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" بوال وستون"بقهم 

 

 

يَٛ جبف ٚدبس فٝ اٌقذشاء ، ال رٛجذ ِيبٖ فٝ األفك ، اٌشيبح ؽذيذح ِٚذٍّخ ثبٌشِبي ٚاٌىثجبْ 

٘زٖ اٌظشٚف ـ اٌزٝ رٙذد ثبٌّٛد ألغٍت اٌثذييبد ـ ال . اٌشٍِيخ رزذشن ثبعزّشاس رذذ األلذاَ 

. رّثً أٜ فؼٛثخ ثبٌٕغجخ ٌٍجًّ 

 

٘زا اٌىبئٓ اٌفشيذ اٌّؼشٚف ػجش اٌزبسيخ ثبٌغجبء ٚاٌّؼبٔذح ٚػذَ جذاسرٗ ثبٌثمخ ٚاٌٛدؾيخ ٌؼت 

ًِب فٝ ديبح اإلٔغبْ ثفنً لذسرٗ ػٍٝ رذًّ ظشٚف اٌقذشاء اٌمبعيخ  . دًٚسا ٘ب

 

ٕ٘بن خقبئـ ِّيضح ٚػجيجخ يّزٍىٙب اٌجًّ أػطزٗ ٘زٖ اٌمذسح  

سِٛػ طٛيٍخ جًذا رذّٝ ػيٕيٗ ِٓ اٌٙٛاء اٌّذًّ  : ػٍٝ االدزّبي 

ثبٌشِبي ، ػنالد دغبعخ فٝ أٔفٗ  ِٚزمبسثخ جًذا ٌذّبيخ سئزيٗ ،  

خف وجيش فٝ وً لذَ ٌيزّىٓ ِٓ اٌغيش ػٍٝ اٌشِبي ، ٚطجمخ غضيشح  

. ِٓ اٌؾؼش رذّيٗ ِٓ ؽّظ إٌٙبس اٌذبسلخ ٚثشد اٌقذشاء اٌمبسط ٌياًل 

     

ٚلذسرٗ ػٍٝ اٌؼيؼ ٌّذح " عّٕٗ"ٌىٓ ثبٌشغُ ِٓ سٚػخ ٘زٖ اٌخقبئـ إال أْ ال ُيؼشف ػٕٗ إال 

اٌجّبي اٌؼشثيخ ػبدح  . (لذ رقً إٌٝ ػذح أعبثيغ إرا رٛاجذد ٔجبربد ِٛسلخ)طٛيٍخ ثذْٚ ِبء 

ًّب ٚادًذا ٌىٓ جّبي ٚعط آعيب ٌٙب عّٕبْ  . رّزٍه عٕ

 

  (1)وبٔٛا يفزشمْٛ فٝ اٌّبمٝ أْ اٌجًّ يخضْ اٌّبء فٝ عّٕٗ ٌىُٕٙ اوزؾفٛا أٔٗ يخضْ اٌذْ٘ٛ

.  فٝ ٘زا اٌغُٕ اٌّىْٛ ِٓ أٔغجخ ِزشاثطخ رغطٝ اٌؼّٛد اٌفمشٜ 

 

فٝ عُٕ ٚادذ أٚ أوثش ِٓ عُٕ ٚيغذت ِٕٗ إرا  ( سط100ً) وُ 45لذ يخضْ اٌجًّ أوثش ِٓ 

 .  (2)لً اٌطؼبَ أثٕبء اٌشدٍخ



 

:  آٌيبد أعبعيخ ٌيجمٝ ػٍٝ ليذ اٌذيبح 3إرا وبْ ػٍيٗ أْ يؼيؼ ثذْٚ ِبء فٙٛ يغزخذَ 

  ٗأٚاًل ، يشوض ثٌٛٗ ثقٛسح أؽذ فيفشص لذًسا ألً ِٓ اٌّيبٖ في .

