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 املقدمة: ثحديد املجهول في مصر القديمة:

 "الغمىن":ـ 

بين ما ؤخلس أهىا ؤطفه ًٓ الٔالم مً آلازاض  مافي الفجىة  الىخابجِهط "أوظه الغمىن" اإلاٌطوحت في هصا 

ت اإلاىخىب ط اإلالٍط بسأ ٓسم الخىافم مً واإلالىضة ًٓ الٔالم.  توالجغطافُا والفلً، وما اهدـفىاه في الخلاٍض ٍو

ت ٓازة ٓلى أنها حٔجي "ػط" أو "غمىن"، مفهىم"الغمىن" شاجه.  ت جترظم ئلى ؤلاهجليًز ، sst3 ولمت وهيفهىان ولمت ملٍط

ازة ما ٌؼخذسم الحطف ألاٌو st3وهي جطجبٍ بيلمت  مما ًجٔل مٔجى اليلمت ، ػببُت بساللت s، والتي حٔجي "كٔب"، ٓو

، وأكبح غير مخاح ألهه ًخومً ما ال ًجب أن ٌٔطفه البـط. ألاولى "ظٔله كٔبا"، "ظٔله غاموا".  وهصا مجاٌ مجهٌى

ت كسًمت وحسًشت أًوا، ئش وان ؤلاله "جحىث" ًخحىم في اإلأطفت، وداكت ولىً الخٌلٕ ئلى اإلأطفت ًم شل ػمت ملٍط

مٕ البـط، وال حتى  خهمٔطفول ـاضن ٌلىبا مىه أن ٌأهه لم ًىً موهىان ضواًخان كسًمخان جىضحان الخىاكل بالىخابت، 

اث ضوماهُت وان اإلالً.  ُٔه وضاء هخاب بب ػالبٌل فيها أميرا زمط هفؼه جماما بؼفهىان ضواًت مٔطوفت مً مذًٌى

 طغبخه في مٔطفت مىكٕ غطف "جحىث".جخومً اهخلازا للملً لػىت،  1800أكسم بحىالي  ،ملسغ، وهىان ضواًت أدطي 

فهىان أضن أظىبُت ٓلى هامف اإلأطفت ولم جىً ألاضاضخي اإلاأهىلت بالبـط ظعء مً هصا اإلاجاٌ اإلاجهٌى ٓمسا، 

ت اللسًمت  ا داضكا، ًمىً أن جيىن "أضن الطب"، اإلالٍط مىً أن ًخٌلب الىكٌى ئليها ظهسا بـٍط ولىً ال ًبسو أن مشل ٍو

ذ أضاضخي الٔالم آلادط والٔالم الؼفلي الخاضظت ًٓ هٌاق ٓمال ئلحازًا. بل ٓلى الٔىؽ، ئش واههصه الجهىز واهذ حٔخبر 

ا داكا مً  ت الحُت جخٌلب هٓى ٌ  الخجطبت البـٍط سون الىكٌى ، جماما مشل الـطوي الخاكت اإلاٌبلت ٓلى مً الىكى ًٍط

هما أن أشخاكا محسزًً بلفت داكت هم مً وان ٌؼمح لهم بالىكٌى ئلى ض اإلاؼئىلين، أو حتى ئلى هبائلى اإلالً، 

ذ ظساضان غطف السفً اإلالىُت حغٌى "بىخاب آلادطة"، واه، 18ألاػطة  ٓلط  فمىص مىخلفألاماهً السادلُت في اإلأابس. 

ت اإلاىظىزة في الٔالم الؼفلي".  وواهذ وهى ٓباضة ًٓ ؿٍطٍ مً اللىض اإلاـطوحت ٓىىانها الٔام "هخاباث الغطفت الؼٍط

 ":اثومىن هصه الىخابمأن "اإلأطفت" هي الٔباضاث الافخخاحُت جحسز 

 "أن حٔطف كىي الٔالم الؼفلي، وأن حٔطف واظباتها؛



؛إلله وأن حٔطف ججلُاتها ل  ْض

ت،   وآلهتها؛ ،أوكاتهاوأن حٔطف ما في وأن حٔطف اللىي الؼٍط

 وأن حٔطف اػخسٓاء "ئله الـمؽ" لها؛

 ألابىاب والٌطق التي ًجخاظها هصا ؤلاله الُِٔم )ئله الـمؽ(؛وأن حٔطف 

 وأن حٔطف مؼاض ألاوكاث وآلهتها؛

 مً ًخلىن الللىاث ومً ٌؼخحلىن الهالن".وأن حٔطف 

ففي هخاب "اإلالً هطاهب إلله الـمؽ" حٔخبر اإلأطفت الخفلُلُت بالٔالم اإلأطفت هىا جيخمي ئلى مملىت الؼماء. و 

في ول الىخاباث  وجخىطض ٓملُت الاػدبٔاز ٓلى أػاغ "ال جسْ أحسا ًطي هصا"ػمت مميزة لصخلُت وػلٌت اإلالً. 

ت للمملىت الحسًشت،  الؼماء ـ ألاضن ـ "وفي زالزُت  ًجب أن ًٌلٕ ٓليها ول الىاغ. للخأهُس ٓلى أن هصه اإلأطفت ال الجىاةٍع

ت في  ًمىً مـاضهتها.ال جحمل مالمح وحطواث الؼماء والٔالم الؼفلي كىي هبيرة  "الٔالم الؼفلي وواهذ الىخاباث اإلالٍط

 . فلٍ اإلاجاٌ جحسز ولمت "ػط" أو "غامى"، بِىما واهذ اإلاـاهس وفلٌى ألاضن جأدص كفت "كٔبت"هصا 

ين، ومً الىاضح أن أضاهِىا الغاموت  ًٓ الادخالفاث  فطق حُض ًىـف هصا اللِؼذ مشل أضن كسماء اإلالٍط

ين اللسماء بالٔالم. ألاػ وجخٌلب الجغطافُا اػُت بين ػُٔىا للمٔطفت، ودبرجىا في الٔالم، وبين دبرة ومٔطفت وظهل اإلالٍط

ذُت شاجُت الىلس، مٕ وظىز ألاػلىب ألازطي في ملسمتها،  ت إلمياهُاث ومحسزاث اإلالازض. جىافط الخاٍض اإلاالحِت اللٍى

ر الفً.فباإلهافت ئلى اإلالازض اإلاىخىبت واإلالىضة،   هلسم هىا ألازبُاث ألاوازًمُت الحسًشت الىفيرة ًٓ هلس الىلىق وجاٍض

 ألاراض ي واللغات:

وان ئٓساز دطاةٍ للٔالم ًمشل أحس الخٔبيراث الطةِؼت ًٓ الخىػٕ ألاوضوبي مىص الٔلىض الىػٌى الٔلُا، 

ٓىسما واهذ ظىىه والبىسكُت جدىافؼان ٓبر البحط اإلاخىػٍ ٓلى مٔطفت ًطق الخجاضة اإلاطبحت ئلى الـطق، والتي واهذ 

ً. اض جذوٕ للحماًت الـسًسة مشل أٓلى جلىُاث اللطن ط أػبمشابت  اػخىـاف ووان "الٔلم" ألاوضوبي ٌٔخبر الحازي والٔـٍط

ا للؼلٌت، وأن أًت ٓلبت أمام هصا اإلاؼعى، ول ألاظمىت وألامىىت بمشابت الىاظب الطةِؽ،  وأي غمىن، ًمشل جحسًا مغٍط

صهطها بأن البـط ال ٌؼخٌُٔىن  وفي آزاض  .وأن هىان ٓىالم ال ًمىً الىكٌى ئليهاالحلٌى ٓلى ول ؤلاظاباث زاةما، ٍو

ٔا، خٔلمت، فان أي اػم كسًم ألضن ًذخلف ًٓ الاػم الصي ؤطفه )حالُا( اإلاجخمٔاث اإلا هما هطي في ًجصب الاهدباه ػَط

شير ٓىاًف الجسٌ البحثي حٌى ألاضاضخي غير محسزة اإلاىكٕ،  ُت. ٍو حُض جطهذ جبسو بُٔسة ًٓ زٓاوي "الٔلم" باإلاىهٓى



وهىا ججس الاهخماماث الحسًشت مجاال ظُسا جفلل باليلماث مفاهُمها ًٓ ٓىاإلاها، اإلاجخمٔاث اإلاخٔلمت أزلت مىخىبت 

 لالدخباض.

ت  بؼبب ججاضب زلافُت أو مىدؼبت. حُض جخٌىض الٔالكت باألضن وجخومً اإلاـاهس في ول اإلاجخمٔاث البـٍط

ألاظُاٌ الؼابلت،  ٓبر باإلهافت ئلى أػالُب الحُاة التي جٌىضث ألاوهاْ اإلاازًت، بل وبؼبب الٌباْ الىفؼُت الفطزًت، 

مىً أن جىضح اللغت ؿِئا ًٓ وداكت أػالُب اإلأِـت في جلً اإلاـاهس.  مسي الٔالكاث الصخلُت والاظخمآُت ٍو

ئش جلسم اللغاث اإلاخٔللت باإلاـاهس مً لغت ألدطي، فطزاث واإلا جطهُب الجملت ذخلفًحُض اإلاذخلفت اإلاحخملت مٕ ألاضن. 

