


�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر



�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل 	السم 	لمستعا� 
	لماضي كتب عد%ً	 كبيرً	   �	لقر 	لثمانيا, من  ها��� يحيى. �منذ 
من 	لمؤلفا, في مو	ضيغ مختلفة، 4يمانية �علمية �سياسية، 4ال جانب 
Fلك يوجد للكاتب مؤلفا, في غاية 	ألهمية تكشف @يف �تبا= نظرية 
	لد	��ينية  بين  	لخفية،  	لصال,  �تفضح  	%عاM	تهم،  �تفند  	لتطو�، 

�	أليديولوجيا, 	لّدموية.
 �Oلقر	نو�  Pعماله هو 4يصا� M	�� لرئيسي من	لمؤلف 	 Sهد�
	لكريم 4لى شتى بقا= 	لعالم، �%فع 	لناT بذلك 4لى 	لتفكير �	لتفّكر 
في قضايا 4يمانية �ساسية مثل �جو% 	هللا تعالى ��حد	نيته، �	ليو� 	آلخر، 

�كذلك كشف 	ألسس 	لمتها�نة لنظم 	لجاحدين �سلوكياتهم 	لمنحرفة. �4لى حّد 	آل� ترجم للكاتب نحو 
� 	هللا تعالى Fبإ� .M	لقّر	سعة من 	٢٥٠ مؤلفًا 4لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة �
سوS تكو� كليا, ها��� يحيى خالP 	لقر� 	لو	حد �	لعشرين، �سيلة للبلوc باإلنسا� في شتى �نحاM 	لعالم 
� 	لكريم.Oلقر	لتعريف بها في 	 Mلتي جا	 d%لسعا	� Pلجما	� Pلعد	� eلصد	لسال� �	لسكينة �	تب 	4لى مر

حوP 	لكاتبحوP 	لكاتب

 fلكتب، �مهتم بشكل خا	 dM	لّرياضة �قر	بلعب  	 بطُل كتابنا 	سمه عمر	�، �هو طفل مولع جدָד
بالحيو	نا,. �هناk شيO Mخر يحّبه كثيًر	، �هو 	لخر�j مع �سرته كّل عا� في موسم 	لربيع 4لى 	لمخّيم. 
�في مكا� 	لمخيم، يتعرS عمر	� على �ناT جد%، �� يحصُل على معلوما, عن حيو	نا, غريبة لم يكن 

يعرفها من قبل. �بمناسبة خر�جه 4لى 	لمخيم هذl 	لمرd تعّرS بطلنا على 	لسيد قندT �@�جته. 
 .T%لقنا	عن  dمعلوما, كثير �� هذ	 	لكتاm سوS تعرفو� مع عمر	�nعندما تقر !Pألطفا	يها �

� �صدقاM عمر	� ُيولد�� �هم مزّ�%ين بقد�	ٍ, كبيرd، �لديهم مها�d عالية على ّ� �سوS تتعلمو
تصميما, غاية في 	لصعوبة �	لتعقيد، بل �على تطبيق تلك 	لتصميما, بشكل با�=. 

� 	لقنا%T لم تتعلم هذ	 كما تعلمْته 	لمهندسُة �خُت عمر	� 	لكبرt من خالF Pهابها 4لى 	لمد�سة ّ4
	لتي  بالسد�%  با�عة في 4نشاM سد�% شبيهة  	لذw تفعله، �هي  لسنو	, طويلة. �لكّنها تعرS جّيًد	 ما 

 .�يشيدها 	إلنسا
 �حسنا، من 	لذw �هبها هذl 	لمعلوما, 	لهندسية �هذl 	لمها�	,؟ في هذ	 	لكتاm سوS تعرفو

 .P	لسؤ	 	لوحيد على هذ	 m	لجو	
 .Mألشيا	 lكّل هذ T%لقنا	لتي علمت 	عظيمة هي  dقد� kهنا �4

هذl 	لقد�d هي قد�d 	هللا تعالى 	لتي خلقْتنا �خلقْتها.     



ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

 .��لّدفا- عن �لفلسفا' �لما�ية 	�آل��� �إللحا�ية 	�ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر
	;:� حد8 	�� نافح منافح عن تلك �لنظريا' بعد مطالعة هذ0 �لمؤلفا' فلن 
يكو� :لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه 	;بطاله. 	ال شك 
�� هذ0 �لخصائص نابعة من قوJ حكمة �لقر�I 	ُحججه �لّد�مغة.  	�لكاتب ال يسعى 
من 	��� عمله هذ� ;لى نيل �لمديح 	�لثنا� ;نما هدفه 	غايته هد�ية �لنا� 	�لسير بهم 

   .T�ّمكسب ما 	بح �� Tّ� في طريق �إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل
	على ضو� هذ0 �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ0 �لكتب 	يحثو� 
�لنا� على قر��تها لتكو� 	سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
	على هذ� �ألسا�، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  تشو\ 
�أل:ها� 	ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� 	تزيد من �لّشكوb 	�لترّ�� 	ال تملك  تأثيًر�  
قوّيا 	حاسًما في طر� �لشبها' من �لقلوe،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 	�لوقت. 	من 
�لو�ضح �� هذ0 �لمؤلفا' لم تكن لتترb كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا� 
�لقوJ �أل�بية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهدf �لسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا�. 
	من لديه ��نى شك في :لك فيمكنه �� يتحّقق من �� �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� 	نشر �خالk �لقر�I من خالj تأثير هذ� �لجهد 	;خالصه 	نجاحه.     
يتعين ;���b حقيقة مهمة، 	هي �� �لظلم 	�لفوضى �لسائدين �ليوl في �نحا� 
�أل�m 	ما يتعرm له �لمسلمو� من �:� َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�T في شؤ	� 
بالفكر  �لهزيمة   kلحا; هو  كّله  هذ�  من   nلخال� يضمن   Tلذ� 	�لطريق  �لعالم. 
�لّنا�  ُيصبح  بحيث  �لقرIنية   kألخال� ;جال�   	 �إليما�  حقائق  	بيا�   Tإللحا��

قا��ين على �لتمسك بها. 	بالنظر ;لى حالة �لعالم 	ما ُير�� له من مزيد 
جّر0 ;لى �لفسا� 	�لّشر	� 	�لدما� فإنه من �لضر	�T �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  	;ال   ،T�	بما هو ضر  lلقيا� ;لى  �لمستطا-  قد� 
�ألمر 	الَ' حين مناn.  	خالj �لقر� �لو�حد 	�لعشرين، 
 jيحيى -من خال �	تكوُ� كلّيا' ها� fبإ:� �هللا تعالى سو	
نهوضها بهذ0 �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوj بالّنا� ;لى مر�تب 

 Jلسعا��	  jلجما�	 jلعد�	 kلصد�	 lلسال�	لسكينة �
�لتي �	ضحها لنا �لقر�I �لكريم. 



�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

حوj �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها�	�" 	 "يحيى" في :كر� موقرJ للنبيين �للذين 
جا�ال ضد �لكفر 	�إللحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبوT على �لغالf �مًز� ال�تباv �لمعاني �لتي 
تحتويها هذ0 �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. 	يشير هذ� �لخاتم �لنبوT ;لى �ّ� �لقر�I �لكريم 
هو Iخر �لكتب �لسما	ية، 	�ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه 	سلم هو خاتم �لنبيين. 	قد �تخذ 
�لكاتب لنفسه �لقر�I �لكريم 	�لسنة �لّنبوية �ليًال 	مرشًد�، 	في جميع �لمؤلفا' �خذ �لعهد 
على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوl عليها �لنظم �إللحا�ية 	;بطاj كل �لمز�عم �لتي 
تقوl عليها �لحركا' �لمناهضة للّدين. 	يعتبر هذ� �لخاتم �لذT َمهر به كتبه بمثابة ;عالٍ� عن 

�هد�فه هذ0.    
تد	� جميع كتب �لمؤلف حوj هدf �ئيسي هو تبليع نو� �لقر�I 	�سالته لجميع �لنا�، 
�لنظم �إللحا�ية  	حثهم على �إليما� بوجو� �هللا 		حد�نيته 	�ليوl �آلخر، 	عرm تهافت 

	فضحها على �لمإل.  
تحضى كتب ها�	� يحيى بقبوj 	�هتماl كبيرين في شتى �نحا� �لعالم؛ من �لهند ;لى 
�مريكا، 	من ;نكلتر� ;لى �ند	نيسيا، 	من بولونيا ;لى �لبوسنة، 	من ;سبانيا ;لى �لبر�zيل، 	من 

ماليزيا ;لى ;يطاليا، 	من فرنسا ;لى بلغا�يا 	�	سيا.     
ترجمت ُكتب �لمؤّلف ;لى �لعديد من �لّلغا' �ألجنبية، 	من بين تلك �للغا': �إلنكليزية 
	�لفرنسية 	�أللمانية 	�إليطالية 	�إلسبانية 	�لبرتغالية 	�أل	��ية 	�لعربية 	�أللبانية 	�لر	سية 
	�لصينية  	�لبلغا�ية  	�لصربية  	�لبنغالية  	�لماال	ية  	�الند	نيسية  	�إل	يغو�ية  	�لبوسنية 
	�لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) 	لغة �لهوسه (لغة منتشرJ في ;فريقيا)، 	لغة �لّديولهي 
(لغة مستخدمة في مو�يس) 	�لد�نما�كية 	�لمجرية 	غيرها من �للغا'. 	 هناb ;قباj كبير 

على قر��J هذ0 �لكتب بهذ0 �للغا'. 
لقد �ثبتت هذ0 �لمؤلفا' جد��تها، 		جد' تقدير كبيًر� في كافة �نحا� �لعالم. 	قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لنا� ;لى طريق �إليما� 	ساهمت من جانب Iخر في تقوية ;يما� كثير 
من �لمؤمنين. 	كل من يقر� هذ0 �لكتب 	يتأمل فيها يالحظ بوضو| �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
 j	لعمق في تنا�	يميز �سلوبها  Tلذ� kلصد�	بين ثنايا سطو�ها  Jلسهولة �لموجو��	فيها 
�لقضايا �لعلمية. 	ما يمّيز هذ0 �لمؤلفا' �يضا ُسرعة تأثيرها 	ضما� نتائجها 	عدl �لقد�J على 
نقض ما فيها 	�حضه.  	كل من يقر� هذ0 �لكتب 	يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد :لك 
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� �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �
�موضحة في ضو1 �آليا/ �لقر,نية. �هذ( �لكتب تدعو �لنا# جميًعا �لى 
فهم هذ( �آليا/ ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر7 جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا/ �هللا 
� �ألسلوC �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث � .FGهن �لقاH تر�� في �I شبهة JI Kبحيث ال تبقى هنا

ر فهم هذ( �لكتب من ِقبل �لجميع صغاG� �كباG�، �من كل فئا/ �لمجتمع،  من �لقلب هو �لذJ يسَّ
� تتركها قبل �تماT قر�1تها. I جعل هذ( �لكتب كتًبا ال تستطيع Jصعوبة، �هو �لذ JI �بسهولة ���

�حتى �لذين �تخذ�� موقفا معاGضا للدين يتأثر�� بالحقائق �لمذكو�G في هذ( �لكتب، �ال يستطيعو� �حض 
صحة محتوياتها.

�كما يستطيع �لقر�1 قر��1 هذ� �لكتاC ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو� قر�1تها بشكل 
� قر��1 هذ( �لكتب بشكل جماعي �نقل كل فر� IGيه �جماعي، �I مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. 

�خبرته �لى �آلخرين Iمر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف �ال لوجه �هللا تعالى �لمرضاته – �نشرها 
بين �لنا# ُتَعد خدمة �يمانية كبير�، أل� �أل�لة ��لبر�هين �لتي يو�Gها �لمؤلف في هذ( �لكتب قوية جد� �مقنعة، 

لذ� كا� على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر�1تها ��الستفا�� منها.
 ،Cنقدمه في نهاية هذ� �لكتا Jلكتب �ألخر[، �لذ� d�على �ستعر eلالطال FGيتسع �قت �لقا �I ننا نأمل�
ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�G غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية ��لسياسية، �لتي تعد قر�1تها 

مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر[ من jG[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ شر�حا 
�يضاحا/ مستند� �لى مصا�G مشبوهة، �ال JI نقص �I قصوG في IسلوC �أل�C ��لتوقير �لو�جب �

�لى �ليأ#  �I لى �لحير� ��لتر��� FGتجا( �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقا )Hتخا�
.mلقنو��

lلى �لقر�� �لكر�;lلى �لقر�� �لكر�;
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في  يأخذ�نه  فإنهما  �لذلك  بالطبيعة،  �هتمامه  مد[  كريم  ��لد�   oيعر
�لطقس   �يكو عندما   /�pإلجا� في   �  ،eألسبو� نهاية  عطلة   في  Gحال/ 

مالئما.
من Iكثر �ألشيا1 �لتي يستمتع بها كريم- خصوصا Iثنا1 هذ( �لرحال/- 
مشوقة  كثير�   GموI كانت   Kهنا  ،Tعا فيه كل   KGيشا  Jلذ� �لّربيع،  مخيم 
�لحيو�نا/  عن  �لكثير  �يتعلم  جد�  Iصدقا1  �لى   oيتعّر� له،   tتحد

�لمدهشة.
 � للمغامر�/  شوًقا  يز���  كريم   �كا �لمعسكر،  موعد   Cقتر� �كلما 

�لّتجاCG �لمثير� �لتي تنتظر( في �لمخيم.
�لّشخصيا/  نقابل   � �لمخيم  في  كريم  حيا�  على   ��آل  oسنتعر

�ألخر[.

9
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كريم هو بطل كتابنا، يهو[ كريم مماGسة �لرياضة �قر��1 �لكتب، �يهتم 
�لتي قرIها عرo كريم معلوماٍ/ كثيرً�  كثيًر� بالحيو�نا/. �بفضل �لكتب 

عن �لحيو�نا/.
 Gصو �لى   oيتعر فهو   .��آلخر� يعرفها  ال  Iشيا1  حتى   oيعر �نه 
�لحيو�نا/ �يعرo صفاتها جّيًد�. �هذ� Iحد �ألسباC �لتي جعلت Iصدقا1 
كريم يعجبو� به كثير�ً. �نهم يستمتعو� بالتحدt معه Iثنا1 �لفسحة، � في 

�لطريق من �لمدGسة ��ليها. 

8
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كريم   Jلد�� على   �كا حيث   ،xأل��  Tليو� في  كثير�   xألعما�  �تكو
 �Hً�  .Tلظال� حّل  عملهما  من  �نتهيا  �عندما  �ألمتعة.  �فتح  �لخيمة،  نصب 
�لمحيطة  ليشاهد �ألماكن  �لتالي   Tليو� ينتظر صبا7   �I سوo يضطر كريم 

بالمخيم.
 في صبا7 �ليوT �لتالي، �ستيقظ كريم مبكًر� �Iيقظ ��لد(، �خرجا مًعا 
 GشجاI Kمن قبل. كانت هنا )G�p لم يكن كريم Jلمخيم �لذ� oالكتشا
تزين ضفتْيه   Gٍنهر جا  Kهنا  ��ألشجاG كا مكا�، �خلف  في كل  ضخمة 

.�pهوGٌ جميلة متعد�� �أللو�ِ
صوته  كا�   Jلذ� �لجاGية  �لميا(  خرير  يسمع  �هو  بالرهبة  كريم  شعر   
� يغطي على pقزقة �لّطيوG. لقد �متال1 �عجابا بالمناظر �لتي شاهدها I لمرتفع�
 �ّI ��لد(  Iخبر(   Tلظال� ��لد(. �عندما حّل  مع   Kهنا �لوقت  بعض  �Iمضى 

�قت �لعو�� حا�، �Gجعا مًعا �لى �لمخيم.
�لتي  �لخالبة  �لمناظر  �عن  �لّنهر،  عن  ���لدته  �Iخا(  Iخته  كريم  Iخبر 
شاهدها مع ��لد(.  فأعربو� عن Gغبتهم في مر�فقته في �ليوT �لتالي، �كانو� 

متشّوقين لمعرفة مصدH Gلك �لصو/.

