخ٣ل  وبٗضها ٖىض حبل الٗالقي جبضؤ حٍؼ وبها خهً ٢ىي، ولجٍؼ

م، خُث ًىحض بها خامُت جيخمي للجىىص البىقىا١  غة ببٍغ ًٖ ؤمغاء الىىبت، قإهه في طل٪ قإن حٍؼ

الص الىىبت، ومً ٖبري ونل بلى ٢ىب٤ زم واصي ى بؤعؾلهم ؾلُم ألاو٫ مً ٢بل لالؾدُالء ٖل ًالظً

غة  ىض واصي خمُضة جيخهي حٍؼ خمُضة، ولها مل٪ مً ٢بُلت بني خمُضة الٗغبُت ًدب٘ ؤمغاء الىىبت، ٖو

مخاػ بخمغة الجُض وال ًًاهُه  م، ٍو ٗض واصي خمُضة ؤ٦ثر الجهاث ٖمغاًها بلى الجىىب مً ببٍغ ناي، َو

 بال ال٣لُل لهٗىبت الى٣ل ؤي بلر ُٞما بحن بؾىا 
ً

ت، وعٚم حىصجه ٞةهه ال ًهل مىه قماال وؤلاؾ٨ىضٍع

٣هم حىىًبا ونال بلى واصي ٖبر النهغ اإلامخلئ بالجىاص٫. ٍو ٣اًًىن ٖلُه ٖغب الكا٣ًُت بالظعة، وفي ٍَغ

 ٖبىص زم بعو التي حٗض الخض الجىىبي إل٢لُم ناي.

٤ بهم ٖلى حاهب جهغ الىُل هدى الجى خجه الٍُغ ىب الٛغبي لُهال بلى اقمخه بضاًت ب٢لُم ٍو

ل، وبٗضها ٤ًًُ الؿهل الُٟط ي وجدض ت ٦بحرة لٗغب ال٣غاَع ت الىاوي وهي ٢ٍغ  ١اإلادـ زم ٢ٍغ

الجبا٫ بالنهغ، وال٣غي هىا بؿُُت ًىحض بها ؾ٩ان ؤقبه بالؼهىج ال ٌؿترون ؤهٟؿهم بص يء، و٢ض 

ىض واصي جِىاعي اؤ٢هذ الىىبُت هىا اللٛت الٗغبُت،  لظي ٌٗض ؤهم ٢غي ب٢لُم اإلادـ، والتي ج٣ىم ٖو

 في 
ً

خى٫ خهً جِىاعي، بلٜ بىع٦هاعث م٣غ خ٨م مدمض ٧اق٠، وبن لم ًجضه ألهه ٧ان مكٛىال

ً مً بني ٖمىمت اإلادـ ٢ض اؾخىلى  ٖلى مدانغة خؿً جِىاعي م٘ ؤزُه خؿحن، و٧ان ؤخض الثاثٍغ

ً اؾخُاٖا ن ٣ًٟض خُاجه ٖلى ًض مدمض ٧اق٠ بىع٦هاعث ا و٧اص اؾترصاصه. الخهً، ول٨ً ألازٍى

بإن ؤب٣ى ٖلى خُاجه م٣ابل  لك٨ه في ٧ىهه حاؾىؽ إلادمض ٖلي ول٨ً ٧ان ألزُه خؿحن عؤي آزغ 

ه، ولىال شخهحن مً ؤبىاء خا٦م ؾ٩ىث، ؤ٦ضوا ٖلى نض١ ٦الم بىع٦هاعث  الخهى٫ ٖلى بٗحًر

ىض جِىاعي ؤصع٥ ؤهه مً ألاوؿب له ؤن ج٩ىن هي آزغ  خضوص عخلخه هدى الجىىب، لىاعوه التراب، ٖو

٣ه وجإزحره للٗىصة م٘ ٢ىاتهم اإلاخدغ٦ت هدى الكما٫ م مداولتهم حٍٗى   .وؾعى للٗىصة ٚع

ًضٕ ؤهله ؤجهم مً  ىماث واُٞت ًٖ ب٢لُم اإلادـ، الظيو٢ض ا٦خٟى بىع٦هاعث بخ٣ضًم مٗل

ىحض واصي اإلادـ بٗض جِىاعي بمؿحرة ًىمحن، ومً اإلادـ بلى ؾىاع ًىحض الٗضًض مً  وؿل ٢َغل، ٍو

ً، والخجاعة مهىت ٧ل مدترم في  ض ٖضص هاالء اإلالى٥ ًٖ ٖكٍغ ٍؼ اإلالى٥ الظًً ًد٨مىن ؤ٢الُمهم، ٍو

٨ؿبىن مً بُٗهم  ا لل٣اهغة بالٗبُض ٍو غؾلىن ٢اٞلخحن ؾىىًٍ مبالٜ ضخمت، و٦ظل٪ الخا٫ اإلادـ، ٍو

ضم جىاٞغ  ٤ ٖو ىع ؤو بغهى لهٗىبت الٍُغ مً ججاعتهم التي ًجلبىجها مً مهغ، وال ًخاحغون م٘ صاٞع
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ؤما ًٖ ٢غي ب٢لُم اإلادـ ٞهي صل٣ى وج٣٘ ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للىُل، زم ٧ى٦ه ٖلى اإلاُاه ُٞه. 

٤ ٖلى ال ٍغ ًٟت الٛغبُت، وخاه٪ وحىىبها الًٟت الٛغبُت، وهىعي ٖلى الًٟت الكغ٢ُت، وبغحه ٞو

غة ؤع٢ى وهي مً ؤٖما٫  ت بىٟـ الاؾم، وبجاهبها حٍؼ غة مكى ٣ًابلها ٖلى الًٟت الٛغبُت ٢ٍغ جبضؤ حٍؼ

غة مكى خض ب٢لُم صه٣لت الكمالي.  صه٣لت، وحٗض حٍؼ

ىضه ًيخهي ال٨الم باللٛت الىىبُت،  غة ٞؤما واصي صه٣لت ٖو ُمخض مؿحرة زمؿت ؤًام حىىب حٍؼ

ؤؾغحي الؼبحر والٟىهج،  ٖلى ؤلا٢لُم مً زال٫ نغاٖهم م٘ ٢ض اؾخىلىان ٖغب الكا٣ًُت و٧اؤع٢ى، 

، وحكتهغ صه٣لت بسُىلها الٗغبُت ألانُلت، والتي ًبلٜ ٖغيها ٖضة ؤمُا٫ وهىا ؾهى٫ ًُُٞت مدؿٗت

ا 428ؤهضي منها مدمض ٖلي للباب الٗالي واخًضا صٞ٘ ُٞه  ًُ  بؾباه
ً

اال ه٣لت ٌؿ٨ً مضًىت صه٣لت ؤو "ص، ٍع

ِٗل ٞيها ٦ظل٪  العجىػ" ٦ما ٌؿميها ألاهالي ؤو "جى٩ل" ٢بُلت مً البضو حٗٝغ باؾم ال٨بابِل، َو

اث مً ٢بُلت الٗبابضة، وبلى الجىىب مً مضًىت صه٣لت جىحض ٢غي ؤٞاع وصٞاع وخُخاوي و٦ىاث  مجمٖى

بضؤ ب٢لُم ٖغب الكا٣ًُت، وؤو٫ بال  ىض ؤمب٣ى٫ ًيخهي ب٢لُم صه٣لت ٍو ٣ُنها  هى ٢ىم صهوؤمب٣ى٫، ٖو ٍو

ؿ٨نها ٢بُلتبىٟـ الاؾم، زم صاع ، ًليها خاج٪ الؼبحر ٢بُلت الٗىهُت الؿىاعاب، و٦غبغ و٢غي  َو

ىقابي، ومغوي، والبر٧ل وهىعي، وال٩اؾىجغ، والخمضاب،  وؤبغؾىاع، ووؾُه، وج٣س ي، وال٨غو، ٚو

حن زمؿت وزالزحن وؤعبٗحن وؤولي، وػواعة، وصل٣ى التي ًيخهي ٖىضها ب٢لُم الكا٣ًُت، الظي ٣ًُ٘ ُٞما ب

ؾاٖت، وؤهم بالص هظا ؤلا٢لُم ٢غي ٚىقابي ومغوي، وحٗض مغوي ٖانمت ب٢لُم الكا٣ًُت، وبحن 

اعة بىع٦هاعث ًسًٗىن  ب مً ٍػ ت، و٧اهىا ختى و٢ذ ٢ٍغ صه٣لت ومغوي واصي "٢غي" ٖغب البضًٍغ

 للكا٣ًُت.

 م٘مهم، ونغاٖهم و٢ض ؤؾهب بىع٦هاعث في الخضًث ًٖ ٖغب الكا٣ًُت وزغوتهم وب٢لُ

ت والٟىهج ختى اؾخىلىا ٖلى ممال٨هم، ول٨ً اإلامالُ٪ ٢خلىا ٦بحر الكا٣ًُت مدمىص الٗضال  هابي الؼبحًر

م يُاٞخه َبل بً الؼبحر ًلجإ لل٣اهغة َالًبا اإلاٗىهت ؤزُه لهم، ألامغ الظي حٗل  وؾلبىا ؤمىالهم ٚع

متهم  ٤ بال اإلاالوؿضاص مً مدمض ٖلي، و٧ان بىع٦هاعث ٢ض جيبإ بهٍؼ ؿال٪ ؤمامهم ولِـ لهم مً ٍَغ

مداولت الخهى٫ ٖلى مىٟظ ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ ٧ي ٩ًىن هاٞظة لجلب اإلامالُ٪ مً حىعحُا، 

، و٢ض ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن اؾدُالئهم ٖلى الخبكت ٌٗض مىٟظ ججاعي حضًض  وطل٪ باؾدُالئهم ٖلى مهٕى

ؤص ؤ٩ٞاعهم وؤ٩ٞاع بىع٦هاعث هٟؿه لكغ٦ت الهىض الكغ٢ُت، ول٨ً ٧ان مدمض ٖلي لهم باإلاغناص وو 

خذ الؿىصان.  بال٣ًاء ٖليهم ٞو

 الرحلة الثانية: العودة من دار المحّس إلى أسوان.

 بلى ؤؾىان، ٖاػًما ٖلى ؤلاؾغإ ٢بل ؤن ًلخ٤ به لجىىص 
ً

٣ه قماال بهُل٤ بىع٦هاعث في ٍَغ

، جإزحره ول٨ىه لم ًٟلرجىاَئ في  ٢ض، و٧ان صلُله (ماعؽ 42)وطل٪ في  مدمض ٧اق٠ اللخا١ به

ت نلب الىا٢ٗت ٖلى الًٟت الٛغبُت  و٧ان ٖاػًما ٖلى الٗبىع بليها وونل في ؾحره بلى م٩ان ٢غب ٢ٍغ

ا 
ً
ت، ول٨ىه لم ًخم٨ً لٗضم جىاٞغ َٞى لخ٣ٟض طل٪ اإلاٗبض الغاج٘ اإلا٨خمل البىاء الكبُه باإلاٗابض اإلاهٍغ

٤، وجٟؿحًرا للٟاع١ بحن وبلٜ الىاوي زم اقمىت زم واصي ٖؤو ٢غبت مً ال٣غب،  بىص وصاع خمُضة و٢ٍى

٤ طهابه ٧ان ٣ًُ٘ ما بحن زالزت  ػمً الغخلخحن في الظهاب وؤلاًاب، اقاع بىع٦هاعث بلى ؤهه في ٍَغ
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٤ الٗىصة ٩ٞاهذ جتراوح بحن زالزت ؤمُا٫ ومُلحن في الؿاٖت،  ؤمُا٫ وؤعبٗت ؤمُا٫ في الؿاٖت، ؤما في ٍَغ

ً وزكُت ٖل ا ٖلى البٗحًر
ً
ىض ٞغ٦ه اؾخٓال في زُمت مً زُام ٖغب يهما مً ؤلاعها١. خٟاْ ٖو

غة ٧ىلب ٖبر بىع٦هاعث وصلُله النهغ بمؿاٖضة صاووص ٦غا، ٖلى زك ىض حٍؼ ل، ٖو ت مً ُال٣غاَع

غة عاٖه ؤَال٫ ألابيُت التي جدخٟٔ بإلىاجها ػاهُت هًٓغا لجٟاٝ الخماؾُذ التي جىحض بالنهغ،  وفي الجٍؼ

خىا اإلاؿحر لُهل بلى واصي ؤ٦مت، ومنها البِئت في بالص الىىبت. 
ّ
بٗبىعه بلى الًٟت الٛغبُت ًىانل عخال

اح الغما٫ في النهغ ٦إجها  ىضها حؿٟي الٍغ بلى ؾى٩ي في عخلت وؾِ بالص زغبت وجال٫ عملُت ٖالُت، ٖو

ا وؤ٢ل جًغًؾا مً الخاٞت ؾُى٫،  ًٖ ًالخٔ مً ون٠ الخاٞت الٛغبُت للصخغاء الٛغبُت ؤجها ؤ٢ل اعجٟا

  .كغ٢ُت. لُهل بلى واصي ٞغم٨ت زم واصي ؤمب٣ى٫، وجدبٗه الٗضًض مً الجؼع في النهغال

لى امخضاص النهغ  ىض واصي ؤجحري ٢ًا لُلتهما وخهال ٖلى الؼبض واللبن م٣ابل الظعة، ٖو ٢غب ٖو

ىاصي ؤجحري ججاه ٣ٖبت البىاث ٖلى الًٟت الكغ٢ُت ؾاعا في بًُ الدجغ ال ًجضون ل الُٝغ الكمالي

ىض واصي ٚحر ٢لُل مً الىسُل الظي ٌؿخُُ٘ اإلاؿاٞغ ؤن ًجم٘ مىه الخمغ ألهه بضون ناخب،  ٖو

٣ه وؾِ زاه٤ ال ًخجاوػ ٖغيه زمؿحن زُىة،  ؾمىه ٧ىهخه صخغجان قاهض الىُل ٣ًخدم ٍَغ

جاع٦حن واصي الصخغة الٛغبُت ؤَال٫ مٗبض ٌكبه مٗبض الٟىخحن الهٛحر،  هاجئخان مً الًٟخحن، ٖلى

ٗٝغ باؾم 
ُ
ؾمىه هدى واصي ؾغؽ في الكما٫ ٖثر ٖلى ٢لٗت ٖخ٣ُت ج٣٘ ٖىض الخض الكمالي للىاصي ح

سلى هىا ماعؽ( ونل بلى واصي حمني، وألاعى  18بؾ٨غ ٖلى بخضي حؼع النهغ، وفي ) ىعة ٍو ؤ٢ل ٖو

ىض واصي مغقض ًدؿ٘ الؿهل الُٟط ي وجىحض به آزاع ػعاٖت ٢ضًمت، ؼاثغ، النهغ مً الصخىع والج ٖو

ىضول٨ىه الُىم مهجىع.  لت جىحض زغاثِ ؾىع مً آلاحغ ًم٨ً للىاْغ مً ٞى٢ه ؤن ًغمي واصي ؾى  ٖو

  ًضا ُٞدُِ بمىٓغ النهغ وحؼاثغه.ببهغه بُٗ

ىض واصي خلٟا خُث الكال٫ الكهحر في زغاثِ ألاوعبُحن باؾم الجىض٫ ، ٌِٗل الٗغب في ٖو

بخه في الىنى٫ بلى  هُاصون ؾم٪ ٦ثحًرا بةل٣ائهم قبا٦هم ٖلى اإلاؿا٢ِ، ولٚغ بت مىه ٍو الجؼاثغ ال٣ٍغ

 
ً
ٟاٝ الىُل ؤمام ؾ٣ىي، ا ختى بلٜ يم٩ان آهل بالؿ٩ان لىٟاص ما مٗه مً ػاص ٖضا الظعة ؾاع خثِث

ل في بخضي حؼع الىُل وهىا٥  وججاه صبغوؾت ٖلى الًٟت الكغ٢ُت خِ بغخالت ٖىض ٖغب ال٣غاَع

ت ؤع٢حن بٗض ؤن ٧اص بٗحره ًترصي في الىخل الٟانل بحن  14ابخإ منهم الظعة، وفي ) ماعؽ( ونل ل٣ٍغ

غة والبر،  ت صبحرة االجٍؼ لىا٢ٗت ٖلى البر الكغقي، وبلٜ وبٗضها بق٨ُذ زم وانل اإلاؿحر لِكاهض ٢ٍغ

ت الىا٢ٗت ٖلى الًٟت الكغ٢ُت،  ت نٛحرة ؾغه التي ج٩اص جىاحه هٟـ ال٣ٍغ وبلى الكما٫ منها جىحض ٢ٍغ

ت  غة التي جدمل هٟـ الاؾم، ومً ٞغؽ ختى ٢ٍغ ت ٞغؽ وج٣٘ ججاه الجٍؼ اؾمها ؤعجِىى١ وبٗضها ٢ٍغ

  ٖ غي حاٝ لٟٕغ مً ٞغوٕ الىُل لُهل بلى بر مجؤصهضان حؿخمغ جال٫ ؾغه الغملُت، وبٗض ؤصهضان 

غة بالهت، لِؿخ٣غ  ل ٖىض ٢لٗت ؤصه.ٖىض ٧ىر مً ؤ حٍؼ  ٧ىار ٖغب ال٣غاَع

ا،  11وفي ًىم ) ًُ  عمل
ً

ت بالهت، وبٗضها ًغج٣ي حبال ماعؽ( ٖاص بلى البر لُىانل اإلاؿحر لُمغ ب٣ٍغ

،٤ وفي الٛغب باؾم ؤبى  وفي هظه اإلاى٣ُت ٌؿحر النهغ وؾِ حبلحن، ٌٗٝغ في الكغ١ باؾم واصي ٍٞى

ي مٗبض ؤبى وهىا٥ ججى٫ فبمٗنى مضًىت،  Polisؾمبل، و٢ض عص حؿمُتها بلى جدٍغ٠ ال٩لمت الُىهاهُت 

ا للمٗبض، م٘ ؤلاقاعة بلى جل٪ الخمازُل التي  ًُ ا جٟهُل ًٟ ؾمبل اإلادخٟٔ بجماله وبهاثه و٢ضم ون
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لىحىصها بٟٗل الغما٫ التي حُٛيها، و٧ان جُمغها الغما٫، والتي ٧اص ؤن ٌٗىص ؤصعاحه صون ؤن ًلخٟذ 

ت بالهت والٗغب اإلاجاوعًٍ ٌٗخهمىن بمٗبض ؤبي ؾمبل مً ٚاعاث ال٣باثل اإلاٛغبُت التي  ؤهالي ٢ٍغ

ا مبخضثحن بإع٢ى مايىن بلى اإلادـ وؾ٩ىث وبًُ الدجغ وواصي خلٟتهاحم الًٟت الٛغبُت لنهغ الىُل 

.   مغج٣حن الجبل مخجهحن نىب ؤؾٍُى

مبل وانل اإلاؿحر لُهل بلى ؤمام ٞغ٢ىضي الىا٢ٗت ٖلى الًٟت الكغ٢ُت، و٢ض ومً ؤبي ؾ

ا لهم ًٖ ضهما ؤهلهما لُالخٓا ػع خاة حمُلت ؤٞو ، و٢ض ؾإلها بن ٧اهذ ال جسص ى مً الخٔ وحىص قاب ٞو

الب٣اء مٗه بمٟغصها، ٞإحابذ بهه ابً ٖمها، وؤن ابىاء الٗم ٖىض البضو ٌٗضون في م٣ام ألازىة 

ت جىق٩ىماعؽ(  13ي ًىم )وف وألازىاث. الىا٢ٗت ٖلى يٟتي الىُل، وبٗضها ونل  ونل بلى ٢ٍغ

مهمو الىا٢ٗت ٢بالت واصي البؿخان، وبٗضها ونال ل٣بالت واصي الكبا٥ ٖلى الًٟت الكغ٢ُت، 

ت ٢خه، ٖو لى و٢ض ؾاع في ؾهل ٞؿُذ مدهىع بحن الجبا٫ الٛغبُت وجهغ الىُل، و٢ض عؤي ٖلى ًمُىه ٢ٍغ

ٖثر ٖلى جل مىٗؼ٫ مً الدجغ الغملي هدخذ ُٞه حجغة صًٞ نٛحرة، ملخ٤ بها  ابٗض مُلحن منه

حجغاث مؼصاهت بغؾىماث ال ػالذ مدخٟٓت بإلىاجها، جدمل الٗضًض مً الغؾىماث والى٣ىف جمثل 

اث ػعاُٖت ٧الخغر وبظع الخب والٗؼ١. زم ٖاص للىُل  نىع لخدىُِ حثت مُذ، ونىع جمثل مىيٖى

ت  ا م٣ابل جىماؽ ٖلى الًٟت الكغ٢ُتمغة ؤزغي ٖىض ٢ٍغ ًٗ ، وهي حٗٝغ باؾم ٖاُٞت، لُهال مى٢

ت ٦بحرة، ىضها خُا عخالهما ًٖ بِذ مً بُىث خؿً ٧اق٠. ٢ٍغ   ٖو

ىض مٗضًتها ٢ابل "خؿً ٧اق٠" الُضعماعؽ( ونل مً جىماؽ بلى مى٢٘  11وفي ًىم ) ، ٖو

ً الهضاًا ال ه، وحؿاء٫ ٠ُ٦ الظي ٖامله بٟخىع، وؾإله ًٖ ؾبب طهابه للمدـ، ٖو تي ٢ضمها ألزٍى

ؤزلُا ؾبُله وهى ال ًدمل لهما زُابا جىنُت؟ و٢ض عؤي بىع٦هاعث همىطج مً الاؾدبضاص والُُٛان، 

