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والعثعوبلشر

يتثابهوتقلماناساالرضيعمرالشعوبإتخصوعام
والثعورالعيونولونالوجهءوسيماوالرأساالعضاوهيئةباالولوننحتلة

المعمونصينقماتمايزوجمهذاواالحساسءوالذكابالمغاتشابخونو
جفساويجايخونكاثلونناسجموعفالجنسأجناصحأتدامأقوعدةالى

عى

واخالقاصاباغويسمىءالعاتالعإلنغيرعنجفسبهيمتازواخر

بجادمثالنجياكالجفسفيرفخواصهجموعمنهألفصيالذيهو
وفكخفىوشفاهأفطسوأنفءيضاواحنانمجعدفوشعورأسود

افياايتنوغىلعهاعبيتومااالجناساحوالدرسويدضخم

ومابرحوضعهطدائةبعديرتقلمعاموهوالثمحوبخصوصياتعلمأي
احيالينهايزاوصعوبةالبثرخواصجموعمنتشرآلكزةيمثو

يقيةإفرثماليباورأريكنهوويفااللجفىاجناسالاأخصاالجناس

ولوالمةالصينيوتومنهقيةالثآسيافيلهـيحفراألحااخضوآصيالىغسو

وعيونهءصفرافبثرتهالضاتحينمنمنهماوربادخاومنوالمجروالزك
أواصطيقطناالسودوانجفىخفيفةوطيتهناتئةجناتهوغطبةرز

والجفسكالصوفووفرةأفطسوأنفداصباديمالممتازونومإفريقية
الشعورسبطاالديمحمرالقارةتلكهنودوصنهميركاءأيستوصاناالحمر

ينالمتحضمناالبجفىالجنأهادإةالمخضالشعوب

الناسكانويةكاوالبرالهمجيةحالةلىهـظاوافقداالجناسائىأماقليالاال

فقاموإئفلقيةقارقيآسياآكوعلىالمتمدنةالشعوبقامتالتاربخزمنتج



ظحأهلوكلبمالفراتسهلفيوالكلدانالنيلواديفييونلمص

أثيثقوشرهصثتفأديمهملدلماحووجناالقامتىواأتأثهـو
ءاآتخفقآراوصنعهمأينمنفحقاتاعاىلميبوالمبرطمةههماوش
وقدانساتيينشاوأخرىتارةكوشيينفيدعوحممتسعيتهمكلءالعلما
مناباتخصمقوالعثرينواظاصالحشرينالقرنبينآصمياجبالمن

بغسوفيكافةأورباأطراففيلتشروافاخةءالوشةغاشلأهـالرعاة

يينوسااريينقمينالىءالعلماثمويثسمآسيا
ضارجيةعالمةمنالجفسينهذينبينإيىحوالساميوتيوناآلهـا

أعضاوهمتناسبةسحناحممةاهايلجاألبيضالجفىمنهافىفجلية
منتححبةمشفارقيقةمعيوخةتجضعورهمأثيثةلودهمجحمافية
اااوااالرنحاإضونيأالجبالتسكأرعااالصلفيوهيمأرنألبه

ثلابايمتازونوهحمالياجالءورامفاوارتنيارنجهمساص

الشحودبتسميةعاىاالتفاقءووقداقدإنةبالبماشيارةضاصواالسان
والطايانوالروماشيافيخرسالهنودراوجمنربافىاريةأنحةملتبمالتي

توالبولونيىوسالىوالسالفيونويوناوالكندوالجرسانواالسبان

تتكلمالتيالثحعوبهموتتوالساهباأورفي9والساترباوا

نىبعاتلميىاننجبغيوممابرتوشوادالهههـرباوهميةساهـأختع

ءشيفييينوالسااآلرييننوالجستصةسااوآربةأيةتجمالشعوب
وربماعددنااالبمزكأعرففيهوإشاالنكيزيةميقدنجباكانكا

ناالالواحفياصولهموأيستاآلريينافصفياالوربيينكأيرآيم
جمنءاوالجرنبااميراتواهـاالجم9



العربلغةستالساقتبىنحوعاىملغاخفافتبسريوناالعليهغلبجنس

عاىاليوميطاخاتوالساكباآلرقياألسمانافذانهماصعاىغلبوهماايام
عاىءبنابالاتبأسواألحقيقيينجنسينوالجاالثعوبتصفريقين

إماميينامنففشأيةوآشسايةعحاتكارتتهيةاإالخوباتالمحنىاأ

ارفاطربرجالوالعربالديئاارواليهودالبحارالرونالفينيف

األمماتالثنبمفنشأتبااوشالىاخرشرفالهندوازالناآلرلامنفريق
مءابابسالتهديمفيوداتازاواغدالعالمقدمةفيالفئوالاقإكانت

ومااتوالروالفرسوالهامأالصنابابحادواليوناتالدينيةاوالفلسفيةالعالية
التيالممالكاضخممنظيمتيئءهلكتينوالغرباثرقفيصمبأسب
اظالةااليامفينثأت

التهرتاذاكاقحتىوالكلدانيينبالمصريينءإضااطتاريخويبدأ
يةوالسايةفىاالالثعوبدإرفيعارتحتنيصيريالدالووالعثيإصىاظ

في9سالتا

ضالماتخدثطدلمهاياترصعناالوإجمفأساحايرنتلتصصاألساطا

ثفىفتاتاةوخرداتبخسمسوباهاهـلذلكيدونوهاانفبالحهااالناس

وزعمةلياألاووكافصالجبارةالمووقانلمالاأبادأبطالهمأتدماقأليونان
عنأصحوباطعوقصءالسماالىورذئبةربتهلمسروانانصالى

هافىعةافدمميصالتمعمدجهـالتةالالقبياهذامناساصايرطفوأجهم

اهلادوضمجحةاخباروجودلدنحقيقةالتاريخسدأالتارغ
فتاريخااالممعمعاىالىممدمواحدآفيالدورهذاوديسلطعوظوغة

اليعدىدصعناناليبوتاريخمقنةالفاثالثةقبليدامصر



األولالقرنفيااليعرفتاريخاللماياسوليمقسنةنمائةل

المتوحثةالقبائللبحضوايسماشراالقرننيءتارنجروسياويعرفللميالد
نشاتهافيتاريخاليومالي

متعدتشعببافدماطضارةتاريخيبدأامجبيرةالتاريختقاسيم
ونرالةومعنىجدآالقدمفيالريقالدورالماضيةونالقرعنىبايامناهيوين

فيهنحنالذيالدورالحدثة

مفالمعروفةالقديمةنمباالالقديمالتاريخيبدأالقديمالتاريخ
شعوبويعممقسنةاالفثالثةنحومنأيوالكلداينالمصريين
الىصويختوروماتويونانويهودوفيفيقيينوفرسهنودمنالشرق

الرومانيةالمملكةبسقوطمبالخامسالقرن
س8ءماااالقرنباواخرالحديثالتاريخيدأالحديثالتاريخ

أصحناخوالمومالهةخالهندونبالدوجركااواكتشافالطباعة2اخترزمان
والمانوفرررسوطلياناسبانمنضاصمةالغربشححوببذكرويبر

نمريموأصوروس

القرونبينحنتقرونعشرةعنعبارةالوسطىالقرون

والحاللاالضنخةالقداطضارةراعشلماقديمةلالواطديحةةالقديم
طحواابالجلىمايدداهوفدونجلمثداطالقدنالنيرحديثة

والريوناشوأيرماودالوفيمليديمةالةاطضارةتاريخمصادر
امادداتانوهخألاوكانةةاقدثاموباثابادتفددرومانوالنيو

والعادياتوصنائعهموأخالقومادياخهمعنحثللبفشفهرستممط
اطضارةدراسةفيعدتأهذهواالفاتواآلئاروالرسومالكعبه



يتفرعالقديموالتاريخماتنامعلىمخهانستتىالنامصادرتدىوهطلقديمة
االمحولهذهمن

تفالكتابةراعصأيامالكتمبءالقدماوضعالكتب
واليونانالرومانوخلفصةمقدوالهودكتبواليهودالفرسمثللبعفهم
الموادالكتبفينجدوفلمافلسفيةومقاالتوخلياوقصائدتواريخ
أسفارمنمابقيأماوالفينيتياشوريلديناكتابليىاذلمباحثناالالزمة
مناأقلولكنبهتبونءالقدماوانحندكانجدآفتافهاالخرىالشعوب

انلماقليلةنسخإالمصنفصمنيهنولماندرتآليفهمكانتولذلك
أوضاعالفسخهذهغابىدفىوقدباليداكاباصتنساخهاتقضيكانتالحال

اظطوطعلمأيافياباليوغسحلها3ويسمىمنهمابتيةقراتمذرتأو
ةالقدوالكتابات

مابدملمثلنامنمعاهداالنفالقديمةالثعوبأفامتالمعاهد

نصراسوأقووشواتروجصوقالخولموتاهاربزورلملوكهاالربابهاوقصو

نءبيدأوولىالهيدوتجزأواستوصلالمعاهدهذهمنكثيركدولقد

متداعمةيانللهماثمةفتثتوماههدعاريضتةكلالغيرتقومالمومنهاالبالد

خهايعمبقيةبقيتوقددهاتعععنااليديطاعاللالعتيقةصورالةصل
أفياالهسخابانتروقدهالمعاحذهضبهزالوماسالفأعلميهتماكا
ونوالبارتفارسفيمىوليأثرساوروقصلمروجزيرةثلبةاةدوصمه

افرفياطرسوجصعرالمربمابإتواروميةفيويزةاصواإوناناني

أغابردموفدحديتونظردالاآلثارهذهالىلرليندنالهاالغوان
فينبنىوانقاضأرضيةفتاتأورمأورابالتدريمعلىمعاهدالهذه



قةكثيرآهامجونأرضمهاحفرأوالكثيفاالفهذامنتخليعمها

حفرتقدووتاللكامآئخرقاالريةاالشورالقصوعاىيعثرولمافاية
لجيناملوكقبورالىلوصحولمزعشراثخاقهاسحفرة

اليدفاللجشروحطهإلدهيبصنعيهنلماظرائبهذهءعفافانوبحد
القامةوالقياسالتقديرفيمثلناليتعبونءالقدمايهنولمذلكفيالصاولى

ويبنوناالنقاضيهوناكانوبلأماكنهمنالردمبزعاعنووماءالبنا
انقاضهتخضمالسقوطكلدالجدءالبناأثرفاذاحتىنيايزصوالعليها
جازوقدنقاحناالسعديدةطبقاتتألفوهكذاةالقداتهااخواطاللالى

منطبقاتضوادةتىيهفىنبمفيلمجفرةشيلمانالمدصالسياحأحد
عرسةممقكلوأعتقحاكليخربةررتضثحتاذكاناالطالل

ضدةمصبناياتدلالثءفايينافىافيروميةفييعزونبرحواومامترا

أالتالسفحفيالرابفعالاالطاللعليهااكتوتدشبحفىفوقبحضها
أمتاربضعة

طبييبحادثوذلكثاناطفصرارقمسهاغلمتهابرمديةبقيت

منسيآلقذفايطاليافيفيزوفبركانانوهوتاص97عامجرى
كانتاروماندأنينتانطىحاللىفابهشألترمادآرتأمائعةالحم
ةوالثادلةالساالحمتختاالودتكايهويوجموالنومهـوهماكندمر
ءالهوامنوحفعلهااومادوغشاهاالمتاعالحمأحرثوقدالرمادتخت
كانتنكلومانلالمهيووريةرتضاالرماد2أزالساالمةفبقيت
العجالتمجراتبحداأبالفيلزىوانكعرشئآثمايخةمنذعايه

وماعرئأوأثاثآونقشحأنتااابنيحمبالطترآوصموالمركباتسيرثاروا



رئةالدهمتهممنعظامومياصوووالمساكنالدناثبوزيووجوزااوخبز
كثيراتفيدناوالمعاهدئاراالانالقارفيفعىوبهذامبددةمبعزة

جياأركيولوالقديمةنةاالزعمويدىمةاثرلمالقدحالةءففوفالوفي
عظمالكتبعدااظطوطبايشحلكلبالرصومنعنيالرسوم

فيمنهاووجدالقلرمنصفاغفيبعضهاوحفراطعلىزبرتسومالى
هذبعضوانبالألحمأوباالصمباغالجدرانعلىمازبريرمبيهمدينة
فمااالفرنجعنداآلنجارهورجالكاأووقائعتذكاراتثللالرسوم
دؤناغسطساطوراالمبرنرىكذاهماياوخاسلممتيقيعونه

كلزبرتعنكتاباتعبارةالرسومهذهومعظمانيرمعهدعلىجألله
ادقىنظامأوقانونكلفتححويلعهدنااالعالناتبعضهاويمائلالقبور
امجرافياالرسومعلمويدىالقوملنلإذاعته

تاريخهميانفيالشموسالقديمةحمهانطقتاافاشالتي1تفيدايغات
هذيئأصملأنأحعالهشجنحتافتينلغتيننالباحثكاتفهمذاظ

واحدةنبعةمنخرجتبهاشالتيالشعوببانجلويىواحدالسانين

اينكستيكفاتاعلمىيدو
واالطاللوالمعاهدامحتباثالىذاهباليذهبنالنواقص

يهنجمةتفاصحيلفيهافانافةالساوناتاربخاإلحاصاةجفيواللغات
عليهايعرقدحقيقعهاصتبطانفيالباحثيننفوسغبقىوماعنهاصااالث

يوأباطاللويظفرونصولمجلوتيحفروناالعابرحومامنهاويفر

ذلثوسببئنوأفصهذاخبقيتوقدفبلىمنتعرفلمومعاهد
الدهيأبد



حصر

خصيبضيقمضطربفيوهبلالفواديعنعبارةمصربالدها

دفرسخأويم03طولهاالصخورمننسلسلتبينالمهرضفتىكل2ممتد

وهاكالدلتاشدأالصخورمشقطعوعندفراسخخمسةالخجاوزضهاعي
التاريخأبوهيردوتسقالفصركاعهوشالنيلشحبتتخللهواسعسهل
النيلمنهبة

بالدثلوجبععماراتالصينياالنقالبفيسنةالنيلصيزخرالنيل
عشرةواحيألأمتارثمايةيرتفعمصرالعطعثىأراضيعلىفيفيضاطبشة
ثماتجزيركأنهااآلكامعلىالمثيدةالقرىزوتبردكالبحيرةالبفتصتح
اهمجرافسمبرداالولكانونفىالنهردويحوستمبرأيلولالميامنيشخفض

وتسمىبلزاالوهيخصبةالطينمنطبقةنمصنيكقىوفدلياالص
بدونالديةالزبةفييزرعدويممادالعمقامتقومالرواسبهذالطمي

المحيطةدلبالركادترعنهاأاتحواذوبةوالتربالمذمصرذآيأقيالنيلفاحرث

يجهلولمرذاذوابالوالءالسماامطرتهامامجدتجورماآلصحفصىقاغآبها
نشيدآكانواوهاكاطساناتإظيرمنيخلهميجودبهمامضىفيماالمصريون
هذهعلىشجلىالذيأنتايخلأيهاعليكسالملهصاتعايخشدونه
االرضغألانجليتاذاأنتمصرمواتفتحيىبسالموتأتياالرض
كرشاضمهمألسنحفوتهنحلوقفينالصبثمرآوالقلوبطرئأ

عاهاصثائمللبوشنبتوميرخيرصوتنتجالطيبةباالرزاقتأقينكا



ظبتيةإفريةلمحفرقيواحةالتحقيقعلىمصمرالالدهذهغنى

وآصامغاباتفحهااخبواقلاوأنولدسوالصلانحىواالبرتجاتر
هزواواليراننمالضقطعانثقىبماذنيايرويهاقياالمروجتالثوفي

إخصسكرلومب0492كالبلىالدباويهامسادوخواالوز
التعهدنسبةونالسمن1لميويم91بأودتقوماليومومصر

اليوممنهاأكثرقديكاتبااطةكانتانعلىأوربافي
سائررفتهممنأحسنمصاليوناتفعيدتىهيرروايات

ووصمفمقصاظاالقرتفيالتاريخأبوودتسهيرارهافزقيةالشرااالم
حوادثوذكروديهمهموأزياكان11واخالقاليافيضانتارتحهني
مصرلىابونوسديودوروتأدالئهمنلقنهاياتءونههمتارمن
يعرفواانلهممريضيفلىانحطاطفيرأوهاهاذكرمنانكايدأيحتأ
بينالمفدعنصثئا

الى319081ههصرفالفرنسيىحملةدعتشامبوليون

وخرائبامهساونيزوالجهافهرعواءالصابةتالمالديارأبوابفتح

وأيهنواآلثارراعوبامابوصاحأللوزدهاويحودونأممعنثيبة
انصالناسوتوهموغلينيبالهىصاإالمكرياظعبخاانالحد
ثمضالف1281عاماذاكانحتىكةمقايقومالكتابةهذدمفخط
أحدالضعباطءوجاأخرىطريقةالىوممدنسيسالفراحدعلمايونشامبو

حماالمسطورةالهيروغايميةطاظطبتكاثالثةخطوطذيبأنررسيدمن

افتوصبداكرةمحاطابمالميموسالملكألكريمثاأوهذاالروميةالىجمةمز

ملميرنونصصةنىاللينضةءالالضدزهاني1

3



ولدى333دااايحروففىاالطالعالىاالمحمبهذاامبوليون
حروففاكتةبدافىمحاطةايفحأوكانتأخرملوكءباسماالمحامقا

بتانهاكتلالهروغليفيةالهإلابخطوطةءقرالهرتلماطيءالمجا

فتوعيالرومانعهدلىبمصرشاعتالتياالفةوةالقبتشبهبلغة

محرقنهاحق

توفروءالعلمامنةزصشامبولونبمدءجاالمحريةثاراالعلما

منالفئةهذهوتدوخفيهاجايهاواكتشافصرالأصدراسةكل

أورباممالكفيءرصحفاولهمالمصريةباآلئارتغاونالمأياجبتولوكءاالعلم
المصريةباآلثارالمشتغليئمنءمال3891مارإتقدأجرىوكافة