�ليوl �أل	j في 
مخيم �لربيع
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

� �لملقا� في �لما1. �كذلك ألّ� Iغصا� �لّشجر كانت تبد� مفصولة بعناية، 
�مجمعة مع �لجذ�e لسبب ما. Iصبح �آل� صو/ �لنهر ضعيفا �بدI يتشكل 
حوd ما1 صغير. Iخذ كريم يفكر بأ� هذ( �ألموG لم تحدt بالمصا�فة. 
� هناK من يعمل باجتها� يوميָדا على ضفة �لنهر لتحقيق هدo ما. I يبد��

�لكن من هو هذ� �لشخص �لغامض؟!
�لى ضفة  � �ضع كريم خطة ترضي فضوله، لقد قّرG �لذهاC مبكًر� جدָד
�لنهر ليكتشف  من �G�1 كل هذ( �ألعماI .xخبر كريم Iخا( باألمر � Iقنعه 

بمر�فقته، � في �ليوT �لتالي Hهبا لتنفيذ خطتهما.
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�في �ليوT �لتالي، Hهب كريم �Iخته �Iخو( الستكشاo �لمنطقة، �عندما 
 Tها في �ليو,G لكثير� �لتي� Gألشجا� �ّI لى ضفة �لنهر الحظ كريم��صلو� 
 .Gلجذ�� غير  يبق  لم   � بعناية  مقطوعة   Gألشجا� قطُعها؛ كانت  تم  �لسابق 

�بينما كريم يتساx1 من �لذJ قطع هذ( �ألشجاG � لماH�؟  نا�ته  Iخته:
"كريم �نظر، هناK بعض جذ�e �ألشجاG في �لما1". 

شعر كريم بالّدهشة، � Iخذ يسأx نفسه لماH� يقوT شخص ما بمثل هذ� 
� Iمضو� �قتا عند ضفة I حد حوله، �بعدI يةjG نه لم يستطعI لعمل؟ كما�

�لّنهر عاُ��� جميًعا �لى �لمخيم. 
�لكنهم  �لنهر،  ضفة  �لى  �Iخو(  Iخته   � كريم  Hهب  �لتالية   Tأليا� في 
كانو� يز����� فضوال يوما بعد يوT كلما �IG� مزيًد� من �ألشجاG �لمقطوعة 

 j�ال بّد �نك تتسا
عن سبب 	جو� 
هذ0  �لكومة من 

جذ	- �ألشجا� ~ 
�ملا�.   لذلك �ستمر 

~ �لقر��J، ;ّ� ما 
ستتعلمه سيكو� 

مدهًشا 	 ممتًعا.

12



ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

من خلف �ألشجا�، كرمي 
	عمر�� ير�قبا� �لقنا�� 

 Jهي مستمّر	للطيفة �
~ ���� عملها �ملدهش 

غ� مد�كة �ّ� هناb من 
ير�قبها.
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

 o�طرI على  يمشي  كريم   Iبد �لنهر،  من  �Iخو(  كريم   Cقتر� عندما 
�لما1.  � هناK  مزيًد� من Iغصا� �ألشجاG � جذ�عها في ّI  ]Iصابعه، فرI
�لتفت كريم حوله �هو يعتقد Iّنه ال يوجد I JّIحد على �إلطال�. كا� كريم 
عائمين  جميلين  حيو�نين  فجأ�  شاهد  Iنه  �ال  Iخا(،   Jينا�  �I �شك  على 
�ستمّر�  يلحظا �جو�(  لم  �للذين  �لحيو�نين  �ختبأ كريم، �لكن  �لما1.  فو� 
 �ّ�" :xهوH ليه في�في عملهما. �بسرعة جا1 عمر��، Iخو كريم، �همس 
�لقنا�# هي �لتي قامت بقطع �ألشجاG �حملها �لى �لماI   ".1ّما كريم فقد 
�لطبيعة،  �لقنا�# تماG# حياتها في  كا� يشعر بسعا�� غامر� �هو يشاهد 
�كا� قد شاهدها من قبل في �لكتب، �لكنه لم يكن يعرo عنها �لكثير. بقي 
 �كريم �عمر�� ير�قبا� طو�x �ليوT هذين �لقندسين �لمدهشين �هما ينجز�

عملهما باجتها�.
� تبني بيتها. I جلI نشا1 سّد من� xلقنا�# تحا�� �ّ�قاI xخو كريم له 
� سلوK �لقنا�# يثير �لدهشة، فهي تضع �ألغصا� �لتي تحملها في فمها ّ�
IماT كومة �لجذ�e �لتي سحبتها من قبل ��ضعتها في �لما1، ثم تصعد بعد 
 ��G�I حد �لقنا�# بأكلI Iشجر�. يبد CقرI لى�Hلك �لى ضفة �لنهر �تتوجه 
 dبقر �لقند#   Tيقو بأسنانه.  �لشجر�  لحا1   dقر في  يأخذ  ثم  �لشجر�، 

كريم يقابل �لغربا� 
�لغامضين...
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

بعد Hلك جا1 �لقند# �لثاني �Iخذ يقضم شجر� Iخر[ سقطت بد�Gها 
Iخر[...جميع  ثم  Iخر[  ثم  Iخر[  شجر�  تلتها  ثم  مباشر�،  �لما1  في 
�ألشجاG �لتي قرضتها �لقنا�# �نقطعت �سقطت في �لما1، �كأ� �لقنا�# 
Iنها  لتضمن  قامت بحسابا/ �قيقة   �I بعد  �ّال   Gألشجا� dفي قر Iتبد لم 

سوo تسقط في �لما1.
 Cألسلو� هذ�  مثل  Iبًد�  باله  على  يخطر  لم  ألّنه  بالدهشة،  كريم  شعر 
�لى تفا�J حمل �ألشجاI .Gخبر كريم عمر�� بما كا� يفكر فيه  ]�I Jلذ�
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�للحا1 بصو�G ��ئرية �متسا�ية؛ �يستمر �لعمل حتى تبد� �لشجر�  كالقلم 
.Jّلمبر�

كريم  Iخذ  �لشجر�،   eجذ  dقر في  مستمرָד�  �لقند#   �كا حين  في 
�لضخمة؟  �لشجر�  تلك  حمل  �لصغير   ��لحيو� هذ�  يستطيع  كيف   x1يتسا
يشكل  �لشجر�  نقل  يعد  �لم  �لما1  في  �لشجر�  �للحظة سقطت  تلك  �في 

JّI مشكلة.
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

~ �لّصفحة �لتالية 
تشاهد �ألشجا� �ل� 

قطعتها �لقنا��. 
تذّكر ��ئما �ّ� هذ0 
 Jحليو�نا' �لصغ��
�ل� تقطع �ألشجا� 
 fلضخمة تتصر�

.�بوحي من �هللا تعا

�لعمل  تبد�   �� قبل 
�لقنا�� على   �تتغذ
�ل�  �لشجر   k��	�
:لك  	ميّدها  جتمعها 
بالّطاقة �لالzمة.      
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

كريم: نعم، H �ّ�Iلك. فإنني Iشعر بالدهشة من كيفية قياT �لقنا�# بمثل 
 � هذ( �لحسابا/ �تصرفها بهذ� �لذكا1. لكن ما يحيرني هو لماH� تنشئ سدָד
تر���ني  �لشجر؟  لحا1   dقر من  Iسنانها   Jتنبر Iال  منزلها؟  لبنا1  �لما1  في 

� Iتحدt عنها طو�x �لليل. I ستطيعI ّنني� .�Iسئلة كثير� بهذ� �لشأ
�لمخيم. فنحن لم نشعر  �لى   �� نعو� �آلI عمر��: مو�فق، لكن يجب
� تشعر I هيا نرجع قبل .Tيحّل �لظال �I كا�� ،tلوقت �نحن نتحد� Gبمر�

.eسرI،شعر بالّنعا# ��لتعب، هيا بناI ّني�Iمي بالقلق علينا، كما 
تساjال/  تر���(  كانت  كريم  لكن  �لمخيم،  �لى  بسرعة   ��ألخو� عا� 
� �صال �لى �لمخيم تنا�ال �لوجبة �لشهية �لتي I كثير� �هو في �لطريق. �بعد
Iعدتها لهما Iّمهما. ثم Iخذ� يتصفحا� كتابهما �لذJ يحكي عن �لقنا�#. 