 مً الكٗحر الظي ٢ض ٢اعب ٖلى 
ً

ا بضال
ً
خُىما ؤمغ خؿً ٧اق٠ ؤخض الٟالخحن بإن ًؼعٕ ؤعيه بُُس

اله بسل٘ الكٗحر وجمهُض ألاعى لؼعاٖت الىطج، وؤُٖاه بظوع البُُش ٞلما لم ًىا٤ٞ، ؤمغ ال٩اق٠ عح

اص بىع٦هاعث  البُُش، ٞى٨ب الغحل في عػ٢ه وخهل ال٩اق٠ ٖلى ٚظاء لجُاصه ج٨ٟيها زالزت ؤًام. ٖو

ص ي الكُش مدمض ؾٗض، للضع قا٦ًغا صلُله  ، وبن ٖاب ٖلُه الى٣ىص ومالًت نٝى وهٟده بٌٗال٣غاَع

ظ٦غ ألاما٦ً التي ًجب ؤن ًدِ بها عخالهما، ؤهه لم ًسبره ًٖ َى٫ اإلاؿاٞاث التي ؾ٣ُُٗها ؤو ب

مٗخ٣ًضا ؤن طل٪ ًخٗاعى م٘ ٢ضعة هللا حٗالى وجُاو٫ ٖلى مكُئخه. و٢ض ؤ٦ض بىع٦هاعث ٖلى بم٩اهُت 

ت  ؤن ًُمئن الؿاثدىن ٖلى ؤهٟؿهم في عخالتهم ختى واصي خلٟا، ما صامذ في مهغ خ٩ىمت ٢ٍى

بر النهغ زاهُت،  اؾخٗان بىع٦هاعث الُضع ًسكاها خ٩ام الىىبت، وفي  بسبحر آزغ لُصخبه بلى ؤؾىان، ٖو

ًبا في ٧ىر بى اه بٌٗ الٗما٫ ٖلى الًٟت الٛغبُت، وبال٣غب مً م٣غ ل٣ُُم اللُل ؤمام الضًىان ج٣ٍغ

ت حٗٝغ باؾم الخهاًت، بها زغاثب مٗبض نٛحر.  ب٢امخه اقاع بلى وحىص ب٣اًا ٢ٍغ

ت الغ  لى مؿاٞت نٛحرة مً الخهاًت جىحض ٢ٍغ ٣ت التي ج٣٘ ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للنهغ، ٍٖو

وؤؾىان، ول٨ىه آزغ الؿحر م٘ النهغ،  الُضع و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى وحىص صعب ٢هحر في الجبل ًهل بحن 

 ً ىلىجي اقاع بلى وحىص َب٣ت مً الٍٛغ ا ٦جُىمىعٞو
ً
جدذ الغما٫ في مى٣ُت مً عواؾب النهغ ومخدضز

ض٫ هظا ٖلى ؤن بما ؤن ٢إ النهغ ؤو ًُٞاهه اث ًُٞاههال جهل بليها مُاه جهغ الىُل ختى في ؤو٢ ، ٍو
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بلى الكما٫ مً هظا اإلا٩ان مغ بمى٢٘ ٧ان ُٞما مط ى ؤٖلى ب٨ثحر في الىىبت ٖما هى في الى٢ذ الخالي، و 

ت نٛحرة حٗٝغ باؾم اإلاال٩ي  ت ؾى٣اعي ٖلى الًٟت الكغ٢ُت، زم ٢ٍغ وج٣ابل الُٝغ الكمالي ججاه ٢ٍغ

ال٫ مٗبض  لىاصي ؾى٣اعي، زم ونل واصي الٗغب، وججاه واصي الؿبٕى جدضر ًٖ مكاهضاجه أَل

 قبُه بمٗبض ال٣غهت بُُبت.

ماعؽ( ونال لىاصي اإلا٤ًُ خُث ٨ًثر الؿىام٩ي، وؾ٩اهه ٢لُلىن، و٢ض ماث  13وفي ًىم )

ت زغبت اؾمها البىاباث جىاحه  ؤ٦ثرهم مً مغى الجضعي، زم مغ ججاه واصي الىهغالب، لُبلٜ ٢ٍغ

اإلادغ٢ت  واصي ىا٢ٗت ٖلى البر الكغقي، وواصي الىُل هىا قضًض ال٤ًُ، وبٗضها بٟترة بلٜؾُالت ال

م احؿإ الىاصي، و٢ضم بىع٦هاعث الىا٢ٗت ٖلى حاهبي النهغ،  وج٣ىم الؼعاٖت هىا ٣ِٞ بجاهب النهغ ٚع

ت، ووسخ ًٖ ٦خاباتها الهحروٚلُُٟت بٌٗ الى ال٫ ؤخض اإلاٗابض اإلاىحىصة بخل٪ ال٣ٍغ ا أَل ًٟ هىم، ون

باإلياٞت بلى ههىم بال٨خابت الكٗبُت التي جىحض ٖلى البرصًاث، و٢ض ؤقاع بلى ؤن جل٪ اإلاٗابض عبما 

و٢ض ؤزاعه وحىص ٦ثحر مً ألا٧ىام الهاثلت مً ألاه٣اى التي ٨ًثر ٞيها الٟساع، جغح٘ للٗهىع البُلمُت. 

ت التي ٌؿخٗ ملها الؿ٩ان في البُىث، وعٌٞ ٨ٞغة ؤن ج٩ىن جل٪ الب٣اًا هي خُام ألاواوي الٟساٍع

وخاو٫ جٟؿحر ؤمغها بغصها بلى ؤن الؿ٩ان ٧اهىا ًمُلىن لبىاء مؿا٦نهم بالٟساع ألجها ؤز٠ وؤؾٕغ في 

 مً ٢ِبل اللهىم
ً

وبن خاولىا ٞةجها جنهاع مدضزت  البىاء وؤحمل مٓهًغا، ؤي٠ لظل٪ نٗىبت ه٣بها لُال

غة يغاع التي ج ت نىًجا ٖلى ٨ٖـ الُىب اللبن. وبٗض حٍؼ بضؤ بال٣غب مً واصي اإلادغ٢ت جىحض ٢ٍغ

ت.  ٢ىعجه، وبجىاعها مٗبض زغب ؤنٛغ ما عؤي بىع٦هاث مً اإلاٗابض اإلاهٍغ

ماعؽ( عؤي بىع٦هاعث ؤَال٫ مٗبضًً اٖخبرهما ؤعوٕ ما ًغي الؿاثذ مً آزاع واصي  14وفي )

ً حضعاجهما، و٢ض ه٣ل ًٖ الىُل،  غ والغؾىماث التي جٍؼ واإلاٗبضًً ٦ما ط٦غ آًت في عوٖت الخهاٍو

ت،  ٣ُت واإلاهٍغ ٍغ و٧ان "صًىىن" ٢ض ؾب٤ ال٨خاباث التي جىحض ٖلى خىاثُها الٗضًض مً الىهىم ؤلٚا

ها باؾم مٗبض الض٦ت، و و  ٞغ ال٫ ٖو وبال٣غب مً اإلاٗبض زغاثب مضًىت ٖغبُت ٢غؤ ٖلى ن٠ جل٪ ألَا

هض ٢بىعها ٦خاباث بالخِ ال٩ىفي، وبحن الض٦ت و٢غبت هبىان الىا٢ٗت ؤمام صعاو قما٫ ؤؾىان، قىا

صعب ًستر١ الجبل )الهًبت( الٛغبي ٣ًُٗه اإلاؿاٞغ  في زالزت ؤًام، وبه بئر ٌؿمىهه بئر ٦غ٦غ، وفي 

٣ه ونل لىاصي ٦كخمىت زم واصي ٢غقت، وفي قمالها مٗبض ال ٣ًاعن بؿاب٣ه، خُث ً مخاػ ٍَغ

ؿمي ألاهالي اإلا٩ان الظي ًىحض به اإلاٗبض باؾم حٝغ خؿحن. و٢ض ب سلى مً الجما٫ َو الطخامت ٍو

ت صهضوع التي ج٣٘ قمالها هي  ًٖ النهغ  ال٣ضًمت، ومبخًٗضا Tutzisاٖخ٣ض بىع٦هاعث ؤن ٢غقت وعبما ٢ٍغ

ت خُث باث لُلخه. ونلل٤ًُ ؾهله ؾاع ٖلى الجبل الصخغي ختى  ت ماٍع   ٢ٍغ

واصي صهضوع، و٢ض اهضهل لىحىص ؤَال٫ مٗبض آزغ، خُث ؤن  ونل ماعؽ( 15وفي )

ىض مغواو، التي جدب٘ واصي ٚغبي صهضوع، ال  الكاَئ هىا ي٤ُ ال ًدخمل وحىص مضًىت طاث قإن. ٖو

ىض ؤبى هىع، وحض ألاهالي خٍغهىن ٖلى  ًخجاوػ ٖغى الىاصي زمؿحن ًاعصة ول٨ىه ػ٧ي الؼعٕ، ٖو

اص في مجغي النهغ. وهىا ٨ًثر الىسُل ة مؿاختها ببىاء ؤعنٟت ٦ثحرة جمخض ألاعى الؼعاُٖت وعاٚبحن في ٍػ

حن الظً بُٗىجها للخجاع اإلاهٍغ ٌؿخسضمىجها  ًوالؿىِ الظي ًثمغ زمغة حكبه الخغوٕ ًجمٗها ألاهالي ٍو

ه ٦البكت التي حٗض ؤ٦بر ال٣غي الىا٢ٗت ٖلى الًٟت الٛغبُت ًجض ؤَال٫ مٗبض  في صبٜ الجلىص، وببلٚى
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و٢ض ٖضه ومٗبض الض٦ت مً ؤزمً آلازاع ض ٖلى َى٫ النهغ ٢ضم له ون٠ جٟهُلي وافي، هاثل ًمخ

ت ال٣ضًمت، ٦ما ٢ضم ون٠ إلاٗبض آزغ نٛحر مىدىث في الصخغ ٣ً٘ بلى الكما٫ الٛغبي مً  اإلاهٍغ

، ، ٌؿمُه ألاهالي بِذ الىالي، ًهٗب ٖلى اإلاؿاٞغ في الىُل ؤن ًغاه بال بطا اؾخٟؿغ ٖىهمٗبض ٦البكت

ؤؾهب بىع٦هاعث في ون٠ الهىع الغاجٗت اإلاغؾىمت ٖلى حضعان طل٪ اإلاٗبض والتي جىضر و٢ض 

اهخهاع ال٣اثض في مٗغ٦ت خغبُت ًبضو ؤجها صاعث عخاها في ؤ٢ص ى الجىىب ٖلى خضوص الخبكت، خُث 

وبال٣غب مً جل٪ اإلاٗابض ًىحض الخل الظي ٢ُٗذ  ْهغث الُٟلت والؼعاٝ في نىع اإلاٗغ٦ت الخغبُت.

 Contraواإلاضًىت اإلاىاحهت لها ٖلى البر الكغقي  Talmisاع مٗبضي ٦البكت ومضًىت جلمِـ مىه ؤحج

Talmis  و٢ض ٧ان زغائها مً الخجاعة ال مً الؼعاٖت ل٤ًُ الؿهل الُٟط ي بال٣غب منها والظي ال

ىم،  ًخجاوػ ٖغيه ؤعبٗحن ًاعصة. غة صاعمىث بخضي ال٣غي الخابٗت ل٨البكت، واؾمها زَغ وججاه حٍؼ

، واقخض ٖليهم او٢ض ؤنابهم الُلتهمبغ٦هاعث وصلُله ٢ط ي 
ً

 ابغص قضًض حغاء اإلاُغ الظي حؿا٢ِ لُال

غ الكخاء.  ا٢ُٔ النهاع، ٨ٞإجهم  اهخ٣لىا ٞجإة مً و٢ضة اله٠ُ لؼمهٍغ

مضة والخُجان  ماعؽ( اعج٣ى 16وفي ) ٤ وعؤي ٦ثحر مً خُام ألٖا الجبل الظي ًُل ٖلى الٍُغ

م ٞالخىا َاُٞت،  ٖؼ ً، ٍو ت َاُٞت وحض ٦ظل٪ ؤَال٫ مٗبضًً نٛحًر ىض ٢ٍغ ت ال٣ضًمت، ٖو اإلاهٍغ

ال٣ضًمت، ؤجهم ؾاللت اإلاؿُدُحن الظًً ؾ٨ىىا اإلاضًىت ٢ضًًما، و٢ض اٖخى٣ىا  Taphisوالتي ٌٗخ٣ض ؤجها 

لى الًٟت الكغ٢ُت وال ػالىا ًضٖىن باؾم "ؤوالص الىهإلاؿلمىن البالص، ؤلاؾالم خحن ٞخذ ا اعي"، ٖو

، وبحن َاُٞت وصهمُذ واصي ًُل٤ ٖلُه اؾم امبر٧اب، خُث Contra Taphisَاُٞت قغ١  جىحض

٣هما قماال بهىبضاو زم ٢غجاؽ، وهىا٥ وحض ب٣اًا ؾىع حجغي ًبلٜ  حٛؼع الؿىام٩ي، و٢ض مغا في ٍَغ

غيه ماثت، و٢ض عصه بلى الٗهىع الغوماهُت باٖخباعه ؤخض ألاؾىاع التي  َىله ماثت وزالزحن زُىة ٖو

٨ثر في هظه اإلاى٣ُت مداحغ الدجغ الغملي الظي بىِذ للضٞإ ًٖ البالص يض ه جماث البلمِـ. ٍو

ت ا٢خُٗذ مىه ألاحجاع التي بىِذ بها مٗابض ُٞلت وصبىص،  و٢ض ٖثر ٖلى بٌٗ ال٨خاباث اإلاهٍغ

٣ُت. ٍغ ٣ُت ه٣ل منها بٌٗ الىهىم ؤلٚا ٍغ ٣ه بلى صبىص التي جخ٩ىن مً ٖضة ٢غي ٖلى  وؤلٚا وفي ٍَغ

الظي ٣ً٘ ججاهه واصي مهظاب، زم ونال حٗغة والىاصي في اإلاؿاٞت بُنها حاهبي النهغ مغ بىاصي خضًض 

ت صهمُذ، والؼعاٖت في صهمُذ قغ١ ؤحىص  يخهي واصي امبر٧اب ٖىض ٢ٍغ وبحن َاُٞت حُض الؼعٕ، ٍو

ا للخال٫ ومجغي الىُل مؿاٞت  منها في صهمُذ ٚغب، و٢ض ؤ٢ام ألاهالي ؾىًعا مً اللبن ًمخض مىاػًٍ

ت الؿُالت في الكغ١، زمؿحن ًاعصة ٧ي ًه ت مغبـ التي ج٣٘ ججاه ٢ٍغ ض عما٫ الصخغاء، ومغا ب٣ٍغ

٤ ألؾىان، وبلى الكما٫ خوالص ىع ٖلى حاهب النهغ هىا مً الجغاهِذ وجٓل ٦ظل٪ ٖلى َى٫ الٍُغ

ت ٖبضون. و٢ض ٢ط ى اإلامالُ٪ في جل٪ الىىاحي ٞترة و٢ض ايُغوا للتراح٘  مً الؿُالت قغ١ ج٣٘ ٢ٍغ

ا لخُىاهاتهم ألامغ ؤمام ج٣ضم ببغاهُ ًٟ م باقا، وؤزىاء ب٢امتهم ٖؼ الٗل٠ ٞاؾخسضمىا ؾ٠ٗ الىسُل ٖل

 الظي خغم الىىبُىن مدهى٫ هسلهم ؾىت ٧املت.

ماعؽ( وانال اإلاؿحر ٞى١ ؾهل حُض الؼعٕ ختى حاثا مٗبض صبىص الظي ٣ًىم ٖلى  38وفي )

ت، و٢ض ؤحى ٖلى ون٠ اإلاٗبض Paremboleمضًىت  ل الجما٫ م٣اعهت بمٗبض ُٞلت، ، وهى مٗبض ٢لُألازٍغ

عجب بىع٦هاعث و٢ض ألامغ الظي حٗل بىع٦هاعث ٌٗخ٣ض ؤن بىاءه جم في بضء ايمدال٫ الًٟ اإلاهغي، 
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، وؾمىت، وبالهت، والخهاًت، الُضعاإلاٗابض الىىبُت خؿب ٖهىع بىائها ٦ما ًلي: ؤبى ؾمبل، و٢غقت، و 

، والٗماعة و٦البكت، والض٦ت واإلادغ٢ت،  اُٞت، و٢ض ٖبر والؿبٕى و٢غجاؽ، ومغواو، وصبىص، و٢ىعجه، َو

غة ُٞلت، وهىا٥ وحض ؤصخاب اإلاغا٦ب ًبالٛىن في  ه جهغ الىُل بلى حٍؼ بىع٦هاعث م٘ صلُله وبٗحًر

غة، وآزغون ًُالبىن  و٢ض ٧اهذ َلباث هاالء بإمىا٫ بةصٖاء ؤجهم ؾاصتها،  ألاحىع هٓحر الٗبىع للجٍؼ

٣ابل مكاهضة ؤزمً ؤَال٫ مهغ ال٣ضًمت، خُث َلبىا مىه ؾخت اإلاالُت في عؤي بىع٦هاعث ػهُضة م

غة ؾباخت، وبةهتهاثه مً  ًىا ٢غع ؤن ًهل الجٍؼ ٢غوف، ول٨ىه لم ٣ًضم لهم ٚحر ٢غف واخض، وإلاا ٞع

غة ٦البكت ٖاص بلى اؾىان بٗض ؤن ٢ط ى في عخلخه جل٪ زمؿت وزالزحن ًىًما، لم ًىل ٞيها مً  اعة حٍؼ ٍػ

، مكحًرا ٖلى مهل هىاخيهاا، ومً زم ٢غع ؤن ٌؿخجم ؤًاًما في ؤؾىان ًدى٣ل بحن الغاخت ٚحر ًىًما واخًض 

ت، م٘ نٗىبت في الخٗٝغ ٖلى م٣ُاؽ ؤلٟىخحن ل٨ثرة ألاه٣اى التي  بلى م٣ُاؽ الىُل الظي بىاه مٗاٍو

 حُٛي يٟاٝ الىُل.

ًها ٖلى  سهمو٢ض ٧ان بىع٦هاعث خٍغ وله وما ًخضا ج٣ضًم مالخٓاث ٖامت ًٖ الىىبُحن وجاٍع

ت خى٫ هغوب اإلاؿُدُىن  غة الٗغب، م٘ صؽ بٌٗ اإلاٗلىماث اإلاٛلَى الىىبُىن ًٖ ؤجهم ٖغًبا مً حٍؼ

ؾ٩ان بالص الىىبت ال٣ضًمت مً وحههم خغًنا ٖل خُاتهم مً ال٣خل ؤو اٖخىا١ صًً الٛؼاة. ومً زال٫ 

ذي ٌكحر بلى ؾبب الىحىص التر٧ي وحىىص البىقىا١ في بالص  ب٣إل ؤؾىان  الىىبتهظا الٗغى الخاٍع

م وناي. ٦ظل٪ ٌكحر بلى الٗال٢ت بحن خ٩ام ؤ٢الُم الىىبت الثالزت ومدمض ٖلي وصٞٗهم للًغاثب  وببٍغ

تهم وبن اػصعي ٞيهم لباؾهم الظي ًإه٠ الجىضي الهٛحر  له بك٩ل مىًبِ، وزغوتهم الطخمت وعجٞغ

٣ت ج٣ضًغ ؤلاًغاص والًغاثب في ال مً التر٥ ىىبت وؤجها ج٣ضع بٗضص الؿىاقي ؤن ًغجضًه. ٦ما ؤقاع بلى ٍَغ

٣ت هي اإلا ىدكغة ٖلى التي ًمل٨ها الٟالخىن، ولِـ ٖلى مؿاخت ألاعى ؤو ٖضص ألاٞضهت، وهظه الٍُغ

هًبا، ختى  غ١ ووؾاثل خ٩ام الىىبت ٖضًضة في جدهُل الًغاثب ٢هًغا ٚو يٟاٝ الىُل ختى ؾىاع. َو

 ٖلى والض الٟخاة  ؤجهم ًلجئىن للتزوج مً بىاث مً جٓهغ  ٖلُه مالمذ الثراء
ً

، ٞخ٩ىن اإلاهاهغة وباال

حغاء ما ًدهل ٖلُه الخا٦م مً ؤمىا٫ مً والضها بذجت ؤهه ٣ًضمه هضًت البيخه. وقُِ خ٩ام 

، وهى ؤمغ لم ٌكاهضه الىىبت حاوػ الخض بدبؿهم ؤوالص ووؿاء الىىبي الهاعب البتزاػه وحٗله ٌٗىص

  م٘ ؤلض ؤٖضائهم وؤبىاءهم.مهغ ؤو الكام ختى بل ٢ًاة والة بىع٦هاعث مً ٢ِ 

حؿم الىىبي في عبُه بحن وج٩اص حٗخ٣ض ؤن بىع٦هاعث ًيخمي للمضعؾت الخخمُت في الجٛغاُٞت 

ىله و٢ىجه الجؿماهُت بٗغى الىاصي وي٣ُه،  ٦ظل٪ ؤقاع بلى ؤزغ اإلاىار الهخي في الىىبت، وؤهه َو

إلاخٟكُت ال ج٩اص ججضها، و٢ض زال٫ ٞترة عخلخه هظه لم ًغي شخًها ٌٗاوي مً مغى، وؤن ألاوبئت ا