ت ـ التي لِؽ فيها أػماء لخٔبير ًٓ اأػالُب مذخلفت لاإلاذخلفت  إلالىُت واإلالاومت والخٔاًف: فال حؼخٌُٕ اللغت ؤلاهجليًز

ت اللسًمت(، أو أن جىلس هفؽ مـآط الاضجباي مشل اللغت التي جيىن فيها ولمت ألاضن ممصهطة ومإهشت ـ  صهطة )هما في اإلالٍط

جإزط ٓلى هِطة ول وهصا مجطز ظعء واحس مً ؿبىت الٔىامل اإلألسة التي فطوؼُت أو ألاإلااهُت الحسًشت(. مإهشت )هما في ال

ذُت الخاكت ألًت ٓالكت باإلاـهس.  واإلأِـت للمؼىًئش ئن ألاهماي اإلاحلُت فطز لألضن.  جىضح الِطوف الطةِؼت والخاٍض

ً والٔالم، حُض حٔخبر ًطق الؼىً في اإلايان، والحلٌى ٓلى الٌٔام، وال  ،مً الٔىاكط الطةِؼت للحُاةخىاكل مٕ آلادٍط

ذُت ٓلى ول منها، بؼهىلت لسضظت أهه ًمىً  لت حسًشت حٔخبر غير وؼُان هُف جإزط الٔىامل الخاٍض وهُف أن أًت ًٍط

ت  ذُا. هطوٍض الباحض ئلى فٔىس زضاػت ألاماهً اللسًمت، ًمىً أن ًوٌط بالىِط ئلى أوهاْ ألامم التي واهذ مخٌىضة جاٍض

 الؼفط ئلى ما هى أبٔس مً اإلاخىكٕ.

 ـ ألارض في علم آلاثار: لعنة الكتابة:

ت ئؿاضاث هشيرة ئلى  ٔخبر وظىز "أظاهب"ول الٔلىض؛  أضاضخي وؿٔىب أظىبُت فيجلسم الىخاباث اإلالٍط اء  َو بأٍظ

شاث ألاهمُت الىبيرة ولىً اإلاسهف أن بٔى البالز أو الـٔىب ميزة ػمت مخىطضة في الفً اإلالطي الطػمي وغير الطػمي. م

ت فلٍ،  ىن ٓنهم( مىزلىن في اإلالازض اإلالٍط أحي هصا الحىم مما ًلىله اإلالٍط ً )ٍو ىٌبم هفؽ الشخيء ٓلى الىشيًر ٍو

ين.  إلاإضخي ملط، للخحسي باليؼبت وحٔخبر هصه الِطوف مشيرة غيرهم، ولىنهم ال ًحِىن بىفؽ ألاهمُت لسي اإلالٍط

لُا وحتى الـطق ألازوى وبحط ئًجه.  ومً اإلاإهس أن الٔمل اإلاُساوي ألازطي في اإلاىاًم اإلاىاػبت ػُحسز مىاكٕ بٔى، وأفٍط

ت غير اإلاىدـفت أو اإلاتروهت ألاضاضخي "اإلافلىزة" الىبري، وزلافاث ػيانها، وضبما ول،  حتى بل ئن الىلىق واإلاـاهس اإلالٍط

ت ظسًسة ًٓ بٔوها. آلان ًمىً أن جلسم بُا حُض ًمشل السجل ألازطي لألظاهب الصًً ٓاؿىا وزفىىا في ملط هاث حٍُى

ً ًٓ بٔى ػيان الىىبت، وكس جم الحلٌى فٔال ٓلى مشل هصه البُاهاث ملسضا أولُا للمٔلىماث.  تٓو  الفترة الحواٍض

ال ًعاٌ هىان ٓسة ٍ في الىىبت الىػٌى أو الٔلُا. ومٕ شلً، ُ" مً الٔلط البروهعي الىػKerma"الىطما اإلاؼماة 

اث هبري أدطي مً ألاظاهب  ال جعاٌ غير محسزة حتى في السجل ألازطي في ملط في فتراث مذخلفت الصًً واهىا مجمٓى

 اإلالطي.



أهثر  واهذ ألاضاضخي والـٔىب التي واهذ جبسو ق.م.،  1000ئلى  3000حىالي ودالٌ الٔلط البروهعي في ملط، 

 :أهمُت باليؼبت إلالط جخمشل فُما ًلي، حؼب اججاه ٓلاضب الؼآت

 ، ئًجتحٌى بحط   -

 ألاهاهٌى والـطق ألازوى،   -

 ئلى الجىىب )الىىبت ٓلى الىُل(،  -

طة الٔطبُت(،  -  الجىىب الـطقي )بين الىىبت والبحط ألاحمط، وضبما حتى ئلى الجٍع

في بطكت، بل وأبٔس مً شلً ئلى الجىىب ة اإلاُاه مشل ر داكت اإلاىاًم الؼاحلُت وفيوأديرا ئلى الغطب،  -

ت غير اإلاوُافت.   ألاكالُم الصحطاٍو

ت وفي ألالفُت ألاولى كبل اإلاُالز،  لُت زم جىػٔذ اإلأطفت الجغطافُت اإلالٍط هجعء مً "الىِم الٔاإلاُت" ؤلاغٍط

ىن هذى الشاوي هصلً و الطوماهُت،  اًت أٌو ٓملُت مٔطوفت 26ق.م.( مً ألاػطة  595  - 610)حىالي ٓىسما كام الفٓط ، بٓط

لُا.   ومٕ شلً، ًطهع هصا الىخاب أػاػا ٓلى الٔلط البروهعي.للسوضان حٌى ئفٍط

ففُما جىلؼم هصه ألاضاضخي ئلى كؼمين حؼب وظىز أو غُاب الىخابت. ومً حُض فطكت الخحسًس ٓلى ألاضن، 

ًمىً جحسًس مىاكٕ الىشير مً ألاكالُم اإلاالةمت، ألنها مىزلت في  ى،وألاهاهٌى والـطق ألازو ئًجتًخٔلم بمىاًم بحط 

ت،  ين ًٓ زلافاتها. ملازض مىخىبت أدطي بذالف اإلالازض اإلالٍط فلس واهذ زلافاث بحط ئًجت باإلهافت ئلى هـف ألازٍط

ين في الٔلط البروهعي لمٔطوفت  لت غير مباؿطة ق.م.( 1000ـ1500اإلاخأدط ـ حىالي ) لملٍط بسو أن  .أًوا كبل شلً، وبٌٍط ٍو

ب ٔٓىسما واهذ جلباليؼبت إلالط كبل الٔلط البروهعي اإلاخأدط، مىٌلت ألاهاهٌى وزظلت والفطاث واهذ "أضها مجهىلت" 

با وكٍطق.م.، ومىاز أدطي ممازلت.  14في اللطن ، جل الٔماضهتضػاةل زوضا ضاةسا في الٔالكاث السولُت التي جِهط مطاػالتها في 

وألاضزن ـ ٓلى اجلاٌ مؼخمط مٕ ملط ًىاٌ الٔلىض ػىضٍا ولبىان وئػطاةُل:فلؼٌين مً ملط، واهذ أضاضخي "الـطق" ـ 

ذُت وما كبلها.  اإلاـاض ئليها في الىخابت والفً اإلالطي فهىا ًمىً جحسًس أماهً الٔسًس مً السٌو وألاماهً والـٔىب الخاٍض

والـطق ألازوى حـير ئلى ملط بلىضة بحط ئًجت  اإلاخاحت في ٓالممً السكت. وبالٔىؽ، فان اإلالازض اإلاىخىبت  بلسض هبير 

ت ئلى ول منها.  بسو أن ٓالم اإلالازض اإلاىخىبت مدؼم في حس شاجه. جدىاػب بلىضة أو بأدطي مٕ ؤلاؿاضاث اإلالٍط ولىً ٍو

 احس فلٍ، وهى ملط.مـاول الخحسًس جخوآف ٓىسما جأحي الىخابت مً ملسض و 

ًخم ئهخاط هخاباث محلُت، أو أما في مىاًم الـماٌ الغطبي، والغطب، والجىىب، والجىىب الـطقي مً ملط، فلم 

ا وألاهم مً شلً أن مِٔم هصه اإلاىاًم لم حؼخىـف ، حتى بٔس ٓلط البروهع. ٓلى ألاكل لم جلل ئلُىا ئن ظُسا، أزٍط

ت، ضبما واهذ أوضح ألامشلت ٓلى وان هىان اػخىـاف أكال. ومً بين  البالز أو الـٔىب التي جِهط في اإلالازض اإلالٍط

 هىلت جخمشل في: اإلاىاًم اإلاج



لُت أو الٔطبُت ٓلى البحط ألاحمط؛  -  "بىهذ"، التي جلٕ في ميان ما ٓلى الـىاًئ ألافٍط

لُت هبيرة أٓلى نهط واواث Iremئضم  -  )ؿماٌ الىىبت(؛ ، Wawat، وهي مىٌلت ئفٍط

ين أًوا(؛  Kushىؾ وو - ين اللسماء وألازٍط  )وػٍ الىىبت( )وان ول مً واواث ووىؾ مٔطوفين لسي اإلالٍط

ىن ٌـيرون ئلى وأديرا لُبُا في الغطب،  - ذُت مٔلسة. ففي ألاكل، وان اإلالٍط "اللُبُين" والتي جمشل كىضة جاٍض

ملٌلحان مىفلالن، ولىنهما واها ٌؼخذسمان  وهصان، Tjemehuجِـِىى  أو  Tjehenu  "جذُىى أنهمٓلى 

ُهط دلٍُ مً أػماء الـٔىب بلىضة مفاظئت وؼبُا في ق.م.،  14بلىضة جبازلُت. ولىً مىص اللطن 

ت  بى مشل :  السجالث اإلالٍط ف )مً أػالف الاػم الُىهاوي لُبُا(  Libuأو لُبى  Ribuٍض  Meshweshومـَى

 ...ئلخ

ت، بسأ أًوا ُهىض ؤلاؿاضاث ئلى ما  وبالٔىزة ئلى الـماٌ، ومٕ بساًت ُهىض "اللباةل" اللُبُت في الىخاباث اإلالٍط

ىن بأنهم ػيان ٌؼمُه اإلاإضدىن  ت"، التي ٌٔطفها اإلالٍط ألاضاضخي ألاظىبُت "في البحاض"، أو اإلأاكطون "الـٔىب البحٍط

ق.م.،  1209حُض اهومذ ؿٔىب ٓسًسة منها ئلى اللُبُين في غعو ملط في حىالي "ٓلى ظعضها". ٌِٔـىن الؼيان الصًً 

اث ظسًسة جُاضا مهاظطا، ٌٔخلس بٔى الساضػين أهه أزي ئلى ػىت  20وكس جم كس هصا الغعو، ولىً بٔس  ؿيلذ مجمٓى

وئن وان فاؿال، ٓلى ملط انهُاض ألاوهاْ الؼُاػُت في الٔلط البروهعي اإلاخأدط في ألاهاهٌى والـطق؛ وئلى هجىم كىي، 

لذ مىاًً هصه الـٔىب مجهىلت، شاتها.  في بحط وضبما واهذ جمخس غطبا حتى كللُت وػطزًيُا، وضبما واهذ مىدـطة ُو

لى ؿاًئ ألاهاهٌى في البحط اإلاخىػٍ.  م بلفت ٓامت. وكس جم جحسًس بٔوهم ٓلئًجت ٓو حُض ى أنهم مً ػاللت ؤلاغٍط

ر، ًبسو أنهم ُهطوا فجأة في سجل  ئؿاضاث وحـمل الىخاباث اإلاخاحت مً الـطق ألازوى هما ػلٌىا مىه فجأة أًوا. الخاٍض

 ٌ ساء أحُاها في سجالث ألاهاهى ت، وئلى ألٓا ٔخبر هصا مجاال وؿماٌ غطب ػىضٍا.  الحُصُت ئلى بٔى الـٔىب البحٍط َو

ُهىض ُهطث مسضػت مىافؼت لخفؼير مٕ وظىز أزلت ػلبُت في السجل ألازطي. وهدُجت لصلً، دوبا للبحض، ولىً 

ت"  بلا لهصه الطؤٍت، هدُجت، النهُاض ؤلامبراًىضٍت الحُصُت.  با، ولىىه وانىً ػبًلم  ٓلى أهه"الـٔىب البحٍط فان ًو

اث بحاضة الجعض والـىاًئ اهتهعوا فطكت الفـل ألامجي ٓبر ألاهاهٌى والـطق  حتى ادخفاء ؤلامبراًىضٍت التي واهىا مجمٓى

اث اإلاطاوغت ًفترػىنها.  ت واإلالازض اإلاىخىبت ٓنها.وجىضح هصه اإلاجمٓى ٌت ألازٍط  ملسض الغمىن ـ أي وظىز فجىة بين الخٍط

 ـ القوائم الطبوغرافية:

ألالفُت الشاهُت ق.م.  وفي أواةلُهطث ؤلاؿاضاث ئلى ألاضاضخي ألاظىبُت في وكذ مبىط ًطظٕ ئلى ألالفُت الشالشت ق.م.، 

اللٔىت لحماًت  جمازُل كللاٌ كغيرة حؼخذسم في ًلىغهخبذ كىاةم جفلُلُت بأػماء ألاضاضخي ألاظىبُت وحيامها ٓلى 

لت مإزطة في "كىاةم ًبىغطافُت".  ت بٌٍط ولىً جىظس فجىة اإلالً والبالز. ومٕ شلً، واهذ أػماء ألاماهً ألاظىبُت مجمٓى

خي،   هخابت الغالبُت الِٔمى مً ألامشلت الباكُت في اإلاملىت الحسًشت والفتراث الالحلت. حتىفي السجل الخاٍض



اث ألاػماء وحـمل هصه اللىاةم الٌبىغطافُت أحُاها  ازة ما جىِم مجمٓى في مئاث مً الـٔىب وألاماهً. ٓو

اث مخميزة ظغطافُا: ؿمالُت، ؿطكُت، ظىىبُت، وغطبُت.  ت ُاغ، وال حـير هصه اللىاةم ئلى ملمجمٓى حُض حـمل مجمٓى

مىً أن جلٕ ألاماهً اإلاحسزة بسون وظىز أي جمُيز واضح بُنها. مً حُض أحجام مؼاحاتها وػيانها، هبيرة مً اإلاىاًم  ٍو

زادل هُاهاث ئكلُمُت أهبر مصوىضة كبلها في اللاةمت اإلاىاػبت. وال ًمىً افتران اإلاىٌم والخىظَٕ اإلاياوي ليل أػماؤها 

 جحخاط ئلى اػخيباي.ولىنها كاةمت، 

بسو أن نهاًت الؼعي اإلا الصاث، أو اهدـاف والطحلت ٓبر ألاضاضخي الغاموت في ملط اللسًمت ػدخمشل في  ٔاكط ٍو

ت.  في اث لالهخلاز مً الٔلىم الىعي شي الىلس الصاحي بالخحسًس، مشل مِٔم الطحالث اإلاازًت والفىٍط خٔطن ٓلم اإلالٍط ٍو

بت مىه، واهفلاله ًٓ ٓلم ٓخمازه ٓلى الىخابت والفً، الاظخمآُت ألادطي ٓلى ئفطاي ا علخه ًٓ الٔلىم ألادطي اللٍط ٓو

ِهط هصا اإلاجلس كىة هصه اإلالازض اإلاىخىبت والفىُت، آلازاض الىِطي.  والحاظت ئلى ئزماظها في زضاػت اإلااضخي، بـطي أن ٍو

 ر مىه.بأهبلىضة مشل مومىنها ٓلى ألاكل، ئن لم ًىً ػُاكها ًسضغ  ، وأنًِل ػُاكها مىِىضا

 ـ املفهوم املصري للعالم: 2

ين اللسماء للٔالم في واحسة مً أكسم الخطاةٍ التي جلىض الٔالم ٓلى أهه مؼخسًط. وبالطغم  جخلخم ضؤٍت اإلالٍط

ً اللسماء للٔالم ولليىن مً بٔسه ال جخٌابم جماما مٕ الحلُلت الت ئال أنها ال جعاٌ ي ؤطفها الُىم، مً أن ضؤٍت اإلالٍط

 جيامل وأكالت دُالهم.جمشل ؿهازة ٓلى 

ر اإلالطي اللس ىاٌ الخاٍض ومٕ شلً، ٌٔخبر مسي اهدـاضه بين وان هصا اإلافهىم مىحسا في جفاكُله ألاػاػُت. م، ًًو

ين أمطا غير م ت للٔالم ـالىلىق واللىض الباكُت  ٔخبر حُض ح. إهسظمُٕ اإلالٍط  ـ التي جلىض أو حٔىؽ الطؤٍت اإلالٍط

ت واإلالابط، مللى  با ٓلى الىخاباث الجىاةٍع وحٔخبر هصه بٔض. غمىن الخلم والخىهُح واهذ بمشابت دلفُت ل ئشضة جماما جلٍط

ت اإلاخٔللت بالحُاة الُىمُت،  ُت التي جمشل مشل الطواًاث والىلاةح والؼير الصاجؤلاؿاضاث أكل اهدـاضا في الىخاباث السهٍُى

ت اللسًمت،   التراجُل والللىاث كبل ٓلط اإلاملىت الحسًشت.وهازضا ما واهذ جِهط في مِٔم هلىق الىخابت اإلالٍط

ضؤٍت الٔالم اللسًم اإلاىكىفت ػلفا جمشل فلٍ اإلأطفت وفي هصا اإلاجاٌ، ًمىً أن ًيىن لىا مبرض في اػخيخاط أن 

ت ٓامت. اإلاخذللت للللت اإلاخٔلمت.  ين والحطفُين  فمً اإلاإهس أنومٕ شلً، ٌٔخبر الخفىير ػمت بـٍط في ملط اإلاعآض

هم اإلاخٔلمين، وجىضح ألازلت اإلاحسوزة اإلاخاحت كس هِطوا ئلى الؼماء لُال بىفؽ الفوٌى الصي وان لسي مٔاكطياللسًمت 

لت. أنهم  ين الٔازًين ضأوها بىفؽ الٌٍط  الخفلُلي للٔالم اإلاسضن في اللىض والىلىقالفهم وضبما لم ًىً لسي اإلالٍط

ولىً بٔوهم وان ٌؼمى بأػماء بٔى آلالهت في وكذ مبىط مً اإلاملىت اللسًمت، بما ٌٔىؽ اهدـاض السًيُت اإلاخذللت، 

ضؤٍت ة في أػاًير مُٔىت ئلى أنها حٔىؽ ـفط أن هصه اإلأطفت ال ًبسو أنها واهذ موحـير حلُلت اإلأطفت بٔىاكطه الطةِؼت. 

 ٓلُسة زًيُت كاغتها الىذبت اإلاخٔلمت.ت ؿاتٔت، ولِؼذ مآ



ت وهىصا ًمىىىا أن هلٌى ئن  ت في اإلالازض اإلالٍط ؿاتٔت بين ول ػيان ملط واهذ اللسًمت كىضة الٔالم اإلاحفُى

لذ زابخت بال حغُير ًىاٌ اللسًمت،  ر اإلالطي.بٔىاكطها الطةِؼت ٓلى ألاكل، ُو  الخاٍض

 

 

 ألادب املصري:ـ السفر والخيال في  3

خي. ط ًمىً اهدـاف هماشط مذخلفت لٔ ت ٓبر جٌىضها الخاٍض حُض ن اإلايان بىهىح في الىلىق ألازبُت اإلالٍط

خاًخطح مً حؼلؼلها  ت ه يلخاٍض جي بين ملط هأمت والىخاباث اإلالٍط ذٌاب زلافي. فاشا واهذ هخاباث وظىز اهفلاٌ جسٍض

ىاإلاملىت الىػٌى " أكبحذ  كطها الخالُت الخمؼت ٓـط فذالٌ  ألنها جطهع ٓلى الهطم الطػمي للمجخمٕ اإلالطي، ُت"،ًو

ت أهثر "فطزًت" بمٔجى الخحطض مً اإلاخٌلباث الؼُاػُت.  اض أن ألافيوهصلً أكبحذ أهثر "ٓاإلاُت"، بمٔجى الىخاباث اإلالٍط

الٔالم الُىهاوي في حالت البروهعي اإلاخأدط، و وألاػالُب أكبحذ أهثر كطبا مما وان ًحسر في الـطق في حالت الٔلط 

ُلُت.  ُهىض أزبُاث الطواًت في اإلاملىت الصي اػخمط حتى خُالُت الطحالث الهخابت وبسأ الخٌىض هحى الىخاباث السًمًى

ً اإلأاكط، حتى وكل أديرا ئلى شضوجه في أها في أفياض الحسًشت، والتي ًىظس بٔى  ألازبُت في النهوت زب بالز ما بين النهٍط

ت حـترن مٕ الىخاباث ألادطي في ٓالم البحط اإلاخىػٍ في ٓسز هبير مً  الحلبت اإلاخأدطة، ٓىسما أكبحذ الىخاباث اإلالٍط

 ألاػالُب اللللُت ومالمح اإلافاهُم.

ت أكبحذ "ٓاإلاُت" ال ٌٔجي أن ابالىخوبالٌبٕ فان اللٌى بأن   جٌىضها مؼخٔاض مً الترار ألازبي ألاظىبي.ت اإلالٍط

ىُت لم حٔس جلٔب السوض الىبير الصي واهذ جلٔبه ولىً هصا اإلالٌلح ًخومً أن  ً الحيز ألازبي. الاهخماماث الًى في جيٍى

باالهفلاٌ ًٓ أػالُب جمشُل العمان الخللُسًت، حُض أكبح هصا الحيز في ول ميان في ٓالم البحط اإلاخىػٍ ًخميز 

ط" إلحالٌ الٌبىغطافُا السافئت واللجىء ئلى الحيز الخذُلي أو الخلىضي.  لألػاًير ألاوضوبُت حُض اػخغل ُهىض "الخىٍى

ت، واػخغلذ الاجلاٌ بأؿياٌ الترار ألازبي اإلاجاوضة لخغُير الجغطافُا  محل الجغطافُا الباضزة في الطواًاث البىضظىاٍظ

تالىاكُٔت لطحالث اإلاملىت الىػٌى   اإلاخأدطة. ئلى الٌبىغطافُت الخذُلُت في الطواًاث اإلالٍط

 ـ ثحديد موقع بالد بونت: 4

ير السًيُت بٔس اإلاملىت الحسًشت، بغى الىِط ًٓ بٔى الاػخصىاءاث ًذخفي اػم "بىهذ" مً الىلىق غ

لُا، بالز فاشا واهذ ت. لالللُ زم ًمىً جفؼير هصا باهلٌاْ الٔالكاث بالبالز الىاكٔت ظىىب أػىان، بىهذ مىٌلت في ئفٍط

ومٕ شلً، بىهذ. بالز ، زم ُهىض هُان كىي في الؼىزان ًمشل حاظعا بين ملط و 26دالٌ ألاػطة ئٓازة الغعو اإلاحسوز 



ؤلاؿاضة ئلى "الحسوز بحطا ٓلى ألاكل دالٌ الحلبت الُىهاهُت، ال جعاٌ هىان هلٌخان بال جفؼير: ث جلاال س ٓىزة الابٔف

 وهطوب بٌلُمىغ الٔاؿط ئلى "بىهذ" أو ٓبرها.  ،الىىبُت"

طة الٔطبُت ٓلى البحط ألاحمطأما ئشا  مً البتراء الٔطبُت حتى  ،واهذ "بىهذ" جحخل الجعء الغطبي مً ؿبه الجٍع

طة مط فمىص اللطن الشامً كبل اإلاُالز، ًمىً أن ًيىن هىان جفؼير أهثر جماػيا. الُمً،  ث ٓالكاث ملط بـبه الجٍع

والتي ال ٌٔطف الغطباء ىكٌى ئليها حتى مً أكطب هلٌها، وػيانها بخغيراث مهمت. فهصه ألاضن ـ التي وان ًلٔب الالٔطبُت 

لى اجلاٌ مؼممالً كغيرة مً ججاض اللىافل،  ٓنها الىشير ـ أكبحذ مىٌلت جحخلها خمط بالـطق ألازوى، وجخحىم في ٓو

ت الٌ لت مىِمت، وأكبحذ جطجبٍ جحسًسا بهصه الٌطق.طق الخجاٍض ت بٌٍط  للمىاز الٌٍٔط

ئال أهه ًطجبٍ بحلُلت واهذ ومهما وان ٓسم زكت اإلايان اإلاحسز إلاىكٕ بالز "بىهذ" في اإلاملىت اللسًمت وما بٔسها، 

ذُت أو الصخلُت دالٌ اإلاملىت جعزاز وهىحا ٓبر اللطون.  ومً اإلاهم أن "بىهذ" واهذ جِهط فلٍ في الىلىق الخاٍض

ازة هٌاق البٔشاث ئلى هىان. حتى اإلاولىنها لم جِهط في الىلىق السًيُت اللسًمت،  ملىت الىػٌى، وشلً ٓىس بساًت ٍظ

ال ًخومً أن هصه البالز واهذ مجطز شخيء  ولىً اكخلاض ُهىض اػم "بىهذ" في الحلبت اإلاخأدطة ٓلى الىلىق السًيُت

 اإلالسغ.، هما هى مخىكٕ منها هحامُت للترار كسًمتحلب ئش ئن هصه الىلىق جحفّ مفطزاث غامى ادخفى في النهاًت. 

 ـ بالد بونت: املشاهد الجغرافية والثقافية والفنية: 5

ط كبل محاولت الجغطافي هالوزًىغ بلٌمُىغ في اللطن الشاوي اإلاُالزي أن  ًطػم الٔالم اإلأطوف، ًبسو أن جلٍى

ين اللسماء للٔالم وان ًلخلط ٓلى  ت لليىن ألغطان ملسػت. فبسال مً جىهُح اإلاؼاضاث اإلالٍط ألاضهُت، اللىض الطمٍع

أو ًطق وبىاباث الٔالم الؼفلي، وول واهذ هصه اللىض تهسف ئلى وكف اإلاؼاض الُىمي للـمؽ ٓبر ػماواث النهاض واللُل، 

ٌت ظُىلىظُت مفللت ظسا إلاىٌلت اػخذطاط الصهب ٓلى أوضاق البرزي ، )بطزًت جىضًٍ( شلً إلاللحت اإلاُذ. وباػخصىاء دٍط

، بالطغم مً أهه مً اإلاحخمل أهه مً ملط اللسًمت كبل الٔلط اللسًم اإلاخأدطلم جلل ئلُىا دطاةٍ باإلأجى الحسًض 

ت.  ت وججاٍض وان الباحشىن هِطا لٔسم وظىز مشل هصه الخطاةٍ، لىً و واهذ هىان دطاةٍ إلاىاًم أظىبُت ألغطان ٓؼىٍط

للٔالم اإلالطي باػخذسام كسض هبير مً اإلألىماث اللسًمت، بما في  دطاةًٍىاٌ اللطهين اإلااهُين ًحاولىن ئٓازة جطهُب 

ت واإلاىاز الخام شلً كىاةم أػماء ألاماهً ألاظىبُت،  ت ٓلى اإلاىخجاث الخجاٍض ومـاهس الاهخلاضاث البُٔسة، والـىاهس ألازٍط

 اإلاؼخىضزة.

ين ٓلى  خمشل أفول ججؼُس للسضة الفىاهين اإلالٍط في جىزُم الخىْى الٌبُعي والبـطي لخسمت الفً السًجي ٍو

مىٌلت ًُبت مٔبسها الجىاةعي، الصي ًلٕ في جمشُالث حملت اإلالىت حدـبؼىث ئلى بالز بىهذ، واإلاىحىجت ٓلى ظسضان 

هىض مجخمٕ مً االغطبُت اإلأطوفت باػم السًط البحطي.  طها لحاهم بالز بىهذ وظوظخه البسًىت، ُو إلاؼاهً واإلاـهىضة بخلٍى

بت ٓلى ملط في ٓلط حدـبؼىث مشل العضافت  ووحُس اللطن. اإلاؼلىفت باللف، وغابت مً ألاشجاض الىازضة، وحُىاهاث غٍط



لت زمُىت مً بحمى الطحلت بالؼفً ئلى بالز بىهذ، والٔىزة بهصه الؼفً محملت  للمٔبس حُض ًلىض الحاةٍ الغطبي

 وبُى الىٔام. البابىن والفهىز، كطوزو  ،والٔاط والخبر،، والبذىض، ألاشجاض الحُت، وهخل دـب ألابىىغ

لى ٓىؽ البالز ألادطي اإلاحٌُت بملط، في ػىضٍت وفلؼٌين ولُبُا والىىبت، والتي دوٕ ول منها في وكذ ما  ٓو

 فبالطغم مً آالفواهذ الٔالكت بين ملط وبالز بىهذ مذخلفت جماما. أو واهذ ملط جماضغ الؼُازة ٓليها، لؼُازة ملط، 

ا إلالط. بل ئن مً الخجاضة غير اإلاباؿطة واإلاباؿطة أحُاها الؼىين  مٕ بالز بىهذ، ال ًىظس زلُل ٓلى أنها دؤذ ٓؼىٍط

ال ًأدص ؿيل الغعو، بل ٌٔىؽ الخبازٌ الطػمي بين مبٔىسي البالي اإلاليي مـهس بالز بىهذ الـهير في مٔبس حدـبؼىث 