� عمر�� غلبه �لّنعا#، �لذ� فقد Iخذ يقرI بنفسه.I لكن كريم الحظ
�هكذ� ظل كريم �حيًد� مع �ألسئلة �لتي كانت تر���(؛ �قاT بوضع خطة 
 oيعر �I جلI لتالي لمقابلة �لقنا�# من� Tيذهب في �ليو �I Gجديد�. لقد قر

منها �إلجابة. �بعد قليل ناT هو Iيضا...
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

.JIجد( يبا�له نفس �لر��
�لعمل  هذ�   pنجا� يتم  IتصوG كيف  Iكن  لم  Iيضا  Iنا  عمر��: صر�حة، 
� �لقنا�# تقوT بحسابا/ �قيقة لكي تجعل �؟! لكني قرI/ عنه H�/ مر�. 
عندما  لكن  p��ية محد��.  من  �لّشجر�   dتقر� �لما1،  في  تسقط  �لشجر� 
�لما1  �لي  �لشجر�  فإنها تسحب  Iحيانا،   tلك، كما يحدH تتمكن من ال 
بأسنانها. �عتقد يا كريم Iننا سنكتفي �ليوT بهذ� �لقدG. لكن هل ترغب في 
 Iنقر �I لى �لمخيم؟ من �لممكن�� IخبرK بالمزيد عن �لقنا�# عندما نعو� I

./�GI �H�عنها 

عندما تفشل �لقنا�� ~ ;سقاv �لّشجرJ ~ �ملا� 
فإ�ا تسحبها بأسنا�ا ;� �ملا�. ~ �لّصو�J �عال0 

.Jلسيد قند� يسحب �لّشجر� �تر
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

� Iطرحها I �ّ�I سئلة كثير�I Jّقبكما منذ فتر�، �لد�GI كريم: كنت
 eجذ� تسحب   �Hلما قند#  سيد  �لّشجر.   eبجذ�  Iلنبد عليكما... 

�لشجر �لى �لما1 �تقوT بتجميعها ��حًد� فو� �آلخر؟
�لسيد قند�: جميع �أل�p�� من �لقنا�# مثلنا، يهاجر�� من Iجل 

� يبنو� ألنفسهم مساكن جديد�.I
�لنهر.  هذ�  �لي  حديثا  ��نتقلنا  قصير�  فتر�  منذ  هنا  �لى  �صلنا  لقد 
��آل� نحن نبني مسكننا. �لكي ننجز هذ� �لعمل نحن نحتا� �لى ميا( 
� نبد�I Iال بوقف تدفق �لميا(. �لهذ� �لسبب قمنا I ها�ئة. لذلك يجب
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�ستيقظ كريم في �لّصبا7 �لباكر، �توجه في هد�1 �لى ضفة �لنهر. 
 Cقتر�� شجاعته  ��ستجمع  جديد.  من  تعمل  �لقنا�#  �جد   Kهنا�

قائال:
� Iصبح صديقًا لكم؟"I مرحبا، �سمي كريم هل يمكن"

� IG/ تصّرفا/ I بعد  لكّنها  �لبد�ية،  بالفزe في  �لحيو�نا/  شعر/ 
كريم �لو�ية، تقدT كبيرها نحو( �Iجابه قائال:

قند#،  �لّسيد�  �pجتي  �هذ(  قند#،  �لسيد  �سمي  تأكيد،  "بكل 
تشرفت بلقائك."

يو�  ما  كل  عن   xيسأ  �I  ��آل يستطيع  ألنه  بالسعا��  كريم  Iحّس 
 .�معرفته. �هكذ� بد�I� يتحدثو

   ��لمفاجأJ �لكبر
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

� نولد. I مسكنا فيالما1". لقد كانت هذ( �لمعرفة موجو�� لدينا  قبل
�لذلك فإننا نعرo جّيد� ماH� نعمل �ننجز عملنا بنجا7. نحن سعد�1 
�لى  �نقلها  ضخمة   GشجاI   mسقا� نستطيع  فبفضلها  �لمعرفة،  بهذ( 

�لما1.
 بينما كا� كريم يستمع �لى �لسيد قند# باندها� �Gتعد عندما سمع 

صو/ عمر�� من خلفه:
Hلك  قبل  لكن  كريم،  يا  Iسئلتك  كل  على  Iجيب   �I  JGبمقد�"
 o؟ كنا سوKبمفر� �لمخيم   /Gغا�  �Hلما Iمًر�.  لي  تشر7   �I عليك 

نقلق عليك لو لم نقرI �لّرسالة �لتي كتبتها.
كريم: حسنا، Iنا...Iنا ,سف. لقد كنت Iشعر بحما# كبير �فعني 
�لى هذ� �لمكا�. لكني كنت IعرI oنكم سوo تر�� �لرسالة  Tللقد�
�لقنا�# كل  لي من علم   xتتفضل �تقو  �I يمكنك  تركتها. هل  �لتي 

هذ( �ألشيا1؟
سوّيا   ��لقر, قرIنا  Iننا  تذكر  هل  كريم،  يا  حسنا    عمر��: 
�نه هو �لذJ خلق كل  �لماضي؟  يقوx �هللا في ,يا/ عديد�   eألسبو�
ما في �لسمو�/ �ما في �ألdG �ما بينهما. لقد تحدثنا عن �لحيو�نا/ 
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�نشا1 هذ� �لحوd �لصناعي.� eبتجميع �لجذ�
�؟  نحن �لبشر بنينا �GتدI .ئع�G 1نه شي��؟  كريم: Iنتم �H� تبنو� سدָד
�لسد�� منذ قر��، �بالطريقة نفسها لمنع تدفق �لما1. �منذ IياT حدثنا 
تم  لنا كيف  بال�نا، �شر7  �لموجو�� في  �لّسد��  �لجغر�فيا عن  معّلم 
�لميا(   TماI سّد  بنا1  في صعوبة  �فكر/  بالدهشة  لقد شعر/  بناjها. 
كيف   .xلّذهو� �يثير  صعوبة  Iكثر  هو  Iنتم  تفعلونه  ما  لكن  �لجاGية. 
تنجحو� في �يقاo مثل هذ� �لتدفق �لسريع لميا( �لنهر؟ �كيف �كتشفتم 
�لتي  �لّسد��  IGيتم  عندما  �لطريقة  هذ(   eتبا� قرGتم  �لطريقة؟ هل  هذ( 

بناها �إلنسا�؟...
كا� كريم متحمسا، �Iخذ يطر7 �لسؤ�x تلو �آلخر. ��بتسم �لسيد 
 Jلذ� �لعمل  هذ�   �ألّ حماسه،  �ير[  كلماته  �لى  يستمع  �هو  قند# 

� بالنسبة لهم، �يؤّ�يانه بكل بساطة.  يقوما� به سهل جدָד
�لسيد قند�: حسنا، تمهل يا كريم، سوGI oّ� على كل Iسئلتك.ال 
تقلق، سوo تعرo كل ما تريد. نحن نعرo بالفطر� طر� بنا1 �لسد�� 
�مثل هذ( �لمساكن، �بالطبع، فإّ� هذ( �لمعرفة ليست مجر� مصا�فة، 
�نبني  سّد�،  ننشئ  بنا  "هيا  ما   Tيو في  قلنا  Iننا  يعني  ال  Hلك   �ّI كما 
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