ؤقاع بلى زُإ الغخالت بةصٖائهم ؤن الجضعي ًإحي مً الجىىب، زانت وؤهه ال ٩ًاص ًخسُى جإزحره 

وفي قهاصة ٧اقٟت مىه ًا٦ض ٖلى خؿً ؤزال١ ؾ٩ان الىىبت، وؤن وؿائهم ٖلى ٢ضع الكال٫ الثاوي، 

لى عؤؾها البٛاء الظي مً الجما٫ اإلاٛل٠ بٟٗت وخُاء، ٦ما ؤقاع بلى ؤن الغطاثل ًم٣ تها ؤهل الىىبت، ٖو

ٞص ى في مهغ بؿبب اإلامالُ٪، وبن ؤقاع بلى ؤن خ٩ام الىىبت ٣ًلضون اإلامالُ٪ ختى في عطاثلهم هظه، 

ت وخب الٟخُاث آ٦ما ؤقاع بلى ٖاصاث الؼواج والُال١ في الىىبت، وؤٚاهيهم و  لت الُمبىعة اإلاهٍغ

 للٛىاء.
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بىع٦هاعث في بالص الىىبت بال ؤهه ٧ان ٢اصًعا ٖلى حم٘ وعٚم الٟترة ال٣هحرة التي ٢ًاها 

بإ ؾ٩اجها و٢باثلها،  اصاث َو ما٦ًضا ٖلى ع٢تهم ولُٟهم و٦غمهم اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ ؾلى٥ ٖو

ضم جٟكيها ٞيهم، لضعحت ؤهه ٧ان ًىام ؤمام زُامهم ومىاػلهم ولم  للًُٟان، واؾخهجاجهم للؿغ٢ت ٖو

هبظة مسخهغة  ٦ظل٪ ٢ضم وبن ؤزظ ٖليهم ًٞىلهم.ن ٨ًً جاًٞها، مىه ؤي ش يء َىا٫ عخلخه وب ٣ٟضً

ت ًٖ ٢ كاثغهم وؤما٦ً اؾخ٣غاعهم، باثل البكاٍع بضو ؤهوالٗبابضة ٖو جل٪ ال٣باثل بما  ٖلى خ٨م هٍو

هى مؿمٕى ٖنهم، ٣ٞض ؤقاع بلى زغاء الٗبابضة ول٨نهم ؾِئىا الؿمٗت ًغميهم ٧ل مً اجهل منهم 

ت ؾ٩ان الجبا٫ ؤبٗض ًٖ الٗمغان الخًغي ؤؾىؤ ؾمٗت مً الٗبابضة، وال  بالخُاهت، وؤن البكاٍع

٣ىن ٌؿغ٢ىن ختى مً ُٟهم، مكحًرا بلى ًخىعٖىن ًٖ الؿغ٢ت والنهب بل بهه ًتهمهم بإهه لهىم ٍٖغ

ىن  ت ال ًسكىن ؤخًضا بال الٗبابضة الظي ٌٗٞغ ت والٗبابضة، ٞالبكاٍع طل٪ الهغإ الخٟي بحن البكاٍع

ت الٗغبُت بل ًخدضزىن لٛت  إزظوجهم ٖلى خحن ٚغة في مًاعبهم، وال ًخدضر البكاٍع مىخجٗاتهم ٍو

ت بُنهم وبحن بت مً اللٛت الخبكُت، وعٚم طل٪ ٞةن ؤٞغاص البكاٍع بًٗهم البٌٗ جغاخم وحىص  ٢ٍغ

 وؤماهت ٖلى ٚحر ما هى ؾاثض ٖنهم.

 الرحلة الثالثة: الرحلة من صعيد مصر إلى بربر 

بٗض ٖىصجه مً عخلخه الؿاب٣ت ٖلى يٟاٝ الىُل ختى صه٣لت، اجسظ بىع٦هاعث مً بؾىا م٣ًغا 

٤ له مىخًٓغا زغوج ٢اٞلت جهل بلى بالص الىىبت الضازلُت، ول٨ً لٓغوٝ ٖضة منها وح ىص ٢اَ٘ ٍَغ

اؾمه وًُٗما، وجغاح٘ بهخاج الظعة ٧ل طل٪ ؤصي بلى جإحُل خغ٦ت ال٣ىاٞل، وفي ؤزىاء طل٪ ٧ان 

ت صعاو الىا٢ٗت بلى قما٫ ؤؾىان ٖلى الًٟت الكغ٢ُت، لُخٗٝغ ٖلى ؤزباع  ًظهببىع٦هاعث  ل٣ٍغ

في هظه الغخلت  جسلىال٣اٞلت، وبالٟٗل جإهب للخغوج في ٢اٞلت ٧ان ٢ض ج٣غع زغوحها مً صعاو، و٢ض 

ا ْهغ بمٓهغ جاحغ ٣ٞحر ال ًم٨ً جمُحزه ًٖ ؤي شخو آزغ مً بالص الهُٗض مغ ًٖ زاصمه، و  ًً جض

ل مً ال٨خان ، وؾغاٍو بٍى ؤن  بال  ألابٌُ الخكً ولبضة مً الهٝى ويٗها ٖلى عؤؾه. وال ًم٨ً الٖؼ

ًٖ باقي ؤٞغاص  ال حؿخُُ٘ ؤن جمحزه ، خُثمً هظا الكاب في جل٪ البِئت البُٗضة الىاثُت حعجب

م، لضعحت ؤن اإلاصخ٠ ٧ان اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه، ٣ٞض امخل٪ ٢ضعة ٦بحرة ٖلى الخماهي بكضة مٗه

 ال ًٟاع١ ؤمخٗخه.

ت اؾمه بغػة  خم٘ قمل الخجاع في ألاو٫ مً ماعؽاح وخملذ البًاج٘ بلى مُضان مىاحه لل٣ٍغ

ٌكُٗىا ال٣اٞلت، الٗبابضة ؤَٟا٫ عا٣ٞتهم وؿاء و ، وم٘ مىخه٠ النهاع بضؤث الغخلت و٢ض الجالبت

ت صعاو "الخاج خؿحن الٗلىان" بإن وص ى به  وخهل بىع٦هاعث ٖلى جىنُت مً ؤخض ؤنض٢اثه في ٢ٍغ

هم بٗض ت( ٚاصعث ال٣اٞلت واصي مٗكىقب الظي باجىا ُٞه لُل4541ماعؽ مً ٖام 3ابىه وؤزُه، وفي )

غة اإلااء في ؤي مً ؤعحاثه زم واصي ؤبى ٦بحزغوحهم  مً صعاو، وصزلىا واصي ؤم ع٦بت،  ر و٢ض ؤقاع بلى ٞو

ت الخُاعة، وهىا٥ ٦مً ٣هم ًيخ٣لىن مً واصي آلزغ ونلىا بلى ٢ٍغ  بن خٟغث ٖلُه في الغمل. وفي ٍَغ

ت ٢ض  بت مغوع، ول٨ً ٧ان الجزا٫ بحن الٗبابضة وؤهل جل٪ ال٣ٍغ ؤهلها لل٣اٞلت ٧ي ًجبروها ٖلى صٞ٘ يٍغ

ًل زبراء ال٣اٞلت ؤال ٌؿخسضم اهخهى لهالر الٗبابضة ومغث ال٣اٞل ت صون صٞ٘ ؤي ؤمىا٫، ٞو
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بىع٦هاعث بىض٢ُخه مًٟلحن ؤن ًيخهي ألامغ بالخٟاهم، وهى ماجم بالٟٗل، وآزغ هاالء الخبراء ؤال ًبِخىا 

بت ًلىا الؿحر ختى ون في ؤبى عجاج ال٣ٍغ  ا واصي هىص وهىا٥ خُىا عخالهم.ى لمً الخهىم، ٞو

٤ مً الصخىع الغملُت ج٣ُٗها َب٣اث مً اإلاغو، ختى  2في ) ماعؽ( ؾاعث ال٣اٞلت في ٍَغ

م مً ٣ٞض  لى الٚغ بلٛىا واصي ي٤ُ اؾمه ؤم الجبا٫، وؾمى ٦ظل٪ ل٨ثرة ما به مىُٟٗاث، ٖو

ال٣اٞلت للىٓام، ٞهىا٥ عابِ بُنها وبحن باقي ال٣ىاٞل الؿاب٣ت، وهي ؤجها ال جدِ عخالها بال في مىاي٘ 

حن في مٗ لىمت، وهي في طل٪ م٣ُضة باإلاىاي٘ التي ججض ٞيها اإلاغعى وال٨أل، وعٚم ؤن الخجاع اإلاهٍغ

٣ًا لهىاهم، ٞةن الجمُ٘ ًخ٣ُضون بغؤي الٗبابضة في حمُ٘  ت ؤ٦بر ًخدغ٧ىن ٞو ال٣اٞلت ٧ان لضحهم خٍغ

الي و٢ٟذ وفي الُىم الخاإلاؿاثل الخُحرة، و٧ان قُش الٗبابضة هى عثِـ ال٣اٞلت بغض ى الجمُ٘، 

ا للمُاه ٌٗٝغ باؾم "صمدُذ" جخجم٘ ُٞه مُاه ألامُاع، و٢ض ط٦غ ؤن  ًُ ا َبُٗ ًٖ ال٣اٞلت ؤمام مؿخىص

ت صهمُذ. وفي ) ماعؽ( الخ٣ذ  4هظه اإلاُاه جخجم٘ في الىاصي وجيخهي بلى الجىىب مً ؤؾىان ٖىض ٢ٍغ

ت الظًً ٌؿ٨ىىن الجبا٫ الٛىُت بال٨أل واإلااء ف ي ٞهل الكخاء، وم٘ ٢ضوم ال٣اٞلت ببٌٗ ٖغب البكاٍع

بت مً جهغ الىُل، و٢ض حٗغى بىع٦هاعث إلاى٠٢ اله٠ُ ًجزلىن منها  حر مً آلاباع ال٣ٍغ َلًبا للماء الٞى

ب مً ٢ِبل الغحل الظي اقتري مىه بٗحره ٖلى ؤن ًى٣ل له خمىلخه ٖلى الجمل، ًىضر بلى ؤي  ٍٚغ

 ٧ان لها ما ًبرعها.مضي ؤن ؤخ٩ام هاالء الغخالت ألاحاهب التي ال ه٣بلها منهم 

ظ٫ الجغاهُدُت، زم اهُل٣ذ ؾاثغة في  5وزال٫ ) ماعؽ( خُذ ال٣اٞلت بجاهب حبا٫ خٍغ

ٓامها ٧اهذ مبٗثرة ٖلى َى٫  مى٣ُت جسلى مً اإلااء وال٨أل بك٩ل ٦بحر، لضعحت ؤن ؤقالء الجما٫ ٖو

٤ ال٣اٞلت، وفي الُىم الخالي ايُغث ال٣اٞلت للغخُل بٗض ؤن خُذ بجىاع صخىع  جضعى بِبان ٍَغ

ً ال بإؽ بمائهما. لوطل٪ هًٓغا لخاحتها للمُاه، ختى ون ذ واصي ه٣ُب الخاٞل بإشجاع الؿىِ وبئًر

 ٨ًغهىن و٢ض حٗغى بىع٦هاعث إلاٗاملت ؾِئت مً ٢بل مغا٣ُٞه في ال٣اٞلت باٖخباعه جغ٧ي، و٧ان الٗغب 

بل ول٨ىه ٧ان خ٨ًُما، التر٥، و٢ض خاولىا اؾخٟؼاػه ٧ي ًغص ٖليهم ُٞخسظون مً عصه مُُت لًغبه 

٘ صلىه باإلااء بٗض ؤن هؼ٫ البئر، ولىال ؤخض الخبراء الظي ٢ضمىا له ًض اإلاؿاٖضة  بجهم لم ٌؿاٖضوه في ٞع

ضه. ماعؽ( صزلىا واصي خُمىع، ماءه ٦ثحر وبن ٧اهذ مٗٓم آباعه  48وفي ) إلاا خهل ٖلى اإلااء الظي ًٍغ

ا١ ٦غح ضزل واصي هٖػ ً و٢هتهم م٘ الٗبابضة في واصي خُمىع، ٍو ه، و٢ض ؤحى ٖلى ط٦غ اإلامالُ٪ الٟاٍع

ت لغئؾاء الٗبابضة م٣ابل  بت ؾىٍى ت ًضٞٗىن يٍغ خُمىع يمً ؤمال٥ الٗبابضة، لظا ٞةن البكاٍع

٘ ٣ٖبت خُمىع وجهل بلى واصي ٚضًغ آملت ُو٢ض ؾاعث ال٣اٞلت في هٟـ الُىم لخ٣ اهخجاٖهم بالىاصي.

 الخهى٫ ٖلى ماء ول٨ً ٧اهذ حماٖتمً الٗغب ٢ض ؾب٣تهم وهؼخخه ٢بلهم. في

  44وفي )
ُ
غة، وهي بالٟٗل ٦ظل٪ م٣اعهت بماء الىُل الٗظب، ول٨ً ماعؽ( ونلىا بلى بئرة اإلا

ب في ألامغ ؤن البئر ال ًىًب  ٖغب الصخغاء ال ًإهٟىن مىه مً ٦ثرة ما ؤلٟىا مً مُاه مغة، والٍٛغ

ٝغ البئ ُٖ ا ونىال ماءه، و٢ض 
ً
ىاصي الٗالقي، وهى لر مً اؾم الىاصي الظي ٣ً٘ ُٞه الٗحن، وؾاعوا قغ٢

واصي ٖامغ بال٨أل والصجغ ال٨ثحر، وجخجم٘ ُٞه الؿُى٫ وجهب في الىُل، وللىاصي مجزلت ٦بحرة في 

هٟىؽ البضو، لضعحت ؤجهم خمضوا هللا ٖلى بلٛىه ؾاإلاحن "الؿالم ٖلُ٪ ًا واصي الٗالقي الخمض هلل 

ُه حٗغى حُىا٥ بالؿالمت" الظي ، وفي واصي ؤم ٢اث خُث ٨ًثر شجغ الؿىِ وهباث الخىٓل، ٞو
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بىع٦هاعث ل٣ظٝ ٦غاث الخىٓل والتي ٧اصث ؤن جهِب ؤهٟه لىال اؾخجاعجه بغثِـ ال٣اٞلت، و٧ان 

٣ب "بالىاص الخىاٝ"، و٢بل قغو١ ًىم "
ُ
ماعؽ" بلٛىا جهاًت واصي ؤم ٢اث،  41هدُجت طل٪ ؤن ل

 
ً

 ختى ازتر٢ىا ؾلؿلت حبا٫ البدغ ألاخمغ صخىعها مً الدجغ ألاخوصزلىا ؾهال
ً
ا ٞؿُدا ًُ غ، م عمل

ت، و٢ض ٢خله ؤصالءه  وصزلىا واصي الُىاش ي، وهى ميؿىب ألخض الخهُان مً ؾضهت ال٨ٗبت اإلاكٞغ

ٗامل م٣ام الُىاش ي مٗاملت الٗبابضًت ٖكحرة خمُضاب ألاولُاء والكهضاء، وبٗض واصي الُىاش ي ، َو

ُه ل٣ى ؤو٫ ٞىج مً الٛؼالن مىظ باعخصزلىا وا ُه ٦ظل٪ شجغة الؿلم ىاصي ؤبى عوقً ٞو  صعاو، ٞو

ا ًدلمىههمىالبضو الظي ًخسظ  ًُ   .عمًدا ىامٗهم بن لم ًدمل ه ٖه

ٝغ  43وفي ًىم ) ُٖ اح الباعصة التي تهب ُٞه  بهظاماعؽ( صزلىا واصي ؤم بغص، و٢ض  بؿبب الٍغ

ىن ٖلى مىاي٘ الٓل ٞةن ختى في ٞهل اله٠ُ، وفي الى٢ذ الظي ٧ ان ؤٞغاص ال٣اٞلت ًدىاٖػ

 ًٖ بٖضاصه لُٗامه بمٟغصه، و٧ان بىع٦هاعث ٧ان في ٦غب قضًض ًخلٓى في خغاعة الكم
ً

ـ ًٞال

٘ مً الض٤ُ٢ اإلاعجىن باإلااء ؤلاُٞاع ٖباعة ًٖ ٨ٗ٦ت ببهلت هِئت ؤو بٌٗ الخمغ، والٛظاء ُٞحرة جهى

سبز  هب ٖليها الؿمً ؤو الكهض ؤو اإلاغ١ اإلاُبىر مً الؿمً والبامُت اإلاجٟٟت، ؤما  ٍو ٖلى الهاج، ٍو

الٗكاء ٞٗضؽ مُبىر ؤو زبز بملر ًسبز ٖلى الهاج ؤو الغماص، زم مغ١ مً البامُت ؤو البهل ًهب 

م الخٗب الظي ٧ا ىع الصخت ٚع ا٦ض بىع٦هاعث ؤهه ٧ان مٞى ن ٖلى الٗضؽ ؤو الخبز بٗض جٟخِخه، ٍو

ٌٗاهُه حغاء ؾحره جهاًعا هدى ؤعب٘ ؾاٖاث إلعاخت خماعه، وعٚبت في الاؾتراخت مً ٖىاء ومك٣ت الغخلت 

وخُذ ال٣اٞلت بال٣غب مً آباع  ٞةهه بدث ًٖ شخو ٌٗض له الُٗام م٣ابل مكاع٦خه ُٞه ٞلم ًجض.

رة مً الٗبابضة هابه في واصي اهدكغث ُٞه ؤشجاع الضوم، وفي هظا الىاصي الخ٣ذ ال٣اٞلت ب٣اٞلت نٛح

، ألامغ الظي حٗل بٌٗ ؤٞغاص ال٣اٞلت ٨ًٟغ في ه٣لذ لهم ؤزباع ٚحر ؾاعة ًٖ بئري ق٣غة والىجُم

ت الُضع الٗىصة م٘ ٢اٞلت الٗبابضة الهٛحرة، ول٨ً جم زىيهم ًٖ هظا الٗؼم، و٢ام  ىن بكغاء بٗحر ٢ٍى اٍو

ً مً آباع هابه الٗضًضة،  مائها ال بإؽ به ول٨ىه شخُذ. لخملها اإلااء، و٢ض ملئىا ٢غبهم مً بئًر

٤ الظي ؾِخسظوهه، و٢ض اهخهى ألامغ ماعؽ(  41وفي ) حكاوع اٞغاص ال٣اٞلت في ؤمغهم والٍُغ

م مً ٢لت اإلااء، وججهؼوا لألمغ ٞدملىا ببلهم بما اؾخُاٖىا مً  ٤ اإلاٗخاص ٖلى الٚغ بإن ًإزظوا الٍُغ

م طل٪ لم ج٨ً ج٨ٟي بال لثالزت ؤو ؤعبٗت ؤًام، و٢ض اهخم بىع٦هاعث بإمغ خماعه،  ٢غب اإلااء، ول٨نها ٚع

هه في مثل هظه الٓغوٝ ؾٝى ٩ًىن ؾىضه لخدمل مك٣ت جل٪ الغخلت، بل بهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًخدمل أل 

 صون 
ً

ُٖل ًىمحن وهى ٖلى ْهغ الخماع، ول٨ً مىث الخماع ٌٗني بُٖاء وعجؼ ًٖ الؿحر ًىًما ٧امال

ؿغث عحل ؤخض الجما٫ الخاملت للمُاه ٞخمؼ٢ذ ال٣غب 
ُ
ؤن ٌكغب، وما ػاص مً مهاثب ال٣ىم ؤن ٦

اء،  وؿ٨ب مائها ٞظبدىه. وفي الُىم الخاليوا اوي وؿبت لصجغ الُٞغ خُذ ال٣اٞلت بىاصي الُٞغ

وعٚم مهاٖب جل٪ الغخلت ٞةن بىع٦هاعث ٢ض ؤقاع بلى ؤن صخغاء الىىبت ؤ٢ل وخكت مً صخغاء 

ـ والغخلت بحن خلب وبٛضاص ؤو بحن الكام واإلاضًىت، و  ٧اص بىع٦هاعث ؤن ًخسل٠ ًٖ ال٣اٞلت الؿَى

غابي  لخى٢ٟه بى٣ل ماء بخضي ٢غبه ال٨بحرة في ٢غبخحن نٛحرجحن ويٗهما ٖلى خماعه، بٗض ؤن حٗلل ألٖا

 الظي خملها له ٖلى حمله م٣ابل ؤحغ ؤن الخمل ز٣ُل ٖلى الجمل. 
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 زم جدغ٧ىا هدى واصي نُٟدت  43وفي )
ً

ماعؽ( صزلذ ال٣اٞلت واصي ٧ٕى واؾتراخىا ُٞه ٢لُال

حراث الؿغاب طاث اللىن ألاػع١ الخالو، وبٗض هظا الٛضًغ وهى واصي نٛحر ؤخاَذ بهم ُٞه بد

الهٛحر صزلىا واصي ؤم صوم، ٖلى اؾم شجغة الضوم، ول٨ىه لم ٌٗثر ٞيها ال ٖلى شجغ الضوم وال ٖلى 

، والجبا٫ خُث جىحض ٖحن ق٣غة ماعؽ( صزلذ ال٣اٞلت واصي ج٨ثر به شجغ الضوم 44وفي ) ٚحرها.