برالقمتحفدثوأحاطفرياتتايقتضيمصرخديوينفقةعلى

ادارنهاناطتريةااآلثارلتعليمدرسةذالقاهسفيلحرناوانشأت
وصهرمابالمسيو

خبايالىاالرضبلدانمنبلدفياليحزاطديةافاتاالكت

بدورأشبهعمقبورطنونكالواالمصحريينالنودفائخهامصرثمينهيهخبابا
والسالحوالرياشواالثاثضةاألاوبضمرمنميتافيئمايقتفيهايضحون

واالعالقالذضائرحمذهإفحةالثابالقبورالبالدتوقدأحاموال
سضىلحدسالمةضعةاالهذهحفخعاىءالهوااطافمعراقلهوساعد

ا

أفىآالقديمةالشعوبمنشعبيالكأكفدمسنةفافىخمسةآاوةارب
معرفتنالهشعبافناعىوماالمصريينءفدماكاثار



1

المصريةالمملكة

هااغودتسلهيرمصريكاهنقالالمصريالثعبقدم

مأانفسهأقدميروناكانوالمصريإنانخهثميمصاطفالاليونان
سنةالفارسيالفضحعهدالىلمكيةساللةوعثرونستقامتفقدالعالم

فيدولةسصروكانتسنةآالفأربعةالىأوالهاترتقيمق025
الىاوالعاصحمتهاالصعيدبالدفيمنفيسفجعلتاقراالربعيناهذهخالل

فيثلبةمديخةصحارتثمالقديمةالدولةدوروهوالعاثرةالساللةعهد
اطدثةالدولةدوروهولياالعمصر

وسورهامصرلماثمنأولمنفيسنجةمدكأامواالهيمنفيى
أخذثمسنةفاصخمسةءزهاأااليابوائقمنسالمةيتمنتفتبسور

وماةالقاهيمساكنحمثاونجواضثرالثالثالقرنفيانقاضهاأحجارنال

كشيراتبعدفالأااألهيأماحجابآدونهوسدأالنيلعليهأقىهاقىكود
منملوكثةتاتبوروممبالقديرالدورالىأيضأكدهاءيردمنفيىع

لمرثينولدةعاملالفصة5بائهفيمقرآمملى71جماهظءاوعلوإعةأالىلةادلم

بتخرثماهقثىألىقلياللريخراالحجارةمنحدشسدوداقيمتوقدسنة
كلهيامناالجمررتالث4نخرختهايدلصرياإالدن

قبلالمصريونفعسفقدمتمدناشعئأهناكأنكلوأدواتورو

بقاوتالثيابونسجاالرضحراثةيالداسنةوخمسمائةآاللتثالثة

كلوادارةلمكوآلمنفديانةدالموكانتواظطسمالىانقشواالمحادن

فيوالروماتواليوناتواليهودوالفرسالهنودوهمالنبمايهةاالممكانتحين



1

مذكورةمأثورةيةإاامنحا

ثدءكلالبالدعاصحمةفصارتمنفيسمديخةثيبةخلفتثيبة

ممتدةوالوجودلوحفيالمدهشةممهاخراةتزاولمعثرةالحاديةالساللة

صماحاالثءالثاطبوآرزلموعثريماثنينخوااءواعا يلىمحأصصي

بنيتعةصانصفبحضىعنمضهاتبعدنكوالكرلقثرورالقصحومنصحف

وكانألهولأبيتماثيلمنوصمفينذبينهماشارعوبخمبمائباظروسحطتاهما
بدصبةاظرالمعابدهذهوأعظمالهواأيخأإفأنسشأقدئمأاكء

فصىبراثصاواوات432محيطسوشبهأحيطالكرنكفيعون

ودسحجيوهومترا35وممقهاانومآلئةالمأافيوأعمهايبوستيل

بنةالنومالملوكومقرغدسةومدنجةعاصمةلجبةوكانتفاندوم
سنةوحمسمائةألفض

عاىثالهوماكربابنبفرعونالمعروفصرطكيحتبررعون

صإسرلماث11ورةصدتصووتدربآكانانهويزمموناالرض

طةعونوافرملىبدبهآأنسااخبدإفالمالثلمكينينإصماجاالماني

وعاىهسءاتاعاىبهاروااممزهربوالبحثرعلىلقة
نهوغرسوالصنياخروتإياهعبادحممفينةأحواكافةورعاياهالمقاتلة

دونهاطولواوللياطأفىمحت11ممونلمرباإلكأامهنالرلئسيافيكون
كناالحافيكالفهوثلماثاإ3باسمئحوقد

انواةفاجواالمالىأمحغلمهاالىاأعالمنرءيملكالرعايا

الملكإلوصاألرضحرثفيونهمإستخدءمفافوكعداهموماوالموالي
كت01واليكأأجاإكأكهاابخحرتممامماىوقبعنحوقبراأصبال



أ

يحرثالدىالفالححالةتأليهرأاللهصدبقاليالموظفينهوالأحد
وتلالغالتعشرلجبايةالمعدالرمميفبقفاالموالابيفانضاالش

نيعرضالنخلأسعفاتبايديماصعكونوزنوججمبعونهبعصيهملالطمن

مابوديهللفالحواذالمبمنباطبىتسليمالبدارالىالبدارواحدتجوت
رأصهرعةافيويجرونهوثاقهويثدوتاالرضىعلىلمقونهافالتأمن
قضالي55وفدتختاال

فرحابعذيزلولمأبدامصريالالثعبكانحمصبءكيفية
هذهصافي11وكانتلمهضااالىسشلبمابالطفلأشبهخانعأخاضحأالجمهغ
نجلقبقولونالملكأعواثكانحتىواطكمومةيةراأداةالبالد
سياحدبهرأحداذاصباالاألعصاليمتملفهوليفربإفتىاظهر

ضريليتفائالكخفةثرائبخرآأمايوآواففاذاتكانانهنسيسرا
كنةالىمثيريدهماسوقاليادكفاسخضهذاكلتزاكيف

منسعفةألفئةاذكرتانهوالييااعماجمبمهذانجوابهذه
ومحابدفصوكئيرهتبنىأبدابانةصكآفممنظهرلىالنخلصعف

حاذرواانهملمابالدهممنالمصريوتأخرافانالمصراغزال
ولماالخرىاوالعوباتجرواشإلحةلهممجنولذلكالبحركوب

مربيةأاوماكانووالعثريئاالدسةالدولةعهدضلىاالبحريةمرفؤ
فبعواديدنهمامتالاواتخدواحروبهيافيالجضدماوكمفادولقففط

صورواغلبوافاذاىأخرالسوريةالقبائلوالىتارةاطبقزنوجالبحوشالي

يأتوناصهبمكيمنراجكهيئلموافقومىزصوإسجدرانعاتعراصورة



نصرآمؤزراقطاحرزواماانهمالمعاهدعلىءنجانيفيستخدمونهماالسارى
االغيارفىالمعريونحملتاكثرمصراالغيارفدمبيئأفتخآوافتحوال

المصريينديانة

شحبيعرفوالتديحأالبشرأشدمنالمصريينانسهيرودتيقول

ربأماميصلونناسمأتمثلبجملتهاصمورهمفانفيهادرجهمالتقوىفيبخ
وتنسكعبادةأسفارالجلةفىكتبهم

عندهماآللهةاالربابرأسالشمىربالمصريةاالرباب
فيمثلهقانعيوابئأةاصلهءالبدصنذقالالعليمالمحسناظالقوهو

واناسماوتختلفالذيالتثليثبهذايتعبدونالمصريونوكانالربوبية

ابامالثالثة8االسماهذهمنيسميصأقليماهلصنفمسمياتهاتحدث
واالبئصيختواالمفتاحاالبصمىمنفيسفنيخراالعنيختلف

ثلبةوفيوهوروسإيريىأوزيريسسموهاأبيدوسوفيايموتس
األخرىاالقالمأربابأقلحمكلأهلاختارثمنصىوشووموتممرن
االربابتعددوهكذاأخرىأربابييثربمنصيشتقونوند

الدينوتثوكى

اثالكبارزنبمالشمستاريخوهوتاريخاالربابلهذاوزريس
الخأوفاتأقدمانهاالصليةالشعوبلغالبىيتراللمصريينكاىيترا

ايلاربسيتتتلهاالشمعىأيفاوزيريساالربابمنأنهأخرقوبعبارة

يأخذالساحلعةالشسىابنهوهوروسوتدفنهشبهيهأتهاصصالقمروايزيى
قاتمهقاتالثأر

قاربفييومصءحماالىمجتازآصمورعندهمضبةربموراممون



فربامستعدالمقدمفييقففالربيلةطوببجاذيفقذفالموتىأرو
تهىنتاعليكالسالملهتعظمابهيتغنىالذيكانالنثيدهاكووبرمحهالعد
وأعداوكعلالسماعصنتطوفانتاالفقينيامولىصحادفأحمبانتنآمح

عهاعيدفيوالناسواألربابفرحفيواالرضأنسفيءالسماهاكون
فرعونهبياراكرالعدىوقدفاربهفييثاهدونهراللمحداجتمعت
وعطوشعروطيبمامنويرويهخبزمنيقوتهماوامنحهطيبةحياة

انهردا

ادميةصمورهفيأربابهمالمصريونمثاانحيورأسرأسصةاأرباب
اطعلفيفيتحسدفتاححيوانهرولأالهممةامثاوعاتارة سهحرىعأط

انسانفيطوراالصورتانوتختلطرالنوفيوازوريساالشقفيوهوروس

أنعندعوللربانسانوأسرأسهجوانفياوحيوانرأكترأسه
برأسانسااوباشعفأمثالهوروسفيكونوأشعالصورأربمذايمون
انسانبرأسباشقأوباشئ

االشارةجهذهيونالمصيعىذاكانلمطيحمالمقدسةاناتحيو
والجعلالثورمثلمباكةمقدسةأالرباباتشبهالتياطيواناتاتخاذن

إطعامهمكلونفرفيتوقاحاووالقطاباسقواجالراياطوطائىالجو
فيقطاالميالدقبلاالولالقرنفيلنالرومايأحدقتلفقدوحمايهم

وشفاعتقفيهالملكارادةرغمفذبحوهعليهوقبضىالثحبفثارريةاال
المصريينالرومانينكثيرآوكاتبأسالمصريونيرهبحينعكابذفعلوا
مقدسأتمساخأزيارتهسزابونكيفيةقصوقدمعبدكلفييعبدونهرب
اممهنةمنهفافربغديرشطعلىارابفاطيوانهذكانفقالطبةفي



أأ

مشوياادوسىياتحلوحثاهثالثءوجاصهففثحامنهمإئانوتقدم

صنيعسلمناوثرا

فانهلصالثورايالمولهةاوبةبوالماناتاطبوهذهجلاايعسالثور

ضةالكئحدلهفمحفيمنفيسفيمعاويعبنوفتاحاوزيريىيمثلكان

الشمصربساوزيرتحاللهطالثوريمونهذاماتاذاحئفيه

المعاهدالهائمةمنفهوأوسارهابيفبراماناووسفيومماوهوععلفيحنط
9589آعاايومالرمقبرةناويالفرريتفتحوفد

اكانواخهمويظهرالموقىأرواحأيضمأريوناعبدالموقىعبادة
حيأللهفيقريةنحلفهماتفاذاكاقرشآانسانلصانأواليععقدون

يالالمصهيالقبروكانالمتوحثةالعوبمناعتقديهميىاععقادوهو

منيزيئكالنرفةخظمشخفضنبمعنعبارةوهرالقرينئتألقدما
نةوأصووصناديقوسررضاصندواميمنكراآلثاروببفسرالقريئاجل

سيةحرصبهةتارةويضعونواسلحةزيهوادواتوالبسةوأثةواعثة

بالعإنحالماحبرمنإمهولطكتبوصيورخاثلمنلذتهءصاو

جرصصاوخثبمناتمثاوهواقيفرينطورانجهويضعونافمباوحلى

ءاالجامنىوالقريئفيهفيبقىالناووسخلممهيورثمومثالهصمورتهكل
كليمطهايرزقهاناالربابأحدالىتوصلوتاوطعالهفيجإبرنباص

زخزادآمنعليليالذوريىبانفررالىربوالمزالرسمهذاادفيمألهـو
ودفاطابماصوعطوولباسوجعةوخمرولبنوأوزوثيراتابوثر

فالنالمتوفىالي

يعتقدونةعثراطاديةالاللةمنذالمصريوناألاالرواحر
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تضيبحيثاالرضنختباوزيريسوتلحقالجسدعنشفصلخالىان
بهأحاطوقدمحكتهفييريىاوشبتصدرهناككريخافيمايومالشمسص

يديبينقدمتهعافتحاسبامامهمبالروفيوتىامحوعثروناربعة

نجبهتفقاباكادةثوؤطلباطانبميزاممالهاوزتفاطياةكثاهانبو

تغفالرضا1كلجتدشمنذأكبعنتورهافييافابقافرالميت
ثمفروئأتعذبالشريرةفاففسالمتمالالربآأمائمبصاهدآتخجنىئي
االربابةزصالىتنخحمحنكثيرةوبحداحقاباتطيرةحليباوالنفساللك
فيهموتفنى

الجسدفيالدخوليارةالىهذهخاللفيالروحتستطيبمالمويات

المصريونتحمذلكاجلومنسلماالجسديظلاتقتفىولذالتستريم
مفمسخحمفيعنبرآويغطسونهاالجثةفيمألونالجثثتحنيططرقة

فيءالمومياتوضعذاهءوميافتصيربعصحيباتويحصبونهاالنطرون
منلهايقشضيبكابةمصصقىافيوتودعاوجبسشبمنتابوت

اطياةورياتص

مهاصصضيرضابوميابماببجايوصغكاتواتاالإبحم
عندفاغأاالفيالعالمفيتقولهأنالنفىيؤفيمانجاليذكرالموقىخابيم
وماأئمأعذبتوماخيانةايمبت01لةوصلسأوزيرمحكمةاماهقسها

حبستوالموالهالىبالعبدوصيتوالالبطالةألصوالعرئأارمجبن

يلمطفصوالطعامهموالالمونىعميباتقتسروالالمعابدعناظبز
المقدسةماكاالفبضتوالالمقدصةاطيواناتصمدتوالالحبوب

محاياأضاوقدمتالعريانوصوتاهاصثماناواصقيتعانالجوتءأا



1

2والمصرييقخكمةثستبانوهنا15اامرقانوعناثموصنعتنالرباب
يمونوانباالربابعالقةلهماواحترامليفوالتبالرسوماالحتفاظ

محتمحتثمانحاضأالمر

اصناغا

البحاجةساكألغااصناخامارسمنأولونإحري1مناخةاا
نحونأياالولىلاددخمنالفبررفيورأاتالهاتكاستا

ه

ويحصدونويزرعونمجرلونناساغعلالميالدقبلسنةالفاثالئة

وخنازيرأفاواوزاوخرانثيرتوفطعااطبوبويذرونويدرسون
أىكاانالهبفربفيهانحتفلواعياداواحتفاالتثابهمحسنةواعيانآ
وفدبالقذةالقذةحذوسنةالفاثالثةبعداالتهذحياةكانت

واطليواالسلحةلمزوالاكضةوابالذهـصمغاههدالذاكيونصءافعس
ضغافةوانععجةكضانوفصمنبالفاونىتتخاوااواظزفاخواك
ببالذهوشاةاو

واأظالعافيداةانابناآدرايونصءاانىةتاالط8تردت

ناويهتةعلىكدنالهناكويةأآتثبخلدةانهارتخكأةظالهدةاماأ

قباالرإبضاميباتكالءيااالنصاوئأابلمةايإنىديدهاولمو
االرسوممكمسانبئولمبروالمقامابد11ضهـةااتونفبوقى11و

التبورباألبةخاناتثرونانأتاولةعلىنجىلمإلموكاور1فأماعيلة
الدهيكلضالد7يبئسوالةحيأللهاالنساشنيأيهليأويبئالمعكنالنذلك

نسالقديمةإقبررواملوكطتبرالبمابيرههـاأصلالقبور

أوخكالشوامصطائأامسايوماالىالسفلىصرفيفوقىوعالنهذا



أل

القبورتحتتقامصمارتثموالصنرالكبرفيتختافوهناكهنامبددة
الصوانرتاآلخرويختالترابتحتبعفهايعمراالرض

المونىدينةوكانتجديدةرقبوجبلوإعالجبالفيكايتكراالى

وأوسيبماكأوإعنهاءاالحياحمساكنمنمقربةعاتمدافنهمأي
افوألضالدةطيبةكنمسااالربابكذالثتطلىالمحابد

أقواطداالقعمحور4مجتنةالربأوىوهرجملهينءاإدهـما
وقدومالبسهموأدواصيمهماهصصودروتاشيتهموامحنةفوض
جمماحتملرككصفاسىعصوبهضيرةفيالمورةيةاالبةهذهجموحممنع

عثرةاثاديةالاللةمنثيبةفيممونمعبدتشييدفيالمصريةالسالئل

عظيمامحنيبابالمعبدأولفييفتانامادةاومفاالخيرةالساللةالى
االصارافمذهبةالصخربثعافمبنيتانمسلتاصارفيهءفوتقامالجوانب

منالمعبدايوصاوقدإسجاجبارمثالعاتخحبرامنطثاالنأو

عاىالحجرننوعالهولافيإثيلت4جراتفيأصبتطوياطريرصا

بمانجيوادلالتالهواوأبوواالثاساوالخنياتاماالهىهذهفين
نجدوبجثةيقهقصحيرةثخينةكااالنجيةبعقودالمنايةنالمصريونبانه
الغيرتفنيهاوالالدهىهاالياضخمةالمعاهدهذه