  ٌٝ105) دسجخ ِئٛيخ 41ثبًٔيب ، ِجبي دشاسح جغّٗ وجيش ٚال يجذأ يزؼشق دزٝ رقً إ 

ثيّٕب رىْٛ دسجخ دشاسرٕب اٌذاخٍيخ . ديث يّشك فيٙب أٜ إٔغبْ طجيؼٝ  (فٙشٔٙبيزٝ

إال أْ دسجخ  ( فٙشٔٙبيز98ٝس6) دسجخ ِئٛيخ 37ػٕذ  (ٌٛ ٌُ يىٓ ٕ٘بن دّٝ)ثبثزخ 

 93) دسجخ ِئٛيخ 34دشاسح اٌجًّ ِّىٓ أْ رٙذأ أثٕبء اٌٍيً ، إر رجذأ اٌيَٛ ػٕذ 

 دسجخ ِئٛيخ ٚػٕذ٘ب يجذأ فٝ إفشاص 41ٚفٝ ِٕزقف إٌٙبس رقً إٌٝ  (فٙشٔٙبيزٝ

ػٍّيبد اٌزجشيذ ٌذٜ اٌثذييبد األخشٜ ػٕذ رٍه اٌذسجخ رغجت فٝ فمذ وّيبد . اٌؼشق 

 .وجيشح ِٓ اٌّيبٖ 

  ثبًٌثب ، ػٕذِب رجذ اٌثذييبد األخشٜ ٔفغٙب ِججشح ػٍٝ اٌؼيؼ ثذْٚ ِبء يقجخ دِٙب أوثش

ٌىٓ  . (لذ يقجخ األِش ِّيًزب إرا ٌُ يزُ رؼٛيل فمذ اٌشطٛثخ)وثبفخ ٔزيجخ ٌفمذ اٌشطٛثخ 

ِٓ  . (3)اٌّبء اٌزٜ يفمذٖ اٌجًّ يذً ِذٍٗ اٌّبء اٌّغذٛة ِٓ أٔغجخ اٌجغُ األخشٜ

لذ . اٌّّىٓ ثغٌٙٛخ رؼٛيل ٘زا اٌّبء اٌّفمٛد اٌزٜ لذ يقً وّيزٗ إٌٝ سثغ ٚصْ جغّٗ 

 ِّب يغبػذ (4)ِبء فٝ ػؾش دلبئك ( جبٌْٛ أِشيى25ٝ) ٌزش 95رؾشة اٌجّبي أوثش ِٓ 

 . ػٍٝ إػبدح األٔغجخ اٌزٝ أفبثٙب اٌجفبف 

 

ثغجت لذسح اٌجًّ ػٍٝ رذًّ اٌّؼيؾخ اٌمبعيخ فٝ اٌقذشاء اعزخذِٗ اإلٔغبْ ـ خبفخ اٌجذٚ ـ 

ثغجت " عفيٕخ اٌقذشاء"يؼزمذ اٌجؼل أٔٗ ليً ػٓ اٌجًّ . ػجش اٌزبسيخ فٝ اٌزٕمً ٚدًّ األثمبي 

ٌىٓ يظٓ اٌجؼل اآلخش أْ ٘زٖ اٌزغّيخ . اٌقذشاء " ثذش"لذسرٗ ػٍٝ ٔمً اٌجنبئغ ٚاٌؼجٛس ثٙب 

. جبءد ثغجت طشيمخ عيشٖ اٌّزّبيٍخ 

 

 ِغ ديٛأبد أِشيىب اٌجٕٛثيخ ِثً اٌالِب ٚاألٌجىخ ٌزا  Camelidaeاٌجّبي ِٓ فقيٍخ اٌجٍّيبد

ٌىٓ اٌجًّ ٘ٛ اٌؼنٛ اٌٛديذ . ٚسثّب أذذسٚا ِٓ جٕظ ِخٍٛق ٚادذ " جٍّيبد"ُيطٍك ػٍيٙب 

ًّب ٚادًذا ٚيغزطيغ أْ يذزفظ ثبٌّبء  . ِٓ ػبئٍزٗ اٌزٜ يّزٍه عٕ

 

ِٓ اٌّثيش ٌٍّالدظخ أْ اٌجّبي ثبٌشغُ ِٓ وٛٔٙب ديٛأبد ٔجبريخ إال أْ روٛس٘ب رّزٍه أعٕبًٔب 

ٌٛ وبْ اٌؼٍّبء اوزؾفٛا جّجّخ جًّ ثذْٚ ِؼشفخ ِبرا وبْ ؽىً األديبء ِٕٗ . أِبِيخ دبدح جًذا 

. الػزمذٚا أٔٙب ٌذيٛاْ آوً ٌذَٛ ِفزشط ٔظًشا ٌؾىً اٌفه ٚاألعٕبْ 



بشأن ظهف انجمم ؟ هم انكتاب انمقدس أخطأ 
.  ِٕغ اهلل ثٕٝ إعشائيً ِٓ أوً اٌجًّ ألٔٗ يجزش ٌىٓ ال يؾك ظًٍفب 4 : 11الٚييٓ فٝ 