٤ بلى ٖحن ق٣غة قا١ ألهه في جهاًت صعب ي٤ُ حًضا،اإلادُُت به مً الجغاهِذ،  و٢ض ايُغث  والٍُغ

حن وجغ٧ىهم ًملئىن ٢غبهم ،  ال٣اٞلت للم٩ىر ًىًما آزغ إلالء ٢غبهم بٗض ؤن جل٠ُ الٗبابضة باإلاهٍغ
ً

ؤوال

ٞاؾخٛلىا ألامغ وؾ٣ىا ببلهم، ٞجزخىا ماء الٗحن، ٞما ٧ان مً الٗبابضة بال ؤن ٢غعوا الب٣اء ختى جمخلئ 

ملئىن ٢غبهم، ال ىض الٗحن ٣ٞض بىع٦هاعث بخضي ٢غبه التي ٧ان ٢ض مألها باإلااء، ٗحن مغة ؤزغي ٍو ٖو

ىى ٖنها ب٣غبت نٛحرة مً اإلااء ٖلى ًض عثِـ ال٣اٞلت، وجدغ٥  ُٖ كل في قغاء واخضة ؤزغي، ول٨ىه  ٞو

غة، و٢ض مغث ال٣اٞلت  الجم٘ مً واصي ق٣غة هدى  بىاصي حبا٫ الىىبت، وهي ٧لها مً الجغاهِذ ٖو

ىاجِب وهي ؤوصًت ؤ٢غب ألن ج٩ىن مىسًٟاث مً ألاعى جىدكغ ٞيها بٌٗ  ٢ب٣بت زم واصي ٍػ

كحر بىع٦هاعث بلى ؤن ال٣اٞلت مىظ ق٣غة بضؤث حٗخمض ٖلى بهغ البضوي الخضًض  يالصجحراث، َو

ً ًم٨نهم ؤن حهخضوا بمٗالم الجبا٫ وآزاع ال٣ىاٞل ال لت، ؤما ٢بل طل٪ ٞةن اإلاؿاٍٞغ تي وزبرجه الٍُى

 ؾل٨تها مً ٢بل.

 بلى ماعؽ(  46وفي )
ً

مغث ال٣اٞلت بىاصي صبمى٧اًب وهى اؾم بكاعي زم واصي ؤبى ض ي ونىال

اب، وهي مضن ؤبُا٫ ألاٍعآباع الىجُم ٣هم ب٣بىع ؤحىاص ألاٍع ت، ، و٢ض مغوا في ٍَغ اب وهي ٢بُلت بكاٍع

ختى جم٨ىىا مً ؤن ًمألوا اللُل ٧له الىجُم ماعؽ( باث بٌٗ اٞغاص ال٣اٞلت ًدٟغون بئر  18وفي )

٣ًا مؿخ٣ًُما هجى الجىىب الٛغبي،  ٣ها بلى بغبغ مخسظًً ٍَغ حرث ال٣اٞلت ٍَغ ال٣غب بك٤ ألاهٟـ، ٚو

٤ ال ؤزغ لجبا٫ ؤو جال٫،  ومغو بىاصي ملهب، وهى مً ألاوصًت التي جخجه هدى جهغ الىُل، وفي هظا الٍُغ

ي طل٪ الُىم اتهم عحل مً صعاو بىع٦هاعث ؤهه وفبل صخىع مً الجغاهِذ ؤو اإلاغو مبٗثرة في الؿهل، 

بضو ؤهه ؤ٢ى٘ ال٣اٞلت بصخت  خل ٢غبخه وؾ٣ى منها خماعه، وؾبه بإ٢ظٕ ألالٟاّ وخهبه بالدجاعة، ٍو

ؤلاتهام. وفي الُىم الخالي صزلذ ال٣اٞلت واصي ٖامىع، و٧اهذ لُلتهم في الىاصي ٢اعؾت البروصة او٢ضوا 

م والؿىِ ألحل الجٞيها ش
ّ
ت غ الؿل ضٝء، و٢ض آزغ بىع٦هاعث خماعه ٖلى هٟؿه بإن ؤُٖاه اإلااء الجٖغ

ت ا ٖلُه مً  بٗض الجٖغ
ً
ؤن ٣ًٟضه في جل٪ الٓغوٝ اإلاًيُت، ٦ما ؤهه ا٢خهض في  وؤالُٗل  زٞى

ا ٖلى ما مٗه مً ماء ٢لُل
ً
ال٣اٞلت  ث، و٧اصاؾخسضام اإلااء واٖخمض ٖلى ال٨ٗ٪ صون الُبش خٟاْ

ؾىي زمـ  مبٌٗ عحالهم لُمألوا ٢غبهم مً جهغ الىُل ولم ٨ًً ًبٗض ٖنهتهل٪ لىال ؤن ؤجهم اعؾلىا 

ؤو ؾذ ؾاٖاث، ول٨ً الخٝى ٧ان ٦بحًرا ألن يٟاٝ الىُل هىا ٣ًُنها ٖغب ؤٖضاء للخجاع، و٢ض 

ؤٖض ال٣ىم و ؾلمذ ال٣اٞلت بالٟٗل وحاء الغحا٫ باإلااء وحٛحر الخا٫ مً ٦أبت ونمذ بلى ٞغح وتهلُل 

حًرا وباجى  ٖكاًءا ٤ ؤمغ هاصع الخضور، بال في ٞو ً في مثل هظا الٍُغ ا ٌٛىىن ختى الٟجغ، ومىث اإلاؿاٍٞغ

 خالت هًىب ماء آباع الىجُم ٦ما خضر مٗهم هظه اإلاغة.

ماعؽ( هؼلذ ال٣اٞلت واصي هدُلت، و٢ض ٖاهىا مً ٢ُٔ النهاع في ْال٫ شجغ الؿىِ،  11وفي )

ذ حىىبُت، ال ٞخا٦ت وال ٢خالت قاهض الىٗام الظي ٨ًثر في ؤعحاء هظا الؿهل، وحٗغيو  ذ ال٣اٞلت لٍغ
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٦ما ًغوي ٖنها، وُحل ما جٟٗله ؤجها جج٠ٟ اإلااء في ال٣غب ُٞخٗغى اإلاؿاٞغ لخُغ الُٗل، ول٨ً إلاا 

اح ال ج٣ىي ٖلى جسللها، م٣اعهت ب٣غب  ٧اهذ ٢غب ألا٢ُاع الجىىبُت جهى٘ مً حلض الب٣غ ٞةن الٍغ

غة ا ىام في مهغ وقبه الجٍؼ ٣هم بلى واصي الخماع، خُث ٨ًثر الخماع اإلااٖؼ وألٚا لٗغبُت، وفي ٍَغ

، وبحن ٣ٞغاث ٦خابه ال ًٟخإ الىخص ي، ٧اهذ ال٣اٞلت ٖلى مؿاٞت ؤعب٘ ؾاٖاث مً جهغ الىُل ٣ِٞ

بىع٦هاعث ؤن ٌكحر بلى بغوؽ والهٗاب التي واحهها م٘ بًماءه بؿُُت بإجها ٧اهذ جدمل مبالٛت 

اًىه  .م٣اعهت بما قاهضه ٖو

ت الىسحرة وهي ؤهم ٢غي ب٢لُم ماعؽ(  13وفي ) ونلذ ال٣اٞلت بلى جهغ الىُل، وخُذ في ٢ٍغ

ؾلم( ؤحبر الٗبابضة ججاع ال٣اٞلت ٖلى صٞ٘ هه٠ ؤحغتهم، و٢ض ؤقاع ؤو بغبغ، و٢بلها في واصي بلم )

 ؾتًرا لبًاٖت
ً

ٟي الجماع٥، بإن ًجزلىن في هظا اإلاى٢٘ لُال هم بىع٦هاعث بلى مداولت الخجاع مٛاٞلت مْى

٤ ُٞما بحن  ب بًٗها صون ؤن ًاصوا ٖليها ما ًجب مً عؾىم، و٢ض ؤقاع بلى ؤن الٍُغ ومداولت لتهٍغ

ً ًىًما، بل بن البٌٗ  كٍغ صعاو وبغبغ ًم٨ً ؤن ٣ًُ٘ في ؤ٢ل مً الٟترة التي اؾخٛغ٢تهم وهي ازيخحن ٖو

َٗىىن بها و خباي ، و٢ض حؿخٛغ١ قهًغا بطا ما ؾ٣ِ اإلاُغمكحًرا بلى حبا٫ ٣ًُٖٗه في زماهُت ؤًام

بت مً البدغألاخمغ، والتي جضزل في مل٨ُت الٗبابضة، و  إلاا لم ٨ًً الجبا٫ البُٗضة ًٖ الىُل ال٣ٍغ

ت، و٢ض هؼ٫ بىع٦هاعث م٘ آ٫ ٖلىان ٖلى بالىسحرة زان ٞةن الخجاع ًلجئىن  ا ٖلى ؤهل ال٣ٍغ
ً
يُٞى

ت اؾم "ب ـ جمؿاح".صعحل مً ا٢اعب قُش ال٣ٍغ  َع

ً وؤزظ بىع٦هاعث في الخ ً ٢غاه التي ٌؿمىجها ؤوصًت، ٖو ضًث باؾخٟايت ًٖ ب٢لُم بغبغ ٖو

ىن ٖلى الىىبُحن، وبن ٧ان ؤهل بغبغ ال ٌؿخسضمىهه ِٞؿمىن  اؾم البرابغة الظي ًُل٣ه اإلاهٍغ

ٗض  اب، َو غة الٗغبُت، وهم ًيخمىن بلى ٢بُلت اإلاحٞر غصون ؤنلهم بلى الجٍؼ ؤهٟؿهم الىىبُحن وال٨ىىػ، ٍو

ُم ال٣بُلت ل٣ب ِم٪ وهى ازخهاع للٟٔ مل٪، ب٢لُم ٖغب الكا٣ًُ دمل ٖػ ت ؤ٦بر ؤ٢الُم بغبغ، ٍو

دهل ٖلى هظا الل٣ب مً مل٪ ؾىاع، الظي ًمخض هٟىطه ٖلى يٟاٝ الىُل ختى الخضوص الجىىبُت  ٍو

و٢ض ؤزظ لىاصي اإلادـ، وهٟىط مل٪ ؾىاع ال جخٗضي ؤ٦ثر مً خ٤ ازخُاع مل٨ها، وطل٪ إلاً ًضٞ٘ ؤ٦ثر، 

بُٗت ؤزاثها، ٦ما جىاو٫ الخهاثو بىع٦هاعث في حٗ ٠ ال٣اعت بمؿا٦ً البربغ وؤ٢ؿامها الضازلُت َو ٍغ

اب ٖلى  الجيؿُت لؿ٩ان بغبغ م٘ الخإ٦ُض ٖلى ٧ىجهم لِؿىا ػهىًحا، وؤ٦ض ٖلى خغم ٖغب اإلاحٞر

ضم الازخالٍ والؼواج بٛحر وؿاء ال٣بُلت، و٢ض ؤقاع بلى ولٗهم بالكغاب  الخٟاّ ٖلى ه٣اوة ؾاللتهم ٖو

ت، زان ازغون ؤخُاًها ٖضم ألا٧ل َى٫ الُىم لُدؿنى لهم الكغبت البْى ، ٦ظل٪  ٍو
ً

وال٣ه٠ لُال

اصاتهم الٛظاثُت، و٢ض ؤقاع بلى ٢ضعتهم ٖلى اإلاضاعاة  ظاء ؾ٩ان بغبغ ٖو ًم٨ىىا الخٗٝغ ٖلى َٗام ٚو

اٌكهم، وخًبا في الٗلم ٞةهه هبه بلى ؤهه ومىا٣ٞت الٛغباء، ول٨ً هظ هم ٖو ال ا ال ًىُلي ٖلى مً ٖٞغ

ٗت، بال ولها بغبغ اإلادترمت ؤؾغ  ة مًؤؾغ ج٩اص ججض  ب ًى٣ُ٘ في قبابه لضعاؾت ال٣ٟه والكَغ ولض ؤو ٢ٍغ

ول٨ىه َٗنهم بإجهم ًضٖىن الخمؿ٪ بإهضاب الًُٟلت، ٦ما ؤن ؤهل بغبغ ال ًخمؿ٩ىن بإمىع الكٕغ 

٨ثرون مً  مختى ؤجه٦ثحًرا،  ال ًل٣ىن جدُت ؤلاؾالم اإلاٗخاصة "الؿالم ٖل٨ُم" بل ٣ًىلىن "َُب"، ٍو

ختى ؤن بىع٦هاعث خهل ٖلى حجابحن ؤخضهما ل٣لب الخبِب وآلازغ اؾخسضام الخماثم وألاحجبت، 

 للى٢اًت مً ؤلانابت بإي حغح.
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خمخ٘ ؤهل بغبغ  غح٘ طل٪ إلاىازهم الهخي الجاٝ، وال ٌبٍو ىن الُاٖىن صخت حُضة ٍو ٗٞغ

ألامغ الظي حٗل بىع٦هاعث ًا٦ض ٖلى ؤهه ال ًخجاوػ الكال٫ ألاو٫، ول٨نهم ٌٗاهىن مً الجضعي الظي 

ا ٦ما خضر في مجاٖت ٖام  ًٗ ا طَع
ً
، و٢ض حلبه 4542، وخضر مغة ؤزغي في ٖام 4543ًٟخ٪ بهم ٞخ٩

تهم بالخُُٗم" ص مبليه ١ الجضعي" بال ؤجهم ال ٢ىم مً الخا٦ت ه٣له بليهم ججاع ؾىا٦ً، وعٚم مٗٞغ

ً وكاَهم الا٢خهاصي ٞةجهم ال ًؼعٖىن بال ال٣لُل مً ألاعاض ي  ًث٣ىن ُٞه وال ٣ًبلىن ٖلُه، ٖو

العجٟاٖها ًٖ مؿخىي مُاه النهغ ٦ثحًرا، وعٚم طل٪ ٞةجهم ال ٌؿخسضمىن الغي الهىاعي، ألامغ الظي 

الغثِـ في بغبغ وال ًؼعٖىن  حٗلهم ًخٗغيىن ل٨ثحر مً ال٣دِ واإلاجاٖاث، والظعة حٗض اإلادهى٫ 

ال٣مذ، وال ًؼعٖىن مً الخًغ بال البهل واللىبُا والبامُت واإلالىزُت، وال ًؼعٖىن مً الٟا٦هت قًِئا، 

غبي ؤهل البربغ ماقُت ٦ثحرة مً زحر الٟهاثل، وحٗض ألاب٣اع  ٗض الىب٤ البري ٞا٦هتهم الىخُضة. ٍو َو

يخجٗىن بها في ٞهل الكخاء والغبُ٘ في وؤلابل ٖماص زغوتهم ًٞال ٖما ًمل٩ىهه مً الٛ ىم واإلااٖؼ، ٍو

حن ٣ٖب ؾ٣ٍى اإلاُغ، وفي ٞهل اله٠ُ ٌٗلٟىجها في البُىث بؿ٣ُان الظعة الجاٞت  حبا٫ البكاٍع

وؤوعا٢ها. وبلى حاهب خُىاهاث اإلااقُت جل٪ التي جغبى لٛغى الخهى٫ ٖلى اللبن واللخىم ؤو البُ٘، 

 .ٞةجهم ًمخل٩ىن الخُل و٦ظل٪ الخمحر

ىن مً ػعاٖتهم، لظل٪  وبلى حاهب وكاَهم الؼعاعي ٞةجهم ًمتهىىن مهىت الخجاعة خحن ًٟٚغ

 
ً
ت ؤن حمُ٘ ال٣ىاٞل ؤنبذ بلضهم ؾى٢ ا عثًِؿا للخجاعة، وػاص مً ؤهمُت وم٩اهت بلضهم الخجاٍع

خٗامل ؤهل  ٣ها بلى مهغ، ٦ما ؤن لبربغ ججاعتها م٘ مهغ، ٍو ال٣اصمت مً ؾىاع وقىضي جمغ ببربغ في ٍَغ

االث ؤو الظعة وطل٪ في بُٗهم وججاعتهم و٢ض ٌؿخسضمىن الضمىع ٦ظل٪،  لى ٧ل ٢اٞلت جٟض بغبغ بالٍغ ٖو

بت مغوع ًخُلب حمٗها مً ٧ل ٞغص ٖضة ؤًام، وعٚم ما ًجمٗه بغ  بغ ٖليها ؤن جاصي للم٪ "اإلال٪" يٍغ

م٪ بغبغ مً زغوة بال ؤهه ٣ًىم بخىػَ٘ حؼء منها ٖلى ؤ٢غباثه وؤجباٖه لظا ججض ؤهه ال ًجم٘ زغوة طاث 

اء ٖىض بغبغ ألجها با٫، وال ًٟغى م٪ بغبغ بجاوة ٖلى ال٣ىاٞل ال٣اصمت مً الجىىب والضازلت في الصخغ 

٢اصمت مً ٖانمت ؾُضه، ٦ظل٪ ٞةن الٗبابضة ال ًضٞٗىن يغاثب ألهه ؤهل ؾلُىت ٦ما ٣ًىلىن، 

.
ً

بُضهم لُال  ول٨ً خ٣ُ٣ت ألامغ ألجهم ًساٞىن مً بإؾهم وبٚاعتهم ٖليهم وؾلبهم ؤمىالهم ٖو

ت التي جٟض بلى بغبغ مً ب٢لُم الخا٦ت ، و٦ظل٪ البضو و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى ال٣ىاٞل الخجاٍع

ىن والؼعإ اإلا٣ُمىن ٖلى جهغ م٣غن، ؤو مإعب ت ؤو  البكاٍع ، لِكتروا خاحاتهم مً الؿل٘ اإلاهٍغ

ت مً ؾىا٦ً خاملت الخىابل  م٣اًًتهم بما مٗهم مً حلىص زحران وحما٫، ٦ما جإحي ٢ىاٞل البكاٍع

٤ الخا٦ه ول٨ً بٗض اؾخٟؿاع جإ٦ض م ٨غ بىع٦هاعث في ازترا١ ٍَغ ً زُىعة ألامغ ٖلى وألا٢مكت، ٞو

ت تهاحم ال٣ىاٞل التي جستر١ بالصهم، وال ًترصصون في الٟخ٪ بالغحل  خُاجه زانت وؤن ٢باثل البكاٍع

ختى لى ٧ان مىص ى ٖلُه مً ٢بل اإلا٪ م٣ابل الخهى٫ ٖلى ما مٗه ختى لى ٧ان قًِئا جاًٞها، و٢ض ط٦غ 

٤، وعبممهحر ؤ٦ثر مً عحل ؤوعبي  ا ٧ان م٨ث بىع٦هاعث في الكام حٗغى لل٣خل في مثل جل٪ الٍُغ

لٟترة وحٗلمه الٗغبُت وط٧اءه الصخص ي ؤن م٨ىه مً الخٗامل م٘ مثل جل٪ الهٗاب التي ٧اهذ مً 

وال ق٪ ؤن الهغإ بحن اإلامالُ٪ والضها٢لت في صه٣لت ٢ض ؤزغ ٖلى الخجاعة، اإلام٨ً ؤن جىصي بدُاجه، 

ًل و٦م ٧ان زٝى بىع٦هاعث مً ؤن ًٓىىا ُٞه ؤهه مً ؤجبإ ا لباقا في مهغ ؤو ًيخمي لجِكه، ٞو
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ؤن ًدىا٢ل ال٣ىم ٖىه ؤهه مً اإلامالُ٪ ٖلى ؤن ًلخ٣ىا به التهمت ألاولى، زانت وؤن عئؾاء ال٣باثل في 

ؾىاع وبغبغ ٧اهىا ًىٓغون بلى ؾلُخه اإلاتزاًضة في مهغ هٓغة ٚحرة وخؿض، و٧ان الخجاع ًد٣ضون ٖلُه 

٢ض ؤحى بىع٦هاث ٖلى ط٦غ اإلال٪ همغ في قىضي الظي لٛلىه في ٞغى الًغاثب الباهٓت ٖليهم، و 

ىع مل٨ه، وعٚم بًىاء  "اإلادؿلم"اخخمى به الهاقمي مل٪ ٦غصٞان الظي ؾلبه  ٟي مل٪ صاٞع ؤخض مْى

 همغ للهاقمي ٞةهه جأمغ م٘ بزىة همغ يضه ٣ٞخله همغ بهخ٣اًما مىه.