Iعنيه بشكل Iفضل.
عن  بالتفصيل  لكما  سأحكي  حاال  كريم،  يا  حسنا  قند�:  �لسيد 
� نؤ�J مثل I من �لمستحيل �ّI ��لمسكن �لذJ نبنيه.Iنتما Iيضا ستعلما

هذ� �لعمل باالعتما� فقط على Hكائنا.
 KGيد ��لى �لسيد قند# �عمر�� ألنه كا Tكريم ينصت باهتما �كا
 x�لسؤ�� �Iهمية هذ� �لحديث. �لذلك فقد قرG �لتركيز على ما يقوال

عن �ألشيا1 �لتي يتلهف �لى معرفتها.
�Iسنانكم  مخالبكم   �تستخدمو Iنكم  Iعتقد  قند#،  سيد  كريم: 
�لّسبب  هو  ما  لكن   .dلحو� هذ�  تكوين  Iجل  من   Gألشجا�  mإلسقا
� Iسناني مثال سوo تنكسر �H� ما ّ� � Iسنانكم قوية �لى هذ� �لحد؟ I

� Iفعل Hلك.I �بًدI ستطيعI شجر�. لن eحا�لت قضم فر
� �pجتي �Iنا نستطيع قطع ّ� يا كريم،  �لسيد قند�: سؤ�x �جيه 
بأسناننا.  قرضها  بو�سطة  بذلك   Tنقو� �لسنة  في  GIبعمائة شجر�  نحو 
Iسناننا   ��  .Gألشجا�  dلقر �ألGبعة  �ألمامية   ��ألسنا  Tنستخد نحن 
Hلك  �لكن  Iحيانا.  �تنكسر  تضعف  Iنها  Gغم  Iسنانكم،  مثل  ليست 
ال يؤثر علينا أل� Iسناننا �ألمامية – �تسمى �لقو�طع- تستمر في �لنمو 
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

� هذ( I �ستنتا�  �لى  توصلنا  ثم  �لمميز�،  نعرفها �عن سلوكياتها  �لتي 
� حقيقة I� ،من تلقا1 نفسها xتنجز هذ( �ألعما �I لحيو�نا/ ال يمكن�

.Kمن علمها هذ� �لسلو Kهنا �ّI ألمر�
كريم: نعم، Iتذكر.

 .oلهم كافة �لكائنا/ �لحية كيفية �لّتصرI Jهللا هو �لذ� �ّ�عمر��: 
نفهم  تتصرo. �لكي  تعرo كيف  فإنها جميعا  لحظة �ال�تها،  �منذ 
مد[  على  �Iبحاثا  �G�سا/  �لبشر  نحن   Jنجر �لكائنا/  هذ(   Kسلو
 .CGلتجا�  Jنجر� �لكتب   Iنقر تقنية،  Iجهز�   Tنستخد طويلة،  سنين 
 xنحا� �لتي   Gألمو� هذ(  لكن 
�لحيو�نا/  تؤ�يها  فهمها  جاهدين 
 xلمثا� سبيل  �على  سهولة.  بكل 
فإّ� هذ( �لحيو�نا/ تجرJ حسابا/ 
 � �لسيد   �ّ� �لخبر�1.  حتى  تحير  قد 
كما  عملهما   �ينجز� قند#  �لسيد� 
علمهما �هللا. ��I �Hخبرنا �لسيد قند# 
ما  تفهم   oفسو عمله  عن  �لمزيد 
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

بفتر� قصير�، فذلك Iمر سهل بالنسبة لنا، أل� شكل جسد حيو�� �لقند# 
� Iصابع Iقد�منا تتميز بأنها متصلة بأغشية مما يمكننا من ّ�مهيأ للسباحة. 
� Hيل �لقند# �لمفلطح يعمل كالزعانف، �Hلك ّI لى��فع �لما1، �ضافة 
� لدينا نظاG�/ طبيعية ّI �لما1 بسهولة. كما  �لتحرK في  يساعدنا على 
مثل �لنظاG�/ �لو�قية �لتي تلبسها لحماية عينيك من �لما1 �تساعدI Kيضا 
على �لرjية تحت �لما1. �ضافة �لى Hلك فإّ� HIني �فتحتي Iنف �لقند# 
 �تنغلق تماما لتمنع �خوx �لما1. �كذلك تتميز عيوننا بوجو� ثالثة جفو
في كل عين. Iحد هذ( �لجفو� شبه شاH� oلك يحمي عيوننا � يمّكننا 

من �لرjية تحت �لما1.
بسرعة  �لسباحة  �ستطيع  كذلك،  Iنا،   ،Gلصغا� Iصدقائي  يا  كريم: 
Iنتم فقد  �لتي �شتر�ها لي ��لدI ،Jما  �لّزعانف   JتدGI بسهولة عندما�
خلقتم بها. لقد خلقكم �هللا تعالى على �لّصو�G �لمناسبة الحتياجاتكم. 
عمر��: �نك على حق يا كريم. يا سيد قند# هال تفضلت �حدثتنا 

قليال عن �لّسد�� �لتي تبنونها؟
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

طو�x فتر� حياتنا.
Iليس  Iظافرنا،  تنمو  كما  �لنمو  في  تستمر  Iسنانكم   �فإّ  �H� كريم: 

كذلك؟
ما   �ّ� نعم،  كريم.  يا  سؤ�لك  على  Iجيب   oسو قند�:   Jلسيد�
 JّI �Hكرته عن Iسناننا صحيح. لقد خلق �هللا لنا Iسنانا تختلف عن Iسنا
� �هللا لم يخلقها على تلك �لّصو�G ما �ستطعنا ّI خر[. � لوI /مخلوقا
� كانت �� نأكل �I نبني بيوتنا، �ألصبح Hلك Iمًر� سيئا بالنسبة لنا. �I
� فصيلتنا كانت ستنقرd، �لو ّI لقنا�# ستمو/ جوًعا فمن �لمؤكد�
قندسا ��حًد�  �ليوT. �ما كنتم ستجد�� حتى  حدH tلك ما كنا هنا 
 �� Iسناني �كذلك Iسنا� �لسيد قند# �IسناّI ال� .dGعلى �جه �أل

جميع �لقنا�# تنمو بسرعة. �كما تر[، فإ� Iسناننا ضر�Gّية لحياتنا.
كريم: حسنا. لكن كيف تعلمتم �لّسباحة ؟ � كيف صرتم سباحين 

ماهرين؟ فأنا  لم Iتعلم �لسباحة �ال مؤخًر�.
� جميع �لقنا�# تستطيع �لسباحة بعد �ال�تها ّ��لسيد قند�:كريم، 
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

﴿ َ:ِلُكْم �ُهللا َ�بُُّكْم َال ِ;َلَه ِ;الَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍ� 
َفاْعُبُد	0ُ ﴾ [سو�J �ألنعاl ،�آلية١٠٢]
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

 �يعمل :يل �لقند� كالدفة، (;
سبحانه  �هللا  خلق  لقد  �ألعلى)، 
	�سنانه  �لقند�   fطر��  �	تعا
 Jبصو� جسمه  من  جز�  	كّل 
هذ0  	لوال   .Jمميز  	 مالئمة 
�لقنا��  �ستطاعت  ملا  �ملالمح 

�� تعيش.
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

�هذ�  �لّشجر.   ��G�I� �لطين  من   �مكو خاّ�  بخليط  �لبعض  بعضها 
.oGكذلك تأثير �لميا( �لجا Tللما1 يقا� xpلخليط �لعا�

 oبًد� بنا1 مسكن جاI كريم: لو لم يكن �ألمر كذلك، لما �ستطعتم
تحت �لما1؛ كانت كل جهو�كم ستذهب هبا1. 