ٌألعف يذػٝ ثؼل اٌٍّذذيٓ اٌّزؾىىيٓ ٚيؤيذُ٘ ثؼل سجبي اٌذيٓ أْ ٘زا خطأ ٚسد فٝ 
. اٌىزبة اٌّمذط

ففٝ اٌؼذد اٌغبثك . ٌىٓ وبٌؼبدح فئْ وٍّخ اهلل اٌّىزٛثخ ػٍٝ فٛاة ٚإٌمبد ُ٘ اٌّخطئْٛ 
" . يؾك ظًٍفب ٚيمغّٗ ظٍفيٓ" ٔجذ أْ اٌذيٛاْ اٌزٜ يجزش ِّىٓ أْ يؤوً ٌٛ أٔٗ (3:11)

٘زا اٌخف يؼٕٝ . اٌجّبي ٌذيٙب خف ِشْ ثأعفً وً ظٍف يّٕؼٙب ِٓ اٌغٛؿ فٝ اٌشِبي 
٘زا االخزالف ثيٓ ظٍف اٌجًّ ٚظٍف اٌذيٛأبد اٌزٝ . أْ اٌظٍف ٌيظ ِؾمٛلًب ثبٌىبًِ 

 .رجزش اٌّغّٛح ثأوٍٙب وبْ ٚامًذب ٌؼيٕٝ اإلعشائيٍييٓ اٌّجشدح 

 

 

 

ػٍّبء ٔظشيخ اٌزطٛس يذػْٛ أْ اٌجًّ رطٛس ػجش ِالييٓ اٌغٕيٓ فٝ أِشيىب اٌؾّبٌيخ ديث رُ 

. اٌؼثٛس ػٍٝ ػذد وجيش ِٓ دفشيبد ٌٍجّبي 

 

ُيؼزمذ أْ اٌجّبي ٚاٌالِب ٚاألٌجىخ ٚاٌفيىٛٔيب ٚاٌجٛأبوٛ ٘ٝ اٌذيٛأبد اٌٛديذح اٌجبليخ ػٍٝ ليذ 

اٌذيبح ِٓ األٔٛاع اٌؼذيذح ٌفقيٍخ اٌجٍّيبد اٌّٛجٛدح فٝ ربسيخ اٌذفشيبد اٌزٜ ال يجيٓ ويف 

. رطٛسد اٌجٍّيبد ِٓ اٌال جٍّيبد 

 

ٔٛع ِٕمشك ِٓ اٌجّبي )  Camelops اٌـEncyclopaedia Britannica(5)رمذَ اٌـ

 ٍِيْٛ إٌٝ 3س5 ػبػ ِٕز  Camelopsُيفزشك أْ اٌـ. وجذ ٌٍجًّ اٌّٛجٛد اآلْ  (اٌنخّخ

ٚيؾجٗ اٌجًّ اٌؼشثٝ اٌذبٌٝ اٌزٜ يقغشٖ لٍياًل فٝ " جًّ دميمٝ" عٕخ ٌىٕٗ يٛفف وـ10س000

 ٍِيْٛ عٕخ إال 3س5ٌزا ٚفًمب ٌؼٍّبء اٌزطٛس اٌزيٓ يذػْٛ أٔٗ ثبٌشغُ ِٓ أٔٗ ػبػ ِٕز . اٌذجُ 

. أٔٗ ِبصاي ِؼشًٚفب وجًّ ٌٚيظ ديٛأًب ِخزًٍفب رطٛس ٚأفجخ جّاًل 

 

اٌجًّ ٚرجٙيضارٗ اٌّزخققخ رظٙش اٌقفبد اٌؼجيجخ اٌزٝ الثذ ٚأْ يفغش٘ب ػٍّبء اٌزطٛس ػٍٝ 

يزىيف اٌجًّ اٌيَٛ ثقٛسح سائؼخ . أٔٙب ٔزيجخ ٌطفشاد دقٍذ فذفخ ثغجت اٌجيئخ اٌّذيطخ ثٗ 

ػٍٝ ظشٚف اٌّؼيؾخ فٝ اٌقذشاء ِٚٓ اٌقؼت فُٙ ويف ٔزجذ وً اٌخقبئـ اٌّطٍٛثخ ـ 

اٌشِٛػ اٌطٛيٍخ ٚاٌؾؼش اٌىثيف ٚاٌمذَ اٌّضٚدح ثبٌخف ٚاٌذْ٘ٛ اٌّخضٚٔخ فٝ اٌغُٕ ٚاٌزغيشاد 