 الرحلة الرابعة: الرحلة من بربر إلى شندي

ل( آزغ  4في ) ا ٖلى خُاجه مً اإلا٩ىر في ؤبٍغ
ً
بىع٦هاعث الخغوج م٘ ال٣اٞلت بلى قىضي زٞى

اب الظي ٢ضع ؤجهم ؾاع٢ُه خخًما، ولٗله ًجض ٢اٞلت مإمىهت ًصخبها بلى  بغبغ وب٣اءه جدذ عخمت اإلاحٞر

ت مبيُت في  البدغ ألاخمغ، و٢ض ونلىا ٢ىػ الٟىهج )وفي بالص الؼهج ًُل٣ىن لٟٔ ٢ىػ ٖلى ٧ل ٢ٍغ

( و٧اهذ ُٞما مط ى ؤهم ٢غي بغبغ، وفي الُىم الخالي ونلىا إل٢لُم "عاؽ الىاصي" وهىا٥ الؿهل الغملي

بت مغوع للم٪ خمؼة،  ا٧ان ٖليهم ؤن ًضٞٗى  ٖم اإلا٪ هىع الضًً في بغبغ، وهى ٦ظل٪ ًدب٘  ابً يٍغ

ا ٖلى 
ً
ىن بىع٦هاعث وايُغ ألن ًلجإ لجماٖت الٗبابضة زٞى م٪ ؾىاع، وفي عاؽ الىاصي هبظ اإلاهٍغ

اب، و٧ان اهًمامه للٗباصة زحًرا مً ب٣اءه جدذ عخمت خ حن حهُىىهه الُضع ُاجه مً لهىم اإلاحٞر اٍو

بخظوهه،  و٢ض ٧ان بىع٦هاعث ٖلى صعحت ٦بحرة مً الظ٧اء م٨ىخه مً الخٗامل م٘ ٦ثحر مً الهٗاب ٍو

آزغ ؤ٢ل  التي ٢ضع ؤجها ًم٨ً ؤن جىاحه، و٧ان جسلهه مً خماعه اإلاهغي ألانُل ومباصلخه بًاه بدماع 

ألاو٫ قإن ٢بل ونىله لبربغ ؤن م٨ىه مً ؤن ًدخٟٔ بهظا الخماع ال٠ًُٗ، في خحن ؤن خماعه 

ل( باعخذ ال٣اٞلت عؤؽ الىاصي ٖلى زىٝ  6ال٣ىي ٢ض اؾخىلى ٖلُه اإلا٪ خمؼة البىه ٖىىة. وفي ) ؤبٍغ

ه ب غوؽ باؾم مإعب، مً الجزالث الخالُت لها اإلالُئت باللهىم، وونلذ ال٣اٞلت جهغ م٣غن، الظي ٖٞغ

والنهغ هى الخض بحن ب٢لُم عاؽ الىاصي والضامغ، وؾ٩اهه مً بضو الجٗلُحن وحهخمىن بالؼعاٖت بهخماًما 

ىن اإلااقُت ال٨ثحرة. ٖغ  ٦بحًرا ٍو

ًلهم ٦ثحًرا  42-48ؤ٢امذ ال٣اٞلت في الضامغ ما بحن ) ل( و٢ض ؤعجب بىع٦هاعث بإهلها ٞو ؤبٍغ

ها،  ٖلى ؤهل بغبغ، و٢ض ؤٞاى في الخضًث وؾ٩اجها مً ًٖ هٓاٞتها وجىاؾ٤ بُىتها واهخٓام قىاٖع

تٖكحرة آ٫ اإلاجظوب،  غؤؽ ال٣ٍغ دؿمى باؾم "ال٣ٟي ال٨بحر"خُث ٣ُٞه  ٍو ، ٣ًط ي في الخهىماث ٍو

حرها مً ؤهداء الؿىصان لُضعؾىا  ىع وؾىاع و٦غصٞان ٚو وؤقاع بلى مضاعؾها التي ًامها َالب مً صاٞع

وألو٫ مغة ًدىاو٫ بىع٦هاث قإن الجام٘ وم٩اهت ال٣ُٟه في ال٣ٟت لُهبدىا ٣ٞهاء ٦باًعا في بالصهم، 

ختى لخ٩اص ا خىلها، بلضة الضامغ، وبن ص٫ طل٪ ٖلى ش يء ص٫ ٖلى م٩اهتها وؤهمُتها الضًيُت باليؿبت إلا

ىن حٗخبر صو  ا مً ؤن ٣ًُ٘ ٖنهم ٣ٞهاء الضامغ اإلاُغ بما لضحهم  لت صًيُت نٛحرة، ًسكاها البكاٍع
ً
زٞى

عؽ حٗلم ٞيها وؤي و٢ض ؾإ٫ ال٣ُٟه بىع٦هاث ًٖ ؤي اإلاضامً سخغ ٞتهل٪ ؤٚىامهم ومىاقيهم، 

بىع٦هاعث في بلضة الضامغ مً ٢ض جِؿغث خا٫ و ؤهه ا٢خى٘ بغصوصه وبحاباجه، ال٨خب ٢غؤ ما٦ًضا ٖلى 

زال٫ بُ٘ الؿبذ ٞدهل ٖلى ما ًدخاحه مً ٖل٤ُ وطعة لخماعه، ٦ظل٪ بما ًدٟٓه مً ال٣غآن خًغ 

ت لٗكاءه. وؤهل الضامغ  مإجم جىاو٫ ُٞه الُٗام واللخم الكهي وهٟده ناخب البِذ يلٕى مكٍى

ؼعٖىن ال٣مذ ال للخجاعة ول٨ً لُدىاوله ال٣ٟهاء ٦تٝر حٗلمىه في ؤزىاء م٣امهم في  ٌٗخىىن بالؼعاٖت ٍو
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ٗخمضون  الغي الهىاعي ٖلى مهغ، ٦ما ًؼعٖىن البامُت والكُت الخمغاء التي ًهضع بًٗها، َو

 ٞخم٨ىىا بظل٪ مً الخهى٫ ٖلى مدهىلحن في الٗام.

مغ  42في ) لى عؤؾها ٣ُٞه ٧ي ًهل بهم بلى ب٢لُم قىضي ٍو ل( ٚاصعث ال٣اٞلت الضامغ ٖو ؤبٍغ

٤ ٦ثح رة لهىنه، ول٨نهم ًجبىىن مً الا٢تراب مً ٢اٞلت ٖلى عؤؾها ٣ُٞه، بل بجهم بهم في ٍَغ

ت مً الباعوص،  ٤ ٧ان بىع٦هاعث ًدمل بىض٢ُخه، و٧اهذ ٞاٚع ٣ًتربىن منها لخ٣بُل ولثم ًضه، وفي الٍُغ

ٌ ووكب بُنهما شجاع الُضع ٞا٢ترب مىه ٦بحر الخجاع  حن وؤمغه ؤن ٌٗبئها، ٞٞغ الخاحغ ؤهه ٚحر  له٢ا٫ اٍو

حضًغ بدمل البىض٢ُت، ٞغص ٖلُه بىع٦هاعث بإهه ٢ض ٩ًىن بالٟٗل ٦ظل٪ ول٨ى٨م ججضون الٗها ؤو 

ٖلى ٦خٟه، وخاو٫ زاهُت بال ؤهه اإلاىجل ؤل٤ُ ألًض٨ًم مً الؿ٠ُ، ًٞغبه الغحل يغبت مىحٗت 

ٞدالىا خؿًىا لت ٞٗلىا ؤٞغاص ال٣اٞجل٣اها ٖلى بىض٢ُخه وعٞٗها ٧ي حهىي بمازغتها ٖلى عؤؾه، لىال ؤن 

بُنهم، ٞا٦خٟى بىع٦هاعث ب٣ظٞه بىابل مً الكخاثم، وجضزل الٗبابضة بلى حاهبه ما٦ضًً ٖلى ؤجهم لً 

 ٌؿمدىا بةهاهخه بٗض آلان.

ت خىاًت بٗض  احخاػوا ٢غي ٖغب اإلا٩ابغاب الظًً ٌِٗكىن ٖلى ؤن وونلذ ال٣اٞلت بلى ٢ٍغ

ت مدهى٫ ؤعيهم ومً الؿغ٢ت، و٢ض ؾلمذ ال٣اٞل ت لىحىص ٣ُٞه مً الضامغ ٖلى عؤؾها، وفي ٢ٍغ

في النهغ، وبن حٗغى ٞيها بىع٦هاعث لؿغ٢ت مؿابده  ةخىاًت ؾٗضث ال٣اٞلت بإمؿُت ؾُٗض

مامخه، و  ت، ل٨ىه ايُغ ألن ًىٟده ي٠ٗ بٖاصث مؿغو٢اجه ٢ض ٖو زمً إن اقخ٩ى لكُش ال٣ٍغ

يها ق 43مؿغو٢اجه. وفي ) ت ٢باوي ٞو ل( ونلذ ال٣اٞلت ل٣ٍغ اهض بىع٦هاعث بىاًءا هغمي الك٩ل ؤبٍغ

 وهىا٥ هالىا بال٣اٞلت خُذ و ٌٗخ٣ض ؤهه ألانل في م٣ابغ مى٠ الُٗٓمت، 
ً

ت "حبُل ؤم ٖلي" لُال ٣ٍغ

ت ال٨بحر، وهى ؤخض ؤ٢اعب مل٪ قىضي. وج٩اص جلخٔ  خٓهم مً الٗكاء الظي بٗثه لهم ٣ُٞه ال٣ٍغ

٤ في ال ا ٖلى ٦خابت بىع٦هاعث في ؤهه لم ًٞى ًً ال٫ التي ٧ان ًمغ ٖليها ؤزىاء ؾحر الخؼن باص ى٢ٝى ٖلى ألَا

ت نٛحرة جضعى  ال٣اٞلت، ٞلم ٨ًً ٢اصًعا ٖلى الى٢ىٝ بها لخ٣ُضه بؿحر ال٣اٞلت، وونلذ ال٣اٞلت ٢ٍغ

ل(،  44في ) "عّوا"  ٞؿًُدا وهي مىخج٘ الٗغب وهىا٥ ؤبٍغ
ً

ت ٖليها ٞختر٥ ؾهال جىدٝغ الخال٫ اإلاكٞغ

ؼعٖىن ُٞه البهل الظي ًُٗاجهم، الجٗلُحن، حؿغح ُٞه ٢ ه في قىضي. وبٗض ٞترة ونلذ بُٗىهٍو

يخجىن اإلالر الظي ٌٗض ؾلٗت هامت في ججاعة قىضي،  ال٣اٞلت "بُىيت" وهي طاث ؾهل زهب، ٍو

كتري ججاع ؾىاع ٦مُاث ٦بحرة مىه ألؾىا١ الخبكت،  وألهمُخه ٞةجهم ٣ًاًًىن ٖلُه بالظهب َو

 عؤؽ الُٟل.في والغ٤ُ٢ 

لؤ 44) ما بحنُٞو  ( هؼلذ ال٣اٞلت قىضي، وهؼ٫ بىع٦هاعث م٘ الٗبابضة في مجز٫ ماًى 44و  بٍغ

و٢ض ؤقاص ببلضة قىضي، ٞهي ؤ٦بر بالص قغ١ الؿىصان بٗض ؾىاع و٧ىبي، وؤ٦بر مً نض٤ً لهم، 

ٖانمتي صه٣لت و٦غصٞان، وبُىتها ؤٖمغ مً بغبغ وؤ٢ل زغاًبا، ٦ظل٪ ؤقاص باإلال٪ همغ، الظي ًيخمي 

إلال٪ ؾىاع  مً هاخُت ألاب ووص عجب التي جيخمي للٟىهج مً هاخُت ألام، وهى ًسً٘ ل٣بُلت الجٗلُحن 

 مُل٤ الخهٝغ في ب٢لُمه، وج٨ثر 
ً

 مً خُث صٞٗه للًغاثب له، ل٨ىه ُٞما ٖضا طل٪ مؿخ٣ال
ً

ق٨ال

ت  ال٣باثل الٗغبُت في قىضي، وعٚم طل٪ ٞةهه لِـ منها ما ٢ض بلٜ مً ال٣ىة التي جم٨نها مً مىاٖػ

ضم حؿلُه في حم٘ الًغاثب، ألامغ اإلال٪ ه مخاػ اإلال٪ همغ بٗضله ٖو مغ و٢بُلخه ال٨بحرة في الؿلُت، ٍو
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الظي او٨ٗـ ٖلى زغاء قىضي الخجاعي وحٗلها مغ٦ًؼا لخجم٘ الٗضًض مً الخجاع مً ؾىاع وصه٣لت 

ىع.  ضم وحىص عاصٕ ٚحر و٦غصٞان وصاٞع  و٢ض اقاع بىع٦هاعث بلى جٟص ي الؿغ٢ت والخٗضي في قىضي ٖو

السجً ًىمحن ؤو زالزت إلاً ًغج٨ب جل٪ اإلاسالٟاث، ؤو ٌٗىص إلاجزله بٗض ؤن ًضٞ٘ ٚغامت نٛحرة للمل٪ 

ضام ٦ما ه٣ل له، ٦ظل٪ جىدكغ وهى ٣ٖاب الؿغ٢ت في ٦غصٞان م٣اعًها بحن ألامغ هىا٥ م٘ وعحاله،  ؤلٖا

تبُىث اللُل ومكاعب   قإجها في طل٪ قإن بغبغ.  البْى

و٢ض ؤؾهب بىع٦هاعث في الخضًث ًٖ مدانُل قىضي الؼعاُٖت و٠ُ٦ ؤن ؾ٩اجها ٨ًؿلىن 

ؼعٖىن الظعة وال٣مذ والضزً، وبٗض  ًٖ بم٩اهُت ػعاٖت ألاعى ؤ٦ثر مً مغة ٦ما في الهُٗض، ٍو

الخًغواث مثل البُُش والخُاع، وجمخل٪ ؤؾغ قىضي ال٨ثحر مً الٗبُض ًهل ٖضصها لىدى ازنى ٖكغ 

هً ٖبًضا، ٦ما ؤ جهم ؤه٠ٓ وؤ٦ثر جإه٣ًا في مالبؿهم مً ؾ٩ان بغبغ، وجلبـ وؿاءهم الظهب في ؤهٞى

ت ٞةن الؼعاٝ والُٟلت والىٗام والٛؼا٫ جىحض  ً الخُىاهاث البًر وآطاجهً، وماقُت قىضي َُبت، ٖو

غؽ النهغ  ٌُٗث ٞؿاًصا في مدانُلهم وال ٣ًضعون ٖلُه، في ؤو البره٤ُ ٖلى ؤَغاٝ ب٢لُم قىضي، ٞو

إ٧لىن لخمه، و٢ض ؤ٧ل بىع٦هاعث لخم خحن  هُضوهه ٍو ا ٍو ًٗ ؿبب لهم هل ؤن الخمؿاح ٦ثحر ٦ظل٪ َو

ب الكبهلخمه و في بؾىا جمؿاح  ٦ظل٪ ٨ًثر ، وفي عاثدخه ؤزغ مً عاثدت الؿم٪. لخم العجلب ٢ٍغ

مخل٪ مل٨ها الٗضًض منها خُث ٌؿخسضمها ٞغؾاهه، وبن لم ًلخٔ ٖليهم بىع٦هاعث  الخُل في قىضي ٍو

خضمخه إلاا ل بىع٦هاعث ؤن ًًماإلال٪ همغ ؤن ًًم ة ٞغؾان اإلامالُ٪ ؤو ختى ٖغب الكا٣ًُت. و٧اص مهاع 

ٌ، ألامغ الظي ٧لٟه  لر ٖلُه في طل٪ ول٨ىه ٞع
ُ
غى ٖلُه ألامغ وؤ ُٖ قىهض طاث مغة ًى٠ٓ بىض٢ُخه، و

 
ً
بث االث وصخاٝ مً الخبز واللخم مً مُبش اإلال٪ الخام، ٖو ا خاو٫ بىض٢ُخه للمل٪ م٣ابل ؤعب٘ ٍع

ؾغ له ؤهه ؤنبذ نض٣ًًا للمل٪ َاإلاا ؤ٧ل زبزه، ٞٗاع ٖلُه بطن ؤن ًمى٘ 
ُ
اؾترصاص بىض٢ُخه، و٢ض ؤ

خهىله ٖلى البىض٢ُت، و٢ض خؼن بىع٦هاعث ٦ثحًرا ٖليها زانت خُىما َاٝ بساَغه ما ًىىي اعجُاصه 

االث ألاعبٗت لِؿذ بؿُُت في مثل الٓغوٝ ال  تي ٧ان ٖليها.مً ؤ٢ُاع مجهىلت، وبن عؤي ؤن الٍغ

٣ُا ؤمغ ٌؿحر اإلاىا٫، ٞةطا ما جِؿغث  واٖخ٣ض بىع٦هاعث ؤن بم٩اهُت الاؾدُالء ٖلى ٢اعة ؤٍٞغ

٣ها صون ؤي نٗاب، و٢ض  ٞغ٢ت مضعبت ٖلى الهبر والاخخما٫ وبما لضحها مً ؤؾلخت ٞةجها ؾدك٤ ٍَغ

ت وهُبتهم لها  جىنل لظل٪ مً زال٫ بصعا٦ه لجهل ؾ٩ان ؤ٢الُم الؿىصان بكئىن ألاؾلخت الىاٍع

بت الهلت بالٗثماهُحن، ٞما بال٪ بما هى في ٢لب  هم الكضًض منها، وهي جل٪ ألا٢الُم ال٣ٍغ وجسٞى

ت بالؿحر ٖلى يٟاٝ ألاجهاع  وؤن ًخسحروا اإلاىا٤َ  ال٣اعة، و٢ضم زبراجه بإن جلتزم جل٪ الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ

حىضي ٖلى صه٣لت ؤمًغا  128خجاوػ الٗالُت ل٣ًاء ٞهل اإلاُغ ٞيها، و٧ان اؾدُالء اإلامالُ٪ بٗضص ال ً

و٢ض جىاو٫ بىع٦هاعث بةؾهاب الخضًث  بٗث ُٞه الجضًت بكإن مداولت الاؾدُالء ٖلى ال٣اعة بالٟٗل.

ًٖ ؾى١ قىضي والؿل٘ التي ًخم جضاولها ٞيها مثل اللخىم، واللبن، والخبٜ، والب٣االث والُٗاعاث، 

ت، والخلبت،  واللبان، والككم، وال٨دل، و٧ان بىع٦هاعث وزكب الهىض٫، والهمٜ الٗغبي، وال٣ٞغ

٢ض حم٘ ُٖىاث مً جل٪ اإلاىاص التي ؤلاججاع ٞيها ول٨نها ياٖذ مىه، وهظا الخىٕى الخجاعي صلُل ٖلى 

ت باليؿبت إلاا خىلها مً ؤ٢الُم، ألامغ الظي حٗل قىضي ملخ٣ي آلالٝ  م٩اهت قىضي وؤهمُتها الخجاٍع
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ض الؿى١ ال٨بحر الىاؽ مً بالص جبٗض ٖنها زالزت ؤو اعب ٗت ؤًام وطل٪ ًىمي الجمٗت والؿبذ، وهما مٖى

 ٞيها، 

الخضًث ًٖ ؤهىإ ألاوكُت والبًاج٘ التي ًخم جضاولها في طل٪ الؿى١  جىاو٫ بىع٦هاعث  ٦ما

ال٨بحر، و٢ض ازنى ٖلى ٦ثحر مً الهىاٖاث التي جىحض ُٞه مثل نىاٖت ألاخظًت والجلىص والخضاصة، ، 

ُٟىن  مً ؾال٫ وخهغ وحلىص الثحران لبُٗها، وخغ٦ت البُ٘ والكغاء في الؿى١ وكُت وما ًجلبه الٍغ

ا٢ه، وعٚم طل٪  تر٥ بًاٖخه الًئُلت ألخض ٞع لضعحت ؤهه ٧ان ٌعجؼ ؤن ٌؿخمغ ٞيها ٖضة ؾاٖاث، ٍو

م ؤجهم ًؼعٖىن ال٣ًُ وبن ٧ان بهخاحه ا يئُل مىه ومٛاػلهم التي ٞةهه لم ًغي وؿاحىن بكىضي، ٚع

ؤهىإ البًاٖت التي جٟض مً ؤما ًٖ ، الغحا٫ حكبه جل٪ التي جىحض في مهغ والكامفي ًض اليؿاء و 

ؿخسضمان في الخُبب والخضاوي بها، والهابىن وهى ؾلٗت مهغ بلى قىضي  ُٞإحي الؿيبل واإلادلب َو

ذ" ًبًُ به اليؿاء مالًاتهً، و٦ظل٪ ال٣ماف  ىعة الغبذ، وا٢مإ الؿ٨غ، والخا٧اث "٦مبًر مٞى

اع ألاخمغ مً نى٘ اإلادلت ال٨بري، وال٨خان ألاؾَُىال٣ُني ألابُ ت يٌ طو ؤلَا ، وحلىص الٛىم اإلاضبٚى

هى٘ مً هىي الضوم،  و٦ظل٪ بإنىاٞها، واإلاؿابذ وال٣ٗىص وؤقهغ ؤهىاٖها الظي ًهى٘ في صهضعة ٍو

ال٣اصم مً حىىة  وهى مً الىٕى الغصَئ، والىع١ الخؼع وبن ٧ان ؤ٦ثر عواًحا في الخبكت، واإلاغحان

، ومً الؿل٘ الخضًضًت حٗخبر ؤمىاؽ الخال٢ت لجهىعن، وال٣هضًغ والىداؽ ألانٟغ والؿل٪ ألاؾٟغو 

وجإحي مً ؤإلااهُا، و٦ظل٪ اإلاباعص وال٨ؿدباهاث واإلا٣هان وؤلابغ ال٣اصمت مً هىعمبرج، واإلاؿامحر ؤعوحها، 

، و٦ظل٪ ال٨دل وال٣ُغان لخُلى به ٢غب اإلااء ٧ي ال   جغشر، وجُلى به والؼهاص ل٣ضح الكغع،والؿُٝى

ً به اليؿىعة ٧األؾاوع وألا٢غاٍ. باإلياٞت  ْهىع ؤلابل لخماًتها مً الجغب ؤو ٖالحا له، والخلي لختًز

ؿخا.  بلى اإلاغاًا اإلاظهبت مً نى٘ البىض٢ُت وجَغ

و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى ما جضعه الخجاعة مً عبذ ٦بحر زانت وؤن بًاٖت الجىىب جبإ في 

مثالها ٦ظل٪ ججاعة مهغ جبإ بمثل طل٪ اإلا٨ؿب ال٨بحر، بل بن هىا٥ مً مهغ ب٠ًٗ ؤو زالزت ؤ

ت ٞمً اإلام٨ً جد٤ُ٣ م٩اؾب 288البًاٖت ما جضع هدى  %، و٢ضع ؤهه لى اهخٓمذ الغخالث الخجاٍع

ؤ٦بر وجىانل بحن جل٪ ألا٢ُاع، وزىٝ الخجاع ٖلى ؤمىالهم ًجٗلهم ال ًخجغون بال بإمىا٫ بؿُُت ٞةن 

ت التي صخبها لم ج٨ً جدمل مً الخجاعة بال ما ٣ًضع بىدى ٖاثلت ٖلىان الخج م وحىص  4888اٍع ا٫ ٚع ٍع

غح٘ ي٠ٗ ب٢با٫ ججاع مهغ ال٨باع الى الخجاعة في  هدى ازنى ٖكغ ٞغًصا مً جل٪ الٗاثلت بال٣اٞلت، ٍو

الؿىصان بلى ٖؼوٞهم ًٖ ؤلاججاع في الٗبُض باٖخباعها ججاعة حس ئ إلوؿاهُتهم وجضًنهم، ٦ظل٪ يُإ 

وماث  4583-4581ؤمىالهم واؾدُالء اإلا٪ ٖليها ٦ما خضر م٘ ب٨حر ؤٚا الظي ٚاصع مهغ ما بحن ٖامي 

 في عخلخه ٞاؾخىلى مل٪ قىضي ٖلى ؤمىاله ل٣مت ؾاجٛت.