وانوشهمبضةاعابيعةالينالمحصالنحاتونحاالنحتصناعة

انهاشكوالصاطةواليألحياةمنفلمااتماثلأقدمكأاجدهشاالظر
المحفوةاةالجاثيإساملاذاكورةالجنسهذانووقىاورصتكا

النحاتتقيدعثرةاطاديةالساللةعهدوعاىبفرنسااللوفرحفةفي

كريظحسبعاتاالنسانيالجمتمثيليمضهدفامدبنيةقررةبقاعدة
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االرجاوازيةتاوغدشالسوقكلتتعثاالعهدذاكمنذاثيلاوأخذتله

مهيبةكنهامتحركهغيرئةواالصدورعلىمشتبكةواالذرحملتفة
محاكاةعنأصضاعةهذهتفاضطهالمنوالفيومتحدةجاللوابدآذات

عايهرصضآمتففأوغدتالطبيمة

إعدزاهسباهيةبتكيفالشصااصمباغأيونسالملاستعهحالرصم
وظلواوالسمالىتاوينكهايعرفولماخهمعلىعايهاصنةآالفخمسةمضي

االرستوالبحيدةواالصباحاالظالمسوالشااللراتباشويعلهمخبرة
خسينيرصمانصحانيمعاىضعسفاذامطردةدينيةفواعدللنمثىكا

واحدونظامواحدهنداملىيصورمضخصا
عاىيالنواشفيعزفقدبهمخاصةلمصريينآداباآلداب

ورواياتورحالتورصائلقمحائدعالحاغروزهدكاوصحرطبكتب

ثمءأوصمناودينهممبارباالمصريوناحتفظلمالمصريدنالمصير

ايطرصولمنولمرثمليونانثمنخضحعوالمفرسمماكحهممابعدمصقوطالى
فىفىثمحيواناخهمهمءومومياانسواخطموالالقديمةعاداحمممنصيئا
مبوالثانيالعالثالقرنلهنءيطصرفيااإاقدن
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بيوناةوااالشوريون

الكلدانبالد

صريمنيراناثلوخباالمغطاأرمينيةجبالتممنينبجىوسفها
والثافيالثرقمنولا1والفراتدجلةالرافدانوهماورهمابعيدجمهماجر

فيدجلةئستقيمالسهللموغهماعندطتاعدانثمأواليتقاربانالفربمن
سعالأنتيالنهراتيختعئمالرماليحاسفيالفراتويحعطفجريته

صبسبوسالكلدانبالدهىالنهراثيختازهاهذانالتيدإبرفاالبحوالى
االنهارأنيذوالقيفلاطرارةفيهتدوتيالقلءالماتمطوهالصمامن

االرضبئحأخعبمنهافتصلالصاعاليةاالرضهذبجداولهاتستي

ثلثماثة4الرضاآأعواونيمئتينلتأتيوالثعيرالقمححبةواققيعانهاوانجت
والطحنوالعسلاطرمنهيستخرتءغبياغاباتالبالدلمكفيوالنخيل
الذيالعهدنيانالكلفدبارةاطصرتباالكلدانيةةاال

االجناسمنعددماجرالهاتوتمدنةبصاثفسكنتممصرفيهباكرت

ااالرالفسيحةالسهولهذهفياوامرصفاتجمعراكثيرةأصمقلن

وهماالصفراللونأهلاقوراصهنمنناسالثرقيالثمالنهاءجالا
أصمرولوحمماكوشيينمنطانفةالشرقمنوأتاهااصينينايثبهون

وألوانهميينالسامنكةالثمالن4الجهالوقىالمصريينأنسباوهمقاتم
المزيمهذامنالكلدانيالحبفتألفالعربءأفرباوهمسافية

ةااالىمناحيفيتبعأواملوكهماندانانةعءزدنها

لهماطاملالنعليهيعذرونخرافيزموعامالفوخسينمائهمنذ
كاموآمضابتخااالرضهذهالقدأفييدااامملكةقرغلعليه
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منهاكثيرفتحوفدالدهسطوارقعفتهبلدبقايامقأنقاضاكومة
وظفرلهالجوباللوكاالرساماوأورمثلدفانعدةمنهواخرجت
االنظارعرثولةعنشوراالشوهذهأصبرحوماثارابعدةالباخعون

جديدةبكتاباتيظفرواأنالمأمولانصنكلراالنيأربابعلىقيقتهمح
وبعدالدفاقاجواستخرباطفرااليديتناولهاالتياكعيرةاالماكنقي
ملكهموانقرضوأالكاديإنريينبالسونفحهااالممهذهدختفقد

فيردافدصإبانفيذاكاذوربماكانتاديحتجا0032لصنةحواد
االزلعئىالميالدةبلقرناكنلعحءالىاذادهاعه

ريوناالشو

دجلةءشاطيكلالكلدانبالدءوراواقمةالبالدءهذأشور
هضابتخترقاوأحاديرفيهاكثيرةتلحاتكلفائمةالربةنحصبةوهي

صاعلمبوالجبالمنلقربهاءالشتافيءالمافجهاتثجصخوروتتخلها
عيفافياالعاصمير

امصارفيهاتفالكلدانبالدفيمرانالهبحرزخرولهمأص
ضمبخيىكهمأغاروقدجبافمفيضامإلناالشوريونافيكأط

ضمخمةهدكةافاسسووالفدافدباصبالسعشرىإثالثاالقرنفيابخرارة
وىناهاعاص

االسنةأرإينذةنلاالشوعننعرفبمدلمفدهةأساطير
ناشوسأنوقيلصحقليةجزيرةأهامناوويسديودوشذكرهاآلفصم

لجىاأتهإصيواستخضعتجملةالصغرىاحياوافتتىنلنىمديةبئ

خاملونملوكفخلفهاحمامهفاستحاتاالربابنوكاتمصربالد
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نفعهفحرقانايالصاردواسمهعاصمتهفيهماخرحوعرنةم0039دز
زتواصالصدقفيهانلالتياالقاصيصمنذلكشاصمااليهءونسا

اةكل

المسيوكتشفانادالقديمةاشورتلمكةعنتعسهذانينوى

منبالقربعظيمسفاطاللور3سنةلالموصفيفرنساقنصبوثا

المرةممطوهذهرايةجرنهارمالغشيتهاوقدالحقيرةخراسابادقرية

الميرانووجدتظهرهاباالشوريةالصناعةفهادتوهثالتىاالولى

فجعلتباريزإلىبهاجيئوفدالقصربابكلنةماسالمةباالخجارالمجنحة

بعثاتفانفذتأورباأنظاربحفرياتهبوثااصتلفتولقداللوفرمضحفصفي

أخرىكامافيفراطعاحأواياردباالستوفرزاالنكلوخصوحيرةكث
تلكفيالهوالجفافاظراثهذدتسلهحذسءقصورصفتفاك

مضثاجدرانعلىعزانهثمالترابطبقاتمنغشيهاوبكالءاالرجا

اراتظثمالهحالدرصفضنىكثيرةكتاباتوروتماصلوبارزةنجقوكأ
ألمفاماوأووالشقوشالمحاهدورعنهاوأخذتكنهاامافي
ملوكعاصممةنينوىكانصصراكونالمالثنجاهالذيووخواسابادرة

االضالعبععص3ابرصورذوبهايطهضابعدةعلىويرناتمةاسور

قرمدوداخلهباالجدرانضارجبغيوقدمترآيهلو3صكوغلوة062ذرعه
والرسمضثيلأئرمنهايبئولمتدفىفقدالمديخةدورأمامهيلتراب
وفلىاشورملوكمنواحدغيرصادهافعررعدةضامرتانهيدمحيل

احشافيوالكلدانيرنالماديوناوكلانالىالملوكعاصممةيخنوىظلت

مذرشذرفوهاوصضاسثورطلكة
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مناالسوريةالمكتاباتبحرفكلافشأالمرمدكتابات
ريالىباظطاظطهذاديولذلكاوزاويةسهمشصكلعالماتخ

ملراالضالعشكحداخرهفيالنصاخجرآمثكيستعملونهوكانوا
التنوريدخلونهثمالرطباظزفنصمحيفةفينهيلىماتالهصذ
ةتايهتبئاسوربايالقصرفبوفدكثفتأفىيلدآالمفيصير

الورقالقرمدمقامفيهاتاهالععفاغمن

أعوائأاظطهذالفيادلمرجالمنجماةغادحارياالخع
سكستابةفيلعيعهدالولاذكانتهفراعيهمفعذرتكثيرة

واالرمنيةوالكلدانيةوالماديةوالسوسيةالشوريةاوهطمتبايةاتلت

التياللغةفدامتمجهولةافاتاظكوكانتالقدعةالفارصيةعنكدح

مةتجهاأهمهاعديدةالصبابألتثويمىصمثموشةاآلنعليهاضكلم
السمكرباصمثامنابكةمنهاينوبصيةرصىعلوط

يتثاصمقاطعذيخطماكالفةالهذوالنمقاطعذاتخطوطومن
الواحدكحيرآمااظطوالتلهاوإسبماالتاصضويسهلبعضيربعفها
ختلفةحمقاآمقاوآاحدالوالخطوالنمقطيموعنعنكةيؤب
رصواهذوأصمحبرآوهطووآنالتارةبلموايقرأواحداخطاأنبمعنئ

وأشكلها

اآلثارمالديناسونعحفبونهتيممنكلعسرآحثىاظطهذاكاق
انصفحلتاصاعدروصحوولغةنحومنإرساداتهوكتبالممارية

المتعلمينصأنعليهماكانىتالمثكلحلفيايعهاالرجوعفتأنىخراال

االصوريةالكتاباتلفياالعاأفيوقدسنة0052أصورمنذمملكةفي



نيمستطيلةلهمكتابةنتفالمصريةاممتاباتحلقيافلحوامحما
هاغيرحلفيالفارسيةونفعتوفارسيةوماديةأشوريةثالثلغات

واطربالصيدحبكلاالسحوريونفطراالشوريالثعب

اظيولصهوالطرابههنوالرهاحباالفواسمدججينمقثانقوضهموان
واتوالفراكريحسنونوأبطالمجالكاةابانهميوصمفوأنغصبحيث
ولقدزبونحربفيومغداهممناوشةالىرواحهمأعينهمفياستوى
جباصممنوخرجوافروتستةاشيافوطئواءالدماوسفكباظيانةعرفوا

باجمعهـثاباسعوأسرواوقدواتهمغيمناآبوولطالماانهمجيرعلىيفيرون
والنهبوالتدميرالسفلرحبلمحفىالقتالايرغيناشبونمأوالظاهى

فلووأقساهمبأصمأتهاخلقأشدمفان
جرياضاالفيالمحةعناظالفةم8لماصاالصوريونرأىلماث11

نفمهجهمحبهفيوبذلواءممياطاعةفاطاعوهاآلصياويةالمادةعلى
يدعواصبقاخهماختلفتمسمارعاياهخكهفيطلقسيدآعندالملك
منعوراففلأذاحتىامياشربمبفيقاتالوابئتحتالالححملالي

تهوحرئمالغنامننالهوماضاراتهاذاكرآتوهجدرانعلىهرتآفىيصو
احياصهممنوسصاخهاالسرىنوذبصهالمدنمن

اسورنازيرهابالتالاطروباتثرمناتفقرضاليكالحالت

وساختىالعظةداابوابامامجداراتهـساننيه2عام

فياجابعضهمدفنوقدببهودهمالجدارهذاوغطتالثورةءزماجلود
جلودوساختالحائطفيأوتادكلوجعلوااحرفريقوصبالبناهساط
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التيجانهيعةعاىرووسهموجمعتبهااطائطكسوتحضرقيفيكثيريئ
لإتكااالالأصالمهموضه

عاصممتهفيالملكحبتنصهاص547عامتوممالباالزاركتب

تهاودصمدخهاعهاتهداالبوابأمامثابتوتآصورفعت
ابظرانجهابومينعئبثدىوقاغآكائأآمثرتهاوداللوأقفرتهاوأحر
فسبحتةالمدصفةإهاكاانطلقتلالمالىالقرنفيبضحاوقال
صثوجمحتمبالحرابوانهرفيكاصهاءاألعداءدمافيةأواالوجادس

كلأحياأخذتهممنعظامضتوقافهمأطربترتوافنائمخفيمءد

وفدهذاثاأيديهمجنتبمالهمعقاباأبدجممحمتوفطالتبنةتقصفصانحو
عهدالىدفىوممبسوكطيةبىنلالتيقرشادىافيورتص

تصحلهوقدريوناالشويحذبهمبإنالمغلورووسهاهدتوشواسورباطجال

دجافىيلخرجلوهناكطاهمونتفتآخرينأعينوسملتمبعفاذان
يهأتعلىيتمماالينيرتاصكانواالملوكأوأيئانىدلهطحيوهو
ذابواوالمذابرائقاطرمن

قرنافيالحكمفياطريقا5هذبدأتحيةاألشوشاالمميهةابخر
اإلصوريونوظلى071عامنحوإثوذالباءبماءاألصقيلازمنعشرالثءاا

وانأخضعواحتئالغاراتويثنوناطمالتيسرحونءالتاالقرنمنذ
يورونلوبونالمضوكانومصصوفلسطينوسوريةبابلبوابالدخرفقلشئت

ضعفتثموفدمساقعلىفائمةوالمذابمطلابالالمدةتالثخضونفي
ضوىنمملكتهمعرشفقلبواوالماديونالبابليونواتحدإالشوويينفوى

عريئلألاسرائيلبئ4أنبياسماهاالتيالمديخةوممب526سنةبالدهمعاصمة
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لهطتغفمتوخرعاحهاءاالسآيالرفتايافنيمةواالدمومدينةاالسد
ىياعلهاثيشهؤثناشوىبتخرمناصالنيقاللمحدفاثمة

بايوتأباا

صداندالمرنمجديدةوريةاضاعتقاصطدااكالمما

معوتدآلالثاتآلاركاداتيهةاااوالبابايعنكةادمحيتةالدافىةأقديما

ةاالاتداثاجمكلدانااجمانادفقالالربأسانضللاسراءإانإاحد

خيولهاوانيرحاتصاكنعلىءالمألستيالاالرضرفات4ويرعانالمةاا

كانفرونوإطيراالطراففيوناينتثروفرسانهاانمرسيرآمنخفال

واطربالفروصيةطدايخونالأفأفقدوبالجلةقنيصتهكدضينة

فرسابيردعاىولواتناالمياثةصناالشسورحالموناتوهموال
ئتأؤدفتقعرةصهمحدةوكانتوسوريةالهودلمردءووالجزيرة
مقهدمألأفرسنةااواداد36دسنةةابابااالممدكة

الذيوولموكهااتدرمن406165صتضكانلبا

بالدهآلءاهـبافيسواسىأرصودااوساققدساتخرب

فيرايماتاداآلجردالمحاهذتارعوروالدالمعائةكهرآ

إبأكرانمو3الااهافثلمفاهوارالدثولميابة3ولماالفراتلسخ
اباتيمضبعاىلبا4زتكاالذينجااكرفيوتدتاضواالن

وصمقآإبامدتةفوصايرنافياهيرودتسمانبيدالمدنجةيئةفعرفت
تهيكصبسوشمحاطةناذامقامساظالقرنفيزارهاوكاتمسيبا

إخمىآصلمرصيم31مساحتهاالرضحيزآمنتشنلالمديخةوكانتالفرات
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ءاالرجاافسيحةاالبقعةهذكلبهنوأبارفيمديةاصنعافسبعةأي
نالسباودتقومروعةصضحقولايصخانبلوالمساكنبالدورةعامى
ونيديةمنهاحصينبمحسكرصبهاثمنبابلتجاطصارآونة

لمرورصماطسمكهاوكاناالممفرخخاسامنبابةولهاص3ابرجدراخها

حافاتهوصرتءمامليمميئيفىعيخندقالسورجالوفيعليهاصكبة
وصطهاوالشوارخارخاوطبقاتثالثذاتدورهاوكانتبالقرمد
والجناناطصينوالقصروارصحفتهالفراتجسرءبناامجبوماقائمةزوايا

باالشجارمخروسةصطوحالجنانوهذهالسبعالدنحالمجاباحدىالمعلقة
الثانيةبداالولىتطبقامصفوفةوقابممدقائمة

ىاخفيوقاللبابرجالمديخةطرففيئختنصربنىبابلابر

هزنهاوساخاأيعجببرباقيامنوتصرسيبابوبةعبمادتجدقدكشاباته

فيعليهكانالذبالنصتأسيسهفاعدتالديافيالسبعممبدالسيارات
ابراجعةسسمنمؤإفمسشصكلووالمجدوهذاكافةالسااالزمان

الذيباالونوصمورخالىالسياراتباحدىبرخكلوخحىبعضعلىبعضها
فهيأسفلمنجمهابدفياذاااللواتوهذهارةاللتلكالديئأختارة
عطاردواترصاوالمثزيبجاضةهسلىاوداسوزحا

وكانهبىذلشمسواففيئالقمرويصضقرالمريخورقزا

هكاهنةاليهتسكنوثيروفراشذهبمنضدةوصلىعاالبراجأعلىفي
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ودياتهمااخالقهم

دتومعاهدهابمماهدهااالالشحوبهذهالنعرفاخالقهم

حربنيمعموروناالوهمأبدآلناالشوريفالترىملوكهااممالالتعدى
يوخهنحلساذكيتقطنساومصمورومااحتفاالتفياوصيدفياو

وتجارةحراثةأهلاكانوفاخهمارممدانفيالعكسوعلىللناسجنالبخر
كانتاالمةهتانهيرودقىيقولبمحياعنئأشبفالنعرولكننا
الجميالتيبيعونلنرويجهناهامافيواحدةةررخهاصفيالناتغمع
انوعنديفالاظلقةموهاتاليجهازآليعلىثمنهنويوخذمنهن

والثراغالقوانينمنماوضعاحكممنالقانونهذا
بهـذهبتمذهبوفاالشوريونواحداالمتينينهادفيدياننهم
الكدانيالثبنشأكدينالنهالدينهذااعالتبوقدالكلدانيين

غوعلىيعتقدونرانيونالتونفثاشهمومتبايةدياناتصىيممن
واطىالطاعونمثلبالثياطينغاصالعالمانمفراسبيرياقباثلماتؤهمه

ولذااثهبمواالخذاضباالبثرتربصدأجمهاوالعناريتواالشباح

وكانابرفياخهالثياطإنهاتهعنهمليطردواالسحرةالىاللججأوناهمقى
واالنثىبزصهمالقوةوكانالذكركناقؤذويربهنيعبدونالىكوشيون

بحيثالمنعةمنقويةطواثفجموعوهمكلداتالالكهضةوكانالمادةوممب

الدينبؤحيديعنواانلهمسل
ايقيمونوفااصعورواسورفياتباايلوفيصأاقعاالرباالرباب

صورةوصمورتهالمللةربآنوواربابوللالثةيثتئحبدآومنهله

مصعرلياالرواحملكوبعلسحكةبرأسيرأسهمحصبنسروذنبرجال
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جنحةااربعةجبارذيهيئةرهيئتهالمنالعالموهوونولضهعيعلىلكا

االوالدادكثرةاشارةاثىربةاالرباتهذفورصمنتشرة

اطشوالسياراتاصمىواالقمرورصاسفلمنتردثموالذراري
دهانهلمةاضاصناهايفيئفالشقاالكلدانبالدءاصوفياكلوكبوا

ؤهااالربابدذهـ3باإدهممعايونالىممدااقاموفدكاالربابفتتألأل
االفالكسيراقبةصالمتعبدمنمخهايتمكناصحداالصاطقيقةفيهي

ةظياربابواكباحاههفانالىةاكهذهبالتنجمعم
كب3طالىفياالدنفييولدياصعاالنساثحياةفيعاالتعمل
فيولدالذيالىكوكبعمإذابسعدهءالتنبوفيتأقىالكوكبمن

علىعالمةءحماالىفيايحدثؤوالفألالتنبمعمنشأهناومنطالعه
ثورةئحدوثآلفيالةالمذأخمةفااالرضعلىسجحدثما

يتنبأونهاوسياراءرقااك24ارصحدوااذاانهمالكلداكنويحتقدكهنة
التناأوهذاادثبافى

بهادمونيدوااللمسماتالرقىنوبصشمحداناصحراعم
وممبيينالتوراديانةبقايانادةااوحذهضارهااتأو3االرولطرد

أفقوانتشرفيكنالىكادابالدفيجيموالتةحرااخامنشاحرالىلأ
القوانينتبعمنذلكفعيأوربابالدالىتعداهاثماوومايةكةالممد

محرفةوريةأثذاككاتاذحماوكانعشرالسادسالقرنفياصحريةا

مةخفناعىنهادانايالمردفيوماللمومصاثحلموماله
السنةوتقصيمالسبعياراتلاكرأيامسبعةمناالسبوعوتألفالبروج

ستيناليوالساعةساعةوعثريفأربعةاليواليومشهراعشرافنيالى
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محسوبةيلوالىكااالوزانطريقةناأخذمءوثانيةهنساليقةوالدقيقةدفي
كافةطةقداعوبانحدباالستهالفأتاطولاقياسوو

الصنا

قداذمعرفتهاصالكلدانيينصمناغنعرفالةاالبذقردعلم
ممناالشسورإلنمنالصناغأهلحذاوفدمعاهدهمالعفاهسجل
واحدةجملةنلكنالمالحثنصحكنداع11حذومشائعمرأيخا
ويشونبالثصمجففبآجرنكلداييبنوناالشوريونكان

باالحجاراالبنيةظوأهي

زجعلوهاواصناعيةكامآىرهمقصونافيالكلداقامالقصور
واطئةضيقةوالغرفالعإلليجعلواقتضىكبيرةاسطوتشبهمسطحة

المنبسطةالقبابءبنافيلينفعيمنلماآلجرالنيرأاكثبتطوياواكتني
والسقوفحطوحودهاليزأروفةسلسلةبهيثسثورياكأفالقاجةالىا

االنسانهيثةعلىمجضحةةضثيرانالبابوفيثرفاتذاتهمدة

اآلجروطورآمنانفيسااظمنبروافدتارةالداخلمناةمغانوالجدر

فرفأدأنفئوآناتالمضقوشاالبحضخامالىمنءبصحفاوأخرىبالميناالمزين

دخالباالثاشبالترصميعويحلىصوربا
المحقئومنخاصمةاالشوريةالصورنقوشنالمريعجبالنقثى

كبيرةصهـفاخنحتونيوفىنالناالنفيهااتقانوالنادرةاضلأاان

احيافيهاإمالنظثاهدويرسعونالصورتشبهناتئةونقوشخامالىمن

موكبفيجهاالملكيخرحواحتفاالتمدنوحصاراتداوصيووحروبا

آبطعاالموعيناظدامنجاتفزىالدفيقةالتفاصميلتتجلىوهناكحفا
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ماكواالوالدرانواطقولواطدائقبالطهلهيبنونالعلةوؤمرالملث

أخرىاليشجرةتتتطايرأوكناتهاكلفرفقىوايطيورءالمافي

فواماصعةظصاأهلالنوجمرهرمجوانبمنكبرااصورىوقى
تظهروالثرفاطياةمسحنلفيتقرأولكنكاالمامثصويرهامن
العادةوفيعيدأافيالبارزةومالرفيوخصواالحالينافياطيوانات

ويرسحوخهاالطبيةنيتأملىاالشوريونوكانمدهشانقالحقيقياتضقلأن

فيبمذهبهماقتدوااليونانانحتىممححنائعهـفيمةتعرفوبهذاريمأصح
والحتىاالهمفيوليعمقاليهماففاقوبةاالشورالنقوشقاوروابانالصنائج
كاالشموريينناتاطيواتصويرأحسنوامننفسهمااليونان

الفينيقيون

ةجتوترطاحور

فرسخأخمسونطولهايقةالعناألرضبقاعمنفينيقيةفهاو
سللةواعاىصوريةعربينوعشرةالىراسخثمانيةمنضهاوص

ضعيقةأوديةلصالصتعارةالخحقيقعلىهيبلابنانجلفي
افلوخمنوسحايلالبحرالىطدةةوعسهضاببينشنجللةجةهـومجار

االماخزناوهافينضحبالصيفامافيبجإلىاخراليواصحفالهحهاتعبث
نالضجارفالناحيةهذهجبالوامدكيتثاريزوالصاآلبارفيف

السضحوفيوالروالصنوبرحدراتاكوفيالمشهورابنانارزالقمفي
اعرهوايؤنالىيخمواالوديةوفيالبحرئاططبالنةالنخيلاشجار
والرمانوالتين



البحومنرووسطصخر11ءياالصطولكلبعدعنتألفمدنها
مدنهمافينيقيوناأفامالموافيهذهفنيطبيعيةافطمرمنهاخهيهونجزراو

ذاتوكانتازلاكفينالسفيهايزدمجزيرةفيواروادورفقامت
مدينةأماالقواربفيلشفاههمءالماوبرلونوثمانوسبعستطبقات
لتقومالبالدهذهأرضيمولماليبصفينتفيوصيداوبيروتجيل
والتجارةالمالحةالىالفينيقيونمالطولذإإثالناسمنالدفىالعددهذاباود

حتىضاعتفقدالفينيكينكتابعنظيحةلمإفينيميةاارائبا

ماكلاظراثولكنمدنهممواضعفيالحفرجرىواقدالمقدصةكتبهم

انىةوء11الميملةالالدفيإالأتسالمذلكاددوباكأاهااقال
الموقىحليواخذواالقبورحرمةفاتهثواباظرائبهيرآواعءوريينا

اهةكروذاإثالنقوشواالبناجطهكلباحجارهااأطستعينرالعماراترهدموا

أالمحاالرضاممنشقيفصصوىاليوميبئلمبحيثمحعرتةاكالصورالمسلم
نألاطاللاطجرمننواويسنحعةوبرالصفيتومعاصراضواص

علمناهماإالالفيفيقيينعنعرفماوأيربفوائدالعلموتأقيتمحاتجدي
ايرائيلءوانجيااليونانتاب3

لكلكانبلوأسهاقائمةمملكةفيفيقيةيهنلمالفينيمينحكومة

وتجعثنجفسهانفسهاتحموملكاسمجاولهابهاتستقلصغيرةناحيةمدية
محطورصوكاتالمشتركةالمصالحضلةفينيقيةمدينةا8ظأتالىبمندوبها
حربيماأمةافيفيقيونايهنلمواذعشراثالثاالقرنمنذبينالمندورحال

وادواونرسبابليإنوواشوريينمصعريينمنالذاتحينجماعلطوةخضوا

صحاغرونوهميدعنالجزية
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الفينيقيةالمدنأهممنعرالعالثالقرنمنذالمديةهذهكانتصهـور
صيورصبارأسصىولقدتجالهاجديدةصةمدذاكاذفافيمتأهلهاعلىضاقت

وسلعاصانجامناجممنالفصةيصيبونعهضاالبإبحرافيمستعمرات

افلالقواتالالنيفيالحزووصمفءااالمرالنيأضعيادعاهمأجمعالقديمالمالم
احدهيرامالىالنيسليمانوطلبوأوبصوبكلمنتأتيهمكاتإقيا

المقدستبيفيوالمعبدالقصرءبنافيثميشظلةصورملوك
وذالثةبالعظههذهففافتصورمشرةالمدينةهذهنتكاقرطاجنة

ءشحاكلقرطاجنةمديفاسسواالثوراتاحدىنبذتهمالصوربينان

ندعوهاونحنايليماراسمهاامرأةذلككلبعثحهمنستومنبالقربريقيةا
يمنيمسافةإاليبيعوهاانابواالبالدنسانويحكهالفارةديدون
واسمانامافتضتبحيثمةردسيوراالثورجادففطتثورجادلتغطية

يصفءفيلموقعهاقرطاجنةاتسحتولقدذاكاذاقلمةايستوبمهافبفت

فتوحاوفمحتمستعهراتأيضيتفافامرفأيئفحهاوالنالرويابحرا
وكانوسردينياواصباياباجمهريقيةاءشاطيحكتانالىامرهاحتىآل

الجزيةايودونورعاياا7قجارتبمنمفيلها

لتصوناجيثلهاندربانلقرطانجةافتفىالقرطاجنيالجيش

ثمومناالنخقاضعنبرعاياهابأوترالوعاخينحيفمنالتجاريةاتبم
اجنةقرصاتفىمورةالضمرنحدإالبهانحاطرالثينةالقرطاجنيحياةنتكا

صشردقيءومنبالدهانساجربرامنجندالهانجندتاصلداكترا

ويديئاللناتكهايرطمملونةمبرفثةجيشهاصحبغةفصمارتوناحيةصقع
يفهربزةافتخابهةاظواساحتهبزتهنجديولكلافةباالديان



نهرزوتابموصاونهذشاالسددجونيلبناخوميديافحهمىفقراسالخه

موخيواقوساالمقونوينظامبدوننهرديعةخيلآلصيركبونءغطا
صكرابمسلحهنءسوداوجلودهميينافيترلىكنتكاعدوآتعدو

سيفوسالحهمرةعزيئبيانحىملبااسبانيافياكنثراالبمنوطاثفة
محدباايقوكردتروسالمونكىنارالىالىيراذوغالهنمحددلطوش

رفيعلىيحهمطفومنمدربيناكنيارالبامنوجماعةهميدبمتاكونهي
متخافمثنجتصارانوفاداضواأمااتبالمقااصصالىاتاوكرجارةا

آمززرآيحرزوااأوكلمبوااذالمبحهمتجاوأتمعنفترقبهماطكومة
الشيوخلمجلسوالنرواالنفىفرطاجنةفيكانالقرطانجيون

اطكومةالىحهايمقفيةولذلككانتالمديةتجارأغنىمنفمؤوهو

كانولماوغدرهموصدههممدضوحمثناقرطاتاالناسبمرهنجاريةمسألة
لهمخهيأباعاسئةوحكومةنجدابهلمجتاجرونمالوضدهممنظمأسظوللهم

القرنمنقرونثالثةمدةالمتوسطالحرغربفبكمدعائمتوصايد
افهيهتهانحتمسهامنشقةبربريةشعوبظهرانيبالبنالثالثالىالسادس

كلدانية11الديانةيشبهدينوالقرطاجنيالينالفينيقيينالفينيصةالديانة

باتوتدىاالنىبةوالىإشصعىاهربماعندمويسمىالدجمهربفالى
ولكلوتميتتخييهاثلةفولىفينيمين11نظرفيوالقمروالثىراا

القمراوعشزوتالشحسصميدونبعلبدافاربانالفينيقيةالمداقمن

االرباباصمويختلفاليتوخوشبعليلوطمموزوتانيتبعلقرطاجنةو

كاباسمآلاجىرصابفيالولبعليببىكذاوبادآوعدااراتءاالفي
وكهفة3ومذصابالولهاآأصحنااالربابهذهعنتنوبوفدويعتبرعدما
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كونهمباعتارالحافلةواالعياداقآدبلهمونويقيىضأنهمنءونيعظه
عشتروتوتعبدبهننحرنهماركوباعتبثريةصنحايالهمويقدمونجديئمو
القمرهاللشحلعلىويصورونهاالمقدسةاباتالةفيالعظيمةاصيداربة

ذرأعيهباسطحأاقلزامنإألعظجآإجضةقرعافيمولوسقبحلويرسمامةواط
فيحالتسقطاطفااليديهكليرفونغعنمبهآيهينارادواواذاالماومدأ
حايااوالدهمنءلطمائتينةفرطامددانإنءافدموقدنارمنهاوية

قرطاخةاغاتوكلحصارخاللمحطصولوشلربة

ءالدماوسفدإصهواتامنعليهنشأتماكليانةالىتلكوانهذا

الهوديذبمنفابويأتكرنيحابهوكاوكنهماالخرقالثوبلترهب
ماخارتبلوديتوافرباسمونوصد4سصتارذانانإيواويعبدالجبالعلىلعل
هيراكيمياسحمتحتصمورمن

ةاالفيفيصاقجارة

بقحةفيأقداحممالزدحامبالتجارتالصفيقيونعاشإفينيقيينااصال
نوكلدايخمصرييمانمناثرقأشحوبلسافىوأيئاالرضمنقةصف

دعاطلميانواإخاليينوااالسبانبربريةاربالهقبائلوالواشوريإن

لىااليامتلكفيجرأواوحدهمونإنينيفواالعبابوشقالبحاروكوب

وقادةقديماالماارةفيممالهذااجلمنيدعواانفصحالبحرتخثم
البالدغالتولمعهضقايضونوسلعهصعبكلمنناصيبتوالثراالهخ

ئحرآبرآوالغربقاضاحالتااكةمتكانتارةفياالخزى
ثالثوبهاتتجهقوافلالبرفيايرسلوانافيفيقيونااتحاداؤلارقر

والصبروالبعوراليمافيوالعةيئبالذهـمنهالتأتيالرببالدالىاحداها
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ودوفرالنعاموريشواالبؤسوالعاجواالبازيرءوأالولوبهـالهبالدروعطو
واكتانالقطنبانسجةنهالتوداشوربالدالىحلقىالعايةوأقافلةدا

الثالعةالقافا4وتقمدالصينوحريرالمعطرءوالمااكريمةواالحجاروالحر

منالنحاصيةواالوانيفيقوالىاظيلمنهالقتجلباالسودالبحرءانحا
كهالقوقازاجاقافةجبالنصمصنوعات

باثرعةاربقىكناكابناثارزبفضبلميقيونتالةبنىهمبحري

ابدآكلاونوجمانحاجسممستومايةابحىااجرهماعاحملوافومجاذ
بجعلارادواحياخهوناذكانواالبحركوبهمفيثصواصامنمقربة
فطرولتثدمالالثىبهايستدلونانواونواظرقيداقطباة

صمغيرةهبمرفيمبانفافوافااالبركوباالصافكلافيؤقيونا
سفيئاجتيازووجرأوابلويالىالبحراطراففيوحوقىبهمتغدو
احاأطدتااإلحرازونشمحزرعولءدةاصلءالقدمادعاهاوكاطارقلجه

خدتفيمخهمعصابةرتساالروصابالدبدغواوربماابرطراءلطشوا

افريقيةاصاتطوفالرويالبحروجازتالساخالقرنفيلثصرملواحد
فرطاجنةوغادرتاالحمرالبحرمنسنينثكبمدفيلمارجتمث

صانونالقائدكتبوقدغينةخليجالىافريقيةشافيعوضربتحماة
الرحلةهذهفيةصة

المتحدنةالعوبناعاتصامحاصىيبتاعرنالفينيميونكانالبضاغ
ليالمحامنالمرقفيبهظفو11يقلاالمتوضةالالدفيونسو

احمرصباغأنخرصإومنهاليونانبالدصاطيئمنإصدفايصطادون
كافةاالفدمنعندتتعملاألرجوايئنسجةاالوكانتاالرجوانوهو
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ديخيابانياوصاأهلرجهايتضالتيغمةالقويحلبونءاواالمرلملوكمالبس

راالصمحاسااصنعفيلمويتعهمورياضرديرمنالةمناجمياوكانن
طيقيوناةااكانولذامثعرقادلمرفيلهأثرالديروقصنحاسنركبوهو

صديرإةاجزاؤفياانيشراصافيفيحتىوينشدونهءالمبهفييرحلون

كانكاتارةنهببتاعوقيئالىذوناحلووحيخماكاسيقريدافىبجزوفةالممر

اتكاااالقديمةالشعوباذأفريقيةساحلفيالعبيداسايإلل

ساهاكصطفرنزنجأةالسواحلاحدشاصورآفيوينزلونبالرقيقتجر

اطالتهموااذاقاصيةافيصبميبيصاوبالدالىمبميخعلبرنواالطفال

االغيارعلىاقعدييدإطالةخامونوالقرصايخقلمبون

االتمرةبحارإممنإالفيقيونالةيقاقأافبطيقيونابهاختصسر

ؤنواالتجارالحة11فيومجاراحهمالبحاركللمةاممهمءمنازالىاالخرى
ءافاطارالةنصهمحردنلههايههوالتياالريقونصتكانواثم

مغاجابواالتيورةالمشغلدسيقرالئىجزجهةاغديمافياحديحرهـتلمولذا

التلهاانتأقيااشانبالدالمربراحدىرأتوقدالقصدير

تغرقفرطاجنةوكانتلىهتهبدونعرضافرونصنذيخفيقيةختجارية
حماطارقجبلناجةفيديخياإفياالجافالتجارمنتصادفهممن

ةكرآلسةرأكنيءيرذاتصفيطأغرقالمركباحدىربانان

سيرهخطةكلتطلعاننحافةتطارده

فيهاواابخرالتيالبالدفيخاريةتبجديونالصأانثأاتهاصعتمر
نيخرصطبييمرفاكلبخرشافيعلىةواحصينةاابردهزمروهي

البالدتلكأهليأقيواصمناموحليوظارانعجةالعادةفيوممطبضائعهماليها
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افريقيةأنوجاالوربيمايئنجارايوماكايقايضعليهافيقايضوشهمبغالتهم
التيالرومىالبحوبالدوجميعوممرقبرصفياقاالسوهذهأمثالنقام

وافريقيةقليةوإليونانوبالدريتافريطثىلةهمجيتهالىكانت

بالدفيأقاموهاوربماوقادسمالقةاشانحاوشواطيئوسردينياومالطة
الفييقينبناياتحولاكواخهمينونالبالداهلوكاننابهوموافولا
ربةعبادةدامتوقدالفيفيقييناربابكانااويقتبسمدينةالسوقفيد

والربسيتيرفياصيونايخةالمديخةممارتانبعدحتىمةاطإصهـورةعلى

فيكاالبشريةالضحايايفترسئورجبهةذووربفيكورنتماخارتكا
انريطش

أصسوالمابالعلىءصيافيفيقيينيخطريهنلمنفوذالفينيقيين

نفعتانحدثوكناظاصحةهمبمصلحاالحمتفاظإالالتجاريةثمتبم
كروكانتالثمرقأطعنوااخذاخرباةهـبرافاناتمدنصمعراصهم

حعنىممحاكاصهاوتعاموانوالماصوالحليعجةاالنصنعاكيفيةاتيدمنها
اميأتيماتيأمواالفيوااالوانيغرايرفوأواليونانالدهرمن

منحملواافينيقيينافانبعدنسجوا2االبضهذهمنوالوعلىيرنافينيا

متآوالبضاغالصناعةواشورمصر
وفوحراببديهمهالوقىاقيادأبنالمايصانالفيدقييحملاالببهدية

فدوبقرونقبلهماكتابةيعرفونالمصريونكاناذاظطيخترعواولمءالهجا
االفرنجحمروففيالحالهوكاوتعلىشاتدلصحروفااستعملوا

علىوآخرمقطععلىبعضهايدفديمةإمالماتمشوشأخيمكانانعلى
بهتابةأبسطريقةطذاكاذلفينيقيإناقتضىانهجرمالبرمتهاة



سوىبقواولموصورمقاطعمنلعالماتعهاافاطرحوالتجاريةلمهمصا
فافتبستبالمسانلفظعلىاوصوتعلىمنهاكليدلحرفاوعثريناثين

فقدكضبحرفأوعشريئاثينمنالمؤلفةاالبجديةهذهاالخرىالشعوبا
منيونانكاغيرهمتب5إفيفيقيوناكاكتبالثمالالىينامنيود

علىدقيالهوالخطفليآلإالاطروفشكلبدلوامعيناالىالثمال
يوابتاليويونانيوليييهوديمنممهااالبردياتلأصالتحقيهت

الذبئهمونفالفيفيفايضاالروياظطكانوربماوايبيرصييمووافي

اكثابةالعالمواعله

نلمجعىءثراأأل

دعوهواحدفرسنيباسرهاآلقدساأسفارهمحمهوداجمعالتوراة
اروقدصالجاياليهودسفرهوهذااكتابمعناهيونانياسموهوالتوراة

أيهـوديةااالمةتاريخايضاالؤراةوفيقدايفمأكتائأانيةالنصرالهل
المقدسةبافيمنالمقدسالشحبعنبنااتصلماكلاضفدناولقد

الفراتسهولالىارمينيةجالمنالسايوننزللماالعبرانيون

الربكوتضرباالولىالكلدانمملكةعهدعلىقائالماحدىأخذت
هذهوتعرففينيقيةءورااألردنبالدبلتوفالقفرفسوريةاتالفرنجازت

منشعبالساميينوهمكمظماضهراءورامااهليعنيبالمبرانجينالقبائل
نيتنقلىكانوابلوالمنازلالدورمحنواوالرضاكرثوالمالرصالةالرعاة



الىاوينالمرامممنتجعينوجمالهموغنمهمبقرقطمانفيآخرالىمكقن
فوالتكويئسفرونيايرمااباديةاخطالعربيعيثىهاكوكلياما

البدويةالعيشةهذ

ونسائهثيسالىمنمؤلفةبهبيرةألرمنهمسبكانالبطاكة
السبطحمذانفمطلقةسلطةالجميععلىلمسللروكانومواليهواوالده

البطاكةءالروساهوالونادهذااجلمنوطوقاضيآوكاهئأاتآ

اسلييناالسرالدواآلخرورأنيهينإاابفاالولويعقوبمابراجمآواعظمم
وفداعملىمقدمئاشعئأليرأصاتهاارسيمارجلينرمظفيالتوراةاظهرخهما

تهافإشرمهقىمنبعدهيأقيومنهوالطاعةووعدهميماقاربهاراهيم
منهيهونبانيعقوبنفمىنتواطمااعدءحماالىعربمتفوقبذريةابرايم

جممعظيترشعبامة

لرويااللةعنمداايامراشلباسميعقوبصميائييوناالير
انالتوراةوبهرتاالسراصليوناواصرائيلينيسبطهوديراها

كبارهمبيتمغارهمواهلمحنلياالردنبالديغادرانيعقوبحداالقحط

اليانائهاحديوسفدعاهالتيالبالدومصرمنالشرقيةالتخومكل

ظثافياشلاسربؤوظل7الفراعةاحدلعزيزهاوزيرااروقدصوطها

حتىالتوراةقولكلاونمونسمةسبعونوعددهملجأواقروئأكرةاالر
واالوالدءالنساعنكخلرجلالفسمائةعددهمارع

وبضراظييناالصرلمجوممصرعزفيافتتعموسىعلىالوينزول

بينممنفقامحعمينةمدنءالبتناوالقرمدالمالطصمنعاليويضطرهمالمظالم

الجورمنينقذهماناليهوعهدربهاليهاوحىوفدانجائهماحدموسىذاكاذ
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عليقةوسطملكلهفظهرالجبلوويوذاتغنمهيرىوكانصفواله

رأيتويمقوبواسحقابراهمرباناالكلتهذهخثبمشلظى
ماينالهوعرفتيظامونهممنشكواهوسمعتالحزنمنمصمرفيشيمادهم

اوضمنبالدالهالقىيهنالمصينءلهينتامماظالصمهلتقىولذااهذابامن

ابناهثععينحلصفرعونالىأرسلثاذافتعاللوعهلبناتفيضن

منوهاجروااالسرائييهنىموفقادمصرمنبهمرجواشلاص

ءطورسيناجبلبسفحواخازواوجاظواوسفرباظروجمايدىوهذامصر

سوريةجنولىالقفارفيكامألجيالونليماوأخذواالربشريمةاتلقووهماك

الىازجوعيودونونائإاالصكثيرآماكانفرالةفياسلاسر
السمكمنممرقيهنطهماكنالنذكرانافيقولونكإقىكوها11الالد

الىيقودنازعيماعليناثومرأنبخاصيقوالبصاراثوالابطيخواءوالقثا
جمهاذراريماللهوعدالتياالرضابلخوثمالطاعةالىيدعوهمموسىوكانبالدنا

دالفدعاهافلسطينأونعانأرضءدعيتالموعودةاالرض

االرضالنصرايخةأهلودعاهااليهوديةبالدبحددعيتثماسلاسبالد
وصمفتهامواجبالفيهاوكنالصيففيقاحلةحافةبالدوةالمقد

فيوينابغأنهارذاتطيببادالىالقيومربكساقكاقدإليبماراةاقو
والتينوالكرموالثعيرايرباداجبلوكلالوادىمنطبجساالرض

الالقحطمنامئأخبزكفيهاتأكلبالدسلوالهيتوالىيتونوالىوالرمان

دائيلييناالسعددوبلغاطالرفاهيةمنءلثيقصكوالمالفيزأقى
سبطأعثراثماالىمنقسمينالسالحيحملرجل007906عندئذءاالحصا
شالالويعنعداهذابوسفنسلمنوائأنيعقوبنسلمنمنياعثر



ا

عدلوهاقىالتيالبالدتسكمنوكانتوجلالف33وعددالكهنةأو

بالدهمعلىواسضولواااليرائيليونفابادهمالكنعانيينتدىصمغيرهشعوب
11ثياجااالاإةإد11

ائيليوناالصرأثيرةاربابابمالقديمةبالضساشعبدالمرداللة

كويناسفرقيودودأآالعابرأيرلمهافىعنمنزهإالهبوجوداعتقدوا
وخاقوالحيواناننباتخلقوقدواالرضالسمواتءالبدفيخلقاللةان

اللهصنعةثمفالبشرومثالهصورتهعلىاالنسان

لاصرابنيءاباجميعاالناسبينمناختارتهاانيداللةشعب

ذرتكوبينوبينكبينيسأجلطلهوقالمابرافدعاوامتهشعبهمليجعل
لهقائآلايعقوبتهاثلوفدتبحدكمنذرتلهبوشربكالكونعهئأ

عظيةامةفهافسأجحلكمصرولكفتخامفالابائكالهالقادرتهاانا
مدسالىاللةانااتيائملاسءالبنالقولاجابهاسعهعنربهموصىسألولما

اسياصصاليمرلىارسافيويحقربواسحقابراصمآباثكاله
الدهركل

جكفاللتيومعهداواتخادآاتمالىوالموقاصليناالصفبينالعهد

مقدسةامةهذهوالحالةفهـمائقالبىعنمويدقاالسراصلميينكبجالله
وتحهديااقىءسدايجعلهمانوعدوقدكانظرهفيكافةثعوبواعلىأل

يريدهمفيماويطيعوويخدموهيعبدوهإنذلككلقابلوهانيليوناالسرا

والمحااقاضيواالمثرعكايطاععليه

لاهـايمثشأنهعضحدالقيوموساالعثعرالوصايا
فيطورةووالرعدالبرقبينطورسيناهجبلعلىموسىالىاياهبو
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طنالنصهبماالعثروصحاياهعليطاللةاللذانكتباللوحانوهمالوحين

الممافيمماماصمورةوالمنعرتمعاالالثتصنعالافي10اخرىاممةلك
دتسبالاالرضمختمنالماهفيوماكتمناالرضفيومافوقمن

فيءاالنجافياآلباذنوبافتقدإلشيورالهكالرباناالفيتعبدهنواللهن

وصايايحافظىومحبىمنألوفالىناحاانعماومبغفيمناجأضوالرالعالجيلا
باطالباسمهنطقمنيبرفيالالربالنباطالالهكالربباصمالتنطق

اماجاليومةواهالثجمغوتصنعتعملايامشةلتقدصهالسبتيومادبهر
وامتكوعبدكوانجتكأنوانجكماالالتصضعالهكللربسبتضيه

ءاصمااالربصمنعايامستةفيالنابوإبكداخلالذييلكوقىوبهيمتك

يومبالىباركلذلكالساجالوأفيواصتراحمافيهاوكلوالبحرواالرض
يعطيكالتياالرضعلىأيامكتعلولليوامكاباكاكرموتدصهالسبت

الزورشهادةقريبككلتشهدالترقالنفئالتقتلالالهئاالرب

والثورهوالءاوالعبدهوالتريكامرأةتعثتهالفربكليىعتهت

لقريبناضيئأبوالحماره

ابميريمملوانالعثراياالوصماخالهذهصلييناالسراعلىالثريعة

تألفاليويراالبرلىسةاطالتوراةاسفارفيكرذمماااللهيةاالوامرمن

عيادةاوتعينالعبادةاحتفاالتهمعنهشنمفالثريحةاسرالثلضريعةمنها
إطصادوجممةمصرمنخروجهمبهرىوالفعمحايامسبعةكلسبت

ةواالسر3واكتبالماقىسوالشريحةنبالهتطوسمفيالمظالوعيف

واالدويةالطعمة61وتحددالجرائمكلقوباتالعوتعينوالحكومةواتملك
والمدنيهوالسياسيةالدينيةماالحمجلةمادبهرفىواالموعندهمفالشريعة



ا

جميعهاحياتهمأممالشظمأنتحالىءيليينااالسرولمولىوالجزائية
فبواطاتهبحكماثيليوناالسريقبللمالجهوديالعثعبالفتالديانة

اليهمدافعاالموتفرأشكلوهولالويينموسىفالفقدوخنعخضعمن

النيامراثليياعليكمشهادةيمونالكتابهذاخذواالثريعةكتاب
حياقيطولتجرحواولمقلبوقساواظافسةشمنعايهأخمبماعارف
شأنممنذايمونماضعريفليتالقيومالمولىعلىالعصياننواجذصدون
أاالصمنايعبدمنالعبرانيينومنقرونرتأنحدثوفدإقيءبعد

أشبهبحواأاخهمعلىاالمةمناالعظمالسواديرالفئةهذكانتورعا
االخالصقدمكلوحدهمشليوناالسراوظلسوريةفيالسامينفىبسا

بديئالمباركالشعبوخرجالهوديالعمعبمنهمفتألفشأنهجلللمولي
والعدداطصاقليلةالمةإنهانمالتدريمكلمجهولةقبيلةمنمالاكتها

االعاريحزفياالعظمالثأنلهاالتياالتممنولىكفها
قدكى1مل

قروئأمنشقيناظلووكنهمفلسطينأرضايونالعبرلقىإقضاةا
يعملكلبلةبالسراشلملكالتوراةقولامهدكاالذاكيئلمكثيرة
ينسونليوناالسراوكعيرآماكانرأيهاليهبويبماويحمطتهشاكل
سيئاتمنغضئأعندئذربهمفاصتاصذالمجاورةالقبائلأرباببلونويربهم

علىندموااذاحتىاالفاعيلبهميفعلونأعدائهمأيدفيالىموأسدأممالهم
فعاةايهماربهميرصلينضانهضاضعينوأصمبحواتهاجفنيفرطواما

ديبوعادالقاضيماتورماالمباغتينأعدائهممنخإلصعهمفييسعون
وكانأخرىلمعبوداتفيسجدوناالسرائيلييننفوصنفييدبالفاد



القبائليحررونالغزاةمنوشعثونويفتاحعونجدمثلالقضاةءهزال

تلطخواالوثانةعبافىالىيعوأنالشعبيلثالثماالبدكطااليومباسم
بوديةالهأةب

عموألشمويلالىاوطلبواالعصخراائيليوناالكرشمالملوك
وكانارادتهرنمكلشاولعلميهمفلككاماايجعلأنامظيمااهنال

عناظروخحاولهحالربالرادةنعاضانفذانحأنالملهذاعلى

ئهامنذتاقدلهيقولأمطماهنال3فرالجاعةعطوشئالطاعة
داودانثميالكمنالسلطةويزعالحكومةعنربكفسيبمدكظهر

جبللهمواسترجعكافةءيلاسراءأعداعلىوحملخلفهازعيماجندوممن
القدسوعاصممتهاليهونقلصهيون

الالدفقيرةعاصممةوثلبةبابلاىبالنسبةالقدسكانتالمقدسبيت

كماتحظرديالبلكاتانالعمرالىويميلونءالبناعاصاونيخانجونالمبروماكان

المكحباتتلكتثبهأناظاصحةنمكلضىوكانالممابداقامةعليم
الكروآغثيتهاوقدلبنانءبشواعفياليومالىتشاهدزألالالتيرالحمن

4إعهىتللمالثائيوكانالمقدسةهوداالداقدساكانتوكنواقهن

وهناكاالجمنالمصشوعبعرشهاشونامهرادهثىالذيمانسلقمروهوأال

عبرانيمعبدأولوموبالىلجتأقم
دسالمقالقربانسلميمانكبيتعدكلأفيمالذيالمعبدكانالمعبد

حثالقديسينقديسيقوملداتفنيأفسامثالثةالىوئأالنصارىعند
السنةفيمرةيدخلهأنالعظبمهنلغيراليسمحيمنولمدالعيتابوتكان
أغدانذاتومرجةالبررمذبمفيهوكانالمقدسالمكنوسطهوفي



وفيقرابينووضعالفاليةلحرقثنة3الىاليهيدخلاظبزومائدةبعبما

الكبيرالمذبمكلمحايافيهاتدرللناسأبوابهامفتحةالبيعةساحةالمقدمة
اقاصيمنصدونهاالمةعقذواسطةبعدالقدسمعبدصهـارفقدوعليه

أمراليهيرجعالذىالكبيرهنالوكاناالحتفاالتلحضورفلسطين

الملكمنساطةبهراالحايينافينوربكاالرجالأعاظممنصبادة
لولوانفصلوالباطولعرفسليمانآخرملكانيلااسرنكبات

لعصنهاسعبدالتيالمهلكةتلكاسرائيلهدكةألفوااسباطعشرةبمد

المقدسبيتلملكأووحدهدتهالدينمنهايخلصولمالفينيقينوأربابالذهب
طنكفوىانتهكتولقد9كيهوذامماكقامتماومنصبطينسوى

الفاتحينجيوشضهماءجااذاحىاركالمهمنلهدضالىاضطرابماالمملكتين

685كلدان11لماصابختنصربايديصلاصراممدكةخربتالثرقمن

المصاث5هذشليينااالسرمنمضونالمورأىيليينااالسرحساسا

كلفديماماجرشنحوكلطاعتهعنظروجهشصبهعذباللةوانلهمعقوبة
هواهميلاسراءااتوكبممزقكليمزفونهللفاتحينوأسلهالقضاةعهد

وحذواالمدنكافةفيوقصورآعالليافبنومرالهمجانبفياآلثامواجترحوا
صورافصنعواعليهموماحرمهرجمهمأمربذلكالعوابهمالمحيطةاالهمحذو

أصحلتعالىالمحةنبذولذابعلالصموعبدواللكوكبوسجدوامسبوكة
وتالدهمطارفهمويسلببالدهميكتسحلمنطعمةمنجعلوعاقبهماسرانيل

فيلحزووأرمياوأشيعياالياسومءحااالنظهرالعهدذاككلءاالنبيا

والصالةالصيامفيرماناتجضواأنبعداتفرامنفرجواأنالمادةوفي



4

وبثرينمنذربئبلالقفاةمثاكزاةالتهاباسمتونيخوالتدبرواالعتبار
سذرونهموضمبارفياليبةالتواالصمنانابقوقلباالالىتئيليااالصرعوتيد

شويتنبأونبدصثممنكانواتأليهينيبوالماذابدعيهبماللهيبعثهاالتيباظطوب
أناالباالمرالمستمسكونالرصالالصىراالجديدالتعليم

البقرويكرقونونيذضمرلمجلموليتباردةغحةالقدسفيالرسحيةالعبادة

إفيأصيعوادعيعويقولالوثنيونيفعلماكوفىللةاجالآلربض

منشعبعتفقدقرابينمبجموعأعلذاهاتعالىيقولهمأاوصباسمابم
اظرفانوالانالثيردملييادوهاعادالسمينةالجواناتدهنومنالغنمكايا

عزفتنفيفانالحبثمنمحاياليقدمواأنآعنفكمفواالتيوسوال

أيديمالنعنمنظريلأصأيديمترفعونومىبخوراصتنشاقعن
اعودوممابماسيئاتعناجعووارعأنةوطهروااموفقواقالمهربالدمىمآل
المظلومينوحمايةشادالىطربقبتويوخذوهاالصاطاتلعأنة

ءحمراكالقرمزيخطايمتميرماوعدااليمعنودافرااليتيماطوواف
بالنذورالقيامعناالسحاضةأرادواءاالنبياانرأيتوبهذاكالعلجتجيضى

االممالوصا4بالعداطاضحاياوا

لكلولكنالمصانبمندهمهممااثلاصبوتحقاالمسيح

القيومالحيبايمعيوفالفقدعندهايقفوغايةاليهيختحدقصاص
ماممنمملععماهمنسينالكفانهأبأاالشورىالتخثىالثعبأيها

ويرفيقرياغضيسورةستفأكنواالنابرمنالىفيالممريمنيخالك
انيايهوفىالمعبءااالندعمفقدوعليهانثقيلالعبذاككاهلكعن

للمسيحالسبلوهيأوايخلصممنبصثةينتظروا



ه

ابهودياعبال

ولطالماوطنهميسعاولمالفراتسهلمنيهوذاابناجاالمقدسبيتالىالىجوع
جمرناوقدهخاوبابلاضبارءطثااجايقولتناشيدماتني5وتذكروبهالاحئ

اامنلنايقولكانالشثرخعلىالصفصاتاتجارفيمعاقةيخداتاكاتصبيون

ارضئيالربدالتغىانلناأنينوالنءصيمءجبلنهـانانجفعشنعاخا
فدطيزالىواييانبابلدبافاقيوسرساذفديةالعبنيمةشينوبعدبةغر

ةقدابتثاماظواالاالجادءاحياادوعادوابوالمالمقدسالبيتءبخاددوافي

عبارةاميداوهذاشحبهمنوأوعلىكتهطالىضادواابىاعلىعلالمةابريهامهداوجددوا
كلبيماا9ووفهبالثءجانابهلشاالعلىيضافء

هعنءجزتارههماثاحنقربعةررهالصغرىإقدسااكداهداجا

اوالالفرساجزافيييةرءءزصالىانجزتتؤدينتعنالحاقكضاوفطآخرى
عخمرجيلدنداثاكذدصدالينسدقذولىيونالرومأشنرنرااشالمقدونيرنش

راخذواونقدكااداإلعبإححغالألواىةيخةفياامامنلاالوةاعيدعلىخالمواءبريم
يخاقلوفياابمخبةإتاأليابمنجطماهرةيخةضإليحفظاالكبراهاكاتالقدسفي
بدققبحماوااعييريابوابمنوتنالمؤمتوجمبورضعباإيضرونبألمااوا

الصالحةلالكلابغروبأهافافيفاتيغوةرخبمبصخأحهييتالغررواشتوحليايا

خارجونلمشوتاتجارةافييرحإلنوداليكانافهمعشايماالمدارس
المدنفيمذصبماةطائقكافتلياابطاتمرىوآسجاياروصمصرفيبالدم

اإانواصمةروهووءورأتسوازةصيأطواودثقيئخدسجميعآكاالسبرىاال
المعابديمواولمارثإنإلنكلهماثمتتيجمعواونىانظوايماواحبحيدحفينمجتمعي

وهؤأالواحدديبجدسوىينراانوليىذالثعليغتحظريعةكاتالرالن
بمسعوننواافحإجدروالطالمواسبمءوئقاباالعياديححفاحيثكاناقدسامحب

المجالىومعناهيخصابميونافيباسماالماكنمذودعتيتلوهوتهاميثرحواص
يهحوارواضطهدواودالينالبهالمدةنماثضادلفيمادهرإبداخراب

التدستقتوأقدمنههاكفيراابمفييااالتياكبرىالمدنفياودبا3فطعواالكان
يدوالهءاالمابغبيعهااوضياكافةسذجعنوهفاعذتنيينالرؤعلى7عامطاعة11عما
ودييعهدبعصئذومنالمهزرسةقباالعافىوطابههوقدحفاالمعبدنيرالتاالرومانبعنفالق

لدينههاجمم



شثت4العاعاخراببحدالهديةالمالمةعاصتكرفبمابعدودايئعلىكتبا
بةصوةسقاوابقتحالمعبتءنيفأتأاااافيتحتصكرحمىأاإث

اافظبلبابل4رجوعهدامنذودافيبهاايتكماألصليةااسرائلبنيلضيئجروالهيةبربالى
الدينفيبنالجؤرانعلىالونانيةخصوحاشدانيةوايايةلبالمجاوربمبافياتلة

الديانةحفظتاوحفنهايفراخوراةايثرحوزوميئبرافوتنخئلوابانيينالر

االغيارفياريناشاكذاوكتشالربرديافعببتياايغيةالعبراالفةبغخلويةوهـإيا
دياليغالعنمنايوالصبزديةبديخيتئرونيماتاسيةمأةالىالمحافيتف

دثيفي

آدااخثاصادادديالتشطفطنتتالعاالترنفيةالمسابهحيسةشهحهسيتقو
مراصاحراوديامكلءلنسااتادةالىتءاةءالمدااافىهذا1111 اءصسيومت

قياألداراارخااةتغارسمحمتشايحه3ضةحنيإنيةاإالعادابفروحرمةاستفلتامينضد

جاويمتمظاءضاسحيفينراةجابالبرااتاالدتمحغفياءحيملقدال
اتدئلوبيصحايمس3ناحموخمءإصرادااكعباحيدفييداحدكلاجاناجعثواوات

مأفيتيخىدرةتحاافياتسظولدسااتاخراونحدأأاالحلفاا

أتةوالاتأةاةداالةويخاءهذ4إاالدااااةتةصوتاركيدو

ابانواسنرأصطمزءإجةاكأااثاوإتءاهاهـإدرتهـتا0تءزاترةتءااخكل

صةاالساليماداباافيايؤاشنيارآتاااتايالماضيةمبمتبنءلطواابمترا

اكصعبةاداشةاكأطايامةاا0روأوتاةشساالمىاجباإاذه5

اواعساضمبرارهاقةتع
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صاالغ

دثتزئد
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بخالديعرفعظيصقمالفأرسىلأرإلخزرللددجلىخهريبينيرن

نجيقاحلخمشظطكنيدفئاوفرنامساحةاذصافخمهتهساحتبلايرك
وتحيصاافييقةصاوديةتشهاصةقاإدبادافيومزمحرفةيالعارىمنلف8تا
اوالرهالفطةتغبيأراالتيرالفيريباوجراالنهارتجلرأذشأهقةجبالىابها
يخالثتادوقزاالعبهفنيحزأيكونيئقبودبالههزهمواهيتدةماطخيراتني
هنطقةإحفرالىاتحت33نحوشارضباجةبتبضشففةدابا3اهذيهطمنمجازوفد

وناكفيالالىحرارةبأدسيبرالىجمعتداااتااتنجعنىشتنراداة5حرارتها

االضهروضفافاالوديةاتخدالحاهفعلأإالجافيفنفعلزالرتيابمالىتعصف
لمراممالغاربوضنبتزابموفيلمواقممدرءبموالالإلديجذدخةمتنحصبة

11احااال
ايجمهرياببقىاقاطتيئااإيناالمندإاتادسىئهفير

امسيفعاالىهنإدفابارزه05اافييهابمنهماياأللبنىنياالارحلمتوممب
ةإاتيأواانيعئاقيصاترخاسلىيتأتلرتيرنااالتوإقدحمافارث

التديدكلإتههامناخبمالىفايةلميصالجيالىن

سأعوويعةاطاىقهمنتفيمهـبئكبداوالرانوتاألضبدضترد1

هانهاتهيرةصتولهاددازردختتايي3اضرينءفاايشامشا
صنرازاآلنرريدخوتاارزاحواضتزردرظةثميعشافيقظ4ا
احمهغإربارهامتلبلقاالجاإدنجليواالبئالىاشرالقرتييئناالتاننةدب
اجمهاتهبمندشىزعنشإمكتيثالطصقثستابازنلواةارندءاندافنااك
الفرسوهرضابسالدعوااليعهاثةاإياتااندإسالتحأفديلحابزهنعدهلفةالمو

نإهانفسهالمذهباتاتباخمهايغنمفدخةبلنةالسفرهذاوفديهبالمقدس
زآرسةصافاةاااهاإومنبىالطفيهوهارلنيئالفصلهذاثفا
وابىممرراانصالمالةاكتبدةجرعاحبءالحسورولاررولةازعيمخانصهد

االورأبعشبمفيرجعا



أه

كستبتننةينوكأساحدىأفىاسادطعرهمفيماوردكلىممةنىصمكهبازنداالفرنجاي
لمانالمسادهإواالذبمنكباساسبحضالىبحفهاضمتررلدافاعاقيخل
أوافدلهدينهىاواخلماردشتايميتعاايرانيةاساتبعضوأحنفظتفارسدباخا
كدموجدوقدالقديمةيانةالدظكبارجمرالمدعوونفهماضا3افيملحفعلدالهندباالى

اآلخرتابيناكهنوفطعناارانداهنتامسفر
امةالهوعندوابضىخلااكرصواهريمصومزسهرعصاورصزد

يدعوهالذيهرعياتافىابمتاكردفيومانحودتكلىزهـنةالدهذلخيريالشرااله3

أللفاظابهذهلهيصلونوالقمالعالمخلقشيعيهاليخفىازريااديانوهوداورباالفرنج
حملبميشهىكاهلرطغايمالغاهراليفانهإشعائزفاواحهرعضالخالقعوا

علىواذكانناواوحورنانابراالنيىومواللذةمعحدريحاالملميعرتطامسسام
الررب5براحتثدثرهنالعالمفيىومايهذاثهاهااليخلقحالطامنحاب
شيطانايوديراتناهرندعوهىالعذابوحرايايوبهرا

يخاولكلايالميبمشالباريهرعزقيالةخرباالثتريناحريقفياالحلثنبمةالما
خبثاأشاطينثيماحرونجود1اشاايازااوراررتئالماصهرمسنجنيدواحالرامنطانفة
الثنقكاتفيرباافيوالياجنقالمثنوفيالينفيكطالمايكزواديو
تفيصحاضىالنئالمياصاحةالعاةدحربثاالنالالجيينحال

وخياصاينهجناهرفيطشوصاادسصواداخلقاالحنفافاالىلمإجسهوهرعزفيى

اشوصالالعىحوسوتالهالالكيلمم
فيوتدهرفيحغمنياالرشافيصشكلواهريمنهرمزثقال

ءوفنهىكرايالرافامئرابوااكبصوانااليلاخرداتالمذاتاءياوالإتهىفا

بئايتغنلالتياالشارواتغذبالتيكلةالمزرقرلاطاتأ6الالمرويوالماغسيال
الدياتدالسماوالفيخبهايعيقماحصوساانهالطيعرطبوااالهليةواطيوانات

ونفيمناحرش8إماطبثالمككاحرعزهابراممنهاهذهبألنهأريبثنهال
الفاىماسشاجوالحراذاتكبواالساهةجاالتاتالقضواإلىدوالجفافالليلمثلثرا

المظيةجررالحفيتعيقالنىثراتياالبقوالبرايخثكابوضىالطفييةوالحالت

قيقهواارةوالطاخاهثوكذاتواكلوالجرذانوالضفادعالعقاربلفبانء
ابمسابت5اووالقذاروالموتهرمضمنقاالخلعافيحسنهاوصاحملوا
امريمنمنينبعثوساضبثما



هه

ربيعبدانالمرشفعلىاالعنقادهذامنقالضاالعبادةمعدرالعبادة

هياصبيواالاتالترسرضادةمناتميرودبمىبقولمحنهيافاو1اظير

اعئفامدالتاالمةهذهالنانهةبافراجمذالاكأكيعدوبابالرامذاجبدم
صاتاورإاابيئةالجوهرعشواتالبثركورةكلعلىكررهابإالراتمناليونان

االناشيدفينثسدوندتعلهوفداهامالجبالعلىدالخافيءابادتنالفرصفليحولذا

عبادتهوردلياكذاتالحيواةلهيذبكونولهرعزدآقي
اتإظايخادمخامناهرساممحائهلهمحستاهرعزعنسان1االاناخاثاالخافى

ديبهاهابيوشوانااشالشاكرتالقفرثبيجاهدوطواواالجافبالحطبيمدالمارهو

يجاهدوسحرهإداناتيباطيةالعااتاطااضبابواجاتاطنجقااهريمنجوانات

وجدتوحيماوالثعوراالضافرخحوعاتهأعنهصيدنجوريتعلغانهالثلىنىال
أبمذبمجاهدوالقذرهوالحيهانأتينالياصيجتعحناكفهتهخأداالطاشالثعرر

هكاارعنديعوباحبئاخرتبىالفرساتمدتىافاالمدفدمباجمار

واتبالىذاكتافىبهاهدوردوبالؤصذبجالمديرناالنةخدااالسهوجميانهمكا
والنوارياامنحرهتاقياالبيوتاقىهاإأندافتاافيحاالواالمناراالسئ

شباارالقأذاةكبنارزالتإشصاربادةحمثنعرثإتأإالاتمشزاا

الماتجىانهاغراقجااالاألرفرتنرأنانيابداالالداتجرحااغبلحرازياال

امرنادفنفيالفرسيتةطرادهساابدذارةاانجكألةدصفدنفيكلذاالثفعان

مثقاالماخوججبتغاةصومغالنمفيالجثةتفياالبمشيخرمكنختلف

الدفناهاكنفيءشكأحرصاال2صاااتاةارتالة011ياحرراش مررىلفررا

روالمايبابمالبتجيعندمايمةاقداوالحصوروالىعباقذارةواواسالمرضوىمأ
بافترامبااجخةفئعاكرالطاحرةالجواناتتوي

يؤفيهوتهمامنلثانوآاوفيجسددعنتالمروحننفعلاالرواحصير

هرصلفيماجيةهاوفيهاراخةابالىديالموثادأليهالصراصاعلىوحباش

واوارالطاهرهواحاالراتعغدهاخةفاتكانتاتىالفةجاخهاعنعندئذاووح
صىفيايبروسيطالسعداشمقاماليابيايدفيوالجتيازالصراطبيدهاخذاوباجمص

النرعلىربوتيعبيرةالجزارشفيءأمعدأالغرصادفةزضار1

كليخغانحاجمةورجهـآالدالحاداتهفيطاكاتانيهذهبةاالىيذمبرنوذنكعكس

لفالموقالهالتطانهعبالزيدبةائفةاهذوتدىباتالقربانواعايهبنقربله
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العكسكلفئصلبرالمثروحراماثقيةاالرولمحروحعنئخافىالنهانالثاطيخهرب
يةالهاوفيالثياطينبهايلتيوبيدهااحديأضذالعرمحةخعيفةالعراطالىذلكمن
الظالتقعرفيللشروبقيدهاروحاليتاو

فيهيشتدبلدفيالديانةهذهتنثاهالمزديةالهرمسيةاوالهرصزيةالديانةطبيعة

وابراحاتالمحزنةالبائرةواالرأفيرعهابنابلثةاالوديةففيهاوالنافضاالختالت
فيفيهاكائهاطبي11قوىىئقراةبجثالرهيةالعمعيعلوإلحولالمحرقةوالقفارالرطبة

للعالمثريعةاتخذهفدبهمجيطفماالمفارصييمثاالنيالجهادوهذاابدآعانحرب
قدجنلىوالففيلةاحمااالىباالنانندفرائبالشمنةاخاديانةتألفتاوهكط
باالوهاهاحمفةراوضبموضغاالربنيوالجنباتيطاناالعئقادهذاانتض

ةالفارلد

الغرسالماديبنمىنينهامنبرونمقبائلعدةدابرانباكشت1الماديين

خرابايدجىنجملىت5ولذالمثاالضوريينالىافربوهافأرسإدباكربفيالماديينخيم
ثاتحذونأصأواوااترفافيااشرقهاتيلبثماأصبمنن536لدكلبافىوىنيح

هاسمناابيزاالثضاةخرايادإتاعتيعئقدوتوللجطيألفينومسدؤلة

كزااايمعهلمحشنجواحىذالتعلىزارا

ءأةإخافىإاخبواتايةوانجنوالثريخةشإالنحنيانهمالفرساهاالنرس

يخرينالعضمنالىالدالوناالتاخرسااتميردتىيقولخوددانهماث

دالوقولصاباكوريايخلصرب
المادهاوظع065سنةحوافقورشرئيىقامايخسروسسيراحورش

بالالدخعوبابلويدبهىانخممايرانكافهشحوبءرامختوجمعالمهجمدههوالذي
انهقالضافيائغيايخهشفيسودةصرفعلهافدةالملكلمذايروىوالحرىحياا

واالفئدارةوااكشائبالمفورتقانابقولهاالجماركلىمازبرهبعمفيتهدعا
اتزمرلوسلطاقوسيهننوابنيمبعةأالراالفاليممالمثكادواوسوميربانهلملكانا

يوناناقوعلىهعروفبئيسسرداخاهفورشاوالدأهالككبيزجمستونلمرص
النرسيختخعمايومالىقىهـتزالوالذاإثفيهملالنامنبنااتحاتعيناذدك

ايادضاوابايجكوأزرإمجياوالراقالجملبالبمادالربجمبهامادفيبالد1

يغراصانببستاناالقوجميصرمانفارسوالبات
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حروفوهناكونيلستنحرةخرأويت05امموديانحتأفهائكراجصهلوسعل
اسىاسيرآوتسعةيدوسوفوسعلىايسرىهوبشوجماملتمثلالحجرالتئة

لغاتبثالثيخرسمالمالمثحياةقىجمةوكتبتبنفهدهميخوفدامامهاقفهننخرفىا
فقدكانهداغهـوانسبلبهقتمأنهذاقالذلككادارالريوسدارالمالمثاعلنفقد

ردإسسواصوامهالةالهوكانفبليهناابخضبنيمنفوركأبنبهعز
نحروجهتبهيزوجهثميداهجنئهبماءالقرعموالسردياخاهبهزمذاتفقئا
دالإاتاالفيذاكاذمأرقآاكهايثذبفدنجماصعبابهثاشفيزلنهوبيناوصر
وغوماتااسمهذااحاضرآنبماذانمرفقامالتالاوماديدبالموفي

اجنمنحراأصرفيواابمباتااننقخىوكنرئؤرلقفيبنيردبرانابقولهاالمة

هذهمناقىماتااضالتاتوبعدبهخهجرراءبجنيكبيقضىغكبيزعن
ما6شاالقالخطةفيجرىاالقطماروساثريومابالفرسإلالدهنكبيزواستلبالحيلة
يستبهفالوكانثهااضعبالخانهلباافيغوحابمإبالداهذهعلىملزمار

برداانهءإترال4كعهتلمماااصالهالالهةشلء بناسمررهـسصلمعرت

بالدالفرساحدفيجمعنةالخدبدتسبدثرابةوقدأصجهفىودبهبقوركص
مادمةاندةدارافالاططءاتبئاصتا3ءتاتأكرجاعاعلىمجرأدي01و

ذووناستيسمفينحبهساباقاساننرةحرعزإباودعرتتقدوعندئذساف
حرمواسشعدتتدةتءتجتافجالهرصاحةغرماتاعلىنيانءأفدثواألصا

بساطباىصاالتيءالمذااعدواخذتحوزقيالىجتوا3صبوصغضابنوالذيكانالماك
المقدمحةواالخفاالتاألناضدواعدتإلمالمةخلعناكنتالنيوذالمثاتاغبذانالمو

يقاتلانفاضيةبةضركهماتااالديخناكضرباتبعدداراواضطرعهدماسابقالى

املوةتصوغالبتمرهةضنفاتلتاقدفقالينثائىزمماعدة

وقدفرسامملكادواةكحااالىحتفادارااتتجامفعلمافارسيالمكالم
بنضمكناندمنوواليةكوهليوالىالبافاردبلمالببويتراثيالألتراسفغةنطافهامس

وفينيقيينيوكداسنيينواتووفرسييئإتءمنابهعقاكضىرائهتحت
خيربينارافعةيراالحمقاعسطوتهفنفييئوهنجنوصرنليدوسوريون

التضافىالىشهـااللزرابحرطنولمثرتمندالىاالندوسوخهرغربألؤكااالللدانيا

بعدجماكتقبيكاتبيدك1031افخاهةافيفيللهايعهدلمةمملكجنوباالنيل

اكهتةمىرثايموبذانبذمو1



5

باجمعيابةاألسباوالمالكآغعلىشولتوا

فيخوايمتواازفايئاالرعاياهمباعصاسرقاملوكيعنىوصاالفرساقيال

منرنشينيبالنظرانفسهماضذوافعلهافىوثناممممديحيمخاواوبمابناسلطانههصي

فيتجيلكلترالثرقكئرملطتأتالممنىهذافي1داراشانكنجمعهم
ابرؤسائهواجانموشراخهودينهبلننهمحنفنهاهواياتوياهاعلىففسهيمبالد

فقمرعاياههنإخقاضاهكالذيادخكبتنظيمبعىانهكانعلىفبلهنوسادته
خخالفالاصةلمحفشحوبكوهةنيصكانامذرةساهامحومة1ينعشرالىدبافى
معياخراجماتؤدمجساخهةانمحمةصعلىدتحيبحاداخبايحعتقداتهااوبلفتياكانسها

ةقاحلهحاعصشيقاضىاوطجونيثمفيونواغالرلعفهووعفةذهبنتدبعفه
الملكألهالىبهوجحتاظرااصرحاحهاوسدممنيلمااو

اصالتاخراتخهدازهاتتهبونااثمانينالمالمثدعلكقىلجغفالدضل
المليثألنوايافاببرحيهتلمبيمنةسظادلخباتالعصزافيذاكخفقيناعتبرناواذا

منةعحلمثءحاسصنةكاعندهيوتفىقىارووهاصووجثهحكؤتعلىهذاةةيض بحاس

افييراتالالكقةإصأساشتاالفرسلكءكانهحاديقفيهايدتناما

ءتجد1االبهةدوايظيةا

يرنلنافقدكاتاشرسمالمثندي15االشاغىانعادت3االكخألاللطان

مطلقةسنطةالثرقلوكءكائراولن5ضاتاهالمإلكثهااألعاءالسلطانتعهبى

فماىوانت4ةاالخاكحه11ماشكلاهاحكافةعاالهعا رسعحسعوبلوعيرمنلرسءرى

خاسببريمبوألبعرهاداتخءإملىيهابهيزيهفكلىدزمىيرذكره
ةفاجابهبريافياالمةلىماذايسفتانحظةااروحثحتاسايرى
رفهإقياهيافىالثانالىبونلجنهويمءإالثهاحاخامركعلىيثنونانثمواالي

اوجملاغفاصواالتوااالعمثئوتخيدالبريدحلريقةابتدعمرا
يرمانقاراليهالرسالنحاحهكلىعينأوحعلىكاردأوحاكأكيمرحاحمماكأ

اشح5

علىبورةالمزالرسرمعثرفيوقدومةحثءعهرودضهجمرالمولففال3
االعداديرهـئةفيصاالكااتهرظاااانديءمرزاافاةحثينوثا3احدى

يالفرسماديستاممدمنهااقاهـثةثالمنضكلةكانتظيالهالفاغهذاماالثانث4جا
صيراشاوقممماراضبمقفسمانمنهابقومااظاصة
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يترانافاذاحفاوهدقايقولنالفرسناذاعمهذامنكضأوقداستاطقالكبيز
مايقولناليعرفعينالفرسفذالضانابهواهذافيامماهكوافقاتراهالذيابنكلمبةسية

اينبخظرالمالثهءنجاصريفاافتىاخفزبربمشاصبابنوضربفوسهاعداناالهويما

عوالغاألمرالدلوقالمالمثرالسروفاسئفزخادومزقاصماقدئرآحمهأصايه
يطلقااحدعهدتهلليفقلرثدماخاعرافدالفرسانبهذايترالقدخاحك

ااضمقدالبرحصاسبفقالارشافةمنرأمالىالغابةيخصيبلهقياحالفىالسهم
دالواالعةالدنيشالثافباليرفياتنضهالربعوسفيانهالمولى

الفاتحييخغحرالظالمسيةجزادوارمنروفيكاءاشياشيادىاعايالفرس
امباببينبهنازاواخىقانلةعناخخهكفواباناالفرسكشيرفنفعبينيالغالث

دةتإمساعهدعدمكانياحدقبالتناخضعواصالضبماوذلكاخغاا
اتستعبوافياجازرافاتتؤخذاوتذينموالتخربديارالتحرقمدنفيه

نحوعلىرالقصوباقامةمالفرسطنالمادهلوكفياؤبولشرصووسوسهديا
سسفيداراقعورالقصورتالثمنخرهناأنصلماحنطاضورمألكيقيمماكان

وقرامدنققعلىفيهافحثرسوسخراباتاالفرنحيدبوالفواالميوحفروفدليىبهبرصوو

حيةءخراثالبرصوبولسصرةمنثقيوذاكاذعاصنااءارئقاتبينبالجنامزيخة

فاجلبانحدارءابساليهبوصالقمروهوضيهفامعظيمسثاعالجلمحزنينحتوفد
ههأيصعدوهانانفرمثرةتىيتاءكنب

فيتخدهارتصواتامةفينرالالشوحذوالفرسنقاشوحذاالفارصيابقق

الحجريالققاسودمنمجرسهاالسطوحمتسعةعقوفااشوردبافىفيتجدهاكاإولشبرسو
ءاضاثةثافينموذجاتهماتمامفيالفرساحنوقدتفاالتوااصيودتمإلصةالنا

اتأياموراسقفابالخبدهاتالىنيالقرهيدوجعلواعنعوضئاالرخاماضمالبانلكت
مناعلطوممطواللطفالحذاقةهنبعلممااتصىفياراالشذوعشكلعلطميفةاعدة
نقوشمنإفوسانيواوغااشأجملنقوثهـمت7جاولذلكمرهعثرةباتتيخيطها
العصرذاكثعوباصثماكانوااخويظهرالمناخفيالفرسنجحوقالاشوربالد

ضروبمزعرفممااجورافلفرليئمدةآشانيمحههوطاةكانتواتجعهمواطهرم
مجونبمنالرفقألىاهيلوكانواالحكمهمات

يىئيرسووهورابطشرتافيظهؤالتييششضواليةفيسوس1

شبرلىمدنجةمنبالقربفارسةثوالفياصطر
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نيؤأل1

نانيةيوأالعناصر

الهالمضلربالفيقةايماإلفامنزإنكلارضالباددهذهرةحو
اختالفهنيخهابماكنهاوسويسرامساحةعنيدفئحتهاادالجمصبممقريهلو

لوشخلقضكهبيبضافليمالخاجانمنبخقولالجطمنايواإلهوية
الجالمنصلسلةوسطهامنييناناارضوئقطعساكنيهاظالقفيابهيراثيراآ
عةقىبلغاذاحىراجانجبالىادمخرويقوممثلهجبافىفيهاالجبلناوحيابندأ

البمطعفيعدعنكرعةامناآلخرالجانبفيالمورةةمقاطهوشخيخفضكورنت
قاشخطعلىالمجرفيشزلمئةوعرةعاليةسادسلبهاحاطتحمنمتركائهسمائة
فيوتقلالماوقراسهمايمرنهررةجالاالعايءالئاطيطولالجزرعلىوتمند
كيراركناتالقييخقاالشىدبمةرأصاككربةاداواارهادذاتاالرشهذه

يئالمنبتةبةاآلساضيقتنيدةطرفيهاغيريوآلشقثهاالحمهاراهاءعرداجردركو

باتظبضالجيلةإإلداهذهنيكات4الجرداالجبالرمحوبينوجافونحفهمجراها

اوجيدةإتاشبفالنوالالتادلهنماخعنيغرشوموكركألووعاريرارسواش
نفوسمقانعةاجادلميةافوقدودشوقةءهابناواطاطبيعتهادهذاثأنفبا3ضصيبةبمراي

دجماكئباوثالبراللمناصغرويالساحليةالبالدمنيوناندبافىتعداجمر

وتخاره1وفاخوخبانظزهنالمجرايبيناسبانيابمثرخها3شواططمنبئئ
وهذاعلبييههاصيشألفننقاربجزرارمشقدورباليتمطيجاتالعادهرمن

كاجمررنهوليىالفررمنشواححئهستولذلكجزروالفيهاالمدةمحإاتجهرا

وسيقواهميركاانجفغورنهكاصافهاديالعادةفيومراكئيأايضكامدلحيط
غةلاالرجنهبولقدقصيراارسفيهالمجرلمنرهذاهنااستعداداكثروال
المرفاالىالمساثفيالجنوبوئقذفياريم6شافي7ليةمديةفوارببهافسبريهمص

لقطعالماعتواذاناثكلنورثاتائمةرىالعآشاالىايوناندبافىمنوالجزر
إإلداهذهنلكانولذالثحينتراهاصاليابسةهنبةبمقرويرالمافةالينة

وشاحاأوتجالمبحارةشامنايونانءخفااجتازهكوبهباعثبكرهمكونمن

ووقاغقاعموبعهالمايخهايستنقعسهلاوجبلنينقرارفبسالقابفي11
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الىبوااجمعالقديمالماانيافاضروننبالةماعنغرملىمتشردينكرومىل
وايراعاتهاصياواداناباددوممرسلعدلمبافى

صفيإالمجدثالدخة6فيالجذدانحتىايعوناندباهراهـلفلهاهواوه

الثحبزالالاليوأوالىراأصيممنعليهايبمخاالصيففيهعتدلوالحرسنةعثرين
فربفاالمراد5كايلولاخرسكراالىىايارايوضرصنذالطرفاتفييامفي

دواشيمتوبالالستمثالإشريخآلىولاماإاةالتافىفراخبغعةعلىيرىعن
كلهابأنحلانهاللماشرالغرنيسعدناإلحالهوكابالضيابمورةاقاصبمااالجبال

شء5فرىكلاعدالحياةتخذانةا13تدتمالماداالفىممهالعاذةالمادفي 01صار

القرفوونيلوسانوالعراصعراصواتواصغماعبااليلىالحدائقفطترهةفنحوايه

النهأتكلبهصوالراحابوأستعاهناضبالالجوفعدبابباوالفرب
اباسمنجنامالذااليواايونايتمإلذهذالرنصفيااليامءونضاواالغافي

ابذاالهرآيعرفاليئصدمقفقير
يردهاؤيئوالدالبافىهذهحرارهمنالمريتعبالحإونانيةاالعشةبساطة

ثيائاواليراغض7غذادابنففبوالاضفقةااجلراسروالطلقايافييعيقبل

ويلبسينالسيوحمكتونالىمنبحقةشبلنونانيايفقدكنمرفهةداراوالثقيلة
اليهوداكأسارأأحضوتحانيمجيزماعنوكيرابهيرآورداصمناوقينعادش
االثاثمنلهوالحائطهابثقبلهادضعنالمعوعىابدغبحيثالجافةمنيستمنيعة
بنةالىمفايةراابىصإخكاةتوجميلةاوالقبضعةلحفبعضنراثغير

فقمانيونةااألالدارالىويياوالطالألبالجبرهبيضة

االعمليةناناليوبالد

منانطاقالفيقتاالجكابادداهنهنيالساكراثحباعلكنوطنايامل

وناتابنطولقدآسباجالنثيمجماوموالنرسالهندانبااآلريالجش
لغتالهاانبيدكالعراصيراليرابنالدانهصبقولننوافيلالطوءااداجملىتطماف

اآلريينكافىولاالهيوناناوعناصلفيلثكجماالئركلمبابهصارءواسما
بفينالقئالفحبمفىابذاولممسقمدجمينسرونواتطعاناولحومباللبناتونيق
هـاصإطرةمحتلفماااة

اصالفمإبمثلىءكنفلمالفليةالثعوبكافىامولمنانايجيلاضاطبرلم
نفاوانفييااواعيماخبارلممنبثعاوالألبؤلمنارضفيهاتوالذيباكمنوال



ثـ

غبراكتابةأسبابهاحنلهااباالسهاسدادوففيوقعتكاالطارئةالحادثاتبمر

يئاكواسطقطسابالوإيمنبمهـايامنالقرنحرالىاالتلحرنوهاءاايونانان
بهيحتفدكانواالذىالحظيمنبرليامنااعتبلرالسنينحسابحلريقةبحااتخذواثم
االولىبيةلاالوضعتوقدلببةاالتألاةالمدرهذهوتدسنينارجكلاولمبياني
فقدهذاومعذلكءورانجابنحلابثذاكفذالونانداريزفتصدل677عام

الملوكءفدمافصصوخموصتاالهانيةداباافياالولىاالمدةهذعناساطيركثيرةنقلت

ياتبحبةثواالقاحضوهذهاربابنصفنهصكادهيعبدنعاالذلنواالبطال

بروالمدعوسكلالمالالؤلانآثينةفيبمروافقدوصدقحقمنفيهابماااللماممذرقي
فنيقيةمنصاغالمدينةمؤسانكادهوسبفيوذكرواحنةونصفهملنصفهكان

منهافنبتتاضراسهوزرعلينآقبلثوروكاتضطهاالتياوروبااختعنبئ

ؤاالاصانسارهدبةفيوزممواثيبةفييفةصاكاالسراتئناسلتوهنهمهقانلة

التيعنكنفهاألسنعاضةالعاخمنكتقابوسزبودافىاعطاهاكانبيدبىهنالمالمكة
يونانأبناوظلنهاتافلوايثلواساطيربلدوكذاعنباباالرىاصيتهاا

برابطالحممثبوبيةالىروحننصيتا01القدالبطاطمنيثوبحدماالىيذكرونها
وادينىوهييماكرسبوكسورسسنوبموميوسوتيزيوهيراعسوفعنبيليرو

األيهاالنزاعحقائقدالنقايهذهاتخوامخهمالمنؤرةالطبقةانباإونانجيناومعظم
ملكاديبىابنيبيئالحرباخبارالتاريخيةالحادأتضذتونحوهاعلىنلهماقإلال

ارجمللمماورانهاجكراثقامالتيكبقجزةحللبفيساةهـتالتياالركونوتوحملةةثيب
اههاافبمنالنارقذفكأفمن

انآوتفصيالاوسعهاويواثةطربحرااالقاصنساضهرهذهوادةطرحرب

الحاكةادةكانتطركلصااسطهةذاتكبةمدبةعثراكتيالقرنمخرانهكاقىفير

ارضالىيىرإاواسىالمدبنةهذ2امرااحدءفييةاآلسياوالقارهشاططعلىالخكة
سافىمعارغرسمالمثاغاممنونفالفقبارطةاهلكسخياحلياةفةهيافىوسينان
ضيةالفإمائتيمنافواسطولعلىيونانجئاحروادةلحداروانفذوااليرنانملوك
باريئهمالنحرعاقذاالطرواديينعنراكيازيوسالرباذصسنينعشرارالحصفدام
جافىعنالمدافينرئشركتوفتتلىالححارحذافيةاحونابمااتاؤتاشتراثولقد
المديةحولجئةوجزانضموالمجعهمخلقةحنالؤااجملكناثيلليدادةطر

اذاحتىعقبهفيابهابسهمهالثمراربةامةإباةوهبتهإلميبمالحاشيلقاتل



جيلالزمعياانهصافاوكالجالىممدوابالقؤةالمدينةءاالستيالمنايونانيش

هذاللطرواديئفاخؤالجشزممافيهاخسباخثبمنالجئةكنمحصاثاراكووجموا
لليوناتالمدينةابواباوفقصمنهالقؤادخرجأاليلجنفلماخهمءمددخلوهيالحصان
النساواستعبدالىجمالذجطروادهلحرقت

وفذنتالمجرفيبعفهمنغرقصفةاولعليهمهبتاتهمغصمناينانءزكاقفلولما

جربزهءاالىعءالهو9كضاعولىحظمنعنيدةبءاطيشصالىمنهبفربقاالنعا
الحالبهأدتالبالدحتىبهئتقاذفسنينعرقفىانبدالميهدفيبدمواخءودها
براصهالفرقهنونجاءجمحاسفنهفقدان

ةاثااالخبارالقديمقشوعالقروننيناثتاطريادهبحرباالعتقادبدفقدحمنو

خحروقدالمديةتلكصركزوحددوا811غصنةالحعاركانتشكايةاتاالقبمفزم
يزيلانلةفافئفىالمدينةمأيحفرمحلان781عسنةاآلثارءعلمامنشالنالمشو

طبقةاممقفيعشرمتراخمسةممقعلىحرفهبغضفوقبععهامدةهدأئنعدةانقاض

ظكامخرائبنيوظفررماذااشالتحصينةينةآثارملىعلىاالنقاضتالمثمن
ظككانتقنقثمتكانكنزبريامسماذهبمنبالحليءهليبصدوقاالبننة
الصغيرةاالصاممنعددبهيرعلىفيهاوضرواحقرةكغيرةرهاكا4سورخالتيالمدينة
يختلونايونانرةكانالصوهذيلىبومةرأسلهاربةتمثلويوارضعخالارديئة

باسحمالمحغيرمديتالمدينةهذانعلىيضدليلتمتفليىهذاكلوهعباالسبةالى
صأدةدواطر

ننةقائداطقايؤاالذىحمكمنوناغاالملكاناليونانيةاالساطيرفيردوهيينيا

هذمننيماعيعدفئلتهزوجتهوانطريامديةعاتههطروادةكانتمدبنةعلى
النهاكاتهشينيامدينةنميونانافعىولقدفعؤمنبالقربودفنالغزاة

احمورسورتالجبلحولنوماالىيزالوالالجفبلالخاهىالقرنالىمأهرلة

كنامتارخةوثخنهااجزاخمهابيئدلمحممالطبدونبعمىفوقبعضهامصفوفةمةا
افاهواقدالجابرتكلونبانشهمااعئقادطونيةالىالحيطانرايىهذأيدعونيونانا

هوكفأمتارثالثةزهاعلؤهبابمالسورهذاالىيدضلوقماعدهارفعهاوبنياخيا

االسودهوبابوهذامنقوشيناسدينلمجتممعوفرفهاهائلةركوفادثةهن

فياغاممنونفبرعنمجتاشماثةكاردينة781آسنةيالناكفولمها

الترانيلماتلحفرباالرفىسطعمئلعيدغبرليهاحرىقدالحفربسباكن



عرهسغديهأقبررستةعلىكرقااشارمنثشععلىكانفلمااصخراالىوصحق
رقةولألسيقةئةوشومجانودبابيسوعقودواصاورالذهبيةليانبهيرةمعكيةجثة
بعضوجوهكانوالفضةبانهبمموهةنمالهعونجرسيفمائتيءزهاوذهب
ميستاءاهرامدافنخلهرماالقبورعلىهذهوكأنتميقةالىنبرغالجحت

ومنهاكتيرءاشيانيظاءانحاكإرمنفيالباحناكتتالعبدذاكمنذ

اثنالدةهذيناالجانبعفىعثرفيوقدليهاويسيناخزفتثبهوحابةخزياوافي

نذأكهنيونانفيكانبانهذلكمنواداعتشالتاصعةولةالدجمدهنمصريةحلي
شوصامحابملوكمعثرقثروالخامىعالثامنايقرنبجنالقدمفيالعربق

اكنوزيمنزواانبهلموتيسرمتوسعغنىذاتحميةمدناغامعيابظيعون
الجينيغدنباديماوهذاالنعشةاآلثارويستصنححا

التيااللياذهايوسهوميمدلثاعرتيئالجسوالقحيدسنانحهوهيروساشعار

افيت7جاالتيواالوذيسيةطروادةاماماشيلورجوليةيوناناحروبفيهاذكرت
العالماطراففيااذاكاالتانهالقصندتانهاتانطروادةحمقرطبعدعيلىحوادث

لغوااالذيننالمقمنفيمبااندونقرونآحفغاخاوقدحرواثةمدينةسقوطاجمع
احدرااالدسالقرنفياالعيادنييتدوضهاومنممايلةطوياتأايستظهرونرحلا

ابدازاالومابعدالبهتاويمتباالقصيدتانتجمكلاتراتكأببواحمهثينةاءراا

ءابنااحدههميروسكااوئفهمانيوذانايقوابةالمطرخبةاةبنالياآلداباجمل

ضرشيئصفةكلويمثلزالحاثاوالتامعالقرننحووعاشيةابوةمديةمننرنان
انمامنهاكلفتدالبهانبخهضفمدنشكلوتازعتارفآيصعدوارضأبهطنقير

تأاكالقرناواخروفيفيهمناقةبدونمليدابذلكالتسلىاوقدوغمهرا8هسقط
ءاداهالقعيدتيننهاتيفىننافخىبمضنوافولفواحمهااللمانعالهاصعشرفام

تكظثعراهقايرمنافهبوممنهماكتاباحدضاعرنظممنينابانهاجمبهزم
101ةلهاوهنكرتماتالهاةتإولمهنكرةحمالتاقضيةاهذهالحلماهلحماوقد

امالهاهلبقفرزالومادمهاوهوميروسوجودفيتازعرنقرنضفهدهوظلوا
اجدالعهدفديمةالقصائدهاتانكدالمومنحلبهامتعنرالمساكةهذانعلىالحم

تدتقىوعهنفتتاروالمعرىاتاسفيياذةاالالفتالتاسعاللعهنأتممار9

أنممنمايلهردانهاسةيىأالوذامااضيلوثانيتحاجمادثوإدةطروبضالمراهمامجر
لبنهااليلذةموئضننممنلهادملىبتومدبعلمنتجتلبىول1دزوات
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بعدةونفرافىابونانتارفينوغلانلناتحذربوسموميرعهدعلىالبونان
التاألخالقرننحوتهمنظاثاعىهذاظمولماغبثاهستندافدمهوميرومواشعار

ههعبروسفمفاطبةونانيةايصعلىيطىمامذاكاذيناناأبلدديمنلمالمجب
حرثافعراشاغادروامنذنجحواقدصفمكاثاضهصيخلهراالصيةتجائليبامم

مجلىلمركانهمملكاواطاعواصضيرةبأشصوتألضةالحمالمدن3بناواالرض
االفههابقربهصالنازلةاثوبواواحئقرابحكرمتىونانايفاخرقدندوةودارشيوخ
لمينبقويىاجكيابخثنةعولىححىولقدابرابرهافدعومدونهصكانوا
الودبالذاتءاواوالدزانايحكرنوافرادمبينثاورونانديةوالالعدلنياعلى

يعرنعانلمابرةنصفاهحداذاكالىايوناتهذانقدكانىببحضبعضىابعنى
اخطارهوبخالمجرركحبعلىونمجراةوفلكانواالحدبديقتطروالالنقودوالالكتابة

قلنةىجزيرةصنلالضاتيزممونو

اليهاورحالتارضهمكلغارات
االتيكانبالبالداالطولمنالىمنذنيؤاشعيخبميمكنأاليونانيةنارفي

حفملوفدبهثقضيئاباععركلىلالهاهلذاالنمطامعراالمجثبالسابمالقرنفيفجا

بهالنازلةيققدللقدرالسوجالهعنوامتازدوالالنلالفيولمشذكرىالثعوبهذهمنكثير
اماميخرهـائهلهاوتشنتيمافيلصبوقانةاخالوضىفىكثيرات7جماالبالدظكني

القدممننتحابيميالىموااثيالغاراتهذهءبدانوناناييقرلوعليهالمغبرين

اصانياالقرننيانهاكانتيقولتاتقيذذكرهاوضاعونقكرةاخبارهاصطاصكامثمج
يحشونوسائعلليونابمنلماذريخانثبهذالوالعبرشةبئبثماوادةطراحذبعدايعشص
يخهاعقىوالجداكبدونهسيةقيخةاخذاخارفياهـذاانكلانمطاولبالصذاكفيبها

والالثهـطكميعرفولم4القدساهعناهلملوشبمبالبايوناتكاتاقدمدممط
غهـرايوناناليرفنالهوالدومنخراجنىنءاويونانيجنىناذاكاحمانما

ايضاهميروسرأشطفييردلماذبالهيالنيينيجبيافىاسمابدلايفثايهفيلموال
فقداتهاوصفامحيياآثارمنااشحفظتبالدبضعةانالمقررومن3األذابمر
لنيهمهليعاجمااليرطاالرناوهـددااللبانيينببارةالمثهودالبافىمنبرابرةقعم7جما

االخافألنرسأنهنعحابةالمهاجمينهوسمنوتائفتتساياباسمبعدفدممطفجا
واديالىرحلوقدااللشويحرثونيزرعونمملةاالصليوندالبافىنءواسى

الحملهذانفسهتخضعلمهئصيوصباسمبسالذيسيفبز
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كورتتبرزخواابندواجتازجبالمنالدوربوتخرجالدمرمنردحبعدو
شلبقاعهواعهويختبنهنرهـعتاافالهاطمنواواستوالموربالدعلىواغاروا

عوملوكهمقدماكهانوىويرروكورنتوسييهونياواركوبدياوهشياالكونيا
عروشبهاالىيبدومالثائريخوءارعاياظبهاييسههيركااالمعبعدفلاكلهينالهيراكي

اكالوفدالدورييننالنالءقدمانسلهنانهميروناعارطةهلوكوكان

حةنالمواهلزراعالىالدوربونعليهااغارالتيابالدخلاالذىالثعب

ابلديامقاحلحةاطفكلىتللثنيجنراللبمحبعاالنااليتوليينمنعابةاسولت
المورةجزيرهشبهشاسعلىاظضوعجممننعابشىكناالشيايونواخهالالربفي

االيويوتبخااآلشبايةمدبنةعثرةاالتتيواسراااليونيينهنهاوطردواالمالمط
رناالثيعرفالعهدذاكومنادقدهيزاضهابوامتزجواااتمقاطعةألىالمطرودون

تيوشىوراححاشحب5عدمناباتعمانفصلتثمايونيأشحئااييهانصاي

اآشفيالنازلةالعصابكهذهافدهنونوااليوالبهرمناآلخرالسيفنيضثرات

بعدويتكريطشافريرةجزبونراندوواخلبعينهةالثاططذأكبعدنواسثم
بيةالجنووايطالياصقليةونانايأخرزمن

اولردواممنالشمالثءالنازلبئالجبالنسنسلييئبالدوريرادالدوريون

يذكروالمورةدياكروفافىيةالجنويوناتابالدالسهويوشاططساخشعرا
اوهـفياءايارططردفدهيراكيمالبطلنهناسبارطةمنملوكاانالمبرونءهو

عروشهماعلىوضبومبهجآالبطلهذافأخافىالدوريرنفتغجبالههنيعغمتمجثون
راشتإإسامنجياالعصرهذانءارضهىاوديارلمواصتعفانالسعلىاغارواثم

رجمالمىفضافافةواالفقروحياةقالجوصظفبالبمونعداجساههومحةوقوةالهبج
االضطرارالىهاطليقلىاهتمريعنروالدوكبممالىنصلالفصيرثيابآيلبنوناكهم

عنماذلبعديوناناهااقىولموعنادهاعآتهاتحماالدفاعفدمعلىاابديمونان
نصغيرهمعىأمنونانيةاينياعقوهمالمتوحثةاالجيالباظإلقاحتفظماولذلكالمجر

فيئقليدموالبابالراالهفزاجنيستطيصالوحدضالعلىالنهصكانوااالهصارتالمى

اخاإلقبمهنازع

بعوالااليونيةباالمةآياوشاططوالجزائىايماشعهبيدىااليهنيون
ومناتجاراوجارالممنجشببئالدورعكمىعلىومايخةاهذهاءجااينمن

الحضارةنيمنهبمأعرقهثارقةباسكاالحاصئفادواهنقتهذبئاالنهميونانجاعثممثر
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والخههايينباآلشاوالمتزاجميونانيةاصبفتههانيضعافوالجهماخظرامنوافمبسوا
عشبعبشونوبالصناعاتويولعوناللمالىيميلوققليألاالاعاداتهفيءهونحونحوا

المثارفةمثالعلىاالذيالخافيةثياتايلبونويرفقونهوأكالايمضغونالمرفا
يونييناالنرلدوإنوةاالمعرالمنباينانالجاناوالعنصرانهذانالهيالنيون

ولىلالبوييناثييةواقليمربينللدواصبارطةفافليمواقدرهاالونانعناصراشهرها

يطلقمجهولاسمومربااليوليونيعزونوئيناوالدوريإننانايبمناالعظمالسراد
مفوشينوينديوفوشنانيينكلايويينمنأالصقاعتالمثفيلمفةتضعبمعلى
جمونبمرلمئتدممنحالمورةاهدمنواالثانينسطىالىايونانيةدابافىااهد

نجاكاهذهتبمتجوجمهيعرفونالوهمبدالهذاكنذبهفواعيالذيننيينالهيافىباسم
حعدهاوابوننةهيااوالدوعطسكاناروسدإنيقويناخبصعلىذلكنحن

انانايوااتمستحمر

منمفامبلفعونانادبا3محنىعلىنفيالميافىيقخرلمالونانياالشمار
لكافىمذههنةعلىوكانترهالمجأواالنحاجمغفيبلدانااانزالمدناهانطوارية
واقريطقالصغرىآصاءثاطيخبموعلىاالرجيلجزاسجميمفيوؤانيةايالصفيره
العيانيةإدابااطولعلىيموالقرالقافقاسدلالىالالسودبالبهراحاط01صفيوفبرس

الىيةالجنووابطاياصقيةوفييقيةافرشايروعلىتجراميافاكاذوفةرافىباراوفي

واسبانياافزءشراطي

منايكثيرهفرونمننونانيةضعرأخاالمنمتاريبدأالمصراتهذه6اضا
عنصوتجتالمدنمنصأشعقتراتاوهذالخامىالقرنالىثرعالثانيالقرن

ونيتارهقفرةاساكنفيالمستحراتقامتولطالمااابولاوايويأاوتاكاندورجض

تجارأوبحارةانثأهانالمعباالتحادوآونةبالفغبمسستااخرىهوالما7بالد
باصالالنهاوجنسهازهانهاوهاختالتكلكراتاهؤقتازتثردوناومنفيوناو

وناتحراوالطواريوهاكانثاتةاعدقمفىواحمدةدفعةالكوانهاعامبخلق
مجمