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 .. ىداء إ
 
 

 .. وأخوٌب أمي أىب و  إذل

 .. أصدقائي  إذل

الكبّب : أنيس منصور ، الذى تعلمت منو الكثّب وما زلت أتعلم .. رضبة هللا  يستاذأ  إذل
 .يـو الدين. إذلعليك اي أستاذى .. دامت روحك خالدة بْب قرائك وتبلميذؾ 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 

 

 ترتيلة الموتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " اف حدائق اػبلد ال ذبدى نفعا اذا كانت سجنا "

 .. ىومّبوس اإللياذة.....                                              
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.. " أفأمن الذين مكروا السيئات أف ىبسف هللا هبم األرض أو أيتيهم العذاب من حيث ال  يقوؿ تعارل

 يشعروف أو أيخذىم ُب تقلبهم فما ىم دبعجزين ".

لعل افتقاران ُب ىذا العادل اؼبَبامي ارل العدؿ ، والسبلـ ، واحملبة ، والرزؽ الوفّب ، واػبّب العميم .. قد 
أؽبب مشاعران ، وحرؾ نفوسنا للبحث ُب صفحات التاريخ عما يطيب لنا خاطران وهبعلنا ننتقل ُب سفر 

.. لنستمتع ابغبياة مثلما استمتعوا .. عرب التاريخ لنعيش مثلما عاش ىؤالء اؼبثاليوف ُب بداية حضارهتم 
لنشعر ابلسعادة الٍب افتقدانىا حاليا ُب ظل ىذا العادل الٌب امتؤلت أرجاؤه ابغبروب ، والظلم ، وسفك 
دماء االبرايء من الشباب والنساء واألطفاؿ والرضع ، حٍب أصبحت صرخات الثكاذل تصم األذاف .. 

 ا ُب الببلد العربية والعاؼبية .. وال أحد وبس .. وال أحد يسمع. حٍب أصبحت دموعهم الدامية تشكل أهنار 

 

اف قارة أطبلنطس ىي مثاؿ قوى جدا للعدؿ الذى هبب أف يكوف سائدا ُب العادل ، وىي مثاؿ أخر لنهاية 
الظلم ، واعبشع ، والتجرب الذى أيتى بعد الشبع  بعد جوع. اف قصة ىذه القارة العظيمة ذات السمعة 

ُب اذاف البشر الذين ماتوا منذ أف علم االنساف بقصتها ، والذين ما زالوا يعيشوف حٍب االف ابحثْب  الراننة
عن مكاهنا ، وااثرىا ، ومصّبىا الذى ربدث عنو الفيلسوؼ أفبلطوف انو انتهي ابلغرؽ ربت مياه احمليط ، 

ؾ أانسها نفوسهم األمارة ابلسوء ليطوى التاريخ صفحة قارة لو كانت استمرت َب نظامها اؼبثاذل ، ودل وبر 
لكى يتجربوا علي الببلد والعباد .. لكانت أعظم قارة ، وأعظم حضارة وجدت علي ظهر األرض. واألف 

 دعنا نذىب ُب رحلة عرب مياه التاريخ ، ارل قارة أطبلنطس .. اعبنة البشرية .. أسطورة االذىاف.

ـ ، حبسب تفسّب الفيلسوؼ اليوانين الشهّب عا ٓٓ٘ٔٔيرجع اتريخ ىذه القارة ارل ما يقرب من 
أفبلطوف َب ؿباوراتيو .." طيماوس وكريتياس " .. فقد أسند أفبلطوف اتريخ قارة أطبلنطس قبل زمنو 

عاـ. وهبب أف تعلم أف القصة تعتمد ُب مصدرىا الوحيد من  ٜٓٓٓؽ.ـ (.. الذى عاش فيو ب  ٖ٘٘)
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لفعل أو عدـ وجودىا من االساس ، واعتبارىا احدى أفبلطوف علي الصدؽ ُب وجود ىذه القارة اب
اػبرافات الٌب تناقلتها االجياؿ وصدقها البشر حبجة كوف أفبلطوف أعظم فبلسفة البشرية ، ولن وبكى 
قصة بدوف أف يكوف متأكدا من مصدرىا اؼبوثوؽ ابلفعل .. وااي كانت االقاويل الٌب تطعن َب وجود قارة 

كانت ؿبل شك وجداؿ ُب وجودىا مثل حضارة ببلد طروادة الٌب ذكرىا أطبلنطس .. فهناؾ حضارات  
ؽ.ـ ، أى قبل  ٓ٘ٛىومّبوس قبل أفبلطوف َب ملحمتو اػبالدة االلياذة واألوديسا ، حواذل عاـ 

ـ ، َب مدينة ىيسارليك ،  ٔٚٛٔأفبلطوف خبمسة قروف .. حٌب اكتشفها األؼباىن ىنريش شوليماف عاـ 
 مشاؿ غرب تركيا.

 

ناؾ أيضا حقيقة أعتقد البشر أهنا أسطورة ، وىي قصر التيو الذى جاء َب أسطورة اؼبينوتوروس .. ٍب وى
 ـ . ٜٓٓٔاكتشفو السّب آرثر إيفانز ، ليثبت وجوده ابلفعل عاـ 

 

ذكرت أطبلنطس ، ودونت على الورؽ َب ؿباورتْب للفيلسوؼ أفبلطوف .. نبا ؿباورات " طيماوس " و "  
ؽ.ـ. كاف افبلطوف ينوى أف يكتب ثبلثة ؿباورات ربتوى على قصة أطبلنطس  ٖ٘٘كريتياس " عاـ 

ابلكامل لكنو دل يفعل فأقبز احملاورة االوذل وجزءا من احملاورة الثانية فقط. وطيماوس ىذا فلكى ايطاذل ، 
وراتو ، فقد اما كريتياس .. شاعر ومؤرخ يوانىن تربطو صلة قرابة بعيدة أبفبلطوف. وكعادة أفبلطوف َب ؿبا

احتل الفيلسوؼ اليوانىن الشهّب سقراط الدور الرئيسى ُب ىاتْب احملاورتْب .. اما طيماوس وكريتياس فهم 
ؿباوروه الرئيسيوف .. ابالضافة اذل ىرموقراطيس وىو قائد عسكرى من سّباكوز. اجتمع افبلطوف 

ؽ.ـ .. ٕٔٗأايـ شهر يونيو عاـ بطيماوس وكريتياس وىرموقراطيس وسقراط ، َب منزؿ كريتياس ُب أحد 
حيث بدأ كريتياس َب سرد قصة أطبلنطس على أظباع أفبلطوف .. الذى أحل عليو لكى وبكيها بعدما علم 
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من ىرموقراطيس أف كريتياس يعلم قصة قديبة وردت َب الَباث القدًن. قاؿ كريتياس اف اؼبشرع اليوانىن 
ف من زمنهم ، وابلتحديد اذل مدينة سايس الٌب تقع الكبّب " سولوف " .. قد زار مصر قبل قرف ونص

مشاؿ الدلتا  الٌب كانت ؽبا عبلقات ذبارية وسياسية .. اخل وثيقة مع مدينة أثينا اليواننية .. وأخربه الكهنة 
اؼبصريوف بقصة غاية َب الغرابة والعجب عن قارة غرقت أبكملها َب أعماؽ احمليط مدونة َب سجبلهتم 

عاـ قبل اترىبهم وىي أطبلنطس .. وأهنا تقع َب  ٜٓٓٓىذه القارة يرجع اترىبها اذل  القديبة .. وأف
جزيرة كبّبة حبجم قارة وراء مضيق جبل طارؽ .. وىى أكرب من مشاؿ أفريقيا وأسيا الصغرى ؾبتمعْب .. 

القارة َب واذل الوراء سبتد سلسلة من اعبزر عرب احمليط تصل اذل قارة ضخمة أخرى .. وكانت تنافس ىذه 
ذلك الوقت امرباطورية أثينا. واخربوه أيضا أبف أىل أطبلنطس قد حكموا جزيرهتم اؼبركزية وعدة جزر 
أخرى وأجزاء من القارة الكبّبة على اعبانب األخر من احمليط األطلنطى .. ٍب تقدمت جيوشهم شرقا اذل 

نوب أورواب حٌب اليوانف .. وعزموا منطقة البحر اؼبتوسط فاستولت على مشاؿ أفريقيا حٌب حدود مصر وج
على احتبلؿ مصر واليوانف ولكن أثينا سبكنت من ىزيبة جيش أطبلنطس .. ٍب حدثت زالزؿ وفيضاانت 
عنيفة ، وخبلؿ يـو واحد دفن اعبيش االثيُب ربت رماؿ الصحراء وابؼبثل تلك القارة ربت اعماؽ احمليط 

صعبة الف ىناؾ طينا ضحبل كثّبا َب الطريق نتيجة لوجود  .. وؽبذا السبب فاف اؼببلحة َب تلك اؼبنطقة
 اعبزيرة ربت سطح البحر. 

 

وقاؿ الكهنة لسولوف أيضا " أنتم أيها االغريق شعب ؿبدث .. انكم تذكروف طوفاان واحدا .. واغبقيقة انو  
ما َب كاف ىناؾ الكثّب من الطوفاانت .. وأنتم ال تعرفوف أف أحسن وأرؽ شعب بشرى كاف يعيش يو 

ببلدكم .. وانك أنت اي صولوف ومواطنوؾ ردبا تكونوا من أحفاد الناجْب القبلئل الذين بقوا على قيد 
اغبياة من ىذا الشعب .. ولكنكم ال تعرفوف شيئا بسبب مرور أجياؿ كثّبة عليكم نسيتم فيها الكتابة ".  
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القصة على الورؽ ليعرفها العادل من وذكر كريتياس أف صولوف بعد اف عاد اذل اثينا ، نوى اف يكتب تلك 
بعده لكنو دل يفعل ، فرواىا شفواي اذل أحد أقرابئو وىو دوربيدوس الذى حكاىا البنو كريتياس األكرب 

 والذى بدوره انتقلت القصة منو اذل حفيده كريتياس الذى شارؾ مع أفبلطوف َب ىذه احملاورات. 

 

 وصف فردوس األرض :

و األوذل عند ىذه النقطة .. وَب احملاورة الثانية أكمل حكايتو عن قارة أطبلنطس توقف كريتياس َب ؿباورت
، وَب ىذه احملاورة وصفها ووصف اراضيها واانسها وحضارهتا كأروع جزيرة .. أو أروع حضارة قامت 

 جبماؽبا اػببلب واخبلؽ أانسها. 

 

وكانت قارة أطبلنطس من نصيب الو اف االرض َب بداية حضارهتا قد قسمت بْب األؽبة ،  قاؿ كريتياس

البحر " بوسيدوف " .. وبعد أف أخذ تلك األرض أحب فتاة بشرية تدعى " كليتو " من أىل أطبلنطس  
كانت تقيم فوؽ تل َب اطبلنطس .. ومن شدة حبو ؽبا وحرصو على اف ال يتزوجها أحد غّبه فقد قاـ 

حبلقات متتالية من األرض واؼباء بواقع حلقتْب من  حبمايتها .. وذلك ابف طوؽ التل الذى تعيش فيو كليتو
األرض وثبلثة حلقات من اؼباء .. ولكى يكفيها ابلطعاـ واؼباء .. فقد قاـ دبد التل ابؼباء والغذاء فجعل 
نبعْب من اؼباء أحدنبا ساخن واألخر ابرد ينبثقاف من ابطن األرض .. وجعل أنواعا ـبتلفة من الغذاء زبرج 

رض. وبعد زواج بوسيدوف بكليتو اقببا عشرة ابناء .. وقسم بوسيدوف فبلكتو بْب ابناءه بوفرة من األ
العشرة فكانوا وبكموهنا ُب شكل ارباد ملوؾ ، يرأسهم ابنو األكرب " أطلس " .. واقببوا ذرية ؽبم حكموا 

 اعبزيرة بنظاـ الوراثة على مر األجياؿ.
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 َب رخاء .. وَب ربضركانت ارضها غنية َب كل شىء .. شعبها يعيش 

 وتقدـ شديد .. وعلى رابية مرتفعة تقع َب منتصف اعبزيرة يوجد قصر

 ومعبد يكشفاف اؼبدينة كلها .. والٌب يبلغ طوؽبا عشرين كيلومَبا .. حوؿ

 اؼبدينة خندؽ مائى متصل بشبكة من القنوات تدؿ على تقدـ حضارى

 فهى زبربىم انو كافمدىش .. وطبقا لسجبلت الكهنة اؼبصريْب القديبة ، 

 ىناؾ امرباطورية اثينية عظيمة تنافس اطبلنطس .. واطبلنطس ىذه تقع

 وراء مضيق جبل طارؽ .. كانت ىذه القارة اكرب من مشاؿ افريقيا واسيا

 الصغرى ؾبتمعْب .. واذل الوراء منها سبتد سلسلة من اعبزر عرب

 ثيل الذىبيةاحمليط تصل اذل قارة ضخمة اخرى .. كانت مليئة ابلتما

 واؼبعابد .. يوجد َب وسط اعبزيرة سهل يقاؿ انو اصبل السهوؿ .. قرب

 ىذا السهل يوجد تل ال مثيل لو .. حوؿ التل ىناؾ حلقتاف من االرض

 وثبلثو حبار تشبو عجبلت العربة .. ىناؾ معبد لتمجيد االلو " بوسيدوف "

 جدار من الذىب ليمنع، و " كليتو " الٌب كانوا يعبدوهنا .. وحوؿ اؼبعبد 

 دخوؿ الناس .. وىناؾ معبد اخر لبللو بوسيدوف مغطى كلو ابلفضة ما دا

     التماثيل داخلو فكانت من الذىب اػبالص. ىناؾ نبعاف .. واحد حار
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 واالخر ابرد .. اغبق هبما ضبامات دافئة للملوؾ والعمـو والنساء. على

 ىنء ؿباطة دبنطقواغبلقات اػبارجية من االرض احواض سفن وموا

 سكنية تنبض ابغبياة ليبل وهنارا .. والسهوؿ اػبصبة تعطى ما لذ وطاب

 من خّبات االرض .. وكل ذلك ربت الشمس الدافئة. كانت اؼبدينة تقـو

 حوؿ تل " كليتو " ، على الشاطىء اعبنوىب للجزيرة يبلغ ؿبيطها الدائرى

 اؼباء واليابسة اشبو بقاعةميبل ربيط هبا حلقات تل كليتو الدائرية من  ٔٔ

 ؿبيطها ثبلثة امياؿ .. كما اقاـ اؼبلوؾ جسورا تربط بْب اغبلقات الربية

 احمليطو ابلتل وانفاقا سبر عربىا السفن من حلقة مائية الخرى .. ووبيط

 ٖٓٓسور ضخم ابؼبدينة كلها .. وكانت ىناؾ قناة عظيمة يبلغ عرضها 

 ة اؼبائية اػبارجية الٌب تستخدـقدـ تربط بْب اغبلق ٓٓٔقدـ وعمقها 

 كميناء وبْب البحر على الشاطىء اعبنوىب .. ويوجد خارج اسوار اؼبدينة

 ٖٕٓسهل زراعى فسيح فبتد ربميو اعبباؿ َب ىيئة قطاع مثلث مساحتو 

 الف قطعة زراعية موزعو على الفبلحْب .. ٓٙميبل ومقسم اذل  ٖٕٗ× 

 غنية .. وتتكفل االهنار والبحّباتاما اعبباؿ فتقـو عليها قرى كثّبة 

 واؼبراعى بتوفّب الطعاـ لكل من ايتى اذل اطبلنطس من انساف وحيواف ..
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 وكنت انؾ ايضا اخشاب كثّبة من كل نوع تستخدـ َب ـبتلف االغراض

 .. اما الزراعة فلم تكن مقتصرة على السهل الذى ذكرانه ، لكن اىتم

 عبميلة الٌب تتخللها النوافذ الدافئةالسكاف ابلزراعة َب حدائق اؼبباىن ا

 الصهاريج بعضها وأقيمت واألزىاروالباردة وزرعت وسطها االشجار 

 

مكشوؼ للسماء واالخر مغطى بسقف الستخدامها كحمامات .. وكانت ىناؾ ضبامات للملوؾ ، 
دبا يناسبو من وضبامات للعامة ، وضبامات منفصلة للنساء ، وغّبىا للخيوؿ واؼباشية ، كل منهما مزين 

 الزينة .. وكانت

 اؼبياه الفائضة الٌب تلفظها ىذه اغبمامات وبمل بعضها اذل حديقو االلو

 بوسيدوف حيث تنمو االشجار العجيبة البالغو الطوؿ واعبماؿ .. اما ابقى

 اؼبياه فتنقل عرب مواسّب َب اعبسور اذل حلقات اؼبياه اػبارجية .. يرسم

 صور زاىية للعمارة واؽبندسة َب اطبلنطس افبلطوف على لساف كريتياس

 حيث كانت ىناؾ معابد كثّبة ومباىن سكنية وحدائق وساحات للرايضو

 والسباؽ .. انتشرت القصور واؼبعابد الٌب كانت مبنية ابالحجار اؼبلونة ..

 البيضاء واغبمراء والسوداء .. وَب اؼبعابد ابلذات كاف اىل اطبلنطس

 فنية والتكنولوجية .. حيث بنوا معبدا لبللويصبوف اقصى مهاراهتم ال
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 بوسيدوف وكليتو وبيط بو سياج او سور كبّب من الذىب اػبالص .. واذل

 القرب منو يوجد معبد بوسيدوف اػباص حيث كاف مغطى من اػبارج

 ابلفضو واعمدتو الداخلية من الذىب وسقفو مغطى ابلعاج مزينا ابلذىب

 بد يوجد سبثاؿ ضخم لبوسيدوف وىووالفضو والنحاس. وَب داخل اؼبع

 يقود عربتو الٌب ذبرىا ستو خيوؿ ؾبنحة وربيط هبا مائة حورية من

 حورايت البحر يركنب فوؽ درافيل .. وىذا التمثاؿ من الضخامة كاف

 

راسو يبلمس سقف اؼبعبد .. أما خارج اؼبعبد فكاف ىناؾ سباثيل ذىبية للملوؾ العشرة أبناء بوسيدوف 
. وكانت ىناؾ ساحات للرايضة بعضها للرجاؿ والبعض االخر للخيوؿ ُب اعبزيرتْب اؼبائيتْب وزوجاهتم .

الذين ربيط هبما حلقات اؼبياه .. وَب منتصف اعبزيرة الكبّبة منهما كانت ىناؾ حلقة لسباؽ اػبيل 
 أقداـ وسبتد بطوؿ اعبزيرة كلها تقاـ فيها مبارايت السباؽ.  ٚٓٙعرضها 

 

 أطبلنطس :  وصف سياسة حكاـ

كاف اؼبلوؾ العشرة الذين وبكموف أطبلنطس هبنمعوف مرة كل طبس أو ست سنوات َب معبد بوسيدوف .. 
يناقشوف فيها شئوف الببلد وسيادة القانوف والعدؿ بْب الناس .. وبعد أف ينتهوا من شئوف اغبكم كانوا 

.. وىو أهنم يبدأوف َب صيد الثّباف يصلوف لبلؽبة .. وكانت ربدث طقوسا غريبة بعد فراغهم من الصبلة 
الطليقة الٌب تتجوؿ َب أكباء اؼبعبد .. وكانوا يستخموف العصى واغبباؿ َب صيدىا .. فاذا صادوا أحد 
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الثّباف قادوه اذل عمود من الربونز داخل اؼبعبد منقوش عليو قانوف الببلد .. ٍب يذحبونو ويطلوف بدمائو 
من تقدًن قرابف الثور لبلؽبة .. كانوا يشَبكوف َب وليمة كبّبة .. وعندما  النقش اؼبذكور .. وبعد انتهائهم

وبل اؼبساء كانوا يرتدوف أرواب زرقاء اللوف .. وينطقوف ابألحكاـ النهائية لشئوف الشعب األطلنطى .. 
 يسجلها كتبة اؼبعبد َب ألواح من الذىب.

 وصف طباع أىل أطبلنطس : 

عظيمة الٌب ىى أقرب للمثالية َب كل شىء .. اشتهر ابلنبل والكـر أشتهر شعب أطبلنطس أبخبلقو ال
وحبهم للعمل .. واألخبلص لوطنهم وملكهم .. وحبهم للسبلـ والعدؿ .. وعدـ الطغياف .. واكراـ 

 الغرابء الذين كانوا يتوافدوف على اعبزيرة.