 Jّنبنيه قو Jنت على حق يا كريم، لكن �لسّد �لذI :قند� Jلسيد�
يرتفع مستو[  �لسّد  �تسع  يوT. � كلما  جّد� �يز��� حجما �قّو� كل 
�لى  �لسد   xيتحّو  Gشهو عد�  بعد  �هكذ�   .)1�G� تتجمع  �لتي  �لميا( 
�لسد  تقوية  ينبغي   dلحو� �تسع  �لعميق. لكن كلما   dلحو� نوe من 
 ��صالحه. �كما قاx �لسيد قند#، فنحن نمأل �لفر�غا/ بين �ألغصا�
بالطين � فر�e �ألشجاG. �بالمناسبة، هناK شي1 ,خر في غاية �ألهمية. 
Iليس  قو#  على شكل  يبد�  �نه  نبنيه؟   Jلذ� �لسّد  هل الحظتم شكل 
�لمقّعر.  �لشكل  �لد�خل يسمى  �لى  �لمنحني  �لشكل  � هذ� ّ� كذلك؟، 
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�لى   Gألشجا�  ��Iغصا  eجذ� بسحب   Tنقو �Iال،  قند�:  �لسيد 
� نضع I فو� بعضها �لبعض على �قاe �لنهر. �بعد Hلك نكّوT �ألغصا
� نثبت �ضعها جّيًد� I mلثقيلة، بشر�  ��لخفيفة فو� �ألغصا  ��ألغصا
حتى ال تجرo �لميا( �لجاGية بنا1نا. �لذلك فنحن نضيف قطع خشب 
Iخر[، �بعض �ألحجاG ليصبح �لسّد Iكثر صالبة. لكنه يظل غير صلب 
بما يكفي،  �لهذ� فإننا نحتا� �لى تقويته. �هكذ� نلصق �ألغصا� مع 

لكرمي  يشر|  قند�  �لسيد 
جذ	-  �لقنا��  حتمل  كيف 
�ملا�   �; 	�غصا�ا  �ألشجا� 
ّ� كيف  �ليسا�)   �; (�لصفحة 
مع  قند�   Jلسيد� تلصقها 

بعضها �لبعض. 
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

هذ0 �لكومة من 
 fألغصا� سو�

تصبح قريًبا مسكًنا 
للقنا��.

عندما تب� �لقنا�� مساكنها فهي تعمل بسرعة، 	تبد� �	ال 
�مع �ألغصا� �لصغ�J. لقد خلق �هللا سبحانه 	تعا� هذ0 

�ملخلوقا' 		هبها �ملها�J 	�لذكا�.
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�  حتضر �لقنا�� �لد�	بة 
�جلذ	- 	�ألغصا� �لثقيلة 

بكل ص�.

�لطني  �لقنا��   lتستخد
	تلصق  مساكنها  لبنا� 
�جلذ	- 	�ألغصا� ببعضها 

�لبعض بو�سطة �لطني.
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

�Gجة   45ْ بز��ية  �لميا(  حجز   ��إلنسا  eستطا� �لمقعر  �لشكل  هذ� 
�بالتالي  �ألقو[،  هي  �لمقعر  �لشكل   /�H �لسد��   �ّI كما  بالضبط. 
كيف  قند#  ��لسيد�  �لسيد  Iيها  لكن  �لميا(.  يتحمل ضغط  ما  Iفضل 
�لسد��   �I  oعر� Iنا  Hلك؟  علمكما  من  �لمعرفة؟  هذ(  على  حصلتم 
� Iختي Iيضا مهندسة، �قد �Gست عد� سنو�/ من ّ�.�يبنيها �لمهندسو
�لى �لمدGسة  Cلذها� �� تصبح مهندسة. �لكن Iنتم ال تستطيعوI جلI
طريق  عن  �لصحيحة  �لمعرفة  على  حصلتم  هل  Hلك؟  تعلمتم  فكيف 

	هي  قند�   Jلسيد�
كيف  لكرمي  تشر| 

يبنو� �لسّد...
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�كّل �لسد�� �لتي يبنيها �لقند# ُتبنى على شكل مقعر. فهدفنا هو حجز 
�لميا( بز��يةG� 45ْجة.

 xشعر كريم بحما# شديد مما سمعه من �لسيد ��لسيد� قند# فقا
مقاطًعا:

كريم: كيف تعرفا� Hلك؟ لقد Hهبنا في Gحلة �لى �حد �لسد�� مع 
مثل  تماما  مبنية  �لحديثة  �لّسد��   �ّ� لنا  قالت   Tليو� Hلك  �في  معلمتنا 
سد�� �لقند# �Iنها مقوسة �لى �لد�خل. �لقد Iخبرتنا كذلك Iنه بفضل 

;ّ� ما ��هش كرمي 
كثً�� هو �� �لقنا�� 

تستطيع بنا� سد 
بنفس �لطريقة �ل� 
يب� ֲדا �إلنسا�. 
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

�لسيد  ير�قب  كرمي 
 eبإعجا قند�   Jلّسيد�	
	�هشة 	�ا يبنيا� �لسد 
يفكر  	هو  فشيئا.  شيئا 
فعل  �مكنهما  "كيف 

:لك؟".
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

 �I يا كريم KجوGI .هذ� �ال�عا1 مستحيل �ال معنى له �I قليال ليفهم
بناjها  يجب  �لسد��   �ّI فيها  تعلمت  �لتي   #�Gلد� عن  Iختك   xتسأ
 oليها، عندئذ سو�بز��ية G� 45ْجة، �عن نوe �لحسابا/ �لتي تحتا� 

تفهمني بصوI �Gفضل. 
 /�H قو� عليا Kهنا �ّI ّنك على حق يا سيد قند#. الشك�كريم: 
 �ّ�قد�G خاGقة هي �لتي علمتكم كل هذ( �ألشيا1. لقد قالت لي Iمي 
�هللا سبحانه �تعالى هو Iحكم �لحكما1. �من �الئل  حكمة �هللا �لتي ال 
مثيل لها Iنه علمكما، كما علم �لقنا�# �ألخر[ �كذلك كل �لقنا�# 
� �هللا لم يعلمكما Iنتما فقط I يضاI oعرI كما .��لتي عاشت حتى �آل

كيف تتصرفا� بل علم Iيضا كل �لكائنا/ �لحية. 
�هللا   �� يا كريم،  نعم  عمر��: 
�هو  �لحية  �لكائنا/  كل  خلق 
قا�G على كل شي1 كما ��G في 

 eكذ   Tلذ� ���	ين،   Jلصو��  ~ تشاهد 
:كي  	لٌد  كرمي  �جلميع.  يضلل   ��  j	حا	
�لكتب   	 عمر��  قاله  ما  	بفضل   .� جدָד
كا�  ���	ين   �� فوً��  فهم  فقد  قر�ها  �ل� 

.eُيكذ

41



�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�لمحا�لة � �لخطأ؟ ما هو مصدG هذ( �لمعرفة؟ 
�I/ كل  �لقند#  عائلة   �I �لمستحيل  من  كريم،  يا  �نظر  عمر��: 
هذ( �ألعماx بصو�G عشو�ئية. هل تتذكر Iنك سألتني مر� عن شخص 
� �لحيو�نا/ I تها يذكرIحد �لكتب �لتي قرI �ّ��سمه ���Gين ؟ �قلت 
 �I نك تعتقدI� .تولد �تكتسب �لصفا/ �لتي لديها عن طريق �لمصا�فة

� ما قاله ���Gين غير صحيح.ّI� 1�لك هرH
� �لسيد I من �لمستحيل �كريم: نعم، HIكر Hلك. �Iفهمك جيًد�، فإّ
� ما قاله ���Gين غير ّ���لسيد� قند# تعلما كل هذ( �ألموG بالمصا�فة. 

صحيح. 
�ألشيا1  نعلم كل هذ(  فإّننا  قبل  من  لكم  قلُت  قند�: كما  �لسيد 
� يا كريم. طبعا Iنا لم HIهب Iبد� �لي  � نولد. Iنت �لٌد Hكي جدָדI منذ
� Iكو� قد �كتشفت هذ( �ألشيا1 عن طريق I سة، �من �لمستحيلGلمد�
�لمحا�لة � �لخطأ. ��H� خطر/ هذ( �لفكر� �لّسخيفة لشخص ما فإّنك 

� توجه �ليه هذ( �ألسئلة: I تستطيع
� Iحد �لقنا�#- مثال �لسيد� قند# I �Iنا- �كتشف I حتى لو �فترضنا
تبني مناpلها  �لقنا�#  � جميع I يبني منزال، سنالحظ بالمصا�فة كيف 
بالطريقة نفسها. فهل �كتشفو� جميعا طريقة �لبنا1 نفسها بالمصا�فة؟  

ينطبق  Iسنا� جديد�. �Hلك  تنمو في مكانها  Iسناني  عندما تسقط 
 tيحد �I لك ال يمكنH كل �I ليس من �لو�ضحI .#على كل �لقنا�
� يفكر I ]لشخص ال يحتا� سو� �نتيجة للمصا�فة؟   كما تر��، فإ
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

بنا1 مسكنك،  Iجل  من   � تنشئ سدָד �نك  قلت  لقد  قند#،  سيد  كريم: 
�لكني ال JI ]GI شي1 يشبه �لمسكن، هناK فقط Iكو�T من جذ�e �لشجر 

فأين مسكنك؟ 
 ،�Gيته من �لخاjG لسيد قند�: معك حق يا كريم، فأنت ال تستطيع�
� نجعل منه مكانا ,مًنا. �Iثنا1 بنا1 �لسد I جلI نحن نبنيه بهذ( �لطريقة من
نجهز Iيضا مسكننا على ضفة �لنهر، بالقرC من �لشاطئ. �يبد� مسكننا من 
�لخا�G كأنه كومة من �ألخشاC، لكن ال تنخدe بمظهر(، فنحن نصممه 
� �ألمن هو Iهم شي1 بالنسبة لنا. �لذلك فانه ال يمكن ّ�من �لد�خل بعناية. 
�ليه  xحد يستطيع �لدخوI ال من تحت �لما1. �بالطبع ال��لى بيتنا  xلدخو�

بسهولة. نحن نمر عبر Iنفا� سرية للدخوx ��لخر��.
� مسكنكم يشبه قلعة محاطة بخنا�� يستحيل �خولها.ّ�كريم: G�ئع ! 

  �لسيد ��لسيد� قند# يضحكا� من مالحظة كريم.
�لى حجر� ��خلية، �نحن نحر� عند بنائها  J�ّلنفق يؤ� �ّ��لسيد قند�: 
� تكو� فو� سطح �لما1 أل� عائلتنا تعيش في هذ( �لحجر� �لجافة �آلمنة. I
�Iحيانا نبني مساكن تتكو� من طابقين حيث يكو� �لمدخل �غرفة �لمعيشة 

	يستمر �لحديث.... 
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�لقند� : بّنا� �لسد	� �لماهر

�حد[ �آليا/ �لقر,نية:

﴿ 	�هللا َخَلَق ُكلَّ َ��بٍَّة ِمْن َماٍ� َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه َ	ِمْنُهْم َمْن 

َيْمِشي َعَلى ِ�ْجَلْين َ	ِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َ�ْ�َبٍع َيْخُلُق �هللا َما َيَشاُ� 

ِ;�َّ �َهللا َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َقِديٌر ﴾ [سو�J �لنو�، �آلية ٤٥] 
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ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

تكن �لميا( عميقة بصو�G كافية فسوo يتجمد �لحوd بكامله. �في تلك 
Hلك  نتفا�[   �I Iجل  �من  �لبركة.  ��خل  �لحركة  من  نتمكن  لن  �لحالة 
نجعل �لحوd عميقا بقدG �لمستطاe. �هكذ� حتى �H� تجمد سطح �لما1، 
تظل هناK طبقة كافية من �لميا( في قاe �لحوd لكي نتحرK �نحصل على 

طعامنا بسهولة.
 �� �لسيد ��لسيد� قند# يعلما� جيًد� ما يقوماّ�عمر��: �نظر يا كريم، 
به. Iما نحن، لو كنا نرغب في بنا1 مسكن على �لبحير� فربما لم نكن سنهتم 
بكل هذ( �لتفاصيل. لكن Iصدقاjنا يفكر�� � يخططو� قبل �لبد1 في �لعمل. 
�لتي تعينهم   /�Gلمها� �لذJ �هبهم  � �هللا سبحانه �تعالى هو I لمؤكد� من 

   .�على �لتفكير في مثل هذ( �لتفاصيل �لدقيقة �عّلمهم كيف يتصرفو

ال بد �ّنك تسأj نفسك "ما سبب 	جو� هذ0 �لكومة من �ألغصا� ~ �ملا�؟" 
توضح هذ0 �لصو�J جز� من مسكن �لقند� �ملب� فوk سطح �ملا�.
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� �لمساكن �لتي ّ�في �لطابق �أل�x، �غرفة �لطعاT ��لنوT في �لطابق �لثاني. 
نبنيها لها مدخال� من تحت �لما1 �فتحة في �لسقف للتهوية. �بهذ( �لطريقة 

فإّننا نعيش في Iما� من �ألخطاG �لخاGجية �نعيش كذلك في G�حة.
� هناK كوخا في �ألسفل، I ال يبد� �Gئع ! فمن �لخا�G 1نه شي�كريم: 
�لكن مجر� كومة من �لجذ�e ��ألغصا�، �بالطبع فإّ� هذ� تخطيطا G�ئعا!  
لكن لدJّ سؤ�x ,خر: كم يبلغ عمق هذ� �لحوd؟ �نه يبد� من هنا عميقا 

.� جدָד
 .GمتاI GIبعة   �I ثالثة  �لى  Iحيانا  �لحوd يصل  � عمق ّ� قند�:  �لسيد 
في  لكن   � مساكننا،  لنبني  �لعمق  هذ�  مثل  �لى  نحتا�  ال  نحن  �لو�قع  في 
لم   �H�� �لجليد.  من  كثيفة  طبقة   ��تتكو �لما1  يتجمد سطح  �لشتا1  فصل 
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يسبح حيو�� �لقند� 
ع� نفق ليدخل 

مسكنه. �لقنا�� 
	حدها تعرf هذ� 

�لنفق.
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لذكا�  Iخر  مظهًر�  �لشتا�  فصل  جتهيز�'  متثل 
جتّمد   	� �ملسكن  �لثلج  غطى   �:; ح¦  �لقنا��. 
مساكنها   ~ تعيش  �لقنا��  فإّ�   ،mحلو� سطح 

مرتاحة بفضل �الحتياطا' �ل� �¨ذִדا.