ت  ال٢ت ؾىاع بكىضي الخجاٍع مىًبُت ومخىانلت خُث ًٟض بليها ٢اٞلت ٧ل ؾخت ٖال٢ت ٖو

ٗض الضمىع والظهب ؤهم ؾل٘ ً َو ، ٦ظل٪ ط٦غ الكهض، ومؿ٪ ٢ِ جل٪ ال٣ىاٞل ؤؾابُ٘ ؤو قهٍغ

جاحغ مهغي ونل  ؤنبىع٦هاعث  ًثبذ لضي، ولم الؼباص، وال٨غابُج وألابىىؽ و٢غن الخغجِذ، والبن

ا مً ٚضع الىا٢٘ في ٚغبها بلى الخبكت ؤو عؤؽ الُٟل
ً
٤ بليها ٚحر زُغ وطل٪ زٞى م ؤن الٍُغ ، ٚع

٤ ٩ًاص ٩ًىن خ٨ًغا ٖلى اوزُاهت الخجاع،  كتري والٍُغ لخجاع ألاخباف اإلاٗغوٞىن باؾم "الجبرث"، َو
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ججاع ؾىا٦ً الظهب مً ججاع ؾىاع ل٣ُاًًىن ٖلُه في ججاعتهم في حضة لكغاء البًاج٘ الهىضًت، 

ٗض الٗبُض مً الؿل٘ الهامت التي ًإحي بها ججاع ؾىاع، و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى ؤن ٖضص ما ًبإ في  َو

ض ًٖ  ل٪ الؿلٗت جبإ في قىضي خُث ًازغ ملى٦ها قغائهم لخضمت ، ومٗٓم ج488مهغ منهم ال ًٍؼ

جاوعة للجال وألاماعا ؤو ألامهغة، و٢ض ومٗٓم الٗبُض مً الخبل ؤو الىىبا مً الكٗىب اإلاػوحاتهم، 

 للٗمل، ؤم الخبل ٞةجهم ؤ٦ثر ؤماهتو ط٦غ ؤن في مهغ ًًٟلىن الىبىبا
ً

وبن  ٍىن ألجهم ؤ٦ثر ٢ىة واخخماال

بضوي، لظا ٌٗملىن ٦خاًبا، وججاع قىضي ؤ٦ثر ٚنى مً ججاع مهغ، ختى ؤهه ط٦غ ؤن لم ًهلخىا للٗمل ال

ت جخ٩ىن مً زالزحن عاخلت.  ؤخض ججاع قىضي ابخإ بمٟغصه ٢اٞلت مهٍغ

٤ بحن ٦غصٞان  م ؤن الٍُغ و٢ض ؤ٦ض بىع٦هاعث ٖلى ؤن الخجاعة جسً٘ لخد٨م اإلالى٥ ٞٚغ

ض وقىضي مإمىن بال ؤن خغ٦ت ال٣ىاٞل جى٢ٟذ بؿبب خا  في مٍؼ
ً
٦م ٦غصٞان الظي ًمى٘ الخجاع َمٗا

ىع ٦ظل٪، وؤهم ؾل٘ ٢اٞلت ٦غصٞان الخبا٫  هل م٘ ٢اٞلت ٦غصٞان ججاع مً صاٞع مً ؤعباح ججاعجه، ٍو

،واللبان، والىُغون والككم الظي ٌؿخسضم في الجلضًت، والهمٜ الٗغبي والٗغصًب )الخمغ هىضي(

ت مً حلىص الثحران، )هٕى مً مهغ ٖالًحا للغمض، والكىقت  الباػالء(، والجغبان و٢غب اإلااء اإلاهىٖى

مخاػ ججاع ٦غصٞان باألماهت   لألواوي والصخاٝ وعَل الىٗام، ٍو
ً

ال٣هإ الخكبُت التي حؿخسضم بضًال

دملىن مً ؾى١ قىضي الؿ بل واإلادلب وال٨دل وال٣ٗىص والخىابل زانت يوالؿمٗت الُُبت، ٍو

الضمىع وال٨خاع اإلاهغي وؤ٢مكت الهىض ال٣ُىُت اإلاجلىبت مً ؾىا٦ً، ال٣غهٟل، والبًاج٘ الخضًضًت و 

ت. وللخضاعبت ؤو الخًاعمت ال٣اصمىن مً ؾىا٦ً م٩اهت ٦بحرة  ٍغ ت الخٍغ ل والثُاب الدجاٍػ والبن والَغ

في ؾى١ قىضي ٞهم ؤٚنى مً ًام الؿى١، وال ًمغ قهغ صون ؤن جهل ٢ىاٞلها ؤو جسغج بلى ؾىا٦ً، 

بضو بحن ججاع ؾىا٦ً وججاع مهغ لِؿذ حُضة، وهم ًظهبىن ب٣ىاٞلهم ٦ظل٪ بلى والٗال٢ت ٖلى ما ً

ذ )بٟخه وبىىه(  جلبىن لكىضي الؿل٘ الهىضًت مثل ال٨مبًر ؾى١ ؾىاع وؾى١ ألابٌُ في ٦غصٞان، ٍو

ت زانت  ال٣اصم مً مضعاؽ وؾىعاث، واإلاىؾلحن الخكً ال٣اصم مً البىٛا٫، والخىابل وألاٞاٍو

دمل ججاع ؾىا٦ً مٗهم ، ٫والؿ٨غ الهىضي، وال٣ٗىص الُمىُت، وزكب الهىض ال٣غهٟل والؼهجبُل، ٍو

ت والهمٜ الٗغبي والٗبُض والظهب، وججاع ؾىا٦ً ٖغب ؤخغاع ًدترمهم اإلال٪ ٦ثحًرا  الخُل الضه٣الٍو

خدٟىهه بال٨ثحر مً الهضاًا التي ال ًدهل ٖلى مثُلها مً ؾىاهم مً الخجاع.  ٍو

خدضص ؤ٢ص ى مضي للخجاعة في ىع،  ٍو ٚغب الؿىصان بضاع نلُذ ولٗلها البا٢غمي في ٚغب صاٞع

ؤما ما ٣ً٘ بلى ٚغبها مً ا٢الُم ٞهي مىنضة ؤبىابها ؤمام هاالء الخجاع، مهما ٧اهذ ؾلٗهم ومهما ٧ان 

ل٘، و٢ض  اخخُاحهم بليها، وفي ب٢لُم بدغ الٛؼا٫ في اججاه خضوص بىعهى جبضؤ ججاعة ٞؼان ؤو ججاعة ٍػ

الخضًث ًٖ الخجاعة ألهه ٖهب الخُاة في قىضي وبغبغ وؤقاع بلى بم٩اهُت  ؤٞاى بىع٦هاعث في

حؿمُتهما بإجهما ؤمت مً الخجاع، و٢ض ؤؾهب في الخضًث ًٖ ؤهم ؤهىإ الخجاعة ٞيهما وهي ججاعة 

ا ٢غابت زمؿت آالٝ ًدمل الؿىا٦ىُىن ههٟهم االغ٤ُ٢، خُث ًبلٜ حجم اإلاب ٕ في ؾى١ قىضي ؾىىًٍ

ىن هدى  والباقي بلى صه٣لت ومىاًَ البضو، و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى ألاما٦ً التي ًجلب  4288واإلاهٍغ

بىا ٖلى ًض منها هاالء الغ٤ُ٢، وؤٖماعهم خُث ًًٟل اإلاكترون نٛاع الؿً ٖلى ٦باع الؿً، لحر 
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ؾُضهم، و٢ض ؤٞاى بىع٦هاعث الخضًث ًٖ الغ٤ُ٢ وجى٣لهم بحن ًض الخجاع مغاث ٖضًضة ختى ًيخهي 

  .ي بِذ ؾُضه الجضًضهم اإلاُاٝ فب

ٟضون بقاع ٦ظل٪ بلى الخهُانوؤ ىع، وؤوضر ، ٍو ٖملُت ؤن اٖضاص ٢لُلت مً بغ٢ى ٚغبي صاٞع

ت الضًغ" ٖلى ًض عاهبان مً ال٣بِ،  ؤلازهاء ت جضعى "ػاٍو وهى ؤ٦بر مهى٘ ًؼوص ججغي في ؤؾٍُى ب٣ٍغ

ت بهاالء اإلاؿئىلىن ًٖ ٖٟت اليؿاء،  الٗملُت ٚحر ؤلاوؿاهُت ٧اهذ ججغي وهظه جغ٦ُت ألاوعبُت وآلاؾٍُى

للٗبُض الظًً ًتراوح ٖمغهم بحن زماهُت وبزنى ٖكغ ٖاًما، ؤما مً هم في ؾً ؤ٦بر مً طل٪ ٞهم ٖغيت 

ؤ٦بر للمىث، ومٗٓم الخهُان ٌٗملىن في بِذ الباقا وؤبىاءه، ٦ما ًخم ه٣لهم ٦ظل٪ بلى ألاؾخاهت، 

خم بَال١ ؤؾماء  لؿلُان.و٢ض ؤمغ مدمض ٖلي بسص ي ماثتي ٖبض ٢ضمهم هضًت ل ٖلى هاالء  ٖغبُتٍو

ومً الٗبُض هاالء مً ججضهم  الٗبُض، ول٨ً ٢ل مً ؾاصتهم مً ٌٗلمهم ال٣غاءة ؤو ؤع٧ان ؤلاؾالم

م حهىص مً  وجؼمًخاؤقض ٖضاوة  الٗلماء ججاه اإلاؿُدُىن والٟغهجت، وؤ٦ض ٖلى ؤن ججاعة الىساؾت ٚع

ٖليها ٞةجها ؾخٓل ٢اثمت ما صامذ الؿىصان في ًض اإلاؿلمحن، وصعى بلى ؤن  ءؤوعبا وبهجلترا في ال٣ًا

ٖلى ٧اهل ؾ٩ان ألا٢الُم الىزيُت مً زال٫ حٗلُمهم الخٝغ  ةج٣٘ مهمت الؼوص ًٖ جل٪ الخجاع 

٣ُىن الظًً حٗلمىا في ؤوعبا بلى  والهىاٖت ٧ي جم٨نهم مً مىاحهت هاالء اإلاؿلمىن وؤن ٌؿعى ألاٍٞغ

٩ا اإلادغعون بلى مؿاٖضة بزىاجهم  ا في بٖاصة ػهىج ؤمٍغ في ال٣اعة هٟؿها، ومً اإلادخمل ؤن ججغبت لُبًر

٣ُا هي جُٟٗل إلاثل هظه الىهُدت.  ؤٍٞغ

وؤزظ بىع٦هاعث في الخضًث ًٖ ؤزال١ ؾ٩ان قىضي التي ال جسخل٠ ًٖ ؤزال١ بغبغ، وبن 

اًا٧ان م٪ قىضي ؤ٢ىي  ٧لهم مً الٗغب ؤلا٢لُم  ه وحكٗهم، وؾ٩انٞخم٨ً مً الخض مً قغ ٖع

غب البُاخحن زم ٖغب ألاخغاع ، ؤٖؼهم في اإلا٩اهت ٖغب الجٗلُحن زم الٗبابضة وهم مً بني هال٫ ٖو

ىن ب٣غابتهم لٗغب خمضة ألا٢هغ، وهىا٥  ٖضاء بحن ٢بُلت الجٗلُحن و٢ب ٗتٞر لتي ال٩ىاهلت ُالخمضة َو

ت و٦الهما ٖغبِخان، ٌؿ٨ىىن بلى الجىىب والجىىب الٛغبي مً ا لجٗلُحن وبًٗهم ٌِٗل في والك٨ٍغ

ىن  ٖغ ت ٍو اعة ال جى٣ُ٘ بُنهم، وال٩ىاهلت ؤ٢ىي مً الك٨ٍغ لى يٟاٝ جهغ الُٗبرة، وؤلٚا الصخغاء ٖو

ا. ًُ  اإلااقُت اإلامخاػة، وهم ٦ما ٣ًى٫ بىع٦هاعث ًضًىىن باإلؾالم ولى اؾم

ا 
ً
٣ه بلى ؾاخل البدغ ألاخمغ م٘ ٢اٞلت مًو٢غع بىع٦هاث ؤن ًىُل٤ مً قىضي مخسظ  ٍَغ

مبر، و٢ض  ٣ه ٖبر البدغ ٧ي ًذج م٘ ا٢تراب مىؾم الدج في قهغ هٞى الؿىا٦ً، وهىا٥ ًإزظ ٍَغ

ىن الظًً ؤؾالُضع جدٍى ألمغه ٧ي ًخسلو مً  اءوا بلُه ٦ثحًرا، و٢ض ؤقاٖىا خىله ؤهه ٢ض ابتز ؤمىا٫ اٍو

ه، ومً زال٫ هضله م٣ابل حؼاء ؤ٢ل ٚحره مً الخجاع في مهغ وؤن يُإ ماله هى  ًت نٛحرة ما ا٢تٞر

بًضا وجيهئ في  لكُش الٗبابضة ٢ضمه لكُش ٢اٞلت ؾىا٦ً وؤوص ى به زحًرا، واقتري بىع٦هاعث بٗحًرا ٖو

ا بإهه ٢ض حٗب مً الؿٟغ بًغا وؤهه ؾُضزل الخبكت مً ؾىا٦ً  ًٖ ت جامت للغخُل بلى ؾىا٦ً مخظع ؾٍغ

ت حضًضة ًٖ طل٪ ؤلا ٤ ٧ي ٠ًًُ مٗٞغ ، و٢ض آزغ بىع٦هاعث هظا الٍُغ ٢لُم الىا٢٘ بحن ٖبر مهٕى

٤ بلى ؤزُىبُا ؤٌؿغ و٢ض ؾب  مً ه بلُه ٣قىضي والبدغ ألاخمغ، م٘ ٖلمه بإن الٍُغ
ً

 بىوؿُه وبغوؽ.٦ال

 الرحلة الخامصة: الرحلة من شندي إلى التاكه
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، ول٨ىه لخ٣ها بٗض ؤن ماًى( و٢ض جإزغ ٖنها بىع٦هاعث  44بهُل٣ذ ٢اٞلت ؾىا٦ً في )
ً

٢لُال

حن و٦ظل٪ مً مالخ٣ت ؤخض ٖبُض اإلا٪، وفي الُىم الُضع ؾاٖضه الٗبابضة في الخالم مً حٗى٠ُ  اٍو

الخالي زُمىا في الخهاة وهىا٥ عؤي ب٣اًا مضًىت نٛحرة ال جىم مسلٟاتها ًٖ جىُٓم وال جغجِب، وفي 

ت ال٨بىقُت، و٢ض خهلىا ٖلى مائهم م 46) ً جهغ ُٖبرة، وبن حٗغيذ بخضي ٢غبه ماًى( ونلىا ٢ٍغ

ماًى( وزال٫ جل٪ الٟترة  11لذ جهغ ُٖبرة في ًىم )نال٣اٞلت في ؾحرها وخُها ختى و  ذْلو للث٣ب، 

ىمل مٗاملت حُضة  ت الٛغباء التي في ٢اٞلت ؾىا٦ً، وج٣غب منهم ٦ثحًرا ٖو اهًم بىع٦هاعث بلى مجمٖى

ٗام ٧ي ًبضوا ؤمام ال٣ىم نٗب اإلاغاؽ،  مً ٢بلهم، وؤْهغ خغًنا قضًًضا ٖلى خاحخه مً ماء َو

ىن  ت ُٖبرة ٌؿ٨نها البكاٍع ت ُٖبرة بٗض ؤن ٖبروا جهغ ُٖبرة ٖىض مسايت، و٢ٍغ ونلذ ال٣اٞلت ٢ٍغ

ت، وهي ٚحر ٢بُلت  ت، وهي م٣غ قُش ٢بُلت الخمضاب البكاٍع وهي ؤ٢غب و٢خظا٥ بلى اإلاسُم مً ال٣ٍغ

متهىىن الؼ  و٢ض ؤحى بىع٦هاعث ٖلى ون٠ عاٖت بلى حاهب الغعي، الخمُضاب بخضي ٢باثل الٗبابضة، ٍو

ت الخمضاب، ٞإقاع ؤن حلهم مؿلمىن وبن لم ًاصوا ٞغاثًت، بسالء ال ٣ًضمىن قًِئا بلى  بكاٍع

بم٣ابل ختى الترحمت ٧اهىا ال ًإصوجها بال بم٣ابل خٟىاث مً الظعة، وؿاءهم حمُالث ال ٌٛاع ٖليهً 

ب ل٨ً ٢خلهً ؤ٦ُض بطا اعج م خغم ػوج وال ٢ٍغ ٨بذ الٟاخكت، مكهىعون ٦ظل٪ بالؿغ٢ت ٞٚغ

اتها ختى بٌٗ الجما٫ ٢ض ؾغ٢ذ. وجمخاػ يٟاٝ الُٗبرة  ؤن ال٣اٞلت ٞةجها لم حٗضم ؾغ٢ت مدخٍى

 .الُمنى إلاا ٣ًىم به ٖغب الجٗلُحن مً ٚاعاث للؿلب والنهبخه بسهىبتها وعٚم طل٪ ال ًؼعٕ بال يٟ

ت ُٖبرة، ٦ظل٪  ت التي جىحض في ٢ٍغ و٢ض جىاو٫ بىع٦هاعث الىباث الُبُعي والخُىاهاث البًر

ت التي ًغؾلىجها بلى الجبا٫ الٛغبُت َلًبا لل٨أل ٣ٖب هُى٫ ألامُاع ٖليها، ٦ظل٪  ؤقاص بةبل البكاٍع

ب، ٦ما جىاو٫ مجغي اإلا٣غن الظي ًخهل بُٗبرة،  ون٠ ٖاصاث وؿاء اليؿاء خحن ًمىث لهم ٢ٍغ

ًبامغجًخا ؤن مجغاه ؤبٗض بلى الكما٫ مما ٖلى الخغاثِ  زانت في  اإلاخاخت و٢خظا٥، وهى حاٝ ج٣ٍغ

ت ُٖبرة ٞةن هىا٥ ححران لهم آزغون خُث ٢بُلت ٞهل اله٠ُ،  ت خمضاب ٢ٍغ وبلى حاهب بكاٍع

وبٗض ؤن حم٘ م٪ ٦غب اإلا٣ُمت في مهٗض النهغ نىب ٢ىػ عحب، و٢بُلت البُغاب، و٦الهما بكاعي، 

بت اإلاغوع اإلا٣غعة ٖلى ٧ل ٞغص، بهُل٣ذ ال٣اٞلت في رة ُٖب ٣ه 34)يٍغ بلى الخا٦ه ؾال٨حن  اماًى( في ٍَغ

ت،  ٣هم م٘ جهغ الُٗبرة، وونلذ ال٣اٞلت ؤم صاوص وهي مًغب مً مًاعب ٢بُلت الى٣ٗاب البكاٍع ٍَغ

ت حىىًبا خُث جبضؤ ؤمال٥ ٢بُلت الهضهضوة، اإلاكهىعة ببإؾها  وقضة قى٦تها، وهي ا٢ص ى خضوص البكاٍع

ت ؤزاع ق٩ل  ا مٗهم مً قىضي حٗلهم ًإمىىن قغهم، وفي جل٪ ال٣ٍغ ًٗ ول٨ً وحىص ابً قُسها عاح

 بىع٦هاعث اقمئزاػ وج٣ؼػ الؼهىج خُث ٌٗخبرون ناخب البكغة البًُاء 
ً
ؤصوى وؤخِ قإًها  امسلى٢

 منهم. 

ر في ؤعى ؾهلت وهي في ؾحرها هظا حؿحوفي ألاو٫ مً ًىهُى ؾاعث ال٣اٞلت م٘ جهغ الُٗبرة 

ملُئت باألخغاج مً شجغ الىب٤ والؿُا٫ والاللىب، والُُىع التي لم ًغها بىع٦هاعث مً ٢بل والتي ال 

ت، و  ٢ض َاعص بٌٗ ؤٞغاص ال٣اٞلت خُىاًها ٢ا٫ ٖىه ؤهه الخماع ًىحض اؾماء لها في لٛت البكاٍع

ت والهضهضوة ًىهُى( ونلذ ال٣اٞلت ٢ىػ عحب،  3الىخص ي، وفي ) وؾ٩اجها زلُِ مً الٗغب والبكاٍع

ت وطل٪ لٛغى الخجاعة، وال ٌكخٛلىن بالؼعاٖت، وجضزل  في ؤمال٥  "٢ىػ عحب"والجٗلُحن والك٨ٍغ
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وهىا٥ عؤي بىع٦هاعث مٗبًضا ول٨ىه لؿىء خٓه لم ًخم٨ً مً ؾىاع وخا٦مها مً ؤؾغة وص عجُب، 

ا مً اللهىم الهضهضوة الظًً ًسخبإون ُٞ
ً
ه، و٦ظل٪ ألن ال٣اٞلت ٢ض جدغ٦ذ ٖلى عجل ٞدهه زٞى

ت. ا مً هجىم البكاٍع
ً
وألهل ٢ىػ عحب ججاعة وكُُت م٘ ؾىاع وقىضي و٢ض ًظهبىن للضامغ لبُ٘  زٞى

 ماقُتهم.