 

 الفردوس ربت أعماؽ احمليط :

فوس أىل أطبلنطس الطيبة تتغّب وتتبدؿ لؤلسوأ رغم أف جيلهم مر الزماف ، وتعاقبت األجياؿ .. وبدأت ن
األوؿ كاف مسخرا للحب والسبلـ. تغّبت طباع أىل أطبلنطس وحكامهم اذل اعبشع ، والغرؽ َب 
اؼبلذات ، وحب السيطرة واحتبلؿ الببلد واذالؿ العباد .. ودل يكتفوا دبا وىبهم هللا من خّب كثّب عم 

 ىب الذى مثل اؼباء ، وكل ما تشتهيو األنفس.  ببلدىم ، وثروات من الذ

دل يكتفى حكاـ أطبلنطس جبزيرهتم الغنية الٌب وىبهم هللا هبا كل شىء ، وليس ىناؾ حاجة الحتبلؿ دولة 
أو السيطرة على ببلد أخرى .. فأمر حاكم أطبلنطس وقتها بتوجيو جيوشو شرقا اذل منطقة البحر اؼبتوسط 

ا حٌب حدود مصر وجنوب أورواب حٌب اليوانف .. ودل يكتفى أيضا هبذا بل أراد فاستولت على مشاؿ أفريقي
أف هبعل العادل كلو ربت سيطرتو .. فأمر قواتو ابلتوجو الحتبلؿ مصر واليوانف .. وتوجهوا اذل احتبلؿ 
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يشهم .. اليوانف أوال ..  وىنا هنض اعبيش اليوانىن الذى كاف معسكرا َب مدينة أثينا ، واستعد ؼببلقاة ج
وابلفعل أعاد جيش أطبلنطس إذل جبل طارؽ متقهقرا .. وىزمهم جيش اليوانف ىزيبة ساحقة .. و لكن  
كاف من الصعب أف يتذوؽ اليواننيْب طعم اإلنتصار  بسبب حدوث زالزؿ وفيضاانت عنيفة جدا 

ؿباربيو وخسوفات أرضية ، وكاف اػبسف األرضى من نصيب جيش اليوانف الذى خسف بو األرض ودفن 
ربت األرض .. أما قارة أطبلنطس فغرقت أبكملها .. بكل أانسها .. بكل حضارهتا العظيمة ربت مياه 
احمليط .. وكل ذلك حدث َب يـو وليلة .. وطوى التاريخ صفحة قارة قيل عنها أهنا فردوس األرض .. 

ؽ ، واغبكاـ تتجرب .. ربولت َب أخر أايمها اذل أرض للشر والطغاة فكاف الشعب ينافق ويكذب ويسر 
 أسفل السافلْب. إذلفكاف مصّبىم 

 

 نظرايت عن مكاف أطبلنطس : 

اختفت أطبلنطس اتركة وراءىا مبليْب من عبلمات االستفهاـ عن مكاف وجودىا ، فقد روى أفبلطوف 
قصتها دوف أف وبدد ابلضبط أين تكوف .. واكتفى بذكر أهنا تقع وراء مضيق جبل طارؽ .. ودل يكتفى 
الكتاب والباحثْب بعد ذكر ىذه القصة َب ؿباورات أفبلطوف عن البحث عن أطبلؿ القارة اؼبفقودة .. 

 ووضعت عديد من النظرايت حوؿ مكاف غرقها.

ذكر الفيلسوؼ السويدى روبيك الذى عاش َب القرف السابع عشر ، أف أطبلنطس ىى نفسها دولة 
القبليزى فرنسيس بيكوف َب نفس القرف اؼبذكور أف السويد ..  وذكر فيلسوؼ أخر ، وىو الفيلسوؼ ا

أطبلنطس ىى القارة األمريكية  الٌب أكتشفها كريستوفر كولومبس. أما الفلكى الفرنسي جْب بيلى الذى 
عاش َب القرف الثامن عشر ذكر أف أطبلنطس ىى القطب الشماذل. وذكر الضابط االقبليزى فرنسيس 

م بليك أف اعبزر الربيطانية ىى بقااي قارة أطبلنطس. لكن االغلبية ويلفورد ، والشاعر االقبليزى ولي



 

 
 

17 

 

 ترتيلة الموتي 

 

 

العظمى من الباحثْب عن أطبلنطس يوافقوف أفبلطوف أف أطبلنطس توجد َب احمليط األطلسى ابتداء من 
 مدخل مضيق جبل طارؽ اذل البحر الكاريىب. 

 

الكاتب االمريكى اهبناتيوس دونيللى الذى يعد مؤسس علم علم " األطلنطيولوجي " ، َب كتابو "  قاؿ

ـ .. أف أطبلنطس توجد َب احمليط األطلنطى  ٕٛٛٔأطبلنطس وعادل ما قبل الطوفاف " الذى نشره عاـ 
.. وىى اؼبكاف َب مواجهة مدخل البحر اؼبتوسط .. وكانت معروفة لسكاف العادل القدًن ابسم أطبلنطس 

الذى انتقل فيو االنساف من البدائية اذل التحضر .. واف قصة أفبلطوف حقيقية وليست خرافة .. وىى 
العادل البشرى قبل الطوفاف ، واى اساطّب تشّب اذل جنة اسطورية امبا تشّب اليها .. وأصبحت مع الزمن 

القدًن .. وىم خليج اؼبكسيك ، وهنر  أمة قوية كثيفة السكاف وخرجت منها ىجرات اذل شواطىء العادل
اؼبيسيسىب ، وهنر األمازوف ، وساحل أمريكا اعبنوبية ، والبحر اؼبتوسط ، والشاطىء الغرىب ألوراب وأفريقيا 
، وحبر البلطيق ، والبحر األسود ، وحبر اػبزر .. وداينة دولة مصر وبّبو القديبة ، وىى عبادة الشمس 

. ومصر ىى أقدـ مستعمرة أقامتها أطبلنطس .. وحضارة مصر الفرعونية ،ىى نفسها داينة أطبلنطس .
ىى نفسها حضارة أطبلنطس .. وأىل أطبلنطس ىم أوؿ من استخدـ اغبديد واؼبعادف وبدورىا انتقلت 
اذل أوراب َب العصر الربونزى .. اف االجبدية الفينيقية الٌب تعد أـ كل االجبدايت األوربية مأخوذة من أجبدية 

بلنطس .. اف أطبلنطس ىى اؼبهد األصلى للشعوب األرية والشعوب السامية وردبا أيضا الشعوب أط
التورانية .. واختفت أطبلنطس نتيجة لزلزاؿ طبيعى عنيف أغرؽ اعبزيرة أبكملها ربت مياه احمليط .. 

 األخرى واستطاع عدد قليل من سكاف أطبلنطس النجاة ابلسفن أو القوارب حاملْب معهم اذل الشعوب
 قصة غرؽ ببلدىم.
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 بقااي الفردوس تظهر :

 " اي اؽبى ! .. اهنا أطبلنطس ! "

صرخ طيار مدىن هبذه العبارة ، وىو يقود طائرتو فوؽ جزر هباما جبانب زميلو الطيار االخر ، كاان يقوماف 
ب من سطح .. عندما شاىد ابنية حجرية تربز من احمليط ابلقر  ٜٛٙٔبرحلة جوية فوؽ تلك اعبزر عاـ 

اؼباء عند شاطىء جزيرة بيمْب وقاما بتصوير تلك األبنية على الفور من اعبو .. ولكن ؼباذا قاؿ ذلك 
الطيار أف تلك األبنية اغبجرية ىى بقااي أطبلنطس ابلتحديد ؟ .. فقد تكوف أطبلال ؼبدف قديبة أخرى .. 

ـ ، أف  ٜٓٗٔذى تنىبء َب عاـ وىذا يرجع لعلمو بنبؤة من عادل روحى شهّب يدعى ادجار سايس ال
.. بل وحدد مكاهنا  ٜٜٙٔـ ، أو عاـ  ٜٛٙٔاجزاءا من قارة أطبلنطس الغارقة ستظهر َب عاـ 

ابلضبط وىو الذى حلق فوقو الطيارين اؼبذكورين .. " بوسيداي .. الطرؼ الغرىب من أطبلنطس القديبة .. 
 ابلقرب من جزر هباما ". 

ث األثرى الدكتور تشارلز بّبليتز ، وىو غواص شهّب أيضا .. بعدة أحباث وبعد ىذه اغبادثة قاـ الباح
ربت اؼباء َب ىذه اؼبنطقة وما هباورىا .. وذكر َب كتابو " سر أطبلنطس " الذى احتوى أحباثو ، وجود أاثر  

يق كثّبة ربت اؼباء ابلقرب من جزر الكاريىب ، وىم مدينة كبّبة غارقة ابلقرب من جزيرة ىايٌب ، وطر 
مرصوؼ ابألحجار َب أعماؽ احمليط مشاذل جزيرة بيميُب ، وشاىد أيضا ابلقرب من شاطىء جزيرة بيميُب ، 

 جدراف عمودية ، وأقواس كبّبة ، وأىراـ وقواعد أىراـ ربت سطح البحر. 

اكتشف أيضا بعض الطياروف على بعد عشرة أمياؿ من جزيرة أندروس احدى جزر هباما ، دائرة ضخمة 
 خور القائمة تصلح لتكوف أساس بناء كبّب. من الص

عثر البعض ابلقرب من شواطىء يوكااتف وىندوراس طريق من صنع االنساف فبتد داخل البحر .. كما عثر 



 

 
 

19 

 

 ترتيلة الموتي 

 

 

ميل َب أعماؽ احمليط .. وعثر الروس َب قاع البحر مشاؿ دولة   ٓٓٔابلقرب من فنزويبل على سور طولو 
لعشرة أفدنة .. واكتشفت َب األخّب ماسحة احمليطات الفرنسية "  كواب ، على ؾبموعة من اؼبباىن تتسع

 أرمشيد " درجات سلم منحوتة َب الرصيف القارى مشاذل بورتوريكو.

 ختامية : 

وَب ختاـ ىذا اؼبلف احملّب أقوؿ أف أطبلنطس سواء كانت موجودة ابلفعل وليست قصة خياؿ علمى 
ى مبوذج حى وبدث َب كل زماف ومكاف ، وىى مثاؿ النتقاـ اخَبعها أفبلطوف ، أو دل تكن موجودة .. فه

اػبالق من الظلمة والفاسدين واؼبنافقْب الذين مؤلوا األرض َب اؼباضى ، ودل أيخذوا عظات من دروس 
اؼباضى السحيق على مر الزماف واؼبكاف .. أقوؿ لكم اننا لسنا اال صفحة من صفحات التاريخ االف ، 

وقت قد يطوى صفحتنا الٌب أمتؤلت كلماهتا بكافة أنواع الذنوب والظلم والعفن وربت رضبة هللا َب أى 
اؼبتأصل َب النفوس .. قد نكوف ربت اؼبياه مثل أىل أطبلنطس .. وقد ىبسف بنا األرض مثل اعبيش 
األثيُب ، وقد أيتينا العذاب من السماء من حيث ال نشعر .. غّبوا نفوسكم قبل أف تطلبوا التغيّب َب 

طانكم .. وال تظنوا أف التاريخ ال يتكرر .. فما حدث ألطبلنطس حدث ابألمس ، وقد وبدث اليـو ، أو 
 وقد وبدث ابؼبستقبل.

 

*** 
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 ..... الَبتيلة الثانية

 مثلث برمودا .. لغز البشرية اػبالد
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، يـو صافية ظباؤه ، ورايحو خفيفة ، والشمس ساطعة .. كأف الطبيعة قد  ٜ٘ٗٔديسمرب  ٘ انو يـو 

قصدت َب ىذا اليـو اف ربّب ابجوائها قاعدة فورت لودرديل االمريكية الٌب فقدت َب ىذا اليـو سرب 
رمودا ". جوى مكوف من طبس طائرات قاذفات للقنابل َب منطقة عرفها العادل بعد ىذه اغبادثة " مثلث ب

". اقلعت الطائرات بقيادة اؼببلـز تشارلز اتيلور َب الساعة الثانية  ٜٔاشتهرت ىذه الرحلة ب " الرحلة 
وعشر دقائق ظهرا ، َب مهمة تدريبية لقاذفات القنابل اػبمس ، ـبطط ؽبا من قبل قاعدة فورت لودرديل 

 ٓٙٔبداية من قاعدة فورت لودرديل ، ٍب  القاطنة بوالية فلوريدا االمريكية .. واػبطة ىى التحليق جوا
 ٗٔميل مشاال ، والعودة ابنتهاء التدريب اذل القاعدة.  كاف تعداد من ابلطائرات  ٓٗميل شرقا ، ٍب 

ضباط .. وصبيعهم مدربْب تدريب عاذل جدا ، ودل يكن ىناؾ داعى للقلق على  ٘شخصا من بينهم 
 حياهتم.  

 

وربع الساعة .. فقد تلقت قاعدة فورت لودرديل رسالة غريبة من  ولكن حدث شىء بعد اقبلعهم بساعة
 قائد السرب تشارلز اتيلور 

 " كبن ال نرى االرض ! .. اكرر .. كبن ال نرى االرض ! "

 ردت القاعدة .. " حدد موقعك ! "

لنا اؼبسار رد تشارلز .. " كبن لسنا متاكدين من موقعنا .. كبن ال نعرؼ ابلضبط اين كبن .. يبدو اننا ضل
" 

 _ حاوؿ اف تتجو اذل الغرب.

_ كبن ال نعلم كيف نتجو اذل الغرب .. كل شىء خطأ وغريب ! .. كبن لسنا متأكدين من اى اذباه 
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 نسلكو .. حٌب احمليط ال يبدو كأنو ؿبيطا.

َب الساعة الثالثة والنصف تلقى اؼبضيف اعبوى َب القاعدة رسالة من شخص يراسل زميلو َب الطائرة 
.. ويطلب منو قراءة   ٜٔاالخرى ، وىو طالب َب الكلية اعبوية االمريكية ، ويدعى " ابورز " َب الرحلة 

البوصلة الهنا دل تعد تعمل عنده .. رد عليو ابورز " أان ال اعلم اين كبن .. يبدو اننا ضللنا طريقنا بعد ىذا 
 الدوراف االخّب ".

 

.. والذى قاؿ لو  ٜٔاؿ ابؼبسؤوؿ عن االتصاالت َب الرحلة اؼبضيف اعبوى َب القاعدة من االتصسبكن 

" اف كبل البوصلتْب ال تشّباف اذل اى اذباه .. اان احاوؿ اف اجد قاعدة فورت لودرديل .. اان واثق انُب َب 
اجوائها .. ولكُب لست اعلم كم من اؼبسافة ابعد عنها ". دل تكن ىذه الطائرات َب اجواء القاعدة كما 

سؤوؿ ..ابلعكس كانت الطائرات ابلكامل اتئهة َب اعبو ال تعلم ابى موقع تكوف .. و فاقدين قاؿ اؼب
 االذباه اذل القاعدة.

 

اخربه اؼبضيف ابف يتجو مشاال ابذباه الشمس الٌب تسلط اضوائها على اؼبيناء ربتو ، حٌب يصل اذل قاعدة 
منذ قليل جزيرة صغّبة .. ولكن االف ال يبدو فورت لودرديل اعبوية .. لكن اؼبسؤوؿ قاؿ لو " لقد عربان 

 اماـ انظاران اى ارض ".

 

بعض دل يستطيع اؼبضيف مراسلة الطيارين .. بل ظبع احملاداثت الٌب كانت تدور بينهم. اشارت  بعد ذلك
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ىذه احملاداثت اذل نقص الوقود شيئا فشيئا َب الطائرات ، وتعطل البوصلة َب صبيع الطائرات وعدـ اشارهتا 
 اذل اى اذباه .. كما قيل َب احدى احملاداثت " اف البوصلة تتحرؾ جبنونية َب كل اذباه ". 

ئل االعبلـ اف اصبحت قاعدة فورت لودرديل َب موقف ؿبرج ، بعد اف انتشرت الشائعات َب وسا
 الطائرات تواجو حالة طوارىء.

طرحت صبيع االفَباضات خبصوص ما حدث ، ومنها " ىجـو عدو " .. على الرغم من اف اغبرب العاؼبية 
 الثانية  كانت قد انتهت من عدة اشهر ، او ىجـو من " الكائنات الفضائية ".

ت ، والٌب تبْب اف القائد تشارلز اتيلور قد وفجأة َب الساعة الرابعة عصرا تلقت القاعدة احدى احملاداث
سلم مهاـ القيادة اذل الكابًب ستايفر .. وتلقوا رسالة منو ايضا " كبن لسنا متاكدين اين كبن .. كبن نعتقد 

 ميل مشاؿ القاعدة .. ردبا عربان من فلوريدا ، واالف كبن فوؽ خليج اؼبكسيك .. ". ٕٕ٘اننا على بعد 

درجة على امل الرجوع اذل فلوريدا .. ولكن كنتيجة لدوراهنم ،  ٓٛٔلدوراف ابلسرب الطّباف ا قرر قائد

اخذ االتصاؿ هبم يضعف شيئا فشيئا .. وذلك يدؿ على اهنم قد قاموا بدوراف خطأ ، واهنم اذبهو شرقا 
 .. بعيد جدا عن ساحل فلوريدا.

  ٜٔادعت بعض التقارير اف اخر الكلمات الٌب ظبعوىا من الرحلة 

 " على ما يبدوا اننا نطّب فوؽ مياه بيضاء .. كبن ضللنا مساران ابلكامل .. ".

، ارسلت قاعدة " هنر ابان " اعبوية ، طائرة " مارتن مارينر "   ٜٔبعد اف فقد االتصاؿ ابلكامل مع الرحلة 
من اقبلعها  شخصا ، ومزودة دبحركْب.  وبعد دقائق ٖٔالنقاذ الرحلة الضائعة. كاف ابلطائرة طاقما من 

تلقت القاعدة رسالة من اؼببلـز كومى ، أحد ضباط طائرة االنقاذ .. اف ىناؾ عواصف شديدة على بعد 
االؼ قدـ .. وىذه كانت اخر رسالة تلقتها القاعدة من طائرة مارتن مارينر. تلقت القاعدة بعد ىذا  ٙ
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 .ٜٔائرات الرحلة االمر رسالة أبف طائرة مارتن مارينر قد فقدت ىى االخرى جبانب ط

 َب الساعة السابعة تلقت قاعدة " اواب لوكا " اعبوية َب ميامى  

.. " .. وىذه اغبروؼ ىى حروؼ FT.. اؼ تى  FT.. " اؼ تى   ٜٔرسالة ؿبفوظة من الرحلة 
، و " اؼ تى " ىى طائرة اؼبسؤوؿ عن االتصاالت َب الرحلة  " اؼ تى  ٜٔلبلتصاؿ بْب طائرات الرحلة 

-  ٕٛ  ..FT- 28   ولكن اذا كانت ىذه الرسالة من السرب الضائع ، فالوقت الذى وصلت فيو ."
 الرسالة يدؿ على اهنا ارسلت منذ ساعتْب ، بعد اف فقدت الطائرات الوقود.

 

توقف البحث اعبوى َب يـو االختفاء بسبب حلوؿ الظبلـ ، ولكن قامت خفر السواحل ابلبحث عن 
 فجر اليـو التاذل للحادثة ، اػبميس ، بدأ حبث جوى ضخم عن الطائرات الستة االحياء اثناء الليل. وَب

اؼبختفية.  تواذل البحث اعبوى بعد ذلك دوف نتيجة ، وَب اضخم عمليات البحث على مر التاريخ ، 
طائرة اضافية .. وقامت قاعدة هنر ابان  ٚٙطائرة ، و ٕٓٗقامت قاعدة " سولومنز " اعبوية ، ابرساؿ 

سفينة من قوات خفر السواحل ، ومئات  ٓٛمدمرات ، والعديد من الغواصات ، و ٗية ، ابرساؿ اعبو 
 من اليخوت والقوارب .. ولكن دل هبدوا اى اثر ؽبم.

 

قدـ فوؽ اؼبياه ، ؼبسافات تصل اذل ٖٓٓاقبلعا ، وارتفاع  ٚٙٔتواصل البحث دبعدؿ يومى  
ط االطلنطى ، والبحر الكاريىب ، واجزاء من خليج ميل مربع من االرض والبحر تشمل احملي ٓٓٓ,ٖٓٛ

ساعة .. ولكن دل تظهر اى دالئل لبلحياء ،  ٓٓٔٗاؼبكسيك ، ووالية فلوريدا ، واعبزر اجملاورة ، ابصباذل 
او حطاـ ، او تسرب زيٌب. فحصت شواطىء فلوريدا وابىاماس ايضا يوميا لعدة اسابيع ، ولكن دوف اى 
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 جدوى.

اضات خبصوص الطائرات اؼبفقودة .. ومنها اف طائرة ذبارية شاىدت توىج اضبر يشبو طرحت صبيع االفَب 
انفجار شىء َب اؽبواء ، َب يـو اختفاء الطائرات .. واعتقد اف ىذه ىى طائرة االنقاذ مارتن مارينر. وايضا 

ف ىذا االنفجار اف سفينة ذبارية ابلغت عن انفجار َب اؽبواء الساعة السابعة والنصف مساء ، ولكن اف كا
 فهذا يعُب اهنم استمروا َب الطّباف لعدة ساعات ، على الرغم من نفاذ وقودىم. ٜٔىبتص ابلرحلة 

 

 *** 

 حوادث االختفاء الٌب حدثت للطائرات :

شخصا ،  ٗٔطائرات قاذفات للقنابل بطاقمهم اؼبكوف من  ٘: اختفاء  ٜ٘ٗٔديسمرب  ٘  -ٔ
 والذين كانوا َب مهمة تدريبية صباحية اتبعة لقاعدة فورت لودرديل االمريكية.

شخصا .. بعد  ٖٔ: اختفاء طائرة االنقاذ " مارتن مارينر " ، اؼبكونة من  ٜ٘ٗٔديسمرب  ٘  -ٕ
 .ٜٔا .. والٌب كانت تبحث عن طائرات الرحلة عشرين دقيقة من اقبلعه

 ميل من برمودا. ٓٓٔ" .. على بعد  ٗ٘سى  –: اختفاء طائرة " سوبر فورت  ٜٚٗٔ  -ٖ

 ٖٓٛراكب وطيارين ، على بعد  ٖٔ: اختفاء طائرة ستار اتهبر اؼبكونة من  ٜٛٗٔيناير  ٜٕ  -ٗ
 ميل مشاؿ برمودا.

 .ٕٖ" اػباصة ، بركاهبا وطاقمها اؿ  ٖدى سى : اختفاء طائرة "  ٜٛٗٔديسمرب  ٕٛ  -٘

:  اختفاء طائرة " ستار اريل " ، والٌب سافرت من لندف اذل سانتياجو ، اذل  ٜٜٗٔيناير  ٚٔ  -ٙ
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 ميبل جنوب غرب برمودا. ٖٓٛتشيلى ، اذل جامايكا ومرورا بربمودا .. فقد االتصاؿ هبا على بعد 

سَب "  االمريكية.. َب اعبهة الشمالية من برمودا َب : اختفاء طائرة " جلودبا ٜٓ٘ٔمارس   -ٚ
 طريقها اليرلندا.

: اختفاء طائرة " يورؾ ترانسبورت " الربيطانية مشاؿ برمودا ، َب طريقها  ٕٜ٘ٔفرباير  ٕ  -ٛ
 عبامايكا.

 ٕٗ: اختفاء طائرة " سوبر كونستاليشن " البحرية ، بطاقمها اؼبكوف من  ٜٗ٘ٔاكتوبر  ٖٓ  -ٜ
 شخصا مشاؿ برمودا.

اـ " التابعة للبحرية .. بطاقمها اؼبكوف من عشرة  ٘: اختفاء طائرة " ىب  ٜٙ٘ٔنوفمرب  ٜ -ٓٔ
 اشخاص ابلقرب من اؼبثلث.

 ". ٓ٘ –" كى ىب  : اختفاء طائرة حربية من طراز ٕٜٙٔيناير  ٛ -ٔٔ

ميل جنوب غرب  ٖٓٓ" .. على بعد  ٖ٘ٔ –اختفاء طائرتْب حربيتْب من طراز " كى سى  -ٕٔ
 برمودا.

" .. بطاقمها اؼبكوف من عشرة  ٜٔٔ –: اختفاء طائرة من طراز " سى  ٜ٘ٙٔيونيو  ٘ -ٖٔ
 اشخاص جنوب شرؽ ابىاماس.

" .. اؼبكونة من ثبلثة اشخاص  ٕ٘ – : اختفاء طائرة بضائع من طراز " ىب ٜٙ٘ٔابريل  ٘ -ٗٔ
 جنوب شرؽ احمليط.

" .. مكونة من اربعة  ٕٕٔ –: اختفاء طائرة بضائع من طراز " واى سى  ٜٚٙٔيناير  ٔٔ -٘ٔ
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 اشخاص َب اػبليج مابْب شاطىء ابدل وجراند ابىاما.

 اذل ازوريس." .. َب طريقها  ٕٖٔ –: اختفاء طائرة بضائع من طراز " سى  ٖٜٙٔسبتمرب  ٕٕ -ٙٔ

 

 

*** 
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 ..... الَبتيلة الثالثة

 اتبوت العهد القدًن .. أين ىو ؟؟
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 وصف التابوت اؼبفقود:

يقوؿ الكتاب اؼبقدس أبف هللا قد نقش الوصااي العشر على لوحْب حجريْب وأعطانبا للنيب موسى )عليو 
السبلـ( وغبماية اللوحْب والسماح حبملهما ، ًب صنع وزخرفة صندوؽ مصنوع من خشب السنِط بزخارؼ 

ْب ، و لو قطبْب ذىبية رائعة وكاف يبلغ طولو حوارل ثبلثة أقداـ ونصف ويزيد عرضو قليبًل على قدم
معلقاف من خبلؿ حلقتْب من الذىب على جانبيو. و نقش إلثنْب من اؼببلئكة الكروبيوف )ضبلة العرش( 

 فوؽ قمتو ، أما غطاء الصندوؽ فكاف يسمى "غطاء التكفّب" أو "مقعد الرضبة". 

*** 

 َب الكتاب اؼبقدس : )العهد القدًن (

اذل، طولو ذراعاف ونصف وعرضو ذراع ونصف وارتفاعو ( صندوؽ صنعو موسى أبمره تعٓٔ: ٕ٘)خروج 
ذراع ونصف. وكاف مصنوًعا من خشب السنط ومغشى بصفائح ذىب نقي من داخل ومن خارج، ووبيط 
برأسو أكليل من ذىب فوقو غطاء من ذىب نقي. وفوؽ كل طرؼ من الغطاء كروب من ذىب يظّلل 

لعصوي التابوت اؼبصفحتْب ابلذىب غبمل  الغطاء. وعلى كل من جانيب التابوت حلقتاف من ذىب
(. وكاف ُب التابوت الوعاء ٖٔ-ٜٕ: ٖالتابوت. وكاف اؼبنوط حبراستو وضبلو بنو قهات من البلويْب )عد 

الذي وبتوي على اؼبن، وعصا ىاروف الٍب أفرخت، ولوحا العهد، وكاف عليهما وصااي هللا العشر اؼبكتوبة 
( ومن ٍب ٕٙ: ٖٔ( ٍب وضع جبانبو كتاب التوراة )تث ٗو ٖ: ٜوعب  ٕٔو ٙٔ: ٕ٘إبصبع هللا )خر 

 (.ٕٔ: ٓٗو ٙٔ: ٕ٘يسمى التابوت أحيااًن اتبوت الشهادة )خروج 

*** 
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 َب القراف الكرًن :

ُُم ابْػَعْث لََنا َمِلًكا نػ   قَاَؿ  ۖ  َقاِتْل ُب َسِبيِل اّلِه َأدَلْ تَػَر ِإذَل اْلَمئَلِ ِمن َبِِب ِإْسَرائِيَل ِمن بَػْعِد ُموَسٰى ِإْذ قَاُلوا لَِنيبٍّ ؽبه
ُتْم ِإف ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َأاله تُػَقاتُِلوا   نُػَقاِتَل ُب َسِبيِل اّلِه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمن قَاُلوا َوَما لََنا َأاله  ۖ  َىْل َعَسيػْ

ُهْم  ۖ  ِداَيِراَن َوأَبْػَنائَِنا  نػْ ( َوقَاَؿ ؽَبُْم َٕٙٗواّلهُ َعِليٌم اِبلظهاِلِمَْب ) ۖ  فَػَلمها ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُؿ تَػَولهْوا ِإاله َقِليبًل مِّ
َنا َوكَبُْن َأَحق  اِبْلُمْلِك ِمْنُو َودَلْ  ۖ  ُكْم طَاُلوَت َمِلًكا نَِبيػ ُهْم ِإفه اّلهَ َقْد بَػَعَث لَ  قَاُلوا َأىنهٰ َيُكوُف َلُو اْلُمْلُك َعَليػْ

َن اْلَماِؿ  ْلَكُو َمن َواّلهُ يُػْؤٌب مُ  ۖ  قَاَؿ ِإفه اّلهَ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة ُب اْلِعْلِم َواعبِْْسِم  ۖ  يُػْؤَت َسَعًة مِّ
( َوقَاَؿ ؽَبُْم نَِبيػ ُهْم ِإفه آيََة ُمْلِكِو َأف أيَْتَِيُكُم التهابُوُت ِفيِو َسِكيَنٌة مِّن رهبُِّكْم َٕٚٗواّلهُ َواِسٌع َعِليٌم ) ۖ  َيَشاُء 

ها تَػَرَؾ آُؿ ُموَسٰى َوآُؿ َىاُروَف رَبِْمُلُو اْلَمبَلِئَكُة  ( ِٕٛٗلَك ََليًَة لهُكْم ِإف ُكنُتم م ْؤِمِنَْب )ِإفه ُب ذَٰ  ۖ  َوبَِقيهٌة فبِّ
 البقرة

النىب اؼبذكور ىو صموئيل من بُب اسرائيل  ، واؼبلك اؼبقصود ُب ىذه اَلية ىو اؼبلك طالوت عندما 
طلبت بِب إسرائيل من نبيهم صموئيل ملكًا من بعد موسى. اختار ؽبم هللا طالوت، ولكن بِب إسرائيل دل 

ابلعرش. كاف طالوت ذو بسطة ُب علمو وبنيتو. فاخربىم صموئيل أف الدليل اؼبادي على ذبده جديرًا 
ملكو ىو عودة التابوت الذي أخذه منهم العماليق إليهم، وأف اؼببلئكة ربملو إذل بيت طالوت تشريفاً 

يبة أيضًا على وتكريبًا لو، فرضوا بو. ونستدؿ من ذلك أف التابوت كاف غائبًا أومفقودًا، وتدؿ اَلية الكر 
أحتواء التابوت َلاثر تركها آؿ موسى وآؿ ىاروف وىي آاثر عظيمة نظراً ألهنا ؿبمولة من قبل اؼببلئكة كما 
جاء ُب اَلية ، ولكن جاء اؼبلك طالوت ليعيده من من ؟ ، ابلطبع ليعيده من يد جالوت  .. وقد كاف 

اتبوت العهد منهم، ، إذ كاف التابوت رمز  العربانيوف ُب حرب مع جالوت وجيشو، فغلبهم جالوت، وأخذ
قوهتم وإعتزازىم ووحدهتم ؼبا يضمو من آاثر مقدسة توحد إيباهنم وتؤلف صفوفهم .. والسكينة ىى الواح 
التوراة  الذي كاف موسى ِإذا قاتل بو االعداء كانت تسكن نفوس بِب ِإسرائيل وال يفروف  .. او كما ذكر 
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من اعبنة كاف يغسل فيو قلوب االنبياء.. " ِفيِو َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيهٌة ابن عباس " ىى طست من ذىب 
فبها تَػَرَؾ آُؿ ُموَسى َوآُؿ َىاُروَف رَبِْمُلُو اْلَمبلِئَكُة " .. قاؿ ابن عباس: جاءت اؼببلئكة ربمل التابوت بْب 

 ُب َذِلَك َليًَة َلُكْم ِإْف ُكنُتْم ُمْؤِمِنَْب" السماء واألرض حٌب وضعتو بْب يدي طالوت والناس ينظروف "ِإفه 

*** 

 ماذا وبوى التابوت بداخلو :

اَلاثر اؼبوجودة داخل التابوت فّبجح أهنا تشمل عصا موسى ،وذلك أمر معقوؿ ألهنا أداة من أدوات 
لٌب شقت معجزة موسى عليو السبلـ .. الف ىذه العصا ىى الٌب انقلبت حية تسعى اماـ السحرة ، وىى ا

البحر .. وفقًا لسفر اػبروج ُب الوصف اؼبفصل حملتوى التابوت، فإف األلواح )التوراة( الٍب أعطيت ؼبوسى  
 ( .. ٙٔ ٕ٘كاف هبب أف تكوف ُب التابوت "وتضع ُب التابوت الشهادة الٍب أعطيك" )خروج 

ها تَػَرَؾ آُؿ ُموسَ   ٰى َوآُؿ َىاُروَف " البقرة" ِفيِو َسِكيَنٌة مِّن رهبُِّكْم َوبَِقيهٌة فبِّ

 نظرايت حوؿ من سرؽ التابوت :

 فرعوف مصر شيشنق : -ٔ

تقوؿ بعض األساطّب أف اتبوت العهد ىذا قد ُدمر أو استولت عليو القوات اؼبصرية الغازية  ُب حوارل عاـ 
 ؽ.ـ حْب ىاجم شيشنق اؼبلك رحبعاـ إبن سليماف ٕٜ٘

 

 ملك اببل نبوخذ نصر : -ٕ
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 ؽ.ـٙٛ٘ملك اببل نبوخذ نصر قد احتل اورشليم وسرؽ التابوت عاـ يقاؿ اف 

 رىباف كهف قمراف : -ٖ

قامت إحدى اعبماعات اليهودية الٍب كتبت ـبطوطات البحر اؼبيت بدفن اتبوت العهد ُب الصحراء 
 األردنية قبل أف يهربوا منها.

 ؾبموعة كاترس : -ٗ

أخفت اتبوت العهد ُب كنيسة قديبة ُب رين لو شاتو  قيل أبف ؾبموعة مسيحية مبكرة تسمى كاثرس ردبا
 بفرنسا قبل أف يتم القضاء عليهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

 فرساف اؽبيكل :  -٘

فرساف اؽبيكل أخذوا اتبوت العهد من األراضي اؼبقدسة وقيل أبهنم ردبا أخفوه ُب منجم جبزيرة أوؾ آيبلند 
روسلْب تشّب بعض نظرايت اؼبؤامرة إذل أف اؼباسونيوف )أحفاد فرساف  أو حٌب ُب الكنيسة االسكتلندية ُب
 اؽبيكل( يبتلكوف اتبوت العهد اَلف.

 اؼبلك ارثر -ٙ

 

*** 
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 اؼبعجزات اػبارقة اؼبنسوبة للتابوت :

 

 انفبلؽ مياه هنر االردف :  -ٔ

كاف انفبلؽ مياه هنر   حبسب ما ذُكر ُب اؼبقرا فإف اتبوت العهد كاف مرتبط بعدد من اؼبعجزات. أوؽبا
األردف مع دخوؿ شعب إسرائيل إذل أرض كنعاف: "ويكوف حينما تستقر بطوف أقداـ الكهنة حاملي اتبوت 
الرب سيد األرض كلها ُب مياه األردف أف مياه األردف اؼبياه اؼبنحدرة من فوؽ تنفلق وتقف ندًا واحدًا". 

 (.ٖٔ ٖ)يشوع 

 

 التابوت وبمل من وبملو : -ٕ

أخرى مرتبطة ابلتابوت، وفقًا للحكماء، ىو كونو "وبمل حامليو" دبعُب أنو على الرغم من كوف  معجزة
 التابوت ثقيل جدًا، بسبب ألواح العهد، فإف التابوت ال وبتاج فقط للحمل، بل ىو نفسو ضبل حامليو.

 

 التابوت واالشعاع الذرى : -ٖ

"عبلمات اَلؽبة " .. انو قد اسَبعي اىتمامو ما قرأه يقوؿ العبلمة السويسري ايريخ فوف دينيكن ُب كتابو 
عن اتبوت بِب إسرائيل ، فقد قرأ ُب كتبهم القديبة أبهنم كانوا  حريصْب على ضبل ىذا التابوت معهم ُب  
كل معركة ىبوضوهنا ُب حروهبم ، وأهنم كانوا ينتصروف على أعدائهم طاؼبا كاف التابوت معهم ُب اؼبعركة 

نهزموف إذا دل يكن معهم ، وقرأ كذلك أبهنم كانوا وبفظوف التابوت ُب ىيكل خاص بنوه ؽبذا وأبهنم كانوا ي
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الغرض فوؽ تلة ُب مكاف بعيد عن الناس وأبف ىذا اؽبيكل كاف خاضعًا للحراسة اؼبشددة ليبًل هنارًا وكاف 
عى انتباىو الشديد دخوؿ اؽبيكل اأو اإلقَباب من التابوت يقتصر على الكهنة اؼبكلفْب بذلك وقد اسَب 

ما قرأه أبف كل من اقَبب من التابوت بدوف ازباذ احتياطات معينة )كانت توصف آنذاؾ ابلطقوس( فانو 
يتعرض ألمراض غريبة وخطّبة ويكوف اؼبوت احملتم من  نصيبو بعد اايـ قليلة. يرى )ايريخ فوف دينيكن( 

ند التعرض  لئلشعاعات الذرية اػبطّبة أبف وصف ىذا اؼبرض ينطبق سبامًا على ما وبصل لئلنساف ع
واؼبميتة كما حدث لضحااي القنبلتْب النوويتْب اللتاف ألقت هبما الوالايت اؼبتحدة األمريكية على مدينٍب 
ىّبوشيما وانغازاكي الياابنيتْب خبلؿ اغبرب العاؼبية الثانية ، كما لفت انتباىو كذلك  وصف "الطقوس" 

عند اقَباهبم من التابوت حيث يعتقد )ايريخ فوف دينيكن( أهنا دل  تكن سوى الٍب كاف الكهنة يتبعوهنا 
احتياطات للوقاية من خطر اإلشعاعات النووية. فكاف واضحًا لػ )ايريخ فوف دينيكن( أف ما بداخل 
التابوت ىو مصدر إلشعاعات خطّبة وفبيتة فما ىو ىذا اؼبصدر ومن أين جاء؟ أخذ اؼبفكر السويسري 

و ؿباولة حل ىذا اللغز ولكنو كما يقوؿ واجهتو صعوابت صبة عند دراستو للموضوع فالكنيسة على عاتق
الكاثوليكية دأبت منذ القدـ وحٌب الوقت اغباضر )حبسب ما يقوؿ( على طمس وإخفاء بل والتخلص من  

الٍب دل  كل ما ال يتوافق مع رواايهتا الرظبية لؤلحداث فكاف يبحث عن الكتب واؼبخطوطات ُب األماكن
تصل إليها يد الكنيسة الكاثوليكية فبا اضطره إلتباع أسلوب احملققْب ُب البحث اعبنائي عند ربقيقهم ُب 
جريبة ما وحبثهم ودراستهم لؤلدلة الٍب يعثروف عليها واستخبلص النتائج منها ، وبدوف اػبوض ُب ىذه 

 األدلة والتفاصيل الٍب ذكرىا ُب كتابو عن ىذا اؼبوضوع. 

 توصل إذل ما يلى : فقد

لقد كانت العلـو ُب الزمن القدًن متقدمة جداً أكثر كثّب من تقدمها ُب زمننا ىذا، وقد اندثرت ىذه العلـو 
واغبضارة الٍب أقبزهتا بسب كارثة حلت ابألرض ُب الزمن القدًن )طبعًا كبلـ وبتاج إذل دليل كاؼ !(، وقد 
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ة ومنها بعض العلماء القليلْب وبعض اَلالت الٍب ذكرت ُب بقي بعض أاثر ىذه اغبضارة بعد ىذه الكارث
الكتب القديبة ، وما كاف بداخل ىذا التابوت فهي آلة تستخدـ النظائر اؼبشعة إلنتاج اؼبن والسلوى من 
اؽبواء ، وىى اَللة الٍب كاف وبملها اليهود معهم ُب ما يشبو التابوت ُب تيههم الذي داـ أربعوف عامًا ُب 

والٍب لوال لطف هللا وىذه اَللة ؼباتوا جوعًا وعطشًا ُب تلك الصحراء القاحلة وقد بقيت ىذه  الصحراء
اَللة وبتفظ هبا بنوا إسرائيل ُب ما يشبو التابوت ) ليستطيعوا ضبلها معهم ُب حروهبم بسهولة ( ووبرصوف 

اب منها والتعرض ؽبا. وأكيد عليها ويتربكوف هبا ويبنوف ؽبا اؽبيكل للحفاظ عليها وؼبنع الناس من االقَب 
فاف من صنع تلك اَللة قد صنعها من اؼبتانة حبيث تعيش لآلالؼ السنْب .. فهي أكيد مازالت موجودة 

 ُب مكاف ما إما ُب احد كهوؼ اغببشة أو ُب حوزة الفاتيكاف.

*** 

 نظرايت حوؿ اماكن اختفاء التابوت :

 ارمياء : -ٔ

يقوؿ السفر األبوكريفي مكابيْب الثاين أنو قبل الغزو البابلي مباشرة فإف أرميا وذىب إذل اعببل الذي صعد 
(. وعندما وصل ارميا إذل ىناؾ وجد غرفة ٗ-ٔ: ٖٔإليو موسى لّبى مّباث الرب )أي جبل نبو؛ تثنية 

(. ولكن، "بعض ٘-ٗ: ٕ) ُب كهف وضع فيها اػبيمة، والتابوت، ومذبح البخور، ٍب قاـ بسد اؼبدخل"
الذين تبعوه جاءوا يقصدوف أف يضعوا عبلمة على الطريق اؼبؤدي إذل ذلك اؼبكاف لكنهم دل هبدوه. عندما 
ظبع غرميا هبذا، فإنو وخبهم قائبل: ىذا اؼبكاف هبب أف يظل غّب معروؼ حٌب هبمع هللا شعبو مرة أخرى 

 د الرب ُب السحابة، كما حدث أايـ موسى ".ويرضبهم. حينذاؾ سيعلن الرب ىذه األمور وسّبى ؾب
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 القدس القديبة : -ٕ

لْب ريتماير ىو عادل آاثر قاـ إبجراء اختبارات على جبل اؽبيكل ُب القدس ويُعتقد أبنو قد عثر على اؼبوقع 
اغبقيقي للمعبد األوؿ ويدعي لْب ريتماير أنو اكتشف قطعة من صخور األساس الٍب تطابق أبعاد اتبوت 

هد سبامًا ومن ىذه النقطة يعتقد أف ردبا كاف اتبوت العهد مدفواًن على عمق كبّب داخل جبل اؽبيكل ، الع
ولكن يبدو من اؼبستحيل القياـ أبعماؿ اغبفر ُب اؼبنطقة خاصة أهنا ال تزاؿ موقع الضطراابت سياسية 

 أساسات اؼبسجد األقصى هبدؼ عنيفة . وال ىبفى علينا ىنا ؿباوالت اإلسرائيليْب اؼبستمرة ُب التنقيب ُب
إهباد اتبوت العهد أو نقوؿ بػ "حجة" إهباده ؽبدـ اؼبسجد األقصى نفسو وإعادة بناء ىيكل سليماف مكانو 
الذي يزعم اليهود أنو كاف ُب نفس مكاف اؼبسجد األقصى. ويعتقد أيضًا عدد آخر من من اػبرباء أف 

سة ، حٌب أف ىناؾ رجل أمريكي يُدعى روف واي زعم أنو اتبوت العهد ال يزاؿ موجودًا ُب األرض اؼبقد
 عثر على الصندوؽ اؼبقدس ُب مقربة ُب حديقة جاردف تومبت ُب مشاؿ مدينة القدس القديبة.

 

 اكسـو ابثيوبيا :  -ٖ

لعل أكثر النظرايت شهرة والٍب تقوؿ أبف اتبوت العهد ىو حقيقة ىي تلك النظرية الٍب أتت من غرب 
أف ىناؾ أسطورة ُب أثيوبيا تزعم أبف ملكة سبأ قد ضبلت من اؼبلك سليماف ٍب ولدت  أفريقيا. حيث

( من عمره سافر إذل ٕٓل)الطفل اؼبعروؼ ابسم مينيليك والذي يعِب )ابن اغبكيم( ، وعندما أصبح ُب ا
أبنو القدس للدراسة ُب ؿبكمة والده. وُب غضوف عاـ أصبح كهنة سليماف غيورين من ابن اؼبلك وقالوا 

هبب عليو أف يعود إذل سبأ ، وقد قبل اؼبلك سليماف هبذا األمر إال أنو قاؿ أبنو ينبغي على صبيع األبناء 
البكر للشيوخ اَلخرين أف يصطحبوا مينيليك ، وكاف أحدىم يدعى آزاريوس وىو ابن رئيس الكهنة 

أفريقيا. وقد قرر مينيليك أف  اؼبدعو زادوؽ. وكاف آزاريوس ىو من قاـ بسرقة اتبوت العهد وذىب بو إذل
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( أبثيوبيا. ويقاؿ اليـو أبف   قباحهما هبب أف  يكوف ابإلرادة اإلؽبية ٍب أسس )القدس الثانية( ُب )أكسـو
كنيسة سانت ماري )تيمكات(. وُب السنوات األخّبة ونظرًا لعدـ االستقرار ُب الببلد ، أخفي اتبوت 

نذور وىو الرجل الوحيد الذي ظُبح لو دبعرفة الطبيعة اغبقيقية  العهد بعيدًا عن األنظار ربت رعاية حارس
يعترب األثيوبيْب ىم أحد  –على سبيل اؼبثاؿ  -للصندوؽ. وابلتأكيد ىناؾ الكثّب فبا يدعم ىذه النظرية 

السبلالت القليلة الٍب سبارس الطقوس اؼبسيحية ُب أفريقيا ، وقد قضى الدستور الوطِب ىناؾ أبف 
األثيويب ىو أحد األحفاد اؼبباشرين للملك سليماف. كما أف األثيوبيوف واثقوف من دورىم ُب اإلمرباطور 

 أثيوبيا. –تراث اتبوت العهد ،الصورة تبْب كنيسة ابوت العهد ُب أسكوف 

 

 حبّبة الربدويل دبصر : -ٗ

اؼبكاف وشكل الفلكي أضبد شاىْب، الشهّب بػ"نوسَباداموس العرب" حدد موقع التابوت خبطوط العرض و 
التابوت وما يوجد بداخلو. وأكد شاىْب أف "اتبوت العهد" أو "اتبوت الرب" أو "السكينة" موجود دبصر 
ببحّبة الربدويل بشماؿ سيناء، مضيًفا أف من سيستخرجو ىو صحاىب مصر واإلماـ اؼبهدى؛ وأف إسرائيل 

 ة.قريًبا ستحتل سيناء من أجل استخراجو استعداًدا للمبلحم القادم

 وعلى كل حاؿ فاهلل وحده ىو من يعلم ابمر ىذا التابوت الغريب.
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 ..... الَبتيلة الرابعة

 السامرى .. الشخصية اؼبثّبة للجدؿ
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 السامرى .. الشخصية اؼبثّبة للجدؿ وعبلقتها ابؼبسيخ الدجاؿ .. 

 عديد من االسئلة دارت حوؿ ىذا الشخص الذى ذكر َب القراف ومنها ىذه االايت 

 " بصرت دبا دل يبصروا بو فقبضت قبضة من اثر الرسوؿ فنبذهتا وكذلك سولت ذل نفسى " 

 " اذىب فاف لك َب اغبياة اف تقوؿ ال مساس واف لك موعدا لن زبلفو "

رأى جربيل عليو السبلـ راكبا فرسو اثناء عبور بُب اسرائيل االية االوذل ىبرب السامرى النىب موسى انو 
عندما شق موسى البحر ، والحظ اف اثر فرس جربيل هبعل االرض تنبت .. والثانية عندما قاؿ موسى 
للسامرى اف يذىب فانو لن هبد احدا يبسو ، واف لو موعد لن ىبلفو. السؤاؿ ىنا كيف رأى شخص 

كة هللا ، واى مبلؾ .. انو مبلؾ الوحى .. والسؤاؿ الثاىن اى موعد ىذا عاصى لربو مثلو مبلؾ من مبلئ
الذى لن ىبلفو والذى توعده موسى عليو السبلـ بو .. وؼباذا دل يعنفو موسى او يقتلو بسبب اف موسى 

 عليو السبلـ عرؼ عنو عصبيتو لدرجة انو عنف اخيو ، ولكنو عامل السامرى بكل ىدوء.

 ىذا الرجل ..دعنا االف نرى قصة 

السامرى ىذا رجل من بُب اسرائيل ، رابه جربيل ػ عليو السبلـ ػ؛ ألنو ُوِلد ُب العاـ الذي يقتل أبناء بِب 
إسرائيل، وكاف فرعوف أيمر بقتلهم .. فولد السامري ُب العاـ اؼبشؤـو على مواليدىم الذكور، فخافت أم و 

 جربيل يتعهده ابلتغذية اذل اف كرب وقد حفظ شكل جربيل عليو القتل، فألقتو ُب مغارة وتركتو، فأرسل هللا
عليو السبلـ َب عقلو .. وَب يـو خروج موسى عليو السبلـ من مصر ، واثناء شقو للبحر راى السامرى 
الذى رابه َب طفولتو ، جربيل عليو السبلـ مرة اخرى على فرسو يتقدـ بُب اسرائيل ، والحظ اف اثر قدـ 

تنبت ، فادرؾ ببصّبتو اهنا ليست اثر قدـ عادية ، فقاـ بغرؼ قبضة تراب من اثر  الفرس ذبعل االرض
قدـ الفرس َب يده ووضعها َب كيس معو .. اذل اف عربوا البحر .. فوجد بُب اسرائيل قـو عاكفْب على 
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زالت َب صنم يعبدونو ، قالوا ؼبوسى اجعل لنا اؽبا كما ؽبم اؽبة .. رغم اف اثر مياه البحر اؼبنشقة ال 
اقدامهم وىى معجزة اؽبية ، فادرؾ السامرى ضعف ايباف ىؤالء القـو .. وانتظر فرصتو اذل اف اتت ابف 
موسى سيذىب للقاء ربو على جبل الطور .. فنادى َب القـو اف هبمعوا كل اغبلى الذىبية الٌب استعاروىا 

ل َب االرض ، وقاـ بصهر اغبلى من اؿ فرعوف عند خروجهم )الطربى ( .. ٍب حفر حفرة على شكل العج
والقاىا َب اغبفرة ٍب القى عليها قبضة الَباب اػباصة ابثر فرس جربيل فتكوف ؽبم عجل ذىيب يصيح ) لو 
خوار ( لكنو ال ايكل وال يشرب .. واستغل اهنم ضعاؼ االيباف ، وسالوا موسى قبلها اف هبعل ؽبم صنما 

اؽبكم والو موسى " .. فنسوا كبلـ موسى ؽبم قبلها " فنسى " ، .. فقاؿ ؽبم تتابعا على ما سالوه " ىذا 
اف االصناـ ليست ىى اؽبتهم واف رهبم ىو هللا .. وكذلك عكفوا على العجل ، وحاوؿ ىاروف التدخل 
ؼبنع ىذا االمر ، فرفضوا وقالوا لو " سوؼ نعبده اذل اف ايتى موسى ، وابتعد عنا كى ال نقتلك " .. " اف 

فوىن وكادوا يقتلونُب " .. وؼبا فرغ موسى من لقاء هللا عز وجل ، وكتب التوراة على الواح ، القـو استضع
اخربه هللا اف القـو فتنوا بعبادة العجل اثناء تعبده .. فرجع اليهم موسى عليو السبلـ ، غاضبا بشدة ، 

بعدى ، كنتم اظنكم والقى الواح التوراة على االرض من شدة الغضب وصاح هبم " بئسما خلفتموىن من 
تعبدوف هللا .. ااخلفتم موعدى ، اـ تريدوف اف وبل عليكم غضب هللا " .. ردو عليو " دل لبلف موعدؾ 
ابرادتنا ، الننا ضبلنا حلى نساء فرعوف معنا ، فقاؿ لنا ىذا السامرى اف نعطيو اغبلى كى يصنع لنا عجبل 

ل لنا اؽبا كما ؼبن رايناىم اؽبة " .. فازداد غضب نتخذه اؽبا .. كما اردان منك يـو شق البحر اف ذبع
موسى والتفت الخيو ىاروف " اي ىاروف! أدل أَُأمرؾ عليهم، أدل أقل لك أف هتديهم،ؼباذا تركتهم يعبدوف 
العجل ؟ ! " .. ٍب شده من راسو وغبيتو ، فقاؿ لو ىاروف " اخى اف بُب اسرائيل استضعفوىن ، وكادوا 

تهم ىب ، وال ذبعلُب واحدا منهم " .. فَبكو موسى والتفت للسامرى ، وقاؿ لو " ؼباذا يقتلونُب .. فبل تشم
فعلت ىذا االمر ايها السامرى ؟ ! " .. قاؿ لو " َب يـو شققت البحر لنا رايت اؼببلؾ جربيل على فرسو 

من الَباب  ، والحظت اف اثر فرسو ربوؿ االرض من ربتو اذل نبات .. ودل يبصره ىؤالء .. فقبضت قبضة
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، وحفظتها معى .. وعندما ذىبت انت للقثاء ربك .. سولتلى نفسى اف اصنع اؽبا لبُب اسرائيل كما طلبوا 
منك بعد اف عربان البحر .. فجمعت اغبلى وصهرهتا والقيتها َب حفرة على شكل عجل ، ورميت قبضة 

.. " .. فقاؿ لو موسى " اذىب الَباب عليو ، فتحوؿ اذل عجل ذىىب يصيح ، لكنو ال ايكل وال يشرب 
من ىنا .. فاف عقابك االؽبى اف تكوف َب عزلة عن الناس ، واف احدا لن يبسك او يصافحك او 
يصاحبك .. واف لك يـو القيامة لن زبلفها ، فسيستكمل هللا حسابك ىناؾ .. اما اؽبك فسوؼ ادمره 

 والقيو َب البحر " ..

النو اؼبسيخ الدجاؿ .. ؼباذا ؟! .. الف ال احد يرى مبلئكة اال  فبعض اؼبفكرين قالوا انو راى اؼببلؾ
الرسل واؼبسيخ الدجاؿ .. ولكنها فسرت على انو يعرفو من تربيتو لو وىو صغّب .. تساءؿ بعض 
اؼبفسرين عن اى موعد يتوعد النىب موسى بو السامرى .. ىل يكوف ىو اخر الزماف اى اف موعده مع 

 لكنها فسرت على انو يـو القيامة ، ىو اليـو الذى لن ىبلفو ولن ىبلفو احد.اؼبسيح عليو السبلـ .. 

 

 

 

*** 
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 ..... الَبتيلة اػبامسة

 أكسّب اغبياة .. كونراد ديبل
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 يقوؿ تعاذل :

 " اف الذين كفروا لن ىبلقوا ذاباب ولو اجتمعوا لو ".

الشهّبة ب " فرانكنشتاين " .. تلك الرواية الٌب خلدت اف معظم القراء ردبا ظبع أو قرأ رواية مارى شيلى 
َب االذىاف ، بسبب حكايتها الغريبة عن شخص قاـ بصنع انساف واخرجو للعادل .. ولكن َب النهاية 
انقلب الصنع على الصانع .. فقد قتل اؼبسخ الذى صنعو الدكتور فيكتور فرانكنشتاين ، عائلة فيكتور 

نو بسبب انو صنعو وأحياه ، ودل هبد لو صاحبا بسبب شكلو البشع .. فانتقم منو النو كاف يريد االنتقاـ م
بقتل بعض افراد عائلتو وصاحبو .. وانتهت الرواية دبوت فرانكنشتاين قهرا .. وانتحار اؼبسخ َب مياه 
القطب الشماذل. وألعواـ كثّبة تسائل الناس عن مصدر ىذه الرواية الذى استوحت منو مارى شيلى 

داث الرواية وشخصياهتا ، وقد قالت اؼبؤلفة اف حلما حلمت بو شاىدتو أثناء نومها .. على شكل  أح
كابوس مرعب شاىدت خبللو شااب شاحب الوجو منكبا على طاولة ضخمة هبمع شتات ما بدا كأنو 
مسخ بشري غاية ُب البشاعة، ماري الحظت أبف اغبياة بدأت تدب شيئا فشيئا ُب جسد ذلك اؼبسخ 

اسطة مصدر طاقة ذو قوة خارقة. ومناسبة ىذا اغبلم الغريب ، بدأ ُب يـو ماطر وابرد من أايـ عاـ بو 
، عندما  كانت برفقة زوجها ُب عطلة بسويسرا وكاان ُب ذلك اليـو ُب ضيافة صديقهم النبيل ٙٔٛٔ

لسويسرية اػببلبة، والشاعر االقبليزي اللورد ابيروف.  كاف مقررا أف يقضوا هنارىم ُب أحضاف الطبيعة ا
لكن الطقس السيئ أجربىم على البقاء حبيسي جدراف قصر اللورد. وكاستفادة من الوقت وعدـ تضييعو 
، وقتل اؼبلل جلسوا صبيعا قرب اؼبوقد وراحوا يسلوف أنفسهم بقراءة قصص األشباح، وبوحي من تلك 

وبو اػباص. ُب ابدئ األمر دل ذبد القصص أقَبح اللورد ابيرف أف يكتب كل منهم قصة رعب يؤلفها أبسل
 ماري شيلي ما تكتبو، لكن ُب تلك الليلة جاءىا اإلؽباـ أثناء نومها من اغبلم اؼبذكور.

ولكن الباحثْب قد شككوا َب أف مارى شيلي قد اعتمدت َب كتاابهتا على ذلك اغبلم ، وقالوا اف اسم 
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اشتهرت بقلعتها القديبة الٍب ربمل ىذا االسم ، فرانكنشتاين من األساس يعود اذل عائلة أؼبانية عريقة 
انتصبت أبراجها العالية لقروف طويلة ابلقرب من مدينة دارمشتات األؼبانية ، وعلى االرجح فقد مرت 
السيدة مارى شيلى هبذه القلعة ، وردبا زاروىا وانموا فيها ليلتهم ، وَب داخل القلعة ردبا ظبعت مارى 

االطوار يوىاف ديبل َب داخل القلعة الذى ىو أيضا من العائلة االؼبانية  شيلى بقصة العادل الغريب
فرانكنشتاين .. الذى قاـ أبشياء غريبة ومفزعة ُب نفس الوقت سببت ىلعا عبّبانو الذين قطنوا تلك 

 اؼبنطقة حولو وأرغموه أف يرحل من ىناؾ. واالف دعنا نعلم قصة العادل يوىاف كونراد ديبل.

ـ  ، ودرس ُب شبابو علم البلىوت والفلسفة والكيمياء ،  ُٖٚٙٔب قلعة فرانكنشتاين عاـ ولد يوىاف   
وكاف ششغوفا بدراسة الكيمياء .. ذلك العلم الذي أعتربه القدماء حبرا يزخر ابلرموز والطبلسم الغامضة.  

الوقوع ُب اؼبشاكل  كاف توقيعو اػباص على حبوثو وكتاابتو أبسم يوىاف كونراد دي فرانكنشتاين. كاف دائم
بسبب تصرفاتو وآراءه العلمية والدينية الغريبة ..  حبس مرة بتهمة التشبو دبلك السويد ، ومرة أخرى 

 بتهمة اؽبرطقة. 

 

أوذل ذباربو َب علم الكيمياء ىى اخَباعو لشىء عجيب .. أكسّب اغبياة .. أي أنو يطيل العمر  كانت

لك السائل اػبارؽ ال تقل غرابة عن خواصو العجيبة، فهو وهبدد الشباب .. وكانت طريقة صناعة ذ
يتألف من أمور تتقزز منها اذا رأيتها أو قرأهتا .. دماء .. أمعاء .. عظاـ .. وأجزاء من جيف اغبيواانت 

اؼبيتة .. ٍب أضيف إذل ذلك اؼبزيج الغريب مقادير معينة من اؼبواد الكيميائية ..  وقاـ ابؼبزج بْب ىذا كلو  
وعاء معدىن كبّب أشبو بذلك الذي كانت ساحرات العصور الوسطى تستخدمو ُب ربضّب وصفاهتن َب 

السحرية. وقبح يوىاف َب تسويق ذلك االكسّب اذل الناس واػبارج ، وقاـ ببيع بعضا منو اذل نبيل أؼباىن 
العمر اؼبذكور  عاما .. وصدقو العجوز اؼبسكْب الذى دل يعش ٖ٘ٔعجوز .. وأخربه أنو سيطيل عمره اذل 
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.. بل عاش سنوات قليلة فقط .. رغم أنو كاف ينتظم َب شربو كل صباح حسب اعبرعة الٌب وصفها لو 
 يوىاف ديبل.

فقد حكى دل يكتفى يوىاف بتجربتو األوذل تلك ، بل قاـ أبمور أخرى كثّبة ، واليك بعض ىذه التجارب.. 
امو بتجارب يشيب ؽبا الولداف .. ذبارب كاف يستخدـ السكاف القرويْب القاطنْب ابلقرب من القلعة عن قي

فيها اعبثث واعبيف البشرية.  حاوؿ ُب  احدى ذباربو  نقل الروح من جثة إذل أخرى.. وقاـ َب االخرى 
دبحاولة اعادة اغبياة اذل اؼبوتى ، ولكى يقـو بذلك ،  قاـ بتشييد برج ضخم شاىق القتناص شحنات 

طريقو حاوؿ إعادة اغبياة لبعض اؼبوتى عن طريق سبرير التيار الكهرابئي ُب  الصواعق الكهرابئية .. وعن
أجسادىم. ويقاؿ أنو عندما تسرى الكهرابء َب أجساد اؼبوتى ، كاف يرقص وسط جثث اؼبوتى .. ربيط بو 

كف   قواريره اؼبلونة  وقدوره الٍب تغلي دبواد ال يعلمها سوى هللا ..ويقاؿ أبنو قبح قبل موتو ُب صناعة
 بشرية إبمكاهنا التحرؾ من تلقاء نفسها.

ذبارب يوىاف اجملنونة دل يكتب ؽبا االستمرار طويبل، فقد فزع القرويوف القاطنْب جبانب القلعة عن ما ظبعوه 
عن ذباربو ُب القلعة، وسبلكهم الغضب من الشرور الٍب كانت تقَبؼ ابلقرب من أكواخهم اػبشبية .. 

تربه الذي بدا للناس على أنو مسلخ بشري منو إذل ـبترب علمي. ظل يوىاف ديبل وأجربوا ديبل أف يغادر ـب
 .ٖٗٚٔهبرى ذباربو اذل أف أنتهى بو األمر ميتا بسم دسو لو أحد األشخاص عاـ 

 

 

*** 
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 ـبطوطة بوانبرت..... الَبتيلة السادسة

 قصة قصّبة
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، بعد عاـ من احتبلؿ مصر على يد قائد فرنسا " اؼببجل "  ٜٜٚٔأكتب ىذه اؼبخطوطة َب عاـ  انُب

انبليوف بوانبرت فيما يسمى ابغبملة الفرنسية .. واؼبعلومات الواردة َب ىذه اؼبخطوطة غّب ما تعلمو َب 
صبيلة على الشعب  مدارسك اغبديثة من أف عدد القتلى ألفْب فقط من اؼبصريْب ، وأف اغبملة ؽبا أاثر

اؼبصرى وأنو لوال ثورات اؼبصريْب لتحقق النهوض دبصر واؼبصريْب من بوانبرت. ىذه اؼبعلومات الٌب 
درستها ىى قطعة من الكذب ، كما قاؿ بوانبرت َب اعَبافاتو عن منشوره االوؿ َب االسكندرية " منشور 

أف ىناؾ أانسا تؤمن ابغبقيقة اؼبرة بدال من من الكذب  ". اشعر برغبة َب نفسك ؼبعرفة اغبقيقة .. صبيل 
 الكذب اؼبعسوؿ. 

 

.. بعد اف ظبحت لو حكومة  ٜٛٚٔغبملة انبليوف بوانبرت العسكرية على مصر عاـ  كانت البداية

الثورة الفرنسية ابلسيطرة على مصر والشاـ ، حبجة نقل مبادىء الثورة الفرنسية "حرية ، اخاء ، مساواة " 
لفرنسا  ، اذل اؼبصريْب الذين يعانوف من ظلم اؼبماليك ؽبم .. لكن السبب اغبقيقى ىو أتسيس مستعمرة

الٌب تعاىن من صراعات داخلية تتعلق دبذابح أحزاب الثورة الفرنسية ابذباه بعضهم ، وصراعهم على 
السلطة .. حبيث تكوف موردا اقتصاداي ؽبم. خلعت ىذه اغبكومة على انبليوف لقب االمرباطور وىو دل 

بدأ السفاح بتجهيز ضبلتو  يتجاوز الثبلثْب من عمره .. لتشجيعو على السيطرة على مصر وببلد الشاـ.
ابرجة ضخمة  ٘٘سفينة حربية َب حراسة  ٖٓٓالٌب سارت َب عرض البحر اؼبتوسط ، والٌب تكونت من 

عاؼبا  ، ومئات اؼبدافع ، واالؼ اػبيوؿ. وَب اليـو الذى  ٙٗٔالف جندى ، و ٘٘، وعدد اعبنود 
أاتمل صباؿ البحر والطبيعة جبلباىب  اقَبب فيو من شواطىء االسكندرية ، كنت اقف على شاطىء العجمى

اعبديد الذى اكرمُب بو الزعيم دمحم كرًن َب زايرة لو. أبصرت عدد السفن الٌب ذكرهتا تقَبب من الشاطىء 
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، وَب مقدمتها ابرجة انبليوف " لورايف ".. وأبصرت السفاح يبسك دبنظاره يتأمل َب غنيمتو الٌب سيسيطر 
اال فخورا ، كأنو وبسب اف مصر ستفتح لو اذرعها كما فعلت من قبل عليها. كاف يقف وسط رجالو ـبت

مع االسكندر االكرب حْب خلصهم من الفرس .. لكن ىيهات فهناؾ أسد ينتظره َب قلعة قايتباى يسمى 
دمحم كرًن. دل أطيق انتظارا ، فاسرعت اذل شوارع االسكندرية أاندى أبعلى صوتى على الناس النائمْب كى 

. فقد كاف الوقت شروؽ الشمس. وابلفعل استيقظ الناس من نومهم وأخربهتم ابألمر ، فساد يستيقظوا .
اػبوؼ قلوهبم من األمر. وبينما كبن كذلك ، أبصران جنداي فرنسيا قادـ من بعيد وبمل علما أبيض " اى 

وعة ، ووزعها علينا. يطلب األماف " .. فانتظران ما سيخربان بو. أتى الرجل وَب يده أوراقا كثّبة بيضاء مطب
قرأت ؿبتواىا .. كانت كلمات السفاح انبليوف ألىل اسكندرية يطالبنا ابلطاعة لو ، وانو ما أتى اال 
لتخليصنا من ظلم اؼبماليك ، وأى قرية ستقف ضده سيقـو حبرقها ابؼبدافع ، ويطلب من اؼبشايخ 

ئنْب ، وايضا يطلب من اؼبشايخ اف ىبتموا لو والعلماء والقضاة واالئمة واىل البلد اف يلزموا أماكنهم مطم
صبيع األرزاؽ والبيوت واألمبلؾ الٌب تتبع اؼبماليك. أخلينا سبيل الرسوؿ الفرنسى ، واخربت الناس أبنو 
هبب علينا الذىاب اذل منزؿ الزعيم دمحم كرًن للتشاور. ذىبنا اذل منزؿ الزعيم ، فوجدت اغبراس يصيحوف 

اغباكم ؟ " .. فتحدثت اان نيابة عن اعبميع " اف ىناؾ عسكر فرنساوى ، متجو اذل بنا " ماذا تريدوف من 
مياه االسكندرية االقليمية بقيادة شخص يسمونو بوانبرت ، وزع علينا منشوره منذ قليل انو جاء 
ؼبساعدتنا َب التخلص من اؼبماليك ! .. دعنا نتحدث مع اغباكم ". فافسح لنا اغبراس الباب للدخوؿ 

جدت الزعيم يتناوؿ افطاره على مائدتو ، ونظر ذل ابستغراب اوضح عينيو ذات النظرات القوية ، فو 
وتوقف فمو الذى اعتبله شعر ذقنو الذى سرى فيو الشيب عن مضغ الطعاـ ، ورفع راسو الٌب رفعت 

لو " سيدى   معها عمامتو الَبكية .. وقاؿ ذل " ويلك ، ؼباذا اتيت بكل ىؤالء الناس معك ؟! " .. فقلت
كرًن ، اف العسكر الفرنساوى يقَبب من شواطىء االسكندرية ، ووزع علينا قائدىم بوانبرت منشورا ، 

 ويبدو انو سيحتل الببلد ".
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فقاـ كرًن من مكانو وقد اضبر وجهو من الغضب ، وصاح فينا كمن ىبطب َب الثوار " اىن اعلم ابالمر ، 
منذ قليل ، وطلب مُب اف وبمى االسكندرية من غزو انبليوف ،  فقد قابلُب رسوؿ االمّباؿ االقبليزى

لكنُب رفضت وقلت لو أف ىذه ببلد السلطاف ، ال دخل للفرنسيْب او االقبليز فيها .. لكن ىذا ابذف هللا 
لن يكوف ، انو اتى اذل مقربتو بيده ، ويلكم الزبافوا ىكذا ، سبسكوا دببادىء السنة النبوية ، فاما النصر 

الشهادة ..  لن ىبرج حيا من ىنا اذل القاىرة .. اانتم معى اـ ما زلتم زبشونو وهللا احق اف زبشوه " .. او 
فصحنا بنفس واحد " هللا اكرب ، ىذا يـو االسكندرية اؼبشهود ، سنساعدؾ اي كرًن ابنفسنا وبكل ما لدينا 

." 

 

نزلو بطلب منو. قاؿ ذل " اريدؾ اف من دار اغباكم الشجاع ، وبقيت اان َب م  اإلسكندرية أىلخرج 

تتجسس على ربركات ىذا االفرقبى َب االسكندرية .. اريدؾ اف تذىب االف اذل شواطىء االسكندرية 
 بفرسك لتخربىن عن اعدادىم " .. قلت لو " امرؾ مطاع اي سيدى ".

االسكندرية  خرجت من منزلو ، واسرعت ابلفرس اذل الشاطىء فوجدت بوانبرت ىبطط مع قادتو  لضرب
، واخذت اذبسس واحسب اعدادىم واسلحتهم ، ٍب عدت مرة اخرى اذل كرًن. وجدت االمر قد تغّب .. 
فقد حصن كرًن اسوار اؼبدينة ابعبنود وعددىم قليل جدا ، يتكوف من عشرين فبلوؾ ، وايضا شحن 

قد شكلوا مقاومة شعبية َب اؼبدافع ابلبارود القليل عنده الذى ىو برميل واحد. اما اىاذل االسكندرية ف
اغبارات والبيوت ، ووضعوا اؼبتاريس َب الشوارع ، وصعدت النساء السطح اؼبنازؿ وبملوف اواىن الزيت 

 الساخن ، ووبمل الشباب الصغّب البنادؽ واغبجارة. 
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صعدت اذل اعلى قلعة قايتباى حيث وقف كرًن وبيطو جنديْب جبانب مدفعو ، وقلت لو " عددىم اي 
 ٖٓٓالف جندى ، ولديهم مئات من اؼبدافع ، واالؼ اػبيوؿ ، وايضا يقف على الشواطىء  ٘٘ سيدى

ابرجة " .. فقاؿ كرًن " وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبّبة .. ال زبافوا من كثرة عددىم ..  ٘٘سفينة ، و
 فاهلل انصر عباده ".

 

اماـ عرين االسد كرًن وجها لوجو ،  تقدـ السفاح وسط قادتو وجنوده ، كبو اسوار االسكندرية ووقف
مدفع دبدفع ، جندى جبندى .. ٍب بعث الينا برسوؿ وبمل رسالة منو اذل كرًن ابللغة العربية يطلب منا 
تسليم اؼبدينة لو ، واال سيحرقها دبا فيها. فبعث كرًن برسالة لو ىبربه انو لن يستسلم لو اال على اجساد 

 رجاؿ االسكندرية. 

 

بعد ىذا االمر اوامره لقادتو بضرب اسوار االسكندرية وشوارعها. كانت مدافعو  وفاصدر انبلي

حديثة جدا ، دل انلفها من قبل ودل رباوؿ تركيا اف ربدث اسلحة اعبيش اؼبصرى هبا. بدا الضرب َب اسوار 
افع  ، يضربوف اؼبدينة بقذائفو اللعينة ، ورد كرًن بضرب قذائف اؼبدافع على جنوده الذين سبركزوا وراء اؼبد

ببنادقهم جنودان الذين يصوبوف عليهم من وراء االسوار. ظل ىذا اعبحيم مقاما ؼبدة ثبلثة اايـ حٌب قتل 
من ابالسوار صبيعا ماعدا كرًن ، الذى ظل يضرب دبدفعو من يقَبب من االسوار حٌب انتهى البارود من 

ن.. وامرىن كرًن ابلوقوؼ جنبا اذل اؼبقاومة اؼبدفع .. وقتل من الفرنسيْب اللواء ماس وطبسة ضباط اخري
الشعبية ، الف الفرنسيْب سيلقوف القبض عليو االف. خرجت بفرسى من الباب اػبلفى للقلعة اذل شوارع 
االسكندرية الذين وضعوا اؼبتاريس ، واعتلوا اسطح اؼبنازؿ استعدادا لبوانبرت. اخربهتم ابف جنود القلعة 
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ىم ابلصمود وعدـ االستسبلـ مهما حدث. القى القبض على كرًن ، ووقفت اان قد قتلوا ، واف كرًن ايمر 
جبانب اؼبقاومة الشعبية. تقدـ انبليوف وسط قادتو مينو وكليرب وجنوده ابذباه دفاعات االىاذل. ضرب 

ء الفرنسيْب اؼبتاريس واؼبتطوعْب دبدافعهم ، وسط ضرب ابلبنادؽ من االىاذل من اسطح اؼبنازؿ. اما النسا
فقد ضربت الفرنسيْب ابغبجارة والزيت احملمى من االسطح حٌب صرع عدد من الفرنسيْب ، واصيب مينو 
وكليرب جبروح خطّبة. قامت احدى النسوة ابستهداؼ انبليوف ابغبجارة ، حٌب اصيب جبرح جسدى وكاد 

م من ابرود يلقى مصرعو. ظل الضرب مقاما حٌب سقط من اىاذل االسكندرية كبو الف رجل بْب متفح
اؼبدافع ، او جسده يببله الرصاص ، او اشبلء متناثرة على الطرؽ .. وعبأ الباقْب اذل اؼبساجد من 
االطفاؿ والرجاؿ والنساء ، لكن الفرنسيْب دل وبَبموا حرمة اؼبسجد ، وقاموا ابقتحامو وذبح من فيو 

ادىم ". وقاـ انبليوف ابصدار ابلسناكى .. واستسلمت االسكندرية للسفاح كما قاؿ كرًن " على اجس
اوامره بتوزيع علم الثورة الفرنسية ، االبيض والكحلى واالضبر اللوف .. لّبتديو االىاذل على صدورىم.عْب 
انبليوف اعبنراؿ كليرب حاكما عاما لبلسكندرية ، ووضع حامية هبا مكونة من تسعة االؼ جندى. واسرعت 

ذير اىلها من اػبطر القادـ اليهم ، فقد امر انبليوف اعبنراؿ مينو اان بفرسى اذل مدينة دمنهور ورشيد لتح
 ابلسيطرة على ؿبافظة البحّبة.  

 

ربركت القوات الفرنسية بقيادة مينو حٌب وصلت مدينة رشيد اوال الٌب اقاـ اىلها دفاعات بدائية ؼبقاومتو 
اغبديثة الٌب حولت اؼبدينة اذل بيوت  ، ومقاومة شعبية من الرجاؿ االشداء ، لكن ىذا دل يؤثر على اؼبدافع

اشباح من كثرة القتلى واعبرحى الذين قاربوا االلف ، وقاـ ابلقبض على مئات الناس واحرقهم ابلنار .. 
واستسلمت لو اؼبدينة. ربرؾ مينو بعد ذلك اذل قرى رشيد للسيطرة عليها .. ففى قرية شباس اشتعل 

، وقاموا بوضع اؼبتاريس والدفاعات اغبصينة ؼبقاومة مينو ،  الغضب َب اىلها ؼبا حدث َب مدينة رشيد
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جندى دبدافعهم وقاـ ابسقاط اغبصوف ابؼبدافع واحراؽ القرية وسط مئات  ٕٓٓلكن مينو ربرؾ ؽبا ب
اعبرحى. ٍب ذىب اذل الرضبانية الٌب احاؽبا دبدافعو اللعينة اذل تراب ، وقاـ ابلقبض على االىاذل واخذ منهم 

واطلق عليهم الرصاص. وابؼبثل قاـ بفعلتو َب قرى رشيد كدسوؽ ، ومطوبس ، والربلس. اثر  االسلحة ،
اىاذل دمنهور ؼبا حدث َب مدينة رشيد وقراىا ، فتحرؾ ؽبم انبليوف نفسو بقواتو ، واحاؽبا اذل كتلة من 

د بسرقة فبتلكات الدخاف ابؼبدافع ، وقتل االالؼ من االىاذل .. واستسلمت كغّبىا. بعد ذلك قاـ اعبنو 
التجار ، وفرض الضرائب الثقيلة ، ومصادرة اؼبواشى. ومثل ما حدث مع االسكندرية فقد وزع شارات 

 هبا.  الثورة الفرنسية على االىاذل. قرر انبليوف التوجو الحتبلؿ القاىرة ، ومطاردة اؼبماليك الذين عبأوا

 

من حرؽ ابؼبدافع ، ومذابح دل يذكرىا اترىبك  اراؾ االف قد انتابك بعض االمشئزاز ؼبا حدث الجدادؾ
اؼبزور .. الزلنا َب بداايت اؼبخطوطة على كل حاؿ ، فما خفى كاف اعظم. لعلك تساؿ عن انُب كيف 
امتلك تلك اؼبعلومات حوؿ اغبملة ! .. لقد كنت مقاتبل َب كل مكاف ذكرتو لك .. فالذى راى بعينو غّب 

 دخل اعبنود االزىر.  الذى قرا .. ودل اقتل اال عندما

 

قمت ابلسفر بفرسى اذل القاىرة الخبار السيد مراد بك ونقيب االشراؼ عمر مكـر ، دبا حدث حملمد  
كرًن واالسكندرية والبحّبة. وصلت اذل القاىرة بعد مسّبة سفر طويلة ، واقَببت من منزؿ اغباكم مراد 

" سيدى مراد ، اف بوانبرت قد قبض على بك وطلبت من اغبارسْب مقابلتو. دخلت اليو .. وقلت لو 
سيدى دمحم كرًن ، واحتل االسكندرية والبحّبة ، وىو االف َب طريقو اليك ! " .. قاؿ ذل " اي اؽبى الرحيم 
، اضبى كرًن وحرره من قبضة الفرنسيس .. حسنا ايها الفٌب ، ساتشاور االف مع ابراىيم بك ، ونقيب 
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 نا لو ".االشراؼ عمر مكـر حوؿ استعدادات

خرجت من منزلو ، وذىبت بفرسى اذل أحد البائعْب الشَبى طعاما ذل ولفرسى. أسرع مراد بك ابرساؿ 
رسالة اذل السيد عمر مكـر دبا سيجرى َب االايـ اؼبقبلة ، وطلب منو مقابلتو على الفور. انتشر خرب 

ىلها اباللتفاؼ حوؿ الزعيم الشعىب اغبملة َب القاىرة ، فساد الذعر َب اكباء اؼبدينة البائسة ، واسرع ا
عمر مكـر يطلبوف منو اؼبشورة. خرج مكـر من مقابلتو مع مراد ، وطلب من الشعب مساعدتو ىو ومراد 
وابراىيم َب مقاومة انبليوف وجيشو. أسرعت اؼبقاومة الشعبية بتحصْب شوارع القاىرة ابؼبتاريس ، وتوزيع 

مراد بك بتحصْب اسوار القاىرة ابعبنود ،  وشحن مدافعها  االسلحة على اؼبتطوعْب من الشعب. اسرع
ابلبارود .. سباما كما فعل دمحم كرًن. لكنو على النقيض مع كرًن فقد ترؾ تلك اغبصوف ، وخرج جبيش 
اؼبماليك اؼبكوف من عشرة االؼ جندى .. وكوف السيد عمر مكـر جيشا من اؼبقاومة الشعبية الٌب 

اربعة وعشروف الفا. طلب مكـر من التجار وشيوخ القاىرة االغنياء  مساعدتو  ذبمعت َب بوالؽ ، تعداده
َب االنفاؽ على جيش اؼبقاومة الشعبية ، وقاـ ىؤالء االغنياء بشراء االسلحة واالطعمة ؽبم. ربركت 

. ولقد  القوات اؼبتكونة من اؼبماليك والشعب حٌب ذبمعت َب مدينة امبابة ، وانتظران انبليوف اذل اف ايتى .
. جاء انبليوف اخّبا وسط مدافعو اللعينة ، وقادتو ، وجنوده .. وصاح  كنت ؾبندا ضمن قوات عمر مكـر

 عمر مكـر  " هللا أكرب ! .. هللا أكرب ! ، ىذا يـو النصر أو الشهادة .. اذل النصر ايها اؼبسلموف ". 