تّتصف �لقنا�� بالّذكا� 
 mلشديد. عندما يتعر�

مسكنها للتلف تكتشف :لك 
على �لفو� 	تقوl بإصالحه، 
 �; Jهذ� ما توّضحه �لصو�	

�ليمني.
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تقوT به pينب. كل Hلك يوضح Iيضا �لمهاG�/ �لفائقة �لتي �هبها �هللا لهم. 
�لمخيم. �لكم جزيل �لشكر.  �لعو�� �لى  Iيها �ألصدقا1، حا� �قت   ���آل
 �فقد Iجبتم على كل �ألسئلة �لتي كا� كريم متشوقا لمعرفتها. ��آل� حا

�قت �لعو��. 
 �I GIيد  ال  لكّني  بحديثنا،  �ستمتعت  لقد  Iشكركم.   �I  �ّ�I كريم: 
لديكما  يكن  لم   �H� آلخر،  �قت  من  pياGتكما  في  �GIغب  ��Iعكما، 

مانعا.
pياGتنا  تستطيع  Iنت  يا كريم. طبعا  �للقا1  �لى  قند�:   Jلسيد�	 �لسيد 

� ينتهي. �لى �للقا1.I قتما تشا1. فقد ترغب في مشاهد� مسكننا بعد�
Iعجب كريم كثيًر� بالمهاT �لتي تؤ�يها هذ( �لقنا�# �لجميلة. ��آل� بعد 
� يعو� �لى �لمخيم ليخبر �آلخرين I سئلته فإنه يريدI إلجابة على� oعر �I

عّما تعلمه.
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Iخذ كريم يفكر مر� Iخر[ في Iخته �لتي، كما تعلمو�، تعمل مهندسة 
�يتذكر  مهندسة.  لتصبح  ��جتهد/  �لدG�سة  في  Iعو�ًما  Iمضت  لقد  مدنية. 
كريم يوH Tهب �لى غرفتها �JIG �لتصاميم �لتي عملتها. حتى Hلك �لوقت، 
 ]IG لكنه فوجئ عندما .Gشيا1 مثل �لمباني ��لجسوI نها ترسمI يعتقد �كا
� يفهم شيئا ألّ� ما كانت تعمله I لتصاميم �لهندسية �لتي عملتها �لم يستطع�

كا� صعبا �معقًد� �يتطلب �لكثير من �لفهم.
كانت �لخطوm ��ألشكاx �لمرسومة على �لو�G كثير� حتى Iنه لم يفهم 
ماH� كانت تعني. �عندما سأI xخته عن معنى هذ( �لرسوT �ندهش بعد ما 

� هناK مبنى سيتم بناj( �عتماً�� على هذ( �لتصاميم.I oعر
� �لهندسة �لمدنية صعبة �لى هذ� I ،Tلك �ليوH حتى ،JGلم يكن كريم يد
فقط عن  Iنها مسؤ�لة  Iخبرته  قد  Iخته كانت   �فإّ Hلك،  �لى  �ضافة  �لحد. 
تصميم �لمبنى. �في �لمر�حل �لتالية، يأتي ��G �لعماx �لذين سيشيد�� �لبنا1 

مستخدمين ��I�/ �مو�� مختلفة.
لتخطيط  �فقا  مساكنكم   �تبنو Iنتم   .� جدָד مشّو�  Iمر  �نه    كريم: 
�لى  يشير  به   �تقومو ما  �َّ كل � تماًما.  pينب  Iختي  مثل  قبل،  مد�G# من 
حكمة كبير�. فإني HIكر كيف كانت Iختي تعمل بجد لساعا/ طويلة من 

� تقوT بتلك �لحسابا/ �لمعقد�. I جلI
عمر��: Iنت على حق يا كريم. Iنا Iفكر في pينب Iيضا. لكن Iصدقا1نا 
 Jلى �لعمل �لذ��لصغاG يؤ��� �ألعماx �لشاقة �لتي يؤ�يها �لعماx باإلضافة 
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لقد تعرفتم مع كريم على حيو�� �لقند#. �كما IGيتم، فإ� Iصدقا1 كريم 
�لمباني،  تصميم   �يستطيعو بها-   �يولد� �لتي   /�Gلمها� بفضل  �لجد�- 
�. �بعد Hلك ينفذ�� هذ� �لمخطط  �هي في �لو�قع مهمة صعبة �معقد� جدָד
بمها�G فائقة. �على عكس Iخت كريم فإ� �لقنا�# ال تذهب �لى �لمدGسة 
�ال تتلقي تدGيبا/ ألعو�T طويلة. لكنها تعلم بالضبط ما يجب عليها عمله، 
ألّ� هناK قو� عليا تعلمها كل هذ( �ألشيا1: �ّنه �هللا سبحانه �تعالى  خالقنا 

�خالق كل  شي1.
بالمصا�فة  �لسد��  بنا1   �Gمها يكتسب  لم  �لقند#   �حيو�  �� تذكر��! 
� تجعل شكل جسمه مالئما تماما الحتياجاته. I لمصا�فة ال تستطيع� �أل
� تجعله يكتشف بنفسه �لشكل �لمناسب لبنا1 �لسد�� �لمنيعة I ال تستطيع�
�لقا��G على مو�جهة ضغط �لميا(. بل ��ألهم من Hلك ما كانت ستضمن 
 �ّ� Iخر[:  مالحظة   Kهنا�  ./�Gلمها� نفس   Cكتسا� �ألخر[  للقنا�# 
من  فقط  ��حد�  نقصت صفة  لو  يحيا   �I يستطيع   �ما كا �لقند#   �حيو�
صفاته.  لنفكر مثال في Iسنانه �لخلفية، فإنها لو كانت تستمر في �لنمو مثل 
من  �Iصبح  �لفك  على  �ضغطت   ،� جدָד كبير�  ألصبحت  �ألمامية  �لقو�طع 

�لمستحيل على �لقند# �ستخد�T فمه. 
�بنا1   Gألشجا�  dقر من  سيتمكن  �لقند#   �كا كيف  �لحالة  هذ(  في 
 Jبأ  Tلقيا� على   Gسيقد  �كا ما  بالطبع  بيته؟  سيبني   �كا كيف  �لّسد��؟ 

�هللا سبحانه 	 تعالى 
هو خالُق �لقنا��
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كّلما قر�' كتاًبا �	 شاهد' 
تذّكر  �حليو�نا'،  عن  فيلًما 
كل  خالق  هو   �تعا �هللا   ��

شي�.

50



ها�	� يحيى (عدنا� �	قطا�)

﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ;الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ;نََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ �لبقر�: ٣٢ ]
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من هذ( �ألشيا1. �ال حتى �طعاT نفسه بسبب تركيبة فمه، �كا� سيمو/ 
جوعا.

 Tمخلوقة خصيصا للمها ��ضافة �لى Hلك، هناI KعضاI 1خر[ غير �ألسنا
�لتي تؤ�يها؛ فأغشية �لجفو� �لشفافة مهمتها حماية �لعيو� تحت �لما1، �آللية 
�لخاصة �لتي تمكن �لقند# من �غال� HIنيه، �فتحتا Iنفه لمنع �خوx �لما1 
Hلك  �لى  �ضافة  �لقند#.   �حيو� بها  يتميز  �لتي  �لخاصة  �لمالمح  من  هي 
�مفلطح،  صلب  �Hيله  Iغشية،  بو�سطة  متصلة  �لخلفية  �لقند#   T�قدI  �فإ
بها  ُيولد  �لمميز�   �لمالمح  ماهًر�. كّل هذ(  �لكائن سّباًحا  مما يجعل هذ� 

�لقند#.
� Iصدقا1 ّ� .Gكريم بأصدقائه �لصغا Cعجا�ال بّد Iنك تدKG �آل� سبب 
�لالpمة   /�Gلمها�� �لمعرفة  �لديهم  �لشكل  هذ�  على  خلقو�   Gلصغا� كريم 
كيفية  للقنا�#  �Iحى   Jلذ� هو  تعالى  �هللا   �ّ� �ال�تهم.  منذ  �لسد��  لبنا1 
بنا1 مساكنها �Iلهمها كيف تعمل. �هللا سبحانه � تعالى هو �لذJ خلق هذ( 

�لكائنا/ ��هبها هذ( �لمهاG�/ �لفائقة.
 لقد خلق �هللا كافة �لكائنا/ ��هبها �لّصفا/ �لمالئمة أل��1 �لمهاT �لتي 

تقوT بها ��لتي تلبي �حتياجاتها.
:�� �هللا Gحيم بكل مخلوقاته. �كما Hكر �هللا سبحانه �تعالى في �لقر,ّ�

﴿ ِ;نََّما ;َلُهُكم �ُهللا �لَِّذT َال ِ;َلَه ;الَّ ُهَو َ	ِسَع ُكلَّ َشْيٍ� ِعْلًما ﴾ 

[سو�J طه، �آلية ٩٨]

﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ;الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ;نََّك َ�ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾

[ �لبقر�: ٣٢ ]
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