٤ لٗضم  2-1وفي ) ٤ ؾهلي مىبؿِ لضعحت ؤجها يلذ الٍُغ ًىهُى( ؾاعث ال٣اٞلت في ٍَغ

٤، وؾاعو  ً في هظا الٍُغ هجى الجىىب الكغقي ختى ونلىا خضوص ب٢لُم وحىص مٗالم تهضي اإلاؿاٍٞغ

وهىا٥ زُمىا وؾِ زُام الهضهضوة الظًً لم ًل٣ىا منهم ب٦غاًما ًظ٦غ، وحٗغيىا لهبىب الخا٦ت، 

ا 
ً
غث زٞى ٖانٟت عملُت ٖهٟذ بسُام ال٣اٞلت وؤزاعث الايُغاب في ؤلابل التي ٢ُٗذ م٣اوصها ٞو

 في مسُم الهضه
ً

ال ضوة وجدغ٦ذ في الُىم الخالي هدى حىىب الجىىب مً الهال٥، لم جب٤ ال٣اٞلت ٍَى

"٤ ، وجىاو٫ بىع٦هاث الخضًث ًٖ الكغقي ٞى١ ؾهى٫ الخا٦ت الخهبت ختى زُىا في مسُم "ٍٞغ

ب٢لُم الخا٦ت ؤو "ال٣اف" باإلقاعة بلى زهب ؤعايُه ووٞغة ماءه، ومدهى٫ الظعة اإلامحز الظي ًؼعٕ 

هى٘ مىه زبز ال ًًٟله زبز ال٣مذ بال ٢ ، ٦ظل٪ اإلااقُت التي جغبى ٞيها ال ج٣ل قهغة ًٖ ُٞه، ٍو
ً

لُال

ىع و٦غصٞان،  خٗامل بها الىاؽ في بُٗهم وقغائهم ٦ما في صاٞع قهغة طعتها، وؤب٣اعها طاث ؾىام ٍو

ِٗل ٞيها بضو اإلال٨ىاب، وبضو ؾ٣ىلى وبضو الخلى٣ُت  جم٘ ؤهل الخا٦ت بحن البضاوة وؾ٨نى الخًغ َو ٍو

خا٦ت مً بالص البجت وجمخض مً ٢ىػ عحب ٖلى َى٫ مجغي ُٖبرة ختى وهي ٖكحرجان ٖلُا وؾٟلى، وال

دضها حبا٫ لى٣اي في الكما٫ ول٨ً خضوصها الكمالُت لم ًدضصها بىيىح،  حبا٫ الخبكت حىىًبا، ٍو

جىاو٫ الخضًث ًٖ الخُىاهاث اإلاٟترؾت التي جدُِ بهم مثل ألاؾض والىمغ وألاٞاعي، ما٦ًضا ٖلى ٦ظل٪ 

 ؤهٟؿهم.هى ؤقغؽ مً البجاة  ما ه الٛاباثؤهه لِـ بحن وخىف هظ

ىدكغ في اإلاسُم الظي هؼلخه والهضهضوة في الخا٦ت هي ؤ٢ىي ال٣باثل وؤيٟٗها اإلال٨ىاب،  ٍو

ت وبىاث اللُل، وهم مؿلمىن ل٨نهم ًجهلىن قٗاثغه ُٞما ٖضا مً ؤصي ٍٞغًت  ال٣اٞلت مكاعب البْى

، ألامغ الظي ْهغ مً ٢بل في ؤجهم ال ًؼعٖىن ألاعى بال مغة واخضة  الدج، وفي الهضهضوة ٦ؿل مٍٟغ

م بم٩اهُت ػعاٖتها ؤ٦ثر مً مغة، مما ٌٗغيهم للمجاٖت  في بٌٗ ؾىىاث ه٣و الًُٟان، و٢ض ؤزظ ٚع

ٖليهم بىع٦هاعث بسلهم الكضًض ختى ٖلى الدجاج ال٣ٟغاء الظًً ًمغون بإعاييهم ٢انضًً الدج، 

الضمىع الظي وهظا البسل ؤوعثهم ٖاصاث ؤزغي مثل الؿغ٢ت ختى ؤن عخالخىا ٢ض حٗغى لؿغ٢ت 

خٟص ى بُنه ت ألامغ ٌٗغيها للبُ٘ مً ٖلى ٦خٟه وهى ٨ًُل بٌٗ الظعة، ٍو م الخغب زانت م٘ البكاٍع

ثإعون ل٣خالهم،   ٢خُلهمؤن ٢بُلت الخلى٣ُت ٌكغب ا٢اعب  لضعحتالظي حٗلهم ؤهل خغب و٢خا٫، ٍو

ت ٖلى ؤَغاٝ مً صم ٢اجله بٗض طبده بكٟغة طبًدا بًُُئا،  وبال٣غب مً مًاعب الهضهضوة ٢ٍغ

الخا٦ت، بإ ٞيها بىع٦هاعث ما الصخغاء حٗٝغ باؾم "ؾى١ الهضهضوة" م٣غ الكُش ألا٦بر لهضهضوة 

ؤخًغه مً ججاعة مً قىضي م٣ابل الظعة، و٢ض ازاع ٞيها اقمئزاػ وج٣ؼػ الغحا٫ هاهُ٪ ًٖ اليؿاء 

غاٞت مىٓغه ٦ما ٣ًى٫. وفي ؾى١ الهضهضوة جىحض الٗضًض مً الؿل٘ ٞباإلياٞت بلى  بؿبب ٚغابت َو

٤ الىيىء وعخا٫ ؤلابل والخبا٫ مً  اإلااقُت هىا٥ الخهغ والؿال٫ وال٣ضوع لُهي الُٗام وؤباٍع

الؿماع والجلىص وال٣غب والضحاج ولخم الجمل اإلاج٠ٟ، والٟا٦هت مً الاللىب والىب٤ التي ًهى٘ منها 
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ت، والهمٜ الٗغبي وال٣غى واإلالر وعَل الىٗام ألابٌُ  مغبى الىب٤ اللظًظة، والخاما الكبيهت بال٣ٞغ

  لبان والخغػ وآلاالث الخضًضًت والضمىع وال٣غهٟل.وألاؾىص، والخبٜ والخىابل ب٩اٞت ؤهىاٖها وال

٤ اإلاباقغ بحن الخا٦ت   ت الظًً ٌِٗكىن ٖلى الٍُغ و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى زُغ ٖغب الك٨ٍغ

 َلًبا للؿالمت في عخلت حؿخٛغ١ زماهُت 
ً

٤ ؤ٦ثر َىال وقىضي ألامغ الظي ًجٗل الخجاع ًلجئىن لٍُغ

٤ ًىحض ٖغب ؤًام، في صخغاء عملُت ال ماء ٞيها ختى  ت مىان وفي هظا الٍُغ ُٖبرة، ًمغون ٞيها ب٣ٍغ

ت الضهغع زم ٖبر الصخغاء ختى ًهلىن ؾىاع. ٦ما ط٦غ  غب الًباًىت، ختى ًهلىا ل٣ٍغ ٖمغان ٖو

٤ اإلااصي بلى عؤؽ الُٟل،  لى جِؿغث له ألامىع للغخُل  و٢ض جمنى بىع٦هاعث بىع٦هاعث مغاخل الٍُغ

التي جمثل همؼة الىنل بحن الخبل والٗغب، مثل ؤخباف ب٢لُم مغ ٖبره بال٣باثل ًبلى مهٕى ٧ي 

و٢اث الظًً لهم ججاعة وبن ٧اهذ ٢لُلت م٘ الخلى٣ت، ٞهى ًٟخ٣ض للٛت الخٟاهم مٗهم، ٞهم ال 

ًخدضزىن الٗغبُت، وال ًمل٪ مً وؾاثل الضٞإ ًٖ هٟؿه، وصلُله في ؤًٞل ألاخىا٫ ؾٝى ًمغ به 

ا.ٖبر ؤعاض ي ٢بُلخه ٣ِٞ لُتر٦ه جهبً  ًٗ ًبا ياج  ا في ما جاله مً ؤعاى ٍٚغ

طعة وجدغ٦ذ في  و٢اًًذ م٣ابلهاوجإهبذ ال٣اٞلت بٗض ؤن باٖذ ججاعتها في الخا٦ت واقترث 

ا مً ٞىاث  42)
ً
ًىهُى( في خالت ٦بحرة مً الايُغاب، ختى ؤن بٌٗ الخجاع ٢ض جغ٧ىا صًىًها لهم زٞى

٣ى٫ بىع٦هاعث ؤه ي الخا٦ت، وؤهه ٢ض جٓاهغ بالىعٕ والخ٣ىي ٦ما لم ًخٗغى ألطي البخت ف هال٣اٞلت، ٍو

٧ان خاله في قىضي، خُث ؾعى حهضه ؤن ٣ًلض ال٣ٟهاء الظًً ًدبهم ؤهل هظه البالص القتهاعهم 

م، وه٨ظا اهُل٣ذ ال٣اٞلت ٢انضة ؾىا٦ً، ول٨نها ٧اصث ؤن جذجؼ  غ والخل٤ ال٨ٍغ بالٗلم الٍٛؼ

  بإن الىنى٫ زبرً 
ً

بت، ٨ٟٞغ الهضهضوة في حجؼ ال٣اٞلت، ول٨ً حاءهم الخا٦ت ٢خل ؤخض الخضاع   مًعحال

ٌ الجزإ. ذ اإلاؿإلت ٞو  هبإ ؤن الخضعبي صٞ٘ صًت ال٣خُل وؾٍى

 الرحلة الصادشة: الرحلة من التاكة إلى شىاكن.

ًىهُى( مخجهت هدى الكما٫ الكغقي جمغ في ؤعاٍى جاعة عملُت وؤزغي  42جدغ٦ذ ال٣اٞلت في )

زهبت حك٤ الصخغاء بًٟل ًُٞان مُاه الخا٦ت )ال٣اف(، ًصخبهم ٖضص مً الدجاج الخ٩اعهت، 

ًغح٘ بلى  حؿمُت الدجاج بهظا الاؾم مكحًرا بلى الخُإ اإلاخضاو٫ بإن الاؾمٍصدر بىع٦هاعث ؤنل و 

، ول٨ً اؾم الخ٩اعهت مً الٟٗل ج٨غع "ؤي جى٣ى" بمٗنى ؤن مكاٖغهم عو ؤجهم مً بلض اؾمها ج٨غ 

ت في م٨ت الضًيُت جى٣ذ وجُهغث بدٟٔ ال٣غآن والدج،  و٢هضهم خٟٔ ال٣غآن وألاخاصًث الىبٍى

ِٗل زال٫ عخ لخه ٖلى واإلاضًىت و٦ظل٪ َلب الٗلم في ال٣اهغة باألػهغ، ومٗٓمهم ال ًمل٪ قًِئا َو

خاص الدجاج الخ٩اعهت بؿُِ للٛاًت،  بخؿان اإلادؿىحن وبن ٧ان منهم ًخاحغون ؤزىاء الغخلت، ٖو

٤ ؤؾٍُى ؤو ؾىاع ؤو قىضي ظهبىن بلى م٨ت بٍُغ ؿاٞغون في حماٖاث زم ًىًمىن لل٣اٞلت، ٍو  .َو

ىع، خُث جخُلبال٣اصع منهم ًلخد٤ ب٣اٞلت ٞ و٢ض محز بىع٦هاعث بحن الدجُج الخ٩اعهت  صاٞع

قغاء ما ٨ًٟي مً الؼاص وؤلابل ل٣ُ٘ الصخغاء ختى ؤؾٍُى ومنها ٖبر الصخغاء الكغ٢ُت بلى ال٣هحر 

ومنها بلى حضة بدًغا، ؤما ال٣اصمىن مً ٦غصٞان ِٞؿل٩ىن َغ١ زالزت ؤولها ٌك٤ الخبكت ماًعا بٛىضاع 

، والثاوي ٖلى يٟاٝ الىُل مً ؾىاع بلى قىضي، والثالث مً ؾىاع  بلى الخا٦ت وؤ٦ؿىم بلى مهٕى



29 
 

٣هم بلى الخبكت ٌٗاوي الخ٩اعهت ٤ عؤؽ الُٟل زم بلى الخلى٣ت، وفي ٍَغ مً ؾىء مٗاملت ألاخباف  بٍُغ

ى  ٗملىن في مهٕى اإلاؿُدُىن وبن ؤنابىا منهم َٗاًما مٞى ًعا ٖلى ٖخبت الباب ٦إجهم ال٨الب، َو

ت بلى ؾاخل الُمً ؤو حضة، والخ٩اعهت ًًٟلىن  لت ألا٢ل  ل٨ُؿبىا ه٣ٟاث عخلتهم البدٍغ الغخلت الٍُى

خٗغى الخ٩اعهت للؿغ٢ت زانت مً  ٤ ٚحر مإمىن، ٍو مك٣ت ٖلى ؤن ٣ًُٗىها في و٢ذ ؤ٢ل بٍُغ

ٝغ ًٖ هاالء الدجُج ؤجهم ًدىلىن حمُ٘ ما مٗهم  ُٖ الكا٣ًُت وبضو ُٖبرة والخا٦ت، زانت بٗض ؤن 

٣هم للدج ٖبر مهغ ٖ ل٣ى الخ٩اعهت في ٍَغ لى قاَئ الىُل ٦ثحًرا مً ؤمىا٫ لظهب لؿهىلت بزٟاءه، ٍو

 مً السخاء، باإلياٞت بلى ألاعو٢ت التي ًى٤ٟ ٖليها مً ؤمىا٫ اإلاؿاحض. 

والدجاج الؼهىج ٖلى الٗمىم ٢ىم مجضون صءوبىن، ٦ما ٣ًى٫ بىع٦هاعث، ما صام في بم٩اجهم 

م طل٪ ٣ًخهضون ؤًما ا٢خهاص، ختى ؤجه م ٦ؿب ٢ىتهم بالٗمل ٞهم ال ٌؿخجضون بال هاصًعا، ول٨نهم ٚع

 ؤحغة ه٣لهم ٖبر الؿُٟىت، ٖاثضًً بلى 
ً

اال ًهم ؤن ًضٞٗىا بال ٍع ٌٗىصون ؤصعاحهم مً ؾىا٦ً لٞغ

ا٫ هى ٧ل ما ًمل٩ىه، وهظه الغخلت ج٩لٟهم  الخا٦ت ومنها بلى مهٕى واز٣حن ؤجهم ؾُجضون مً ٣ًلهم بٍغ

بضو ؤن الى٢ذ في جل٪ ألاًام ال حضوي مىه، ٦ما ؤن  ا، ٍو ًُ الهضٝ ؤٖٓم وهى هدى زالزىن ًىًما بياٞ

اعة بِذ هللا الخغام ، و٢ض قاهض بىع٦هاعث خاًحا ؤٖمى ٢ُ٘ حمُ٘ جل٪ الغخلت ختى ونل بلى م٨ت، ٍػ

، ٦ما ؤن وهىا٥ حلـ ٖلى ؤخض ؤبىاب اإلاسجض ٌؿخجضي، وهى ٖلى ز٣ت ؤهه ؾُٗىص مِؿىع الخا٫

ا مً ؤن جاطحهم مٓاهغ الىٗمت. 
ً
٤ زٞى  بًٗهم ًخهٗل٤ في الٍُغ

 ال٣اٞلت ٞةجها ٢ض ؾاعث ج٣ُ٘ الٗضًض مً ألاوصًت اإلامخلئت بمُاه ألامُاع  ؤما ًٖ زِ ؾحر 

ًىهُى( ونلذ  44ؤشجاع الضوم وؤهله مً بضو الهضهضوة، وفي )به ج٨ثر و ختى خُىا بىاصي الصو، 

ُه مسُم ٦بحر للهضهضوة الظًً ٚاصعو  ت، وفي الُىم  هال٣اٞلت بلى واصي ٖضي ٞو مساٞت هجىم البكاٍع

عثِـ ال٣اٞلت م٘ الخجاع الؿىا٦ىُت خى٫ ؤي الُغ١ ًجخاػون، ٞاٞتر٢ا بٗض ؤن ؤنغ الخالي ازخل٠ 

٤ آلازغ ألا٢هغ،  ى٫ عاخت لإلبل مً وهاص وهجاص الٍُغ ٤ ألَا ول٨نهم عثِـ ال٣اٞلت ٖلى ازظ الٍُغ

ا مً حٍٗغٌ ؤهٟؿهم للخُغ، 
ً
ًىهُى( ونلذ ال٣اٞلت واصي ؤعواص،  46وفي )ٖاصوا مغة ؤزغي زٞى

ىع٦هاعث ؤن ًخٗغى لٛضع ؤخض الؿىا٦ىُت ٩ًلٟه خُاجه، ولى خضر طل٪ ما ججكم ؤخض ُه ٧اص بٞو

اء ًملئانفي َغ وٖىاء البدث ٖىه ؤو الثإع له،  الىصًان اإلاىسًٟت، ٦ما  ٣ٍهم ٧ان شجغ الؿضع والُٞغ

ىعة، وفي جل٪ ألاعاض ي  جمخأل باإلااء الىاجج ًٖ اإلاُغ، وخُث جخىاٞغ اإلاُاه جهبذ ألاعى زهبت مٞى

 ض ال٣غصة بحن الصجغ، و٦ظل٪ الٛؼالن وألاعاهب الجبلُت.جىح

ًىهُى( احخاػث ال٣اٞلت حبل ٖغباي لى٣اي وهى خاٞل بال٨أل لٛىاه باآلباع والىُابُ٘  18وفي )

ال٨ثحرة، وحبل لى٣اي مؿ٨ً ٖغب الهضهضوة، ٦ما ؤهه خض مىادي ٞانل في قغ١ الىىبت، خُث 

جهذ ألامُاع في الجىىب مىظ بضاًت ًىهُى في خحن ؤجها حؿ٣ِ في الكما٫ في ًىلُى، وفي الُىم الخالي اج

ذ ٢غب بغ٦ت ماء، وفي ًىم ) ًىهُى( ونلذ  11ال٣اٞلت هدى الكما٫ الكغقي لُمغوا بىاصي ٖمٍى

ال٣اٞلت لىاصي مٗحز، وفي الُىم الخالي بلى واصي ٖؿحر، وجىدكغ في جل٪ ألاوصًت ٢ُٗان الٛىم وؤلابل 

اها الهضهضوة، و٢ض مغث بهم ٢اٞلت مً الهضهضوة ًدملىن مٗهم وؿاءهم في عخ الهم التي ًٖغ

ظ٦غ بىع٦هاعث ؤهه لم جمغ به امغؤة بال ناخذ بهىث ٖا٫ زم ضخ٨ذ ٖلُه،  ت، ٍو وفي ًىم اإلاؼعزٞغ
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ًىهُى( ج٣ضم عثِـ ال٣اٞلت بصخبت بٌٗ الخجاع في ازىاء اللُل لبلٙى ؾىا٦ً في الٛض المخال٦هم  11)

إلاُغ، وفي طل٪ هجان َُبت، و٢ض مغث باقي ال٣اٞلت بىاصي قيخحراب الظي ًمخأل باإلاُاه في مىؾم ا

٦غصٞان الظًً ه٤ٟ حملهم، ٩ٞان ٖلُه ؤن ًغص له بٌٗ الجمُل  ججاع  الُىم ؾاٖض بىع٦هاعث ؤخض

الظي ؾب٤ وؤن ٢ضمه له هظا الغحل ٞدّمل حمله بمٗٓم خمىلت الجمل الىا٤ٞ وؤ٦مل اإلاؿحرة 

الهضهضوة حؿ٨ىه ؤؾغ مً الظي ٞى٣غاب ًىهُى( ونلذ ال٣اٞلت  12وفي ) لؿىا٦ً ؾحًرا ٖلى ٢ضمُه.

٣ه بلى الجبل قاهض بىع٦هاعث  جمض ؾىا٦ً بالؼبض واللبن في اله٠ُ خحن جغخل ٖنها ماقُتها، وفي ٍَغ

،  هاببل ؤ٢غب بلى الخىخل وال ًُلب الهضهضوة من
ً

ٚحر اللبن واللخم وال ٌؿخسضمىجها للخمل بال ٢لُال

اهذ ال٣اٞلت ُٞم بت. ٖو ت عجؼ اإلااء، ٣ٞض ُا ٖضا الؿىا٦ى٦ما ؤجها ال جإل٠ الٛغباء و٦ظل٪ الجما٫ الٍٛغ

ا خاولذ ال٣اٞلت الخهى٫ منهم ٖلى اإلااء، 
ً
بث ا ٞجلب لهم اإلااء، ٖو ًُ وفي الُىم اعؾل ججاع ؾىا٦ً ٖغب

 الخالي ونلذ ال٣اٞلت مكاٝع ؾىا٦ً.

ا ًٖو٢ض جىاو٫ بىع٦هاعث مضًىت 
ً
إ ؾىا٦ً باؾخٟايت مخدضز ٖىض ؤخض  هامى٢ٗ ومٞغ

بدغ ألاخمغ، وبىاءها ٖلى واخضة مً الجؼع التي ج٣٘ م٣ابل الؿاخل، الخلجان الهٛحرة ٖلى ؾاخل ال

ا الغر وبن  باإلياٞت بلى ياخُتها "ال٠ُ٣" التي ج٣٘ ٖلى ًابـ ال٣اعة، ومىاػ٫ ٧ل منهما ومجز٫ ألٚا

ا مىهبه بالخُٗحن مً ٢ِببل والي حضة، ٞهى  خىلى ألٚا  في اإلاُىاء، ٍو
ً

٧ان ًُل ٖلى مىٓغ عاج٘ ممثال

٧ان لؿىا٦ً وا٫ٍ ًخم حُِٗىه مً ال٣ؿُُىِىُت خُىما ؤعؾل ؾلُم ألاو٫ و٢ضًما ٘ له، بمثابت جاب

وفي و٢ذ ٢ُام بىع٦هاعث بغخلخه ٣ٞض ؤضخذ ؾىا٦ً يمً  حىىصه لًمها لؿُاصة الضولت الٗثماهُت.

ؿ٨ً ؾىا٦ً الٗضًض مً والًت وؾُاصة مدمض ٖلي بٗض ؤن اؾخىلى ٖلى الدجاػ مً الؿٗىصًحن،  َو

ومٗهم ؤخٟاص التر٥ ال٣ضامى، زم الخًغ  وهم بما ألاحىاؽ وبن جم الخمُحز بحن الخضاعبت "الخًاعمت" 

ؿُُغ ٖلى قئىن ؾىا٦ً ؤخض ؤبىاء الخضاعبت مً  جغ٥ مدضزىن ؤو ٖغب مً زِ الؿاخل اإلا٣ابل. َو

بلٜ ٖضص ؾ٩اجها ٝ ٢باثلها الخمـ ال٨بحرة والظًً ٌؿمىن "ؤعج٣ُت" بمٗنى ألاقغا ت، ٍو باللٛت البكاٍع

غة والباقي في ال٠ُ٣.  خؿب ج٣ضًغه هدى زماهُت آالٝ وؿمت، ٌِٗل زالزت آالٝ منهم في الجٍؼ

وجمخلئ ؾىا٦ً بالٗضًض مً ؤهىإ وؤنىاٝ الخجاعة ال٣اصمت مً ؤ٢الُم الؿىصان والخبكت 

ىض لؿاخل اإلا٣ابل ؤو ختى مً الهالتي ًخم ه٣لها بلى الُمً وؾاخل حضة، و٦ظل٪ جل٪ التي جإحي مً ا

٣ُا. وال ج٩اص ؾُٟىت جغخل مً ؾىا٦ً لثٛىع الدجاػ والُمً صون ؤن جدمل  خم ه٣لها بلى صازل ؤٍٞغ ٍو

د٤٣ طعة الخا٦ت باإلياٞت بلى ؾل٘ قىضي وؾىاع مً الٗبُض والظهب والخبٜ واللبان وعَل الىٗام،  ٍو

الدجاػ بثمً ضخمت، ختى ؤن ال٣غبت جبإ في  ججاع ؾىا٦ً الظًً ال مهىت لهم ٚحر الخجاعة م٩اؾب

غح٘ طل٪ بلى ؤن الدجاػ ماقُتها هاصعة ل٣لت اإلاغعى، ٦ظل٪ ًخم ه٣ل  ٌٗاص٫ زمً الكاة في ؾىا٦ً، ٍو

خم بُٗها بإيٗاٝ زمنها  ت ؤهجبها، بلى ؾىاخل الُمً والدجاػ ٍو الخُل والهجً، وحٗض الهجً البكاٍع

ؤما ججاع ؾىا٦ً ٞةجهم  ل٨ثحر مً الخُىاهاث اإلاى٣ىلت.ٖلى خُاة ا ٣ًط يس يء الوبن ٧ان الى٣ل 

٣ي مً ؾل٘ الهىض والثُاب والخلي وألاواوي اإلاجز  لُت والؿ٨غ ٌكترون ٧ل ما ًدخاحه الؿى١ ألاٍٞغ

وحٗض ججاعة الٗبُض واخضة مً ؤهم الخجاعاث التي حٗض واللبن والبهل والبلر والخضًض لهى٘ الخغاب، 

٣ُا. ؾىا٦ً مً ؤهم ؤؾىا٢ها في قغ١   ؤٍٞغ
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ومٗٓم الؿًٟ التي جبدغ بحن ؾىا٦ً ومىاوئ الُمً والدجاػ ًمخل٨ها ٢ىم مً ؾىا٦ً 

وحضة، ومالخىها مً البضو، ول٨ً ؤ٦ثر اإلاالخحن مً الهىما٫ وهم ؤوكِ اإلاالخحن في البدغ ألاخمغ، 

ء ؾىا٦ً خ٨ًغا ٖلى  وعبان الؿُٟىت مً ؤهل حضة ؤو الُمً، وج٩اص ج٩ىن الؿًٟ اإلاىحىصة بمٝغ

ء ؾًٟ ؤحىبُت بال بطا ؤ٦غهتها عصاءة الجى ٖلى طل٪،  ٦ظل٪ ٌٗمل ؾًٟ ألاهالي، وال ًضزل اإلاٝغ

ؾىا٦ً بمهىت نُض الؿم٪ واللالا. و٧الٗاصة لم ًبسل بىع٦هاعث بالٛمؼ واللمؼ في ؾ٩ان  ؾ٩ان

ىن لؾىا٦ً،  ٣غي ٞهم ًخمحزون بالجك٘ وال٣ٗى١ وال ًدترم الىاؽ بال ٢اهىن الٛابت وخضه، وال ٌٗٞغ

ال٠ًُ مٗنى، وهم بسالء ختى ؤجهم ًًىىن بثمً ال٣هىة وهى خٟىت مً الظعة ٖلى ناخب اإلا٣هى 

الىخُض باإلاضًىت، بل بجهم ٌٗبرون ال٣ىاة اإلااثُت الٟانلت بحن ال٠ُ٣ وؾىا٦ً ؾباخت ٖلى ؤن ًضٞ٘ 

خدضر مٗٓم ؾ٩ان ؾىا٦ً البك ؤحغ م٣ابل ٖبىعة في مغ٦ب. ا م٘ ٍت ؤم الٗغبُت ُٞخدضزىن بهع اٍو

بت ًٟمىجها.ؤهل ال٠ُ٣ بل  هجت ٍٚغ

 زهًبا بلى الجىىب مً اإلاضًىت ٌٗٝغ باؾم 
ً

ؼعٕ بٌٗ الهضهضوة مً ؾ٩ان ال٠ُ٣ ؾهال ٍو

َى٦غ، ٦ما ؤجهم ًمخل٩ىن ماقُت ٦ثحرة ًُل٣ىجها في مؿاعخها بجبل صثِب وواصًه و٦ظل٪ حبل 

ٗم بهضوئها وحىها الل٠ُُ، لى٣اب، و٢ض ٧ان بجئبل صثِب مضًىت ٌؿ٨نها الباقا في ٞهل اله٠ُ ًى

م مً ؤجهم  ت ٖلى الٚغ وبلى الكما٫ مً ؾىا٦ً جىحض ٢باثل ألامغؤع وهي ٢بُلت في ٖضاء م٘ البكاٍع

٤ بحن ؾىا٦ً ومهٕى لم  ِٗكىن في نٟاء وهضوء م٘ الهضهضوة، والٍُغ ًىدضعون مً حض واخض، َو

٤ بحن ؾىا٦ً وؤؾىان. وألامغؤع و  ا و٢خظا٥، و٦ظل٪ الٍُغ
ً
الهضهضوة ٖلى ٦غاهُتهم ٨ًً مُغو٢

ت ٞةن ٦غههم  م مً ؤن اإلاؿاٞت  للخضاعبتللبكاٍع ت بُنهما مدضوصة، ٖلى الٚغ ؤقض، والٗال٢اث الخجاٍع

إ نٛحر، جتراوح بحن ٖكغة  ت، وهي حبل ٖا٫ مالن٤ للبدغ طو مٞغ لبت ؤهم بالص البكاٍع ِٖ بحن ؾىا٦ً و

 .ؤو ازنى ٖكغ ًىًما

ً ؤمحر ؾىا٦ً ؤن ًبذ  13وفي )  ًىهُى( خُذ ال٣اٞلت ٢بُل ال٠ُ٣ بال٣غب مً آلاباع مىخٍٓغ

الظي ٧ان ًمني هٟؿه ؤن ًبُٗه  بىع٦هاعثفي ؤمغهم، و٢ض ؤحى بالٟٗل وؤنغ ٖلى ؤن ًإزظ حمل 

٨غ لُٗخمض ٖلى زمىه في عخلخه بلى حضة، وؤمام بنغاع ألامحر ايُغ بلى الازخهام للجابي التر٧ي، و٢ض ٞ

ؤن ٌؿخُٟض مً الٟغماهحن الظًً خهال ٖليهما مً مهغ مً ٢ِبل مدمض ٖلي وابىه ببغاهُم ل٨ىه لم 

ا ما ٧ان مىه بال ؤن ؤزغج ًإمً َبإ هاالء البضو ومضي َاٖتهم لؿلُان الباقا،  وبىنىله بلى ألٚا

ا ًخدى٫ بلى َلب الٟٗى  الٟغماهحن بٗض ؤن ؾم٘ ما ؾم٘ مً ؾب وبهاهت، ألامغ الظي حٗل ألٚا

 
ً

ت وزُاب مً زُابه، بضال مً جل٪ التي جدىلذ بلى ؤؾماال بت، بل ؤهضي له حاٍع وبٖٟاءه مً ؤصاء الًٍغ

بصعى بىع٦هاعث بهه اجسظها ٧ي ج٩ىن ؾتًرا له في ججؿؿه ٖلى اإلامالُ٪ وجدب٘ ؤخىا٫ بالص الؼهج بالُت، 

ا ٩ٞان بضون ؤن ًلخٟذ بلُه ؤخض ؤو ٌك٪ ُٞه. وه٨ظا ؤؾخٟاص بىع٦هاعث مً ٖال ٢خه الجضًضة باأٚل

جضص وكاَه  ًظهب بلُه ٧ل ًىم للٛضاء وجضزحن الخبٜ العجمي، ٞخم٨ً مً ؤن ًٟٓغ بالخماًت ٍو

٣خهض في ه٣ٟاجه التي لم ً الحن.دو٢ىجه بمكاع٦خه في َٗامه الجُض، ٍو  ب٤ منها ٚحر ٍع

 
ً

وججهؼ بىع٦هاعث ألن ًغ٦ب ؤخض اإلاغا٦ب اإلاخجهت بلى حضة، و٧ان ًخمنى لى ٢هض اإلاسا ؤوال

ُاوي في مهغ، ول٨ً   في حبا٫ الُمً ومؿخًُٟضا مً ٦خاب ال٩ىلىهُل مِؿذ ممثل اإلال٪ البًر
ً

ال مخٚى
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الخٝى مً خغب الدجاػ وؤن ٣ً٘ ؤؾحًرا في ًض حُىف الىهابُت ُٞدؿبىه حاؾىًؾا مً ٢بل 

ً والظعة، الؿلُا و٢ض ن الٗثماوي حٗله ًخجه مباقغة بلى حضة في ؾُٟىت حٛو بدمىلتها مً اإلاؿاٍٞغ

ا عبان الؿُٟىت بإن ٌُٟٗه مً ؤحغة الؿٟغ وؤمضه بؼاًصا مً البلر والؿ٨غ، و٢ض هضم بىع٦هاعث  ؤمغ ألٚا

ًل ٖلى ع٧ىبه جل٪ اإلاغ٦ب ؤو باألخغي ال٣اعب ول٨ىه ٖلى ٧ل خا٫ لم ٨ًً ًدهل ٖلى مغ٦ب ؤٞ

و٧ان في  مىؾم الدج هًٓغا ل٣غب الؼاثضة اثًما ما حٛو مغا٦بها بدمىلتهاٞخل٪ الٟترة التي ٖبر ٞيها ص

مبر و٢خظا٥  .هٞى

 الرحلة الصابعة: الرحلة من شىاكن إلى جدة

اح اإلاىاجُت  4والغخلت ٖبر البدغ بلى حضة بضؤث في ) ًىلُى( ًخىدى ٞيها الغبان والىىجُت الٍغ

يها ٌؿحرون ٖلى َى٫ ؾاخل البدغ ألاخمغ هدى الكما٫ ًغؾىن في مغافئ نٛحرة  إلجمام عخلتهم، ٞو

اح الكم ها البداعة بسبراتهم ختى ًهلىا لجبل م٩ىع لُإزظوا مً الٍغ الُت خُث ًخىاٞغ اإلااء ٌٗٞغ

ت ؤو ببغ اإلاالخت، وؾُلتهم لٗبىع البدغ هدى حضة،  و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى اوٗضام وحىص م٣ُاؽ للؿٖغ

اح  و٦ظل٪ زبراتهم يُٟٗت لضعحت ال ججٗلهم ًجغئون ٖلى الخغوج بلى ٖغى البدغ ؤو الخٗغى لٍغ

، ٣ٞض ٧ان لها الخ٩اعهت هاهُ٪ ًٖ الٗبُض٦ظل٪ ؤوضر حجم اإلاٗاملت الؿِئت التي ًخٗغى مٗا٦ؿت، 

مىٗىجهم مً ؤن ًسغحىا ٦خبهم باإلياٞت بلى ؾغ٢ت ػاصهم،  البداعة ًجبروجهم ٖلى ملء ٢غب اإلاُاه ٍو

ت مً الضالٞحن وخاو٫ ؤن ًهُض ؤخضها ول٨ىه مى٘ مً ٢بل  و٢ض عؤي بىع٦هاعث زال٫ عخلخه مجمٖى

لغخلت "بالكُش البداعة مٗخ٣ضًً ؤن حغح ؤخضها قام ٖلى الغخلت، ومغث الؿُٟىت زال٫ جل٪ ا

ذ ٣ًضؾه اإلاالخىن الؿىا٦ىُت،  ىث" وهى يٍغ ٣هم مغوا بٚغ ٦ظل٪ عؾى في زلُج صعوعو، وفي ٍَغ

بدهً ؤو بغج ٦بحر زغب ٖلى بٗض مُلحن مً البر، وؤمثا٫ هظه الخهىن ؤو ألابغاج جىحض ٖىض ٧ل 

٤، و٢ض ؤقاع بىع٦هاعث بلى الؿهل الىا٢٘ بلى قغ١ صعاو بالهُٗض اإلا ٗغوٝ باؾم مدُت ٖلى الٍُغ

حن، و٢هت الؼمغص الظي ؾعى مدمض ٖلي  ذ ٖىض اإلاهٍغ ؾهل "الكُش الكاطلي" وم٩اهت الًٍغ

وهدُجتها ؤن جم ال٨ك٠ ٖلى ٢ُٗت مً الؼحاج ل٨ً ؤخًضا لم  4541ال٦دكاٞه ببٗثت جم بعؾالها ٖام 

 ًجغئ ٖلى ؤن ًسبر مدمض ٖلي بد٣ُ٣ت ألامغ.

ل ألاؾىص" بمً ألاعوام اإلاؿُدُحن مً "الجوزال٫ جل٪ الغخلت حٗٝغ بىع٦هاعث ٖلى عحل 

 ٤ ُاهُا لهالر مدمض ٖلي ٧ي ًإطهىا له باإلبداع بلى البدغ ألاخمغ بٍُغ اؾمه "اؾُاٞا" ٢ام بغخلت لبًر

خُث  ًىلُى( بلٛذ زلُج جايه 43عؤؽ الغحاء الهالر، و٢ض صزلذ الؿُٟىت زلُج "الٟجُ٘" وفي )

ت لألمغؤع هذ ال٣باثل التي حؿ٨ً بال٣غب مً جل٪ اإلاغاس ي جظهب ، وزال٫ عؾى الؿُٟىت ٧اجىحض ٢ٍغ

ع٧اب الؿُٟىت ٣ًضمىن لهم اإلااء واللبن م٣ابل ما مٗهم مً طعة وجبٜ، والبُ٘ والكغاء هىا للخجاعة م٘ 

إحي اإلاكترون ًُٞٗىن الظعة ؤو الخبٜ ٞةن عض ى  ًٗىن اللبن ؤمامها ٍو بإن ًدلب البضو هى٢هم ٍو

ت ًمل٩ىن ماقُت بال ٞةهه ٣ًى٫ "٧ا٥" ؤي املالباج٘ خمل ما ويٗه اإلاكتري و  ، وؤمغؤع جل٪ ال٣ٍغ

ماقُتهم بذجت ؤجهم  بل ؤهل ًيب٘ مً خحن آلزغ ًنهبىن لهجىم مً ٢ ٖغيتضخمت ألامغ الظي حٗلهم 

 تهم ممً جدُمذ بهم ؾُٟىت مً ٢بل.ًثإعون مً ألامغؤع ل٣خلهم بني حلض
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غة "حبل  41وفي ) م٩ىع" وؾمُذ ٦ظل٪ ألجها ج٩اص ج٩ىن ٧لها ًىلُى( ونلذ الؿُٟىت بلى حٍؼ

ا  صخغًٍ
ً

ا، وم٩ىع مكخ٣ت مً ٧ىّع ٩ًىّع بمٗنى الٗبىع بلى البر اإلا٣ابل حبال ًً ، ومنها ًخم ؤلا٢إل مىسٟ

اح  هدى حضة وطل٪ ألجها ج٣٘ في ٖغوى ؤٖلى مً حضة ألامغ الظي ًم٨ً الؿًٟ مً اؾخٛال٫ الٍغ

ؿخٛغ١ ٖبىع ال غة م٩ىع لهجماث بدغ ًىمحن بلُلتالكمالُت ؤًما اؾخٛال٫، َو ت حٍؼ خٗغى بكاٍع ، ٍو

غة جباصة،  غة بٛغى  مما ًضٞٗهم للهغوبمً ألامغؤع جإجيهم مً حٍؼ بلى البر، وهم ٌؿ٨ىىن الجٍؼ

وال ًبدغ عبابىت الؿًٟ في ؾىا٦ً الخجاعة م٘ الؿًٟ التي جمغ بها مً ؾىا٦ً لجضة ؤو ال٨ٗـ، 

تهم به يئُلت، ولِـ هىا٥ ٚحر ٖغب الؼبُضًت الظًً وال٣هحر بلى الكما٫ مً حبل م٩ىع، ٞسبر 

ًبدغون بلى الكما٫ مً هظا اإلاىي٘، ٦ما ؤن ٖغب الؼبُضًت صون ٚحرهم ًغؾىن في مغفئ ٖلبت، خُث 

ًىحض اللالا وهى ٦ثحر ٦ظل٪ في مغس ى صه٣لت الىا٢٘ ٖلى عخلت ؤعبٗت ؤًام مً ٖلبت وحىىب حبل 

 م٩ىع.

ذ اهُل٣ذ  42وفي ) مٗها الؿُٟىت هدى البر اإلا٣ابل ٢انضًً حضة، ول٨نهم في ًىلُى ( هبذ ٍع

ضم ٢ضعتهم  الُىم الخالي وحضوا ؤهٟؿهم بلى الجىىب منها بىدى زمؿحن مُل، وطل٪ لجهل الغبابىت ٖو

ٖلى م٣غبت مً حضة  مٖلى اؾخسضام ببغة اإلاالخت، و٢ض جسلو البداعة مً الخ٩اعهت بإن ؤوهمىهم ؤجه

وعاءه ماء، و٧ان هظا الؿلى٥  ى الؿُٟىت بىدى ازنى ٖكغ مُل بإنس وؤقاعوا بلى حبل ًبٗض ًٖ مغ 

ا مً خهىلهم ٖلى اإلااء مً البداعة ٚهًبا، و٢ض ٖاوى هاالء 
ً
اإلاكحن الهضٝ مىه الخسلو منهم زٞى

الم. وفي ) اح حىىبُت،  44في الصخغاء وماث منهم امغؤة ٚو  جضٞٗها ٍع
ً

ًىلُى( جدغ٦ذ الؿُٟىت قماال

حٗل بىع٦هاعث  مماً الؿاخل، و٢ض خضر ٦ؿٝى للكمـ في طل٪ الُىم بال٣غب مختى ونلىا 

٤ والؿُٝى و  هم لألباٍع ١ واإلاال٤ٖ وبن الُضع ًته٨م ٖلى ؤٞٗا٫ ما ب٣ى مً الخ٩اعهت والبداعة مً ٢ٖغ

ذ ٞايُغ البداعة الؾخسضام  ، وفي الُىم الخالي ع٦ضث الٍغ نلى مؿلمىا الؿُٟىت نالة ال٨ؿٝى

ان ع٧اب اإلاجاص٠ً، ختى ٧لذ ؤًضحه ذ قُش اؾمه الكُش ٖمغو، ٖو إ م٣ابل يٍغ م وصزلىا مٞغ

،  ٞما ٧ان مً بىع٦هاعث بال الؿُٟىت مً الٓمإ  ٤ َٝى ؤن ًُلب مً الَغـ ؤن ٣ًله بلى البر ًٖ ٍَغ

مً ٖبُض، وؾاعوا ختى ونلىا بلى مسُم للبضو ٞكغبىا  موجبٗه ٦ظل٪ الغومي وؾىا٦ىُان وما مٗه

ىعي الصخت في نبُدت ًىم )وحضصوا وكاَهم، وصزلىا اإلاضً ًىلُى( في خحن ونلذ  46ىت مٞى

 م.4518ًىلُى  18الؿُٟىت في الُىم الخالي 

 