 

واؼبسدسات .. وحصدان عددا من الفرنسيْب بدأت اؼبعركة ابطبلؽ النّباف الكثيفة بْب الطرفْب ، ابلبنادؽ 
، وحصدت قوات اؼبشاة الفرنسية الٌب جثت على ركبتيها ووجهت بنادقها صوبنا ، الصطيادان كاغبماـ 
الطائر َب السماء. ظللنا نصف ساعة َب تبادؿ الطبلؽ النّباف .. ال غالب وال مغلوب .. اذل اف فقد 

َباجع للخلف ، ٍب وجو مدافعو ابذباىنا واصدر ؽبم اوامر حبصدان. انبليوف اعصابو فاصدر للمشاة امرا ابل
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أطلقت اؼبدافع قذائف اللهب صوبنا ، فحصدت من اؼبماليك اكثر منا َب االرواح. دل يتحمل مراد بك 
اف يرى نفسو ىبسر جنوده .. فاصدر اػبائن اوامره لقواتو ابالنسحاب اذل الصعيد .. وتركنا وحدان َب 

 سيْب. مواجهة الفرن

 

كانت اؼبفاجأة ثقيلة دل يتوقعها عمر مكـر اف ربدث ، لكنها طبيعة اػبونة الذين اذلوان منذ قروف ، 
وتسببوا َب جهلنا. دل نتاثر وكبن نقاتل دبا حدث ، وظللنا نقاتل انبليوف اذل اف حصد دبدافعو منا الفى 

وبلغ العدد االصباذل طبسة االؼ قتيل ما بْب قتيل ، ودل يتحمل البعض اؼبدافع فانتحروا غرقا َب النيل  .. 
 قتيل وغريق. فررت اان بفرسى مع الباقى من بطش انبليوف اذل احياء القاىرة.

دخل انبليوف القاىرة بعد اف انتصر على قواهتا ، وبدا َب توزيع حامية عليها بقيادة اعبنراؿ ديبوى. ازبذ 
ار اوامره. أصدر اوامرا بفرض الضرائب على اىل القاىرة بعدىا من منزؿ دمحم بك االلفى مقرا لو ، والصد

 ، وصادر امواؿ التجار الذين انفقوا على اؼبقاومة.

 

وَب يـو دخولو القاىرة اصطحب معو الزعيم اؼبعتقل دمحم كرًن ، وقاـ بسجنو حٌب يصدر أمره بشأنو. 
نو ، لكنو رفض ذلك. أصدر الف رايؿ لبلفراج ع ٖٓعرض عليو الفرنسيْب دفع فدية عن نفسو مبلغها 

بوانبرت أوامره دبحاكمتو ، وظباع الشهود ، وكلف حاكم القاىرة ديبوى ابف يكوف قاضيا َب ىذه القضية. 
أصدر ديبوى حكمو اؼبعروؼ مسبقا ابعداـ دمحم كرًن َب ساحة الرميلة ، وايضا اف يتم الطواؼ بو على 

فرنسيْب. كنت حينها اقف جبانب فرسى عند أحد البيوت ضبار َب ارجاء القاىرة ليكوف عربة ؼبن يناىض ال
، فشاىدت الفرنسيْب يصطحبوف كرًن ؿبموال على ضبار ، وىم يصيحوف واؼبَبجم يَبجم ؽبم .. " ىذا 
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جزاء من يقف أماـ الفرنسيْب ،  اف كرًن سيعدـ االف َب ساحة الرميلة ". نظرت اذل كرًن الذى كاف صاـر 
ذاىب اذل اؼبوت .. بل كاف مبتسما ، قوى االيباف ابهلل .. فسرت الدموع على  النظرات ، ال ىبيفو انو

وجهى حزان على سيدى الشجاع .. وظل اغبمار يطوؼ ارجاء القاىرة حٌب وصلوا اذل ساحة الرميلة .. 
وتوجهت أان واانس كثّبوف اذل تلك الساحة حٌب نرى حكم االعداـ. قاـ الفرنسيْب بربطو َب عامود ، 

وا يديو .. ٍب جثى الفرنسيْب على ركبتيهم ، وجهزوا بنادقهم ابلرصاص استعدادا لتنفيذ حكم ووثق
االعداـ. كانت االجواء حوذل تعج ابلبكاء ، والنحيب ، ولطمت النساء على خدودىم على مصّب كرًن 

هللا ، واىن  .. فنظر لنا كرًن وصرخ ابعلى صوتو " ايها الشعب العظيم ال تبكى علي فاىن اصبحت َب ذمة
اديت واجىب َب الدفاع عن الوطن ضد اعداءه .. فاليـو يقتلونُب ، وغدا يقتلونكم اذا دل تدافعوا عن 
وطنكم .. اليـو  ذل وغدا لكم اذا دل تتحركوا ". قاؿ ىذا ٍب قاؿ الشهادة قبل موتو .. وامر قائد اعبنود 

و كرًن ، فاستشهد من فوره .. وسالت ابلضرب .. فانطلقت الرصاصات من اعبنود َب دفعة واحدة كب
دماءه من جسده اؼبلقى على االرض حٌب شكلت هنرا جاراي .. فتصاعدت اصوات النحيب ، والولولة 
على ما حدث لو .. ٍب تفاجاءان ابالجراـ الذى حدث بعد ذلك ، فقد قاـ جندي برفع جسد كرًن ، ٍب 

ت. زادت الولولة من النساء ، وصياح االنتقاـ من قاـ االخر بقطع رأسو ابلسناكى .. ووضعها على نبو 
الرجاؿ .. وبكيت أان على سيدى ، واثرت َب عروقى دماء االنتقاـ ، وصممت اف ارد لو كرامتو َب يـو 
ما. قاـ اعبنود بَبؾ الساحة ، وطافوا برأس كرًن اؼبوضوعة على نبوت .. وأخذوا يصيحوف ، واؼبَبجم 

 ا جزاء من يقف اماـ ارادة الفرنسيْب " .. ٍب طافوا هبا َب ارجاء الرميلة.  يقوؿ " اي أىل القاىرة ، ىذ

بدأ انبليوف َب التخطيط للسيطرة على مصر أبكملها بوجهها القبلى والبحرى. أمر انبليوف جنرالو رينيو 
ابلسيطرة  ابلسيطرة على ؿبافظة الشرقية ، وجنرالو دوجا ابلسيطرة على ؿبافظة اؼبنصورة ، وجنرالو لوجييو

على دمياط ،وجنرالو فوجّب ابلسيطرة على اؼبنوفية ، وجنرالو لوفيفر ابلسيطرة على الغربية ، وجنرالو ديزيو 
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 ابلسيطرة على بُب سويف والفيـو ، وجنرالو دافو ابلسيطرة على سوىاج واسواف.

 اؼبقاومة الشعبية. إذلقمت ابلسفر بفرسى اذل الشرقية كعادتى لبلنضماـ 

 

عبنراؿ رينيو ضبلتو على الشرقية ، وقاـ بدؾ مدينة الصاغبية دبدافعو حٌب استسلمت لو ، وقاـ حبرقها قاد ا
.. بل وقاـ اباثرة استفزازات اؼبسلمْب عندما ازبذ من مسجد الصاغبية مركز عمليات للسيطرة على ابقى 

ى الشرقية ، وكعادتو قاـ حبرؽ الشرقية .. وازبذ منو ـبزان للسبلح. قاد اعبنراؿ جنوده للسيطرة على ابق
القرى حٌب سقط من الشرقية االالؼ بْب قتيل وجريح ، وقاـ بسرقة فبتلكات التجار. فررت اذل اؼبنصورة 

 مقاومتها ىناؾ. إذل سأنضمحيث 

 

قاد اعبنراؿ دوجا ضبلتو على اؼبنصورة ، الٌب ارتكب اماـ عيُب ابشع مذحبة من اؼبمكن اف يتخيلها 
وخ اؼبساجد َب اؼبنصورة جبمع الناس للصبلة ابالالؼ ، وخطبوا فيهم حٌب اشعلوا نّباف عقلك. قاـ شي

اغبماس واؼبقاومة ضد احملتل .. وذكروىم ابؾباد من قبلهم حْب قاموا ابحتجاز ملك فرنسا َب دار ابن 
ارع ، ووزعوا لقماف. قاد الشيوخ واالعياف اؼبقاومة من اؼبساجد ، وقاـ االىاذل بوضع اؼبتاريس َب الشو 

االسلحة على اؼبتطوعْب. جاء اعبنراؿ دوجا ، وثبت مدافعو على االسطح وبدأ َب دؾ اؼبنازؿ الٌب ىبتبأ 
خلفها الثوار. ظلت اؼبعركة العنيفة قائمة بْب الفرنسيْب والشعب حٌب حوؿ الفرنسيْب اؼبنصورة اذل قطعة 

الؼ. بعد ذلك قاـ السفاح دوجا ، ابلقبض من اعبحيم .. واستسلمت اؼبقاومة بعد اف خرجت ارواح اال
على قادة اؼبقاومة من الشيوخ واالعياف ، وقطع رؤوسهم ، وأمر جنوده ابلطواؼ هبا َب الشوارع. ٍب قاـ 
ابشعاؿ النّباف َب مدينة اؼبنصورة ومراكزىا. أمر اعبنراؿ دوجا مساعده اعبنراؿ داىاس بدؾ مدينة اعبمالية 
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ىل اؼبنصورة ، وقاـ اعبنراؿ داىاس حبرؽ اعبمالية ابؼبدافع حٌب فاضت ارواح الٌب اثرت ضد ما حدث اب
 شخص امامى. ٓٓ٘

فررت بفرسى حٌب وصلت اذل مدينة دمياط الٌب حل هبا اسوأ انواع اػبراب والتدمّب. أخربت اؼبقاومة 
رب سيحبط الشعبية دبا حدث َب اؼبنصورة ، والطواؼ برؤوس اىلها َب الشوارع. كنت اظن اف ىذا اػب

اؽبمم َب اؼبقاومة الشعبية ، لكنو زادىم اصرارا على الشهادة واهنم ليسوا اقل حظا من اؼبنصورة َب شىء. 
ومثل كل مدف اؼبقاومة وضعوا اؼبتاريس ووزعوا االسلحة على اؼبتطوعْب. أتى اعبنراؿ لوجييو حبملتو 

مره عبنوده بدؾ اؼبدينة ، ومناطق مقاومة الضخمة ، ونصب مدافعو على اسوار اؼبدينة. أصدر اعبنراؿ أوا
الثوار ابؼبدافع .. وسط اطبلؽ نّباف كثيف من قبل اؼبقاومة الشعبية .. حٌب سقط من اىل دمياط االالؼ 
ما بْب متفحم او ـبنوؽ من رائحة البارود .. واحَبقت منازؿ كثّبة .. وبعد اف قاـ بفعلتو ابالىاذل ، أمر 

 مياط االغنياء.جنوده بنهب امواؿ ذبار د

ترؾ لوجييو حامية ابؼبدينة ، وتوجو لقرية الشعراء واقتحمها. أصدر االوامر عبنوده بضرب القرية دبدافعو 
شخص من اىلها. أمر لوجييو  ٓٓ٘ٔحٌب حوؿ ليلها اذل هنار من اغبرائق الكثيفة .. وسط سقوط 

 مساعده اعبنراؿ فياؿ ابلسيطرة على ابقى مدف وقرى دمياط. 

طبع دل يتواىن اعبنراؿ العنيف فياؿ عن مهامو ، وتوجو اذل قرية الظاىرية  فاشعل فيها النّباف وهنب وابل
فبتلكات اىلها .. ٍب توجو اذل قرية الزرقا فقاـ بنفس فعلتو ، واسقط العديد من الشهداء .. وبعد ذلك 

مت الىلها ؼبا ؼبستو من توجو اذل قرية ميت اػبوذل ، الٌب استعدت لو ابغبصوف واؼبتاريس ، وانضم
اصرارىم على مقاومة احملتل ، قاـ حبصاران وسلط مدافعو على حصوف اؼبدينة حٌب احرقها واسقطها ، ٍب 
دخل بقواتو وامرىم بضربنا ابلرصاص حٌب استسلم اىل القرية ، ووقفت اان بعيدا الشاىده ينصب 

، ٍب قاـ بنهب فبتلكات التجار الفارين  اؼبشانق الىل القرية البؤساء حٌب اعدمهم وسط صرخات ذويهم
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من بطش فياؿ .. ٍب قاـ بنفس فعلتو َب قرية االضبدية ، وشرماخ ، وكفر الزعاترة حٌب سقط اؼبئات من 
 االىاذل واستسلمت ؿبافظة دمياط للفرنسيْب.

الذى  انطلقت بفرسى الذى اصابو االهناؾ الشديد بسبب معركة ميت اػبوذل ، حٌب اعطيتو بعض الطعاـ
بقى معى ، ليستزيد بو على معركة اؼبنوفية القادمة. وصلت اذل ؿبافظة اؼبنوفية ، واخذت اضبس فيهم 

 نّباف اؼبقاومة واالستشهاد ضد قوات اعبنراؿ فوجّب الذى كاف َب طريقو الينا.

ّبا قمنا بوضع اؼبتاريس واغبصوف على ابواب مدينة منوؼ ، ووزعت االسلحة على اجملاىدين. وصل اخ
اعبنراؿ ، واعَبضنا طريقو هبجومنا اؼبفاجىء ابطبلؽ النار على جنوده ، حٌب سقط بعض اعبنود .. 
فاصدر اوامره حبرؽ االىاذل ابؼبدافع وسط امدادات من ؿبافظ اؼبنوفية الفرنسى زايو جبنوده اليو .. 

.. وتصاعدت ادخنة ودارت اعنف اؼبعارؾ الٌب شاركت فيها حٌب سقط من اىل منوؼ حواذل الف شهيد 
البارود الٌب خنقت االنوؼ. دل اربمل ىذا وكاد فرسى اف يلقى مصرعو بسبب االختناؽ .. فقمت ابؽبرب 

 اذل الغربية حيث اوقفت فرسى عند ابواب جامع السيد البدوى للصبلة بو. 

ذ الزوار كاف ىذا وقت االحتفاؿ دبولد السيد البدوى ، وقد امتؤل اؼبسجد ابالؼ زوار الضريح. اخ
وبتشدوف عند الضريح يبتهلوف ويتوسلوف ، ابلعارؼ ابهلل السيد البدوى اف يتوسط ؽبم عند هللا اف وبقق 
ؽبم ما يتمنوف .. اما اان فقد اخذت ادعو هللا اف يرفع عنا ىذا الظلم والطغياف الذى حل بوطننا. غّب اف 

فجأة بعض اعبنود الفرنسيْب يدخلوف فجأة ذلك االمن الذى وجدتو َب ظبلؿ اعبامع دل يدـ ، اذ وجدان 
علينا وقاموا ابلقبض على بعض الشباب .. وسط ذىولنا الشديد. ااثر ىذا السلوؾ اؼبشْب استفزاز شيوخ 
اعبامع ، فاعتلوا منابره .. وخطبوا َب االؼ الزوار خطبا ثورية ربضهم على مقاومة احملتل الفرنسى. قاـ 

ة لنا ووزعوىا علينا .. ٍب قمنا ابلتحرؾ ابذباه حامية الفرنسيْب ، وىاصبنا التجار االغنياء بشراء االسلح
بعض معسكراهتا ، فسقط بعض اعبرحى .. فبا استفز قائد اغبامية لوفيفر فاصدر اوامره للجنود بضربنا 
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ابؼبدافع .. حٌب سقط منا الف شخص. تتبع لوفيفر فلولنا اؼبتجهة اذل جامع السيد البدوى .. وقاـ 
هاصبتنا واعتقل شيوخ اؼبسجد. بعد ذلك دخل اعبنود اذل اؼبسجد ، وسرقوا ـبطوطاتو ومقصورة مقامو دب

 الذىبية. 

قمت َب اليـو التاذل ابلسفر الطويل اذل ؿبافظة بُب سويف .. حيث قمت دبقابلة قائدىا اؼبملوكى ىناؾ. 
يُب .. بداية من االسكندرية  وحٌب قلت لو " سيدى .. اف الفرنسيس قد قاموا حبرؽ وذبح االالؼ اماـ ع

الغربية الٌب اتيت منها االف ! .. اي اؽبى ! .. اهنم ال يرضبوف احد سيدى " .. ظهر على وجهى االرىاؽ 
والتقطت انفاسى بصعوبة اثناء ربدثى مع القائد .. فقاؿ ذل وقد اشفق علي " ال تقلق .. انُب قد تلقيت 

 قد ارسل الينا جنرالو ديزيو .. ويبدوا انو قد اتى جهنم بقدميو ".رسالة من احد جواسيسى اف بوانبرت 

امر ذل ببعض الطعاـ والشراب ، واخربىن انو سيجندىن ضمن اعبيش الذى سيكونو ضد الفرنسيْب من 
الشعب واؼبماليك. تفاوض القائد مع شيوخ  قبائل الصعيد على امداده ابؼبتطوعْب من الشباب .. 

 ووافقوا على طلبو.

 

تقدـ اعبيش اؼبصرى اؼبملوكى حٌب وصلنا اذل حبر يوسف ، وقمنا دبحاصرة جيش اعبنراؿ ديزيو الذى اقاـ 
. بدات اؼبعركة وحدد لنا القائد اؼبملوكى خطة حكيمة حملاربة ديزيو .. وابلفعل  معسكرات للبدء ابؽبجـو

 ٖٓٗلكن بعد اف اسقطنا منهم اسقطنا منهم مئتْب ، وسقط منا ثبلشبائة .. واستمر القتاؿ حٌب ىزمنا و 
. قاـ ديزيو ابلقبض على القائد وبعض شيوخ القبائل .. ٍب توجو بقواتو اذل ٓٓ٘فرنسى ، واسقطوا منا 

.  الفيـو
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قمت ببيع فرسى الذى اقدره نظرا الشَباكو معى َب كل حروىب .. واشَبيت فرسا اخر. قمت ابلسفر اذل 
ديزيو. جاء ديزيو اذل اؼبدينة ، وقاـ بدكنا ابؼبدافع حٌب اسقط منا الفيـو ، واشَبكت مع اىلها َب مقاومة 

ثبلشبائة شهيد. ٍب توجو بقواتو اذل قرى مطرطاوس وسيلة وسرسنا والروبيات والروضة ، وقاـ ابحراقهم اماـ 
 عيُب ، وسرؽ امواؿ التجار ، وفرض الضرائب على اىلها .. ٍب توجو بقواتو اذل اؼبنيا. 