 اإلالطي والحيام اإلاحلُين في بالز بىهذ.
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ذُت لِهىض لُبُا، غير الىـ امؼت حُض ػمح بازضان مسي جسدل ف ألازطي لللٔت غطبُت هبيرة اللىضة الخاٍض الٓط

ر ألالفُت الشاهُت اإلاخأدطة إلالط ولُبُا الحلبت. وهىصا ًمىً آلان كطاءة  لًفي اإلاىٌلت، والللط اليؼبي لخ بلىضة أزق، جاٍض

 الخفاكُل غاموت.حتى ئشا ُلذ 

ىز ؿٔب ملطي مؼخلط، وؿٔب ظمٕ و وفي ألالفُت الشالشت وأوادط الشاهُت، وان البلسان مىفللين ئلى حس بُٔس، 

حُض جمشل اإلاحطن الطةِؽ للخغير في أًاح باالػخلطاض في الصحطاء الغطبُت. ق.م.  1400ي مخىلل، ولىً حسر شخيء بٔس بلُ

وان هىان ججاض، وضبما وان  ،ق.م. 14وبحلٌى اللطن ػٍ في أوادط ٓلط البروهع، ُهىض زاةطة للخجاضة ؿطق البحط اإلاخى 

طة ت ـ زاةمت أو مىػمُت ـ ئلى . Bates بُدؽ هىان حـغُل مٔازن ٓلى ظٍع حُض أزي ُهىض مؼخٔمطة أو مؼخٔمطاث ججاٍض

ً و حغُير جىاظن الهُاول الاكخلازًت والاظخمآُت والؼُاػُت اإلاحلُت،  حفع ُهىض الخجاض هٔىاكط اكخلازًت ٓلى جيٍى

وضبما وان ُهىض الخجاض ػببا في ظصب ظمآاث لم جخميز بالىكٌى ئلى اإلاىاضز زادل ظمآاث ٓطكُت مىظىزة، "ًبلاث" 

حُض ًبسو  ،وواهذ اإلاىافؼت الاكخلازًت ػببا في اللطاْ هما ًخطح مً بطزًت الٔماضهتمً كبل. في اإلاىٌلت جىً مىظىزة 

ىين في ججاضة  أن ين و ؿٍط ومٕ حسور هصا الخٌىض اإلاِؼُيُين الُىهاهُين ـ أغاضا ٓلى اللُبُين. ؿطق البحط اإلاخىػٍ ـ اإلالٍط

ت: الٔؼىطي، ُهطث  ف و أػماء ظسًسة في اإلالازض اإلالٍط ين في اللطن . Libuلُبى مـَى هطث اػخجابت اإلالٍط ق. م  13ُو

ت أم الطدم. باوـاء  ت حسجل هجاح ألاػطجين كلٔت هبيرة في ظاٍو ىاٌ كطن واهذ الىخاباث اإلالٍط في كس  20و  19ًو

 .ُهط اللُبُىن ػازة ٓلى ملط _ ق.م.  945ئلى 1070حىالي _  12ولىً في ٓلط ألاػطة محاوالث هجطة اللُبُين ئلى ملط، 

ر جٌىض الـٔىب ألادطي.  ر وجىاٍض مىً اػخيخاط دٌىي ٍٓطوت مـترهت بين هصا الخاٍض ففي ئًاض الٔالكاث ٍو

ت اللسًمت،  ق.م. مً ظاهب زولت  همٍ ممازل في الىىبت السهُا في أوادط ألالفُت الشالشتوظىز ًمىً جلىض الخاضظُت اإلالٍط

ت الىىبت، شاهُت، ال. ودالٌ أواةل ألالفُت هىبُت مىحسة ُهطث ئلى الىظىز هىدُجت ظعةُت لهصه الخجاضة احخلذ اللىاث اإلالٍط



هطث ػلؼلت مً ق.م.، ٓىسما ُهطث زولت هىبُت أهثر  17ولىنها جطهذ بحلٌى نهاًت اللطن حتى الـالٌ الشاوي.  حلىن ال ُو

 ملىهها هافي غعو ملط، حُض حىمق.م.، هجحذ ئمبراًىضٍت هىبُت مخأدطة  8. وفي اللطن Kermaهطمت كىة مً ملط في 

ت هلبذ في لىحٓلى  Piyeبحي  اإلالً الىىبي. وهىان حسجُل لالهخلاض الصي حلله 25باػم ألاػطة ػىت  50إلاسة  ت جصواٍض

ٌى الىظىز اللُبي وان ًفىق هشيرا هصا ولىً ال ًىظس اهخلاض لُبي ممازل مىخىب،  .Barkalظبل باضواٌ  ولىً هٌاق ًو

ين، ٓالكاث ملط بجيرانها الغطبُئٓازة بىاء الىجاح الىىبي اإلالمىغ. ولىً ٌؼخٌُٕ الىـف ألازطي في ألاضاضخي اللُبُت 

 والتي أزث ئلى ٓىف الاحخالٌ مً الجاهبين.
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، فوال ًٓ ًمىً اللٌى ئن حٔلُس مىهْى ؿٔىب البحط ًمشل اللٔىبت الىبري في ئٓازة جطهُب زلافاتها

مىً أن ًلٌى البٔى ئن ألامط لِؽ هصلً، أكىلها.  والاهخماماث وئن ألازلت الىلُت اإلاخاحت حٔخمس ٓلى اإلافاهُم ٍو

ت وجمشلها مىً اللٌى أًوا ئهه ال ًىظس "ؿٔب بحطي" واحس،  لىضة.بالىم وال اإلالٍط ، وئن هصا مجطز ملٌلح ملطي ٍو

ت مً ألاحسار اإلاذخلفتجفؼير"ًمىً أن ًيىن بمشابت  ت مً الـٔىب " إلاجمٓى : وبىاء ٓلى هصا ، فلس وان هىان مجمٓى

ىن مٔا جحذ مؼمى التي ظمٔها اإلا  صًً مً البحط"."ألاظاهب اللٍط

فيل ألازلت اإلاخاحت ًٓ ومٕ شلً، فان ألازلت الىلُت والخمشُلُت اإلاخاحت ًمىً أن جبسو محيرة في حس شاتها. 

ت،  ت التي اهدسحذ ؿطق البحط بل ئن هلىق اإلالً ضمؼِؽ الشالض جلف أػماء ألاماهً والحيام ملٍط الـٔىب البحٍط

ت جحسز دمؼت ٍ، وكوذ ٓلى السولت الٔخُاإلاخىػ ىن. وبالطغم مً أن الىلىق اإلالٍط لت هىان، حتى هعمها اإلالٍط

 ؿٔىب مذخلفت، ئال أن اإلاـاهس الخمشُلُت اإلالاحبت حٔطن ازىين فلٍ.

ت هي الؼبب في فهمىا  ولىً ضبما واهذ الٌبُٔت البؼٌُت للمىهجُاث اإلاٌبلت ٓلى "غمىن" الـٔىب البحٍط

تراف بأن مطوض كطهين مً العمانالحالي غير اإلاىاػب لألحسار اإلأىُت.  جب الٓا هىض الىشير مً اإلاجلساث  ،ٍو الحسًشت ًٓ ُو

ففي ظمُٕ الحاالث، اػخذسم الباحشىن ول  الجسٌ اإلاؼخمط.ت و وٌطباإلازلت الىشير مً ألا أزي ئلى ُهىض  ،ؿٔىب البحط""

ت. ظمُٕ الفتراث العمىُت ألازلت اإلاخاحت مً  ولىً مً الىاضح أن هىان حاظت ئلى في محاوالتهم لخدبٕ الـٔىب البحٍط

ت مً  ت اإلاخاحتمجمٓى . وجخىافط هصه اإلابازب في ٓلم آلازاض وهلس الىلىق اإلابازب اإلاىهجُت إلأالجت ألازلت الجعةُت واإلاخىٓى

ذُت.  ت مً اإلاإضخ أن الخاٍض ذُت اإلأُاٍض ذها. حُض جخٌلب مماضػاث الجغطافُا الخاٍض ًدىاٌو الىلىق في هىء ػُاكها وجاٍض

ت   مىاكـت.ئًاضا لل وألازلت اإلاازًت اإلاخٔللت بالـٔىب في ول مىٌلت، ًجب أن جمشلوألاهم مً شلً أن ألازلت ألازٍط

جب أًوا جحسًس ألاهمُت اليؼبُت التي ًجب أن جمىح  اإلاصحىبت بمٔلىماث للىلىق في الخحلُل والخفؼير ٍو

ت، باإلالاضهت بالىلىق التي جىظس غير مصحىبت بصلً.  ففي هىء الخحيز الحخمي اإلاؼخلط واإلاخومً في ئٓساز ول أزٍط

ت في أهمُت ألا  دـىًُاإلالازض اإلاىخىبت، ال ًمىً ال ت اإلاؼاهسة لخحسًس ألاوـٌت اإلاحخملت للـٔىب البحٍط زلت ألازٍط



 تاإلالٍط ُتؼمين الدبين ألاػماء )ب جلُُم زٓاوي الاضجبايوهىصا ًبسو مً اللٔب، ئن لم ًىً مً اإلاؼخحُل، اإلاذخلفت. 

ت مؼاهسة لخحسًس ما وان ًحواػم اإلايان اإلاللىز(  اث بسون وظىز أزلت أزٍط سر فٔال ٓلى ألاضن ٓلى أػاغ ٓلم اللغٍى

 مً حُض الخغير في الؼيان ومً حُض الخغير في الشلافت اإلاازًت.

ت الحسًشت ٓلى حسور "حغير زلافي ُِٓم" في البحط اإلاخىػٍ،  جب أن ًيىن هىان جحلُل ملاضن لألزلت ألازٍط ٍو

هطي ما ئشا وان جىظَٕ آلازاض ئش ػُيىن مً اإلافُس أن وهى الاػخٔماض الُىهاوي والفُيُلي مً اللطن الشامً ق.م. فلآسا. 

ىمين للمىٌلت.  ٓلى ألاضن الفذاض فحالُا ٌٔخبر وظىز وجىظَٕ ػُىـف ًٓ وظىز همٍ مذخلف بين هصًً "الغعوًٍ" اإلآع

 "اإلاؼُجي" أفول زلُل ٓلى ما وان ًحسر في الفترة ألاولى.

. حُض ػخِل لغعا غاموا، ألن اإلاخٔللت بـٔىب البحط ظلىا هٌطح ألاػئلت ألاػاػُتال ومٕ شلً، هجس أهفؼىا 

ين اللسماء ًٓ الٔالم بالىخابت والفً.  جلخلط ت ٓلى وظىزها وجأزيرها سالال لازض اإلا وحتى ئلى حس بُٔس ٓلى حٔبير اإلالٍط

ت ظسًسة جصحح هصا الخلل،  ت  ػخِل ججؼس الاهفلاٌ الخللُسي بين ألازلت"ؿٔىب البحط"  ًبسو أنجِهط أزلت أزٍط ألازٍط

ذُت اإلاخٔللت باإلااضخي. ط الخاٍض  والخلاٍض

 

لين": ـ جأمالث في مـاهس الٌلىغ 8  في "هخاب الٌٍط

ر جسفً بٌلىغ واضحت، بالطغم مً أن الخفاكُل السكُلت واهذ  ين اللسماء ٓبر الخاٍض واهذ هذب اإلالٍط

ًىهٔىن مباؿطة في ألاضن، أو في شخيء مً ففي البساًت، وان الصًً ًسفىىن ٓلى حافت الصحطاء جذخلف مً ٓلط آلدط. 

وبمطوض الىكذ، أكبحذ الحماًت اإلاازًت للجؼس أهثر كىة وظدطفت، ووان الجؼس هفؼه ًحِى بٔىاًت الحلير أو الؼالٌ. 

اء ًىهٔىن في جى ت هس الخحلل. وبنهاًت ألالفُت الشالشت ق.م.، زكُل ىن ألازٍط ابِذ دـبُت مؼخٌُلت. حُض واهذ وان اإلالٍط

 - 20)اللطهين  12اإلاسهـت في ألاػطة  ضظ ألا  ذخىلُفاث مٔلسة مً الىخابت والطػم، والتي وكلذ ئلى شضوتها في جىابِبط جعد

 ق.م.(. 19

ين وهخاب الٌ ت مً الىخاباث والىلىؾ التي جِهط ٓلى الخىابِذ واإلالابط الخاكت باإلالٍط لين ٓباضة ًٓ مجمٓى ٍط

 ي الحُاة آلادطة. اللسماء، وان الغطن منها جىظُه اإلاُذ ف

ين.  لين" بأهه بساًت "ٓلم اليىن" ٓىس اإلالٍط حُض واهذ هخاباجه وهلىؿه جىظه اإلاىحى وكس وكف "هخاب الٌٍط

لين أو الٔالم الؼفلي الغامى. باليؼبت ئلى الٌطق واإلاؼاضاث التي في الٔالم آلادط،  لان ٓباضة ًٓ ًٍط وهصان الٌٍط

لان مجطز زلض مؼاحت أضهُت الخابىث فلٍ. ملىضًٍ ًجخاظان ٓسز غٌي هصان الٌٍط ىظس في الىم ا مً الٔلباث، َو ٍو

ً. وهىصا ًمىً وهىان ظسضان مً اللهب جلُس الغافلين، بىاباث ٓسًسة ئلى الِالم والىاض.  وظسضان مطجفٔت جحمي آلادٍط



ٌت للمُذ. و هصه الىلى أن هخلىض أن  لين" وان بمشابت  ًمىً أن هصلًق واهذ حٔخبر بمشابت دٍط ؤخبر أن "هخاب الٌٍط

الؼفط بأمان ٓبر مطاحل اإلاىث لخحلُم الهسف النهاتي اإلاخمشل حُض ًمىً هصا السلُل اإلاُذ مً زلُل ئلى مؼاضاث آلادطة. 
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ل هم منها وٓلى الخىابِذ واإلالابط في ول ميان، ًجب أن هوٕ في أشهاهىا ػُاق  طػىمٓىس جحلُل الىخاباث والو 

ماٌ التي ٓلى الخىابِذ ٓلى ٓسة مؼخٓلى حسة.  اث. حُض ًمىً جفؼير ألٓا فٔلى اإلاؼخىي الفطزي، ًمىً أن هلطأ بٔى ٍى

ىسما هيخلل ئلى ػُاكاث أوػٕ، الٔىاكط الطةِؼت  زم ػيبسأ أوال في ضؤٍت ألاظعاء اإلايىهت للخابىث، وهطي كىض ألاؿُاء. ٓو

مىً الخابىث هفؼه، حتى هلل ئلى مطهب اإلالبرة، وغطفتها وبىائها، وغطفت السفً، والخابىث، وول ألاؿُاء اإلاىظىزة فيها.  ٍو

ت ـ ئن لم جىً حلُلُت ـ زادلها.  اث" جحمل أؿُاء ضمٍع وجمشل الخطاةٍ أن هخلىض أن ول هصه اإلايىهاث ٓباضة ًٓ "حاٍو

اث،  يحسئمجطز  ت في ئًاض مٔين. حُض جلسم مهصه الحاٍو مىً اللٌى ئن الٌلىغ ـهسا بيل ميىهاجه ومالمحه الطمٍع ٍو

لين" مجطز ؿيل آدط مً الخٔبير الطمعي  للحُاة آلادطة، هما جلىضها اإلاخومً في اإلاـهس الطمعي الىاضزة في "هخاب الٌٍط

ىن اللسماء.  اةف اإلالبرةًمىً أن هطي اهخلاال وهما حـير الطػىم التي بسادل الخىابِذ، اإلالٍط ئلى الخابىث.  لبٔى ُو

مىً أن ؤخبر الخابىث بمشابت  لىغ ٍو ملبرة همىشظُت، أو حتى جلغيرا لليىن شاجه، حُض ًطر بٔى أؿياٌ ووُاةف ًو

 اإلايىن ألاهبر للملبرة.

لين" ٌؼآس هشيرا في ا"لىخأن جحلُل الحيز واإلاـهس الٌلىسخي ومٕ شلً، ًخطح للمطء مهما وان جىظهه  ب الٌٍط

ت اللسًمت ًٓ اليىن   مً الىاحُخين اإلاازًت والغُبُت. جفؼير وفهم حٔلُساث اإلافاهُم اإلالٍط
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ت اللسًمت  هال ًىظس مبرض للـً في أه ت اإلالٍط كُاػاث دٌُت إلاالمح الٔالم الؼفلي. وبِىما مً ألازبُاث الجىاةٍع

، ئال أهه ًإهس ٓلىوكف ألاػلىب الؼاةس في ألامط ال ًمشل هصا  ئش ئن اللُم اإلأطفت في اإلاجاٌ السًجي.  زكت الٔالم اإلاجهٌى

ط الٔسزًت اإلاصحىبت بىحساث اللُاغ  ت ألاضكام. جىفط بُاهاث غٍع ومٕ شلً، جِل مؼألت اللُاغ في حس شاجه ة لفهم ضمٍع

وحساث اللُاغ وألاضكام، ججمٕ بين  فما الصي ًىمً وضاء ؤلاػتراجُجُت التيأهم مً الاضجباًاث الخاكت بهصه ألاضكام. 

وضبما وان لهصه اإلالاًِؽ جأزير ٓلى الصخم الصي ًلىم بها والصخم كاث بُٔسة ظسا ًٓ ٓالم اللُاػاث؟ وشلً في ػُا

خلاز بحلُلت اللُاغ شاجه. وضبما ًحسز هصا الخأزير اػخذسام هصه اإلالاًِؽ، الصي ٌؼخلبلها.  وضبما وان كطاض ولِؽ الٓا

باليؼبت ئلى الىخاب  الطكم والىحسة اإلاحسزًًؽ أهثر أهمُت مً اًِلاإلاجلسًم هصه جأهُس اإلأطفت بالٔالم الؼفلي مً دالٌ 

مشل هصا الىكف السكُم للٔالم، واللطاء اللسماء اضخي، جىكٔا للحُاة آلادطة . ٍو أػالُب اػخذسام بأي ٓلم اليىن الٍط

ماضغ الىخابت والحؼاب، وداكت حؼاب العمً.  اإلأطفت الؼاةسة في ٓالم وال ًمىً ؤلاظابت حوطي ًبلي اظخمآُا، ٍو

أهمُت أو هامـُت اإلايان مً حُض اللُاغ الخٌي في ئًاض الىخابت  يٓلى أي مً هصه ألاػئلت بسون كسض مً اإلأطفت بمس

ت ًٓ الحُاة آلادطة.  اإلالٍط



ًخومً ئظطاءاث زكُلت للحفاَ ٓلى ظؼس اإلاُذ، ووان هصا ًخٌلب ووان زفً اللفىة في ملط اللسًمت 

ىضح حؼلؼل ألاًام اإلاطػىم ٓلى ُهط بطزًت جطظٕ ئلى أوادط اإلاملىت الاهخمام به ٓسة أؿهط مً اإلاىث ئلى السفً.  ٍو

ومىص ط. هما ظاء في الىخاباث الُىهاهُت اللسًمت ًٓ مل، ًىما 70الىػٌى أن الخحىٍُ في شلً الىكذ وان ٌؼخغطق 

دالٌ هصه ألاػابُٕ  ماضغالٌلىغ التي جواهذ اإلالازض اإلاىخىبت واإلالىضة حـير ئلى مىخلف ألالفُت الشالشت ق.م.، 

لت غير مباؿطة، والـهىض.  هصه الٌلىغ ـ أو ولماث مخللت ألن هفؽ ولماث وكس وكلذ هصه الٌلىغ ئلى السجالث بٌٍط

بهصه في اإلالبرة أو مىلىؿت ٓلى ظسضانها. ووان أػلىب وكف حيز الحُاة آلادطة بها ـ واهذ مىخىبت ٓلى أؿُاء مُٔىت 

ماٌ الباكُت وهصا ووان ًذخفي جماما في ٓسة فتراث. ًذخلف هشيرا ٓبر العمً، الىخاباث السًيُت  ومٕ شلً، ٌٔخبر حجم ألٓا

وئظماال، فان هصه اإلاماضػت فلي. الؼُاق الىمي مهما لخلسًط الفلطاث الللُلت التي جحخىي ٓلى ملاًِؽ الٔالم الؼ

ر ؤلاوؼاهُت.  ت ـ في جاٍض ت اإلاىخىبت ـ وحتى الـفٍى مىً أن اإلاخلٌٔت للىخابت ًٓ الخلىز حـيل مِٔم الىخاباث الجىاةٍع ٍو

وحٔخبر هصه مىاظهت اإلاىث والٔالم الؼفلي. ْى في الخٔبير ًٓ ًإزي هصا الىم الىبير مً الىخابت ئلى الدصجُٕ ٓلى الخى

ين اللسماء. ت ٓىس اإلالٍط  اإلالاًِؽ أحس ألاظعاء اللغيرة في جطػاهت مإلف الىخاباث الجىاةٍع
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ت مً الحلبت الُىهاهُت الطوماهُت جلسم  ت مً الىلىق اإلالٍط ًمشل "هخاب الفُىم" الاػم الحسًض إلاجمٓى

ٌت"  حخمل أن ًيىن الىم ألاكلي هلا كل هصا الىخاب ئلُىا في ٓسة كُغ. أو وكفا إلاىٌلت الفُىم. وكس و "دٍط ٍو

هطث ، مٕ جىهُحاث مؼخفُوت، وهىان ٓسة وسخ مىه، ولىً بٔوها مجعأ ظسا. هيروغلُفُا مىخىبا ٓلى البرزي ُو

اث حسًشت، وبالطغم مً آخباض هصا الىخاب هُاها واحسا، ئال  ت مً أظعاء وكٌٕ في زالر مجمٓى  أن أفول وسخ محفُى

ت الهيروغلُفُت الطةِؼت واهذ مً البساًت ملؼىمت ٓلى لفافتي بطزي.  ت ـ في حالت اإلاذًٌى وضبما واهذ اإلاماضػت اإلالٍط

لت ظسا ـ جخمشل في  وضبما وان وله. الػدُٔاب الىم ججمُٕ لفافاث مً ًٌى مُٔاضي لخىفير الحيز الالظم الىلىق الٌٍى

ازة ما ٌـاض ئلُه ٓلى أهه ميىن مً ظعأًً.أمخاض،  10الىم اليامل لهصا الىخاب أكل مً   ٓو

ىظس هم هيروغلُفي آدط لبؤت أظعاء مً الىم ٓلى ظسضان مٔبس وىم امبى،  في ظىىب ملط الٔلُا. ومً ٍو

جِهط اإلالازض الباكُت مً هصا بحس فاكل، وال جىظس به أًت جىهُحاث. و  الىاضح أن هصا الىم ملؼىم ئلى هلفين

ىظس مِٔمها في كىضة أظعاء مخفطكت كغيرة ، الىخاب في ٓسز مً الىخاباث الهيروغلُفُت ٓلى البرزي بسون جىهُحاث. ٍو

بساًت، ولىنها جحخىي ٓلى حىالي دمؼت أػساغ الىم اإلأطوف ٓلى البرزي، بما في ولىً هىان وسخت هبيرة جفخلط ئلى ال

 شلً نهاًت الىم.

ٔخبر الؼُاق الصي وسخ واػخذسم فُه هصا الىخاب واضحا.  فال ًىظس زلُل ٓلى اػخذسام أي مً الىلىق َو

ت في الحلبت الُىهاهُت الطوماهُت، ئال مً ظاهب الىهىت في اإلأابس.  ووان ولىً ػبب هخابت هصا الىم غير واضح. اإلالٍط

ألاػاسخي وان ًخمشل في الىهىت في الفُىم. وبالطغم مً أن ووان ًبسو أن ظمهىضه ٓملُت هذٍطٌت ًمىً أن ًيىن بال كُمت 



حُض جىضح الىلىق الباكُت أهه وان ًمىً أن جىاػب ظسضان اإلأابس، ئال أن البٔى آلادط لِؽ هصلً. بٔى أظعاةه 

بسو أهه وان ًدىاػب مٕ ألاوـٌت البحشُت الٔامت للمٔابس الُى  ت داكت. ٍو هاهُت هلا مخىاجطا ومٔطوفا، وال ًمشل مجمٓى

ت الخللُسًت والحفاَ ٓليها، وشلً في الىكذ الصي واهذ فُه ملط الطوماهُت،  والتي واهذ حؼعى ئلى حسجُل الشلافت اإلالٍط

وهىان مإؿطاث ٓلى أن مٔابس الفُىم . أًوا ووان هصا الىم مٔطوفا في وىم امبى . شاتها جخٔطن لتهسًس الشلافت الُىهاهُت

اث مً ول أهحاء ملط،  اث واهذ وال ًىظس مبرض للـً في أن في الحلبت الُىهاهُت الطوماهُت واهذ ججمٕ اإلاذًٌى اإلاذًٌى

ًفخلسوهه، بل ًمىً أن هفترن أن فلم ًىً الىهىت اإلاؼئىلين ًٓ هلىق اإلأبس في وىم امبى خحطن في الاججاه اإلالابل. ج
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ان مً اإلاىاظهت بين ملط والبالز ألادطي:  اإلاىاظهاث التي حسزذ فٔال، وبٔوها مٔطوف مً دالٌ وان هىان هٓى

ىن.  ها اإلالٍط ت فلٍ، واإلاىاظهاث مٕ البالز اإلاخذُلت التي ادتٓر ً جماما. اإلالازض اإلالٍط ان لِؼا مخميًز ئش وهصان الىٓى

ط اإلاىاظهاث الفٔلُت  فال أما اإلاىاظهاث اإلاخذُلت ًماضػها مً سجلىها. وان التي  الفىُت وأباألػالُب ألازبُت ًمىً جلٍى

ط للمٔطوف. ئش ئن ملط اللسًمت شاتها حٔخبر ًمىً أن جيىن ضواةُت جماما،  بالزا بل ئنها جيىن مخىكٔت وامخساز أو جحٍى

ً، غاموت  ألنها جفطن مـاول داكت بها في مجاٌ الٔطن والترظمت في الخٌاب باليؼبت ئلى ألاوضوبُين اإلأاكٍط

 ألاوازًمي.

حُض ًلىض  في الفً اإلالطي اللسًم،هىان حٔلُم ٓلى الاهدـاض اإلاحير إلاا ٌٔخبره ألاوضوبُىن "اإلاىِىض اإلالخىي" و 

ط ظصْ ؤلاوؼان مً ألامام، بِىما جلىض ألاشْض وألاضظل مً الجىب.  فاشا واهىا ًلىضون ظؼم ؤلاوؼان بحُض ًيىن جلٍى

لت لحىالي  لت في الىاكٕ؟  ،ػىت 2000الىاغ بهصه الٌٍط ىن ًىِطون ئلى الٔالم بهصه الٌٍط وئشا لم ًىً فهل وان اإلالٍط

ط  لت؟  ألامط هصلً، فلماشا اػخمطوا في جلٍى ت الخٌىضٍت في الفًظؼم ؤلاوؼان بهصه الٌٍط ،  وهىان مً ٌٔاضن الىٍِط

س مً الىاكُٔت. فاشا وان ألامط هصلً، والتي جطي أهه ًخلسم ب ًىن في فىُف هجح الفىاهىن الُىهان الخللُساػخمطاض هحى اإلاٍع

اإلاإهس أن حسور حغير في ول لخحلُم ججؼُس حلُلي. مً ػىت فلٍ في ئظازة حُل الخلغير والوىء والِل  200

ُفت" الفً هى الصي ًمىً أن ًفؼط م هط ل هصه الشىضة. ش"ُو ط الٔالم فجي كٌى بأهه ال ًىظس همٍ ُو واحس ٌؼخٌُٕ جلٍى

فالخمشُل جذخلف في جخابٕ الخفاكُل وفي ٓسز ألاػئلت التي ٌؼمح للفىان بٌطحها. بيل جفاكُله. فاألهماي مشل اللغاث 

 .الصي ضػمه مٔلىماث داًئت ئلى مً ٌٔطفىن أػلىب الفىانهس هى الصي ال ًىلل الصحُح إلابجى أو مـ

ط اإلاـاهس الطواةُت اإلألسة، وبالٌبٕ فان غُاب "اإلاىِىض" الخللُسي  حفط كىض ملىٔت مً وال لم ًمىٕ مً جلٍى

لت التي ًطػمىهه بالخفلُل. إلاذخلف الفطآىت  وال ًعاٌ هىان ظسٌ هبير حٌى ما ئشا وان الىاغ ًىِطون ئلى الٔالم بالٌٍط

ط ما ٌٔخبر بها.  وشلً حؼب الؼُاق الشلافي الصي ًىدـط فُه هصا ألاػلىب. مهما أو مفُسا، حُض جخٌىض ألاػالُب لخلٍى

لت مذخلفت،  ملُسا زاةما باألػالُب التي ومٕ شلً ًِل جمشُلىا للٔالم فالفً ًمىً أن ٌٔلمىا هُف هىِط ئلى الٔالم بٌٍط



ل ئزضاهىا ئلى وػٍُ مازي. لبىاها هخ ت الغاموت خحٍى ين مٕ الـٔىب البحٍط أن الىلط وان وهىصا هجس في مىاظهت اإلالٍط

هصا الـىط اإلاخبازٌ جلسًم ووان ال بس مً حسجُل والغىاةم ئلى ملىُت اإلأبس.  ػطي ؤمت مً آلالهت التي وىفئذ بىلل ألا 

ت. ُلت ضػمُت وزفي كىضة وشلً بالخفلُل،  ت ومٕ شلً، واهذ سجالث اللطاْ مٔطوهت بلىضة ضمٍع مٕ الـٔىب البحٍط

ٓلى حُض جم وهٕ مـاهس اهخلاض اإلالً ٓلى الغطباء حٔخمس ٓلى ألاػاًير التي جلف حـىُل وئٓازة حـىُل هِام اليىن. 

جدؼاوي مٕ  الياملت ملط التي واهذ مياهتها الاظخمآُتبظىبُت واهذ ججاوض وجحٍُ ضان اإلأبس، ألن البالز ألا مسدل وظس

ط اإلالً أهبر مً بلُت الىاغ، هماٌ مياهت الٔبس.  بل ئن اللازة الفٔلُين بِىما وان ًجب أن ًِهط الٔسو بال كاةس، وجم جلٍى

 ىضة أو اإلاىخىبت.لباألهمُت اإلا لم ًحِىا

خمشل الخحسي  وهُفُت كطاءة ما بين الؼٌىض، ، ؼخذسمهُفُت فهم الفً اإلالطي باألػلىب اإلافي حٔلم هىا ٍو

خي.  س أن هجسه في سجل جاٍض حُض ًلسم مـهس مٔطهت بالز مسًىت حابى مإؿطاث ٓلى والخأهس بلسض ؤلاميان مما هٍط

ت.  ت للـٔىب البحٍط ت واهذ حؼخذسم و اللسضاث الٔؼىٍط الٔطباث الحطبُت واإلاـاة )مٕ ٓسم ٍىـف أن الـٔىب البحٍط

ط اإلاخىطض الىاضح للاةس  ىاكىٍوشهط الٔطباث في الىم(.  ط  ؿٔىب البحط الخلٍى ت جلٍى هم ٓلى أنهم ؿٔىب بطبٍط

ت.  فىهٍى

ين اللسماء للٔالم  ت وهصلً وان جمشُل اإلالٍط لليىن ألغطن ملسػت، ولِؽ لخىهُح ًأدص غالبا ؿيل كىض ضمٍع

تًطق  ٌت الجُىلىظُت الخفلُلُت الاػخصىاةُت إلكلُم حٔسًً  ؛الطحالث البًر ومٕ شلً، لم ًمىٕ هصا مً ُهىض الخٍط

ت.  ت أو ججاٍض ًجب أن ًفؼط ألازطي ئشن فىُف الصهب ٓلى البرزي، وضبما واهذ هىان دطاةٍ أدطي ألغطان ٓؼىٍط

اث اإلالىت حدـبؼىث التي جلىض بالز بىهذ الغاموت؟  ىهُت حُض ًحخىي مٔبسها ٓلى أو ظساٍض ضح أمشلت الحلبت الفٓط

ط مىخىبت ٓسًسة  ولىً ماالىازضة التي جلىض بالزا داضط ملط بؼيانها ومـاهسها.  با هى أهه بالطغم مً وظىز جلاٍض ًبسو غٍط

م جصهطها أًت زلافت أدطي مٔاكطة. والؼإاٌ آلان: ما اإلألىماث التي جحخىيها هصه ئال أهه لًٓ بالز بىهذ في ملط، 

ط وجذ برها بها ًٓ بالز بىهذ، ولِؽ ًٓ الخلىض اإلالطي لها. فمشال، هجس أن لىن بـطة ػيان بالز بىهذ مشل الخلاٍض

ين،  ت. في حين وان لىن بـطة ألافاضكت اإلالٍط ت اإلالٍط وهىصا ًمىً أن هدؼاءٌ ًِهط بلىضة مذخلفت في الطػىماث الجساٍض

لُا ظىىب الصحطاء. ٓما ئشا واهذ هصه الخفاكُل  طة الٔطبُت، ولِؽ في أفٍط جىـف ًٓ أن بىهذ واهذ جلٕ في ؿبه الجٍع

اث حدـبؼىث  بت، بِىما باللف بلىضة مميزة، هً مؼلىفت امؼوظىز حُض جِهط ظساٍض وأشجاض هازضة، وحُىاهاث غٍط

ػخصىاةُت لهصه اللىضة حٔخبر ولىً ًِل الدؼاٌؤ حٌى ما ئشا واهذ الٌبُٔت الا جلىض ملىت بىهذ ٓلى أنها بسًىت ظسا. 

ىن مهخمين ببالز بىهذ هملسض للمىاضز الاكخلازًت اللُمت فلٍ، زلُال ٓلى كسكها.  بل وان لبالز بىهذ فلم ًىً اإلالٍط

الم آلالهت. همـهس مىخىب، ٓلى الحسوز بين ٓالم البـط وظىز مىاظ  مفهىم والء وضبما واهذ بساهت اإلالىت حٔبيرا ًٓ ٓو

ىن ٓلى اإلاياهت الاظخمآُت.  لت التي ًسٌ بها حجم الفٓط حؼمى أحُاها "ػُسة  حخحىض وواهذ ؤلالهت ألاظاهب، بىفؽ الٌٍط

ؤلالهُت وكفاث  بالطواةحمصحىبت وواهذ حملت بىهذ جشير فىطة الاهخلاٌ ئلى أضن آلالهت والٔىزة ئلى ملط، بىهذ". 

 ألاماهً البُٔسة.



-------------- 

ه ئلى أن  . فأوال، هىان اإلاحاولت للؼلؼلت التي ًيخمي ئليها هصا الىخابٓسة مالمح باضظة  وفي ولمت الخخام ًجب الخىٍى

ت وألاهثروبىلىظُت.  الٔامت لىلل زضاػت "ملط اللسًمت" ئلى الخُاض الطةِؽ للخلسم اإلأاكط في اإلاماضػاث والخفؼيراث ألازٍط

هس آلازاض في ظامٔت لىسن، بآخباضه اإلاوُف ألاوازًمي، ألهه أحس أهبر أكؼام آلازاض في وهصه هدُجت ًبُُٔت باليؼبت ئلى مٔ

الٔالم. وكس اػخفازث ول الفلٌى اإلأطوهت هىا مً اإلاىاكـاث اإلاىػٔت بين الخبراء مً مذخلف الخذللاث 

اث، با ر الفً، ٓلم البرزًاث، ألاهثروبىلىظُا، آلازاض، اإلالٍط  إلهافت ئلى اإلاطاظٔت الالحلت.ألاوازًمُت، ومنها جاٍض

اث لالهخلاز  ٌ أهه بحجت وكس حٔطن ٓلم اإلالٍط ، هجس أن مياهت وزوض ًٓ ػُاكاث أدطي. فٔلى ػبُل اإلاشاٌ مىٔع

لماء السضاػاث  اث ٓو لي هازضا ما واهذ جحِى باالهخمام اإلاـترن مً ول مً ٓلماء اإلالٍط ر ألافٍط ملط اللسًمت في الخاٍض

لُت. ومً زم فا ًلسم مطاظٔت محفعة لللواًا الطةِؼت،  -والصي ًخجلى في الىخاب الصي بين اًسًىا  –ن هصا الخٔاون ؤلافٍط

ين في  مىً أن ًإزط ٓلى ًطق زضاػت ملط مؼخلبال. فحتى آلان، هازضا ما واهذ جشاض حؼاؤالث حٌى ًطق جفىير اإلالٍط ٍو

ت.  ماهيهم، أو حٌى ألاماهً والـٔىب غير اإلالٍط

لت وهىان ػمت داكت ل بحُض جترابٍ كُاغت وئٓساز الىخب التي جومها الؼلؼلت هصه الؼلؼلت جخمشل في ًٍط

لت ٓلى دلاةم ملط اإلاخغيرة ٓبر الٔلىض ـ مً الٔلط الىالػُيي حتى فٔلى ػبُل اإلاشاٌ هجس ألاز. بٔوا وجىضح بٔوها

لُت اإلأاكطة ـ جِهط في ٓسة مجلساث. حُض ٌؼخىـف أحسها اإلالازض  الحلُلُت للمٔطفت بملط اللسًمت الحطهت ؤلافٍط

كبل ُهىض "ٓلم آلازاض" الٔلمي، بِىما ٌؼخىـف مجلس آدط اإلأطفت بملط اللسًمت بٔس حمالث هابلُىن بىهابطث واهدـاف 

ملبرة جىث ٓىر آمىن. ومٕ شلً، ًخمشل الؼإاٌ اإلاٌطوح في ول هصه اإلاجلساث في مسي آخماز الخُاٌ والحلُلت في 

ت الخاضظُت.اإلأطفت بملط اللس  ًمت ٓلى ملازض ألازلت، ولِؽ الاهخماماث أو اإلالالح الؼُاػُت أو الخجاٍض

وهدُجت لهصه الؼلؼلت، فان زضاػت ملط اللسًمت ػىف جخمخٕ بالثراء والٔمم هشيرا. حُض جخذٌى أهمُت ملط 

ر اإلأطف س في جاٍض ذُت لٔسة آالف مً الؼىين، وجمخس ئلى زوضها الفٍط ت ؤلاوؼاهُت. وهصلً فان حواضة وظىز آزاضها الخاٍض

.ً  ملط اللسًمت جخحسر ئلُىا بلىة داكت في ٓلطها هصا، ولها مياهت زاةمت في هفىغ اإلأاكٍط

 

 