. اٌذليميخ ٌذشاسح اٌجغُ ـ ػٓ طشيمخ ػٍّيخ رطٛسيخ ِزذسجخ 

 



 انجمال في أسترانيا

ِغ أزؾبس اٌّٛجخ اٌثبٔيخ ِٓ األسامٝ اٌجبفخ ٚؽجٗ اٌجبفخ فٝ اٌؼبٌُ فال يذ٘ؾٕب أْ أعزشاٌيب 

. رّزٍه ػذًدا ٘بئاًل ِٓ اٌجّبي اٌٛدؾيخ 

 

أعزشاٌيب ٌيغذ اٌّٛطٓ األفٍٝ ٌٍجًّ ٚثذأد اعزيشادٖ فٝ أٚاعط 

اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش ِٓ إٌٙذ اٌزٝ وبٔذ رذذ االدزالي اٌجشيطبٔٝ 

 .  (ِغ اٌجّبي األفغبٔيخ)ٌٍّغبػذح فٝ ػٍّيبد االعزىؾبف اٌذاخٍٝ 

ِجّٛػخ )أٚي جًّ ػٍٝ األسامٝ األعزشاٌيخ وبْ جّاًل ػشثًيب 

  (ِٕٛػخ ِٓ اٌجّبي اٌؼشثيخ راد اٌغُٕ اٌٛادذ اٌّؤٍ٘خ ٌيشوجٙب اإلٔغبْ

 .  1840رُ اعزيشادٖ ٌجٕٛة أعزشاٌيب ِٓ إٌٙذ ػبَ 

ثُ فبسد اٌجّبي ثؼذ رٌه جضًءا ديًٛيب ِٓ ديبح األعزشاٌييٓ األٚائً ٌمذسرٙب اٌفبئمخ ػٍٝ ػجٛس 

. اٌقذبسٜ األعزشاٌيخ اٌمبدطخ أوثش ِٓ اٌخيٛي ٚاٌثيشاْ 

 

اعزخذِذ ٘زٖ اٌذيٛأبد اٌمٛيخ العزىّبي ػٍّيبد االعزىؾبف اٌذاخٍٝ ٚفٝ ٔمً األدّبي أثٕبء 

وحىصيو اىخييغزاف  (بىرث أوجيسخا إىً ماىجىرىً) اىسنل اىحذيذيت اىعابزة ىيقاراثرأعيظ 

اسخخذٍج فً جز عزباث اىبزيذ وعزباث اىَيآ وحَىالث اىبْاء  . (آديييذ إىً دارويِ)اىبزي 

. وّقو باالث اىصىف ٍِ اىَزارع إىً اىَىاًّ 

 

 20 ماُ هْاك أمثز ٍِ 1920اسخخذً أيًضا رجاه اىشزطت اىجَاه فً دورياحهٌ وبحيىه عاً 

أىف جَو ٍزوض فً أسخزاىيا
(6)

خاله عشز سْىاث بذأث اىحاجت ىيحيىاّاث حقو ألُ اىَاميْاث  . 

وبحيىه اىثالثيْياث حضاءه عذد اىجَاه وبذأ حسزيحها إىً . اآلىيت أصبحج ٍخاحت ىيجَيع 

. اىصحاري 

 

وىيس غزيًبا أُ هذٓ اىجَاه وجذث حياة ٍزيحت فً اىَْاطق األسخزاىيت اىْائيت وبذأث أعذادها 

. حزداد سزيًعا 

 

 أٌف جًّ فٝ أعزشاٌيب يؼيؼ فٝ اٌقذبسٜ فٝ إٌّطمخ اٌؾّبٌيخ ٚؽّبي 20يمبي اٌيَٛ أْ ٕ٘بن 

 .  (7)جٕٛة أعزشاٌيب ٚؽشلٙب ٚغشثٙب



 

ِشثٛ اٌجّبي ِٓ اٌؾشق األٚعط يغزٛسدْٚ اٌجّبي اآلْ ِٓ أعزشاٌيب ٌيٙجٕٛ٘ب ِغ جّبٌُٙ ألْ 

ًرؼذ . اٌجّبي األعزشاٌيخ ٌيغذ ِقبثخ ثأِشاك اٌجّبي اٌزٝ رٛجذ فٝ أٜ ِٕطمخ فٝ اٌؼبٌُ 

ِٓ اٌٛامخ أْ ٘زٖ اٌغالالد  . (8)اٌجّبي األعزشاٌيخ لٛيخ ِٕٚبعجخ إلٔجبة عالالد جيذح

اٌّّزبصح لذ اللذ إػجبة اٌّغزٛطٕيٓ األٚائً اٌزيٓ فىشٚا فٝ رشثيخ جّبٌُٙ اٌّذٍيخ ٌزىْٛ 

. أدغٓ ِٓ اٌجّبي اٌّغزٛسدح ِٓ إٌٙذ 

 

هم كان هناك صحارى في انخهيقة األصهية ؟ 

ُِقُّ الدزّبي اٌظشٚف اٌمبعيخ  رُ . ِٓ اٌٛامخ أْ اٌجًّ 

ِٕبلؾخ ِغأٌخ ٌّبرا ٚويف أْ خقبئقٗ رٕبعت ػبٌُ عبلط فٝ 

ٌىٓ ٕ٘بن لنيخ أخشٜ ٚ٘ٝ أْ ِؼظُ   . وزبة اإلجبثبد

لجً ِٕبفشٜ ِجذأ اٌخٍيمخ يؼزمذْٚ أٔٗ ٌُ يىٓ ٕ٘بن فذبسٜ 

اٌطٛفبْ فّبرا وبٔذ رفؼً اٌجّبي إرًا ؟ 

 

اٌزٜ )ال ٔمذس أْ ٔؤوذ فذخ ٘زا اٌزخّيٓ ٚػٍٝ وً دبي دزٝ ٌٛ ٌُ رىٓ ٕ٘بن فذبسٜ فئْ اهلل 

لذ عجك ٚخٍك خقبئـ ِؼيٕخ رقٍخ ٌظشٚف ٘ٛ يؼشف أٔٙب عززٛاجذ  (يؼٍُ ِغجمًب ثىً األؽيبء

. رغزطيغ اٌجّبي ثال ؽه أْ رؼيؼ فٝ ثيئبد خقجخ . فيّب ثؼذ 

 

٘زا ال يؼٕٝ ثبٌنشٚسح أْ اٌجّبي وبٔذ ِٛجٛدح ػٍٝ ٘زا إٌذٛ فٝ ػبٌُ ِب لجً اٌطٛفبْ ، إال 

إرا وبْ ٌذٜ جٕظ اٌجًّ اٌزٜ خشج ِٓ اٌفٍه ِجّٛػخ ِؾىٍخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ظٙشد ػٓ 

ِٓ اٌّؼشٚف أٔٗ وبٔذ )فبٌقذبسٜ ِثاُل جفذ رذسيجًيب ثؼذ اٌطٛفبْ . طشيك االٔزمبء اٌطجيؼٝ 

ٚاٌجّبي اٌزٝ وبٔذ رّزٍه ِؼٍِٛبد ٚساثيخ ألٜ ِٓ ٘زٖ  (ٕ٘بن غبثبد خقجخ ٌفزشح ِٓ اٌٛلذ

اٌؼذد األوجش ِٓ اٌجيٕبد ألٜ ِٓ ٘زٖ . اٌخقبئـ وبْ ٌذيٙب فشؿ أوجش ٌزجمٝ ػٍٝ ليذ اٌذيبح 

ثّب أٔٙب . اٌخقبئـ وبْ عيزشوض فٝ خط ٚادذ ٚوبْ ٘زا عيجمٝ ػٍٝ دغبة ِؼٍِٛبد أخشٜ 

.  ٌيغذ ِؼٍِٛبد إمبفيخ ٌٚىٕٙب ِٓ رجّغ اٌجيٕبد فٙٝ إرًا ال رؼذ ػٍّيخ رطٛسيخ 

 



وً ِٕٙب جضًءا ِٓ جٕظ  (ِغ أٔٛاع أخشٜ أمشمذ)ٚ٘ىزا لذ رىْٛ اٌجّبي ٚاٌالِب ٚاألٌجىخ 

ُٚجذد ثؼذ . ٚادذ ِخٍٛق  وً ٔٛع يذًّ اآلْ ِؼٍِٛبد ألً ِٓ اٌجٍّيبد األفٍيخ اٌزٝ 

. اٌطٛفبْ 

 

 

 