 ىناؾ كعادتى .. ولكن ال سبل من كثرة تكرارى لكلمة سافرت  .. فقد اثرت ىذا التعب قمت ابلسفر اذل
الرى بعيُب واسجل بقلمى اغبقائق الٌب ىبفيها واضعوا التاريخ اغبديث اؼبزيف .. فمن حظك ايها القارىء 

كنت تنعم َب   انك دل تواجو ىذه االىواؿ الٌب واجهها اجدادؾ البواسل ، ولوال مقاومتهم الشجاعة ، ما
 وطنك بسبلـ كما تنعم .. ولكانت مصر مستعمرة فرنسية كما ارادىا السفاح بوانبرت. 

توقفت بفرسى عند اسوار اؼبدينة ، وانضممت كعادتى اذل قوات اؼبقاومة الشعبية .. وانتظران اعبنراؿ 
ف حٌب اسقطها دبدافعو اللعينة ديزيو. جاء اذل اقليم اؼبنيا ، واخذان نتبادؿ اطبلؽ النار معو من وراء اغبصو 

.. ودخل االقليم واسقط من اىلها اؼبئات من القتلى واعبرحى .. ٍب توجو بقواتو اذل قرى الفقاعى ، وبُب 
اضبد ، وساقية موسى ، وملوى ، وديروط ، والقوصية .. وقاـ بفرض الضرائب على الفبلحْب ، وصادر 

 امواؿ االغنياء.

اخر ، وىى مدينة سوىاج. وىناؾ كانت اؼبقاومة أعنف فقد كونت  توجهت بفرسى اذل موقع كفاح
اؼبقاومة الشعبية ، جيشا من اربعة االؼ متطوع ، وزودىم التجار االغنياء ابالسلحة .. وكاف الصراع ىذه 
اؼبرة مع اعبنراؿ دافو. بعثُب قائد اؼبقاومة الشعبية للتجسس على قوات اعبنراؿ دافو الٌب تقَبب من 

ترجلت فرسى ، وانطلقت كالسهم على حدود مدينة سوىاج .. الشاىد قوات فرنسية يتقدمهم سوىاج. 
دافو .. فعدت مرة اخرى اذل القائد واخربتو ابالمر. قاـ القائد ابصدار اوامره للمتطوعْب ابلتقدـ حبيث 

ذا يـو الشهادة يواجهوا دافو على حدود سوىاج. اسرعنا كالذائب اعبائعة ، وكبن نصيح " هللا أكرب .. ى
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اي مؤمنوف " .. وقمنا دبهاصبة قوات دافو ، الذى فوجىء هبجومنا غّب اؼبتوقع. َب البداية سبكنا من اصابة 
بعض اعبنود ، اال اف دافو اصدر اوامره عبنوده بفتح نّباف بنادقهم ومدافعهم علينا. وابلفعل بدات كرات 

 انتهت اؼبعركة ابهنزامنا بعد اف حوؿ دافو القتلى اذل اللهب اللعينة َب حصدان الواحد تلو االخر .. حٌب
اخرين.  ٖٓٓٓشخص ، واصيب  ٓٓٛغبم بشرى يفوح منو رائحة البارود. قتل َب ىذه اؼبعركة حواذل 

قمت ابلفرار اذل مدينة طهطا ، بعد اف قاـ دافو حبرؽ مدينة سوىاج وقراىا ، وسلب التجار امواؽبم. علم 
دث الىل سوىاج ، فجهز حاكم اؼبدينة ىناؾ جيش اكثر تسليحا من سوىاج شيوخ قبائل طهطا دبا ح

فارس على اًب االستعداد ؼبقاومة احملتلْب. دل انضم اليهم ، لكُب اخذت اشاىد  ٓٓٛحبيث تكوف من 
اؼبعركة من خلف انفذة َب منزؿ مواجو لساحة اؼبعركة. بدات نّباف القتاؿ بْب اعبهتْب حٌب سقط ثبلثة 

شهيد .. بعد اف حوؿ الفرنسيْب ساحة القتاؿ اذل قطعة من الدخاف. وكعادتو  ٓٓٚفرساف ، اى ارابع ال
 اشعل النار َب مدينة طهطا وقراىا.

قمت ابلذىاب بعد ذلك اذل ؿبافظة اسيوط ، وقمت بتحذير االىاذل ىناؾ فبا حدث َب مدينة سوىاج ، 
 نراؿ برتيو الذى كاف َب طريقو الطباد ثورة اسيوط.لكنهم دل ىبافوا بل زادىم ذلك اصرارا على مقاومة اعب

دل اقم ابؼبشاركة َب معركتهم ، لكُب شاىدت زعيم اؼبقاومة الشعبية  هبهز قوات من من اؼبتطوعْب بلغ 
اربعة االؼ شخص ، ال يبغوف غّب الشهادة. وصل اعبنراؿ اذل مدينة اسيوط ، وشاىدت اكثر اؼبعارؾ 

وط بشجاعة حٌب اهنزموا َب النهاية ، وسقط منهم الف شهيد. قاـ اعبنراؿ دموية ، قاتل فيها اىل اسي
برتيو ابشعاؿ النّباف َب قرى مركز اسيوط. قمت ابلذىاب بفرسى اذل  ابنود .. الٌب دل البث هبا بعد اف 
اهنـز اىلها اال دقيقة واحدة ، من ىوؿ ما حدث. جهز عمدة القرية الف شخص ، ومعو ايضا مدافع 

،  ؼبواجهة برتيو .. كما قاـ ببناء حصوف منيعة على ابواب القرية. قاـ اعبنراؿ برتيو بتسليم مهمة حديثة 
احتبلؿ ابنود للجنراؿ بليار. جاء اعبنراؿ بليار ، وتبادؿ الفريقْب اطبلؽ النار .. وكاف اؼبصريْب يطلقوف 
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تْب قتيبل .. ٍب اصدر بليار اوامره نّباف البنادؽ واؼبدافع من وراء اغبصوف، حٌب حصدوا من الفرنسيْب س
للجنود بفتح نّباف اؼبدافع على اغبصوف ، وابلفعل قاموا ابالمر حٌب اشتعل مسجد القرية ،وسقطت 

شخص .. ٍب قاموا بفتح نّباف اؼبدافع َب القرية حٌب اشتعلت ابكملها  ٓٓٙاغبصوف  ، وسقط معها 
ئسة ، كذلك اغبريق الذى حدث للنىب ابراىيم. كاد وبلغت السنة النّباف السماء فاسقطت الطيور البا

 فرسى اف يبوت من االختناؽ .. ففررت بفرسى اذل بُب عدى.

 ٖٓ٘وجدت االىاذل قد كونوا مقاومة من اشجع مقاتليهم ، للقاء قوات اعبنراؿ برتيو ، وبلغ عددىم 
ية بذكر اايت االستشهاد متطوعا. قاـ شيخ البلد بتوزيع االسلحة على اؼبتطوعْب ، وقاـ شيوخ القر 

 لتحميس الرجاؿ.

وصلت قوات برتيو اذل بُب عدى ، واشتعلت اؼبعركة بينهم طواؿ اليـو .. وفتحت القوات الفرنسية نّباف 
اؼبدافع بكثافة حٌب سقط من االىاذل واؼبتطوعْب ثبلثة االؼ شخص بْب التفحم واشبلء .. بل وربولت 

 . ٍب قاـ اعبنود ابالستيبلء على فبتلكات القتلى من االىاذل.بُب عدى نفسها اذل قطعة من الفحم .

توجهت بفرسى اذل ؿبافظة اسواف الٌب شهدت فيها اعظم معركة قاـ هبا اؼبصريْب. انضممت اذل قوات 
حاكم مدينة اسواف حسن اعبداوى ، الٌب تكونت من الف شخص ؼببلقاة الفرنسيْب .. وقاـ حسن 

لشوارع ، واصلح مدافعو القديبة وشحنها ابلبارود ، واخذىا معو اذل ساحة اعبداوى بوضع اؼبتاريس َب ا
القتاؿ. وصل الفرنسيوف اذل اسواف ، واشتعلت اؼبعركة بيننا ، وتبادلنا اطبلؽ النار واؼبدافع .. لكن 
مدافعنا القديبة دل تستطع اف تفعل شيئا حياؿ اؼبدافع اغبديثة .. وىزمنا الفرنسيوف بعد اف حصدوا 

دافعهم منا ، طبسمائة شخص. وقاـ الفرنسيوف ابشعاؿ النّباف َب مركز اسواف وقراه حٌب استسلمت دب
 احملافظة البائسة.
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اراؾ االف قد اشتعل َب نفسك نّباف االنتقاـ واالسى على اجدادؾ العظاـ ، الذين ىم سبب راحتك االف 
االنتقاـ من احفادىم الذين ليس ؽبم ذنب .. اىن من عناء اؼبستعمرين االقباس .. ولكن ال هبرؾ ىذا اذل 

اوضح لك اغبقائق اػبفية فقط ، الٌب قاموا ابخفائها عن كتب التاريخ .. بل وصوروا اف اجدادؾ ىم 
العثرة الذين قاوموا التقدـ الذى جاء بو بوانبرت اذل مصر .. فيما اظبوه ااثر اغبملة الفرنسية على مصر 

طع من الدجل االسود الذى يسيطروف بو على العقوؿ .. فليس ىناؾ مستعمرا .. فما ىذا الكبلـ اال ق
يؤسس شيئا ليفيد بو من وبتلو ، فقط تذىب ىذه االمور اليهم. فما اسس ديليسبس قناة السويس ، 
وتسبب َب قتل االالؼ من اؼبصريْب عطشا اثناء عمليات اغبفر ، لكى يعود ابلفائدة على الشعب 

ف بفرسنا الذى تعب معنا اذل القاىرة العظيمة ، بعد اف اصبحت مصر االف خاضعة اؼبصرى. لنذىب اال
 ابلكامل للسفاح بوانبرت.

 

قمت ابلسفر بفرسى اذل القاىرة حيث حكمها االف السفاح بوانبرت ابغبديد والنار ، وكمم افواه اىلها   
اذل حاكم القاىرة ديبوى ، بضرورة  عن اؼبطالبة خبروج اؼبستعمرين من ارض النيل. أصدر بوانبرت أوامره

فرض الضرائب الثقيلة على اىل القاىرة ، لبلنفاؽ على جنود اغبملة .. وايضا مصادرة امواؿ اعياف 
اؼبدينة واغنيائها الهنم مصدر االنفاؽ على ثورات اؼبصريْب الٌب واجهوىا منذ دخوؽبم مصر .. والقبض 

ة من ىوؿ الضرائب الٌب فرضت عليهم ، كما قاـ جنود على بعض شيوخ االزىر. ضج الناس َب القاىر 
اغبملة بدخوؿ بيوت األغنياء ، واستولوا على أمواؽبم وصادروىا .. ونقلوا على اعبماؿ واغبمّب، االمتعة 
والفرش والسروج وصناديق االمواؿ .. كما قاموا بفرض الغرامات على االعياف مثل زوجة مراد بك ، الٌب 

الف رايؿ. قمت ابلتوقف بفرسى عند ديواف القاىرة الذى تزعمو الشيخ دمحم دفعت مائة وعشرين 
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السادات ، والذى تكوف  من علماء االزىر ، وفبثلى االمة .. حيث كاف ىناؾ اجتماعا ىاما  خبصوص 
حالة الغضب العامة َب نفوس اىاذل القاىرة بسبب ثقل الضرائب اؼبفروضة عليهم. قمت ابلطرؽ على 

اػبشىب ، فعمت حالة من السكوف ابلداخل وكأهنم يتوقعوف اف بوانبرت ىو القادـ .. فصاح  ابب الديواف
أحدىم " من الطارؽ ؟ " .. " أان خادـ السيد دمحم كرًن ، وقد جبت الببلد ؼبتابعة الثورة َب صبيع اؼبدف 

أحد الشيوخ وفتح الباب والقرى والكفور .. اريد مقابلة الشيخ دمحم السادات العبلمو دبا رأيتو ! ". قاـ 
ذل ، فتأكد أنُب خادـ كرًن ، ألهنم كانوا يعرفونُب منذ أف كنت َب اؼبقاومة معهم َب القاىرة. نظر ذل بعينيو 
السوداء ، الٌب احاط هبما سواد اعبفوف ، وحركت شفتيو ذقنو البيضاء اػبفيفة الٌب زينت وجهو االضبر 

اؼببارؾ ، اننا نناقش كيفية اقناع بوانبرت برفع الضرائب عن  اؼبلىء ابلتجاعيد .. " تفضل أيها الشاب
 أىل القاىرة ! ". 

 

ال أظن ىذا السفاح سيقتنع ابلتوقف عن هنب غنيمتو ، انُب جبت مصر ، واشَبكت َب اؼبقاومات  -
 الشعبية َب كل مكاف .. وما أستطيع أف اقولو لكم اف مصر االف قد اصبحت كتلة من جهنم.

خ دمحم السادات ، وقاؿ ذل " رحم هللا شهدائنا االبرار ، وخلصنا من قبضة بوانبرت التفت ذل الشي
.. اننا سننظم احتجاجا رظبيا على الضرائب يـو غد االثنْب ، بعد دعوة التجار واصحاب اغبرؼ 
اؼبختلفة لبلنضماـ الينا ، واغبلؽ الدكاكْب اػباصة هبم َب حالة اضراب عاـ عن العمل ، والثورة 

 ".  غدا

أمن اجمللس على كبلـ دمحم السادات ، وانتهى اجتماع اجمللس. امر السادات احد اؼبشايخ الشباب 
، ابف ينادى َب الصباح على اىل القاىرة ، الخبارىم ابلتوجو اذل اعبامع االزىر ألهنم سيثوروف 

مع االزىر ، على الضرائب اعبديدة الٌب فرضها بوانبرت. ذىبت أان مع مشايخ الديواف اذل اعبا
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حيث قضينا الليلة َب التخطيط للثورة غدا ، وتوافد االىاذل ابالالؼ على اعبامع َب الصباح بعد 
ظباعهم دعوة الشيخ الشاب ؽبم. اعتلى الشيخ السادات اؼبنرب ، وخطب فيهم خطبة اشعلت 

غياف اغبماس َب النفوس ، وذكرىم بشهداء اؼباضى من اصحاب الرسوؿ ، ودعاىم للجهاد ضد ط
بوانبرت الذى حرؽ االالؼ من الشعب ، وفرض الضرائب الثقيلة عليهم .. وذكرىم دبواقف 
البطوالت دبن سبقوىم ضد لويس التاسع ، وختم كبلمو ابلدعوة للثورة ضد ظلم بوانبرت. خرجت 

لطريق مع األىاذل اذل الشوارع احمليطة ابالزىر ، وكنا نردد كلمات الثورة  ضد الظلم ، وقابلنا َب ا
اعبنود الفرنسيْب فقمنا دبهاصبتهم ، فهربوا منا اذل مقر بوانبرت ابالزبكية. علم ديبوى ابلثورة ، 

حراس .. وأخذ ىبطب فينا على جواده ، ومَبصبو يَبجم لنا أنو  ٖفجاءان على فرسو االسود وسط 
جاء ديبوى ىذا الينا أيمران ابلتوقف عن الثورة ، واال سوؼ يقـو بوانبرت بدكهم ابؼبدافع. عندما 

، تذكرت لربىة ؿباكمتو العلنية لسيدى دمحم كرًن ، والٌب أصدر فيها حكم االعداـ بقطع الرأس 
على كرًن .. فاشتطت غضبا ، وكانت معى حربٌب َب يدى وقتها .. فقمت ابلتسلل بْب الصفوؼ 

ة وكرد لكرامة كرًن حٌب وصلت اذل الصف الثاىن ، ٍب قمت بتسديد حربٌب اذل صدره بكل انتقامي
.. فسقط من على الفرس من شدة الضربة صريعا .. وىرب حراسو الثبلثة اذل بوانبرت ، حيث 

 اخربوه دبقتل حاكم اؼبدينة. 
اتبعنا سّبان َب الشوارع احمليطة ابالزىر َب حالة ثورة واضراب عاـ ، وقاـ اؼبتطوعْب بوضع اؼبتاريس 

ة الفرنسيْب ، ووزعت االسلحة عليهم من قيادة الثورة. قمت َب الشوارع ، وبناء الكمائن ؼبقاوم
ابالشَباؾ مع اؼبتطوعْب َب اعداداهتم استعدادا للهجـو اؼبتوقع من القوات الفرنسية .. أما مشايخ 
الديواف الذين قادوا الثورة فقد توجهوا مرة اثنية اذل االزىر الشريف ، وكونوا غرفة عمليات 

ر. قاـ بوانبرت بتعيْب اعبنراؿ بوف حاكما عاما للقاىرة بدال من ديبوى الصدار التعليمات للثوا
الذى قتل ، وأصدر لو أوامره ابلقضاء على الثورة والثوار. انتظران وراء اؼبتاريس ببنادقنا ، واعتلى 
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بعض الثوار ماذف اؼبساجد وبنادقهم َب ايديهم. قاـ اعبنراؿ بوف جبمع رجالو ، وأصدر أوامره 
ؼبدافع ابذباه احياء االزىر الٌب يتواجد فيها الثوار واغبصوف. وَب الظهّبة بدأت أمطار بتثبيت ا

قنابل اؼبدافع تنهاؿ علينا من بوف ، وكبن نرد ببنادقنا البائسة حٌب قمنا ابصابة بعض اعبنود .. 
نيناىا ، فاستشاط بوف غضبا فأمر رجالو بدؾ االحياء ابؼبدفعية الثقيلة .. فدمر كل اغبصوف الٌب ب

وتطاير الرجاؿ َب اؽبواء من شدة ضرب اؼبدافع ، وسبزؽ االخروف اذل اشبلء .. وظل الضرب مقاما 
اذل اؼبساء حٌب سقط من الثوار اربعة االؼ شهيد  مابْب اغبرؽ والتمزؽ. قمت ابؽبرب مع بعض 

 اسطبل ؾباور الثوار اذل اعبامع االزىر لبلحتماء بو من ىذه القنابل اللعينة. ادخلت فرسى اذل
للجامع ، وقمت ابلدخوؿ اذل اعبامع الذى كاف فيو هنايٌب البشرية .. وأخربت الشيخ عبد 
الوىاب الشرباوى )أحد علماء االزىر(  ابلقتلى الٌب امتؤلت بدمائهم الشوارع. وبعد أف عم 

بدؾ اعبامع اػبراب أحياء االزىر ، أصدر السفاح بوانبرت َب اليـو التاذل أوامره للجنراؿ بوف 
األزىر للقضاء على من بقى حيا فيو. قاـ بوف بتثبيت مدافعو على جامع السلطاف حسن ، ٍب قاـ 
جنوده بضرب االزىر ابؼبدافع ، وسقطت علينا بعض قذائف اللهب الٌب قتلت بعض من 
ابؼبسجد ، ودمرت ارضيتو حٌب احدثت حفرا َب داخلها .. وظل الضرب مقاما من الظهر حٌب 

ء حٌب كادت أعمدة اؼبسجد تسقط علينا ، ولكنها دل تعلن استسبلمها واسقطت بعض اؼبسا
اغبجارة اػبفيفة .. وَب ظل ىذا الضرب اللعْب ، وردى على اؼبدافع ببندقيٌب ، قاـ أحد اعبنود 
بتصويب مدفعو كبوى ، ودل تفلح ؿباولٌب ىذه اؼبرة َب اؽبرب فقد مزقت القذيفة جسدى اذل 

اذل ىيئة الشبح مرة اخرى حيث أراىم وال يرونُب. اتبعت ما سيحدث ، فاذا  اشبلء .. وعدت
ببوف قد أوقف ضرب اؼبدافع ، ونزؿ ىو ورجالو من أعلى مسجد السلطاف حسن. اقَبب ىو 

فارس خبيوؽبم ، وقاموا بدخوؿ اعبامع االزىر خبيوؽبم للقضاء على ابقى الثوار .. قاموا  ٖٓٓو
سجد وقبلتو ، ٍب قتلوا الثوار الذين ربصنوا فيو ، وكسروا قناديل بربط خيوؽبم َب اعمدة اؼب
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اؼبسجد ، وىدموا مكتبتو ، وسرقوا ـبطوطاهتا النادرة ، وسرقوا اموالو وصناديق الزكاة ، ووزعوا 
انفسهم اذل فرؽ للبحث عن مشايخ اعبامع للقبض عليهم ، وابلفعل قبضوا على علماء االزىر 

برت .. وشربوا َب اؼبسجد اػبمر حٌب شبلوا ، ٍب قاموا ابلتبوؿ على وارسلوىم اذل سجوف بوان
أعمدة اعبامع .. وخرجوا منو. بعد ىذا الفعل اؼبشْب الذى قاـ بو أبناء الثورة الفرنسية ، أصحاب 
أفكار اغبرية واالخاء واؼبساواة ، أصدر بوانبرت أوامره ابعداـ شبانْب من علماء األزىر بقطع 

نوا عربة ؼبن يعترب. وفيما أان اذبوؿ َب اؼبساء جبانب القلعة ، وجدت رؤوسا تلقى الرأس حٌب يكو 
أمامى ففزعت ورجعت اذل الوراء ، فاذا هبا رؤوس اؼبشايخ الذين أعدموا .. وقد أسرعت اذل النيل 

 من ىوؿ اؼبنظر فوجدت منظرا ىناؾ أشد فزعا ، فقد كاف اعبنود يلقوف جثثا ببل رؤوس َب النيل. 
 
ن أى دراكوال يتحدثوف َب العصر اغبديث ، واعبرائم الٌب اوضحتها لك تبْب لك أانسا ع

يستحقوف قصصا ابالؼ االوراؽ تصلح اف تتحوؿ اذل مسلسبلت رعب عن ابشع طواغيت 
ربدث عنهم التاريخ اهنم عظماء .. أى عظماء ىؤالء الذين يدخلوف على شعب أعزؿ ينهبوف 

نو دبدافعهم .. ٍب يزوروف التاريخ ويقولوف أف ؽبم ااثرا عظيمة على ىذا خّباتو ، ويبيدونو ، ووبرقو 
الشعب .. اف أجدادان قد دفعوا الثمن غاليا .. ودفعنا كبن الثمن بعدـ اىتمامنا بتصحيح التاريخ 

 اؼبزيف ومعرفة العظماء اغبقيقيْب وىم اجدادان .. 
 
 

 ***سبت *** 
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 اؽبولوكست...... الَبتيلة السابعة
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ؿبكمة الدنيا دببليْب االؼباف واليهود ؼبشاىدة اغبدث اعبلل الذى انتظره الكثّبوف للحكم على  امتؤلت

مرتكىب اؽبولوكست. كانت احملكمة واسعة ؼببليْب األفدنة .. وللعجب اف اعبميع راى ابلعْب اجملردة األثنْب 
 ىم ادولف ىتلر، ورجل يهودى  القابعْب َب قفص القضاء ابنتظار اذف القاضى ؽبم ابلتكلم. ىؤالء االثنْب

كاف معتقبل يسمى بنيامْب. امتؤلت اجواء احملاكمة قبل أف أيتى القاضى ، ابلصياح .. اليهود يلعنوف ىتلر  
،واألؼباف يلعنوف اليهود وىتلر َب وقت واحد . وفجأة رأى اعبميع القاضى الوقور يفتح الباب ، وجلس 

. التفت القاضى اذل بنيامْب اليهودى .. وقاؿ لو " حسنا اي على كرسى القضاء لبلستماع اذل اؼبتهمْب
بنيامْب ، انك تتهم ىتلر ونظامو ابنو قاـ حبرقك انت وستة مبليْب يهودى ؟ .. قل ذل ، ما دالئلك على 
ىذا ؟ ". نظر بنيامْب اذل القاضى بثقة واببتسامة خبيثة .. وقاؿ لو " انُب مهما وصفت اي سيدى القاضى 

تنا َب ظل حكم ىذا السفاح الذى يقف جبانىب .. فلن انقل لك الصورة بكامل شناعتها.  اف عن معاان
اؽبولوكست اي سيدى ىى أكرب عمليات اابدة حدثت َب اتريخ بُب البشر لفئة كانت مقصودة اف تباد 
السباب نبجية ، وتطرؼ ديُب وسياسى. لقد قتل ادولف ىتلر ونظامو النازى منا ما يقرب من ستة 

 ٜ٘ٗٔاذل عاـ  ٜٔٗٔمبليْب يهودى بدوف وجو حق .. ظل اؽبولوكست مقاما الربعة سنوات من عاـ 
.. َب ىذه السنوات اجرى ذبارب علينا كاغبيواانت .. احرقنا َب أفراف كاػببز الذى أتكلوه ..ًب اغبلؽ 

دل وبدث. حسنا !  الغرؼ علينا وتسريب الغاز اؼبميت علينا .. كل ىذا وما زلتم تصدقوف أف اؽبولوكست
، سابرىن لكم على صدؽ كبلمى. كانت البداية  لفكر االابدة عندما نشر الكاتب كارؿ ابينديك كتااب 

بعنواف "الرخصة للقضاء على األحياء الذين اليستحقوف اغبياة" .. كاف الكتاب عن فكرة  ٕٜٓٔعاـ 
 يتم  ُب ىذا الكتاب ذكر إابدة أي عرؽ القياـ  ابلقتل الرحيم للمصابْب ابألمراض اؼبستحيل عبلجها، ودل

بسبب انتماءىم إذل دين معْب. اال أف ىتلر اخذ بو فيما بعد عندما توذل اغبكم. قاـ َب البداية بعزلنا من 
وظائفنا اغبكومية ومنع زواجنا ابالؼباف .. بل وحرض الناس على مقاطعة ذبارتنا وؿباالتنا بتوكيلو امرا 

 ٖٜٛٔنوفمرب ٜورا ربذيرية للمواطنْب من التعامل معنا .. وبدوف سبب َب  لقوات العاصفة ابلصاؽ ص
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ؿبل  ٓٓٓٚقاـ اؼبواطنوف دبظاىرات  ضد اليهود َب العديد من اؼبدف ُب أؼبانيا ..  وًب كسر وزبريب
معبد يهودى. وبعد  ٗٚ٘ٔيهودى .. ٓٓٓ,ٖٓيهودي .. واعتقل  ٓٓٔذباري .. وقتل ُب تلك الليلة 

اجتماعا صبع ىتلر هبيملر واىبماف اؼبسئوؿ عن عمليات اؽبولوكست ..  ٕٜٗٔاجرى عاـ ىذه اغبادثة 
قرروا َب ىذا االجتماع اغبل االخّب لنا وىو التصفية العرقية فبن اعتربهتم  ربت البشر  .. وأف اجملتمع 

و األعراؽ األوروبية األؼباين لكونو عرؽ نقي  لو اغبق ُب حكم العادل ..  وأف العرؽ االؼباىن يفوؽ ُب جودت
معسكرا يسموف معسكرات اؼبوت او  ٚٗاػبليطة مثل اليهود. بدأىتلر بتنفيذ خطتو الابدة اليهود فانشأ 

التكثيف نقل اليو اليو اليهود من كل مكاف. اقوؿ لك مثاال عندما احتل ىتلر بولندا .. قاـ َب خبلؿ 
الف ُب معتقل سوبيبور ..    ٛٓ٘ك .. والف يهودي  ُب معتقل ماجداني ٖٖٚبقتل    ٕٜٗٔديسمرب 

الف ُب معتقل تريبلنكا  ..  وصبيع ىذه اؼبعتقبلت يتم اإلشراؼ عليها من قبل  ىيملر. َب صبيع  ٔٓٔو
اؼبعتقبلت كاف القضاء على اؼبعتقلْب بواسطة الغاز الساـ أو القتل اعبماعي بوسائل أخرى .. وحرؽ 

عتقبلت يرتدوف شارة على شكل مثلث مقلوب ابلواف ـبتلفة اعبثث بعد ذلك. كاف السجناء ُب ىذه اؼب
 لتمييزىم من انحية العرؽ وسبب اعتقاؽبم.. وكاف اليهود يرتدوف شارتْب من اللوف األصفر. 

 

 ٗاقوؿ لك احصائية القتلى َب اؼبعتقبلت ابظباء اؼبعتقبلت. َب معتقل أوشفيتز ُب بولندا ..  َب اؼبعتقل 
شخص .. قاـ النازيْب بربط أانبيب  ٓٓ٘از .. وكاف كل مستودع يتسع غبوارل ؿبارؽ و مستودعات الغ

االستحماـ دبصادر قناين الغاز من نوع زيلكوف .. وىي عبارة عن السيانيد اؼبستعمل كمبيد للحشرات 
واَلفات الزراعية..  وبعد موت السجناء هبذه الطريقة .. كانت اعبثث تساؽ إذل احملارؽ غبرقها ُب نفس 

الف يهودى.  ٓٓٛؼببُب ..وًب تصفية ما يقارب اؼبليوف ونصف من اليهود.  َب معسكر تريبلنكا ًب اابدة ا
الف يهودى. َب معسكر جيلمنو ُب بولندا..  ًب إابدة  َٛٓ٘ب معسكر بلزاؾ  ُب بولندا .. ًب إابدة 
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 ٓ٘ٔر ًب اابدة الف يهودى. َب معتقل سوبيبو  ٛٚالف يهودى. َب معسكر ماجدانيك ًب اابدة  ٕ٘ٔ
الف شخص. اليس ما ذكرتو اي سيدى القاضى يكفى الف تقطعوا جسد ىذا السفاح قطعة قطعة ، على 
ما فعلو بنا. ارتفع صياح اليهود َب احملكمة ابلتهليل لبنيامْب على ما ذكره.دؽ القاضى دبطرقتو عدة 

دوء يشبو االموات ، ٍب التفت طرقات السكات اعبماىّب ، وطالبهم ابؽبدوء التاـ. سكت اعبميع َب ى
القاضى اذل ىتلر الذى كاف يقف شاـبا َب ؿببسو ، ووجهو يظهر عليو الصرامة الشديدة كأنو يلقى احدى 

مبليْب انساف منهم ، ومعاداة  ٙاػبطب َب برلْب .. وقاؿ " حسنا اي ىتلر ، اف اليهود يتهمونك حبرؽ 
.. ما ردؾ على ىذه االهتامات ؟! ". نظر ىتلر اذل القاضى  السامية الٌب ىى دين ظباوى انزؿ من عند هللا

بتبسم خفيف دل وبرؾ شاربو الصغّب .. وقاؿ لو " حسنا أيها القاضى ، سأقوؿ ما عندى .. كى ربكم دبا 
ذل ، وما على .. انُب اي سيادة القاضى عندما كنت طفبل َب النمسا اتقلب َب شظف العيش ، تعاطفت 

موضوع اهنم منبوذوف من اجملتمعات الٌب يعيشوف فيها. بل ودافعت عن شخص مع قضية اليهود َب 
مظلـو منهم. لكنُب عندما انتقلت اذل اؼبانيا .. عرفت من ىم ىؤالء الناس. اهنم يبيعوف اابءىم وامهاهتم 
َب سبيل مصلحتهم الشخصية غّب مبالْب دبصلحة الببلد الٌب يعيشوف فيها ، وربتضنهم. فقد اكتشفت 

مرور األايـ اف ما من فعبل ال أخبلقى او جريبة ترتكب َب حق اجملتمع االؼباىن اال وؽبم فيها يد. روجوا  مع
ألسواؽ الدعارة واالذبار ابلبشر. اف من يسمى نفسو الشعب اؼبختار يريد اف يستغل ارتباؾ الدوؿ 

يلة ، أليس كياهنم قائما على كذبة الشاعة الفوضى والدمار َب أكباء العادل. واتقاف الكذب من فبيزاهتم اعبم
من العيار الثقيل. اف ذكاء اليهودى يبيل دائما اذل اؽبدـ والتخريب .. فقد يفعل خّبا وىو وبسبو شرا. 
اهنم طفيليات تضايق الشعوب على مقومات وجودىا َب اغبياة ، ولئن ىجروا ىذه اؼبناطق  الٌب يعيشوف 

ستضافتهم. واليهودى وبب اؼباؿ مثل عينيو .. دائما ما يبحث عن  فيها فانو يشيع بلعنات الشعوب الٌب ا
كل السبل المتبلؾ اؼباؿ. وعندما وصلت اذل السلطة صممت أف انتقم منهم ، واف اطهر ارض اؼبانيا من 
دنسهم .. بَبحيلهم من الببلد.  انقشت مع فرانز راديباخر رئيس قسم اليهود ُب وزارة العبلقات اػبارجية 



 

 
 

73 

 

 ترتيلة الموتي 

 

 

قبل سقوط فرنسا ُب معركة فرنسا. اقَبح على ىذا الرجل  ٜٓٗٔمة النازية الفكرة ُب يونيو ُب اغبكو 
تسليم مدغشقر ٍب مستعمرة فرنسية إذل أؼبانيا كجزء من شروط االستسبلـ الفرنسية. قمت بعقد مؤسبر 

اليهود  ، حيث حضره ىيملر  .. انقشنا فيو كيفية هتجّب ٕٜٗٔيناير  ٕٓلرجاؿ الدولة َب وانسى َب 
من اؼبانيا ، اذل جزيرة مدغشقر  .. اقَبح ىيملر أف السياسة اغبكومية بتشجيع ىجرة اليهود إذل مدغشقر 
ليتخذوه وطنا تعترب غّب عملية ُب الوقت اغباضر بسبب ظروؼ اغبرب العاؼبية الثانية وأف أؼبانيا ربتاج إذل 

ات دبلوماسية مع الدوؿ األخرى إلهباد وطن األيدي العاملة لتسيّب عجلة اغبرب اذل اف يتم فتح  قنو 
مناسب ليهود أورواب . .  ودبا أف اليهودى ال يفكر مطلقا َب براح مكاف ىو فيو .. واذا ىجر مكانو فانو 
يفعل مرغما .. وىكذا عاش اليهودى َب كل عصر عالة على الشعوب االخرى .. يؤسس دولتو اػباصة 

ية ما دامت ظروفو ال تسمح بفضح اىدافو اغبقيقية .. فقد اتبعت وىبفيها خلف قناع من اعبماعة الدين
َب بداية توذل حزىب النازى اغبكم.. قاطعت اعماؽبم ومنتجاهتم التجارية َب اؼبانيا   معهم اسلوب اخر

ليـو واحد. اوكلت اذل قوات العاصفة بلصق ملصقات ربذيرية للمواطنْب من الشراء منهم او التعامل 
قمت بطرد اليهود من اؼبؤسسات  ٖٖٜٔأبريل  ٚلببلء الذين ابتبلان بو االلو َب الدنيا. ُب معهم .. فهم ا

اغبكومية ومنع زواج االؼباف اؼبسيحيْب منهم .. كل ذلك الىن اريدىم اف ىبرجوا من اؼبانيا بدوف دماء.   
ؿبل والف ،  قاـ شعىب دبظاىرات غاضبة ضد التجار اليهود وخربوا سبعة االؼ  ٖٜٛٔوَب عاـ 

شخص .. واعتقل ثبلثوف الفا  ٓٓٔوطبسمائة معبد يهودى .. فاصطدـ اليهود هبم .. فقتل من اليهود 
منهم. وىؤالء اؼبعتقلْب دل احرقهم او اودعهم غرؼ الغاز كما ذكر بنيامْب .. بل جعلتهم يعملوف عمبل 

مبليْب يهودى ، ال يبت ىب بصلة  ٙت اجباراي ؼبعسكرات اعبيش االؼباىن. اف ما يذكره بنيامْب عن انُب ابد
الف شخص .. ىاجر منهم اذل ببلد معادية   ٓٓٙ.. ودليلى على ذلك اف تعداد اليهود َب اؼبانيا كاف 

مبليْب ونصف .. فمعُب  ٙالف شخص .. ابالضافة اذل اف عدد اليهود َب قارة اورواب  ٓٓٗكربيطانيا 
ض.  اما ما يقولو انُب قتلت اليهود َب معسكرات اؼبوت ذلك انُب قتلت اليهود صبيعا من على وجو األر 
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.. فلم تكن معسكرات موت .. بل معسكرات انتاجية للحرب ..انُب اجربت عشرين الفا فقط على 
العمل َب ىذه اؼبعسكرات االنتاجية. اما موضوع غرؼ الغاز الذى يدعى انُب قتلت االالؼ فيها .. فلم 

مبيدات اغبشرات واَلفات الزراعية .. وكاف ىناؾ ابلفعل عدد من يكن اال غرؼ صغّبة لغرض تصنيع 
احملارؽ ُب تلك اؼبعسكرات .. ولكنها كانت لغرض حرؽ جثث اؼبوتى الذين ماتوا من داء التيفويد ُب 
السنوات األخّبة من اغبرب بسبب نقص اػبدمات الطبية .. وىؤالء اعبثث ليسوا ابؼببليْب كما ذكر  .. 

اج الوقود فمن غّب اؼبعقوؿ أف نصرؼ كل ىذا الوقود والطاقة الٍب كنا أبمس اغباجة إليها ُب وايضا كنا كبت
اغبرب لغرض إحراؽ مبليْب اعبثث. شىء اخّب ، لقد ذكرًب انُب قتلت اليهود ابالالؼ ابلطائرات .. 

قاضى ىى ودللتم على ذلك ابلصور الٌب قدمتموىا ضدى َب ؿبكمة نورمربج .. ىذه الصور اي سيدى ال
الؼباف موتى من مرض التيفويد اللعْب قمنا بعرضها َب سنوات اغبرب األخّبة َب شاشات التليفزيوف لكى 

 ٓٓٓ،ٖ٘يهوداي .. بل ىم  ٓٓٓ,ٖ٘كبذر اجملتمع االؼباىن منو .. اما الصورة الٌب فيهم وتوضح قتل 
 أطلب منكم الصفح عُب .. ألنُب اؼبانيا قتلتهم دوؿ اغبلفاء َب قصف ؼبدينة دريسدف االؼبانية. أان ال

تسببت َب قتل الكثّبين من الناس َب بولندا وفرنسا وشعىب عندما احتل .. أان اوضح موقفى َب قضية 
اليهود وحسب .. ال أريد اغبياة وال الدنيا .. فقد اكتفيت من خياانهتا .. ومن أكاذيبها الٌب تلفق ابلناس. 

ست وحدى .. ىناؾ جوزيف ستالْب رئيس روسيا .. جعل اسرى اان ؾبـر اي سيدى القاضى ، لكنُب ل
قواتى الٌب ىزمت َب معركة ستالينجراد وبفروف خنادؽ َب اؼبعتقبلت .. ودفنهم احياء فيو .. دل وباسبو 

الف من االؼباف العزؿ َب دريسدف ،  وايضا قاـ بقتل  ٖ٘احد .. ىناؾ تشرشل الذى تعظمونو قتل 
رهتم على االحتبلؿ االقبليزى .. فرنسا قتلت مليوف جزائرى َب اؼبعتقبلت ومن الفلسطنيْب العزؿ َب ثو 

اؼبدنيْب العزؿ .. دل وباسبهم احد .. اان دل أحتل دوال عربية ال انتمى اليها كما فعلوا .. لقد حاربت دوؿ 
 الظلم الٌب تعيث َب األرض فسادا اليـو والغد وَب اؼبستقبل. 
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 ابعتبارؾ القاضى َب ىذه القضية .. من ىو الظادل ؟ ، ومن ىو اؼبظلـو ؟.. واالف اخاطبك ايها القارىء

 سبت .. بقلمى

 

 

 *** ًب حبمد هللا ***
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 اؼبصادر :

 كتاب حضارات مفقودة .. دمحم العزب موسى

 قارة أطبلنطس اؼبفقودة حلم البشرية الضائع .. خالد حامد العرَب

 مقاؿ للدكتور نبيل فاروؽ عن أطبلنطس على موقعو االلكَبوىن   

Bermuda Triangle.. Charles Berlitz 

 ترصبة : عمر أضبد حسْب

 القراف الكرًن

 العهد القدًن –الكتاب اؼبقدس 

 موقع ما وراء الطبيعة .. اتبوت العهد اؼبفقود

 البداية والنهاية .. ابن كثّب

 ر .. اؼبسعودىمروج الذىب ومعادف اعبواى

 Johan Conrad Diebelويكبيداي .. 

 موقع كأبوس .. قصة فرانكنشتاين اغبقيقية

 كتاب انبليوف بْب األسطورة واغبقيقة .. ىشاـ دمحم

 كتاب ودخلت اػبيل األزىر .. دمحم جبلؿ كشك
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 كفاحى .. أدولف ىتلر

 ويكبيداي .. اؽبولوكست

 ويكبيداي .. انكار اؽبولوكست
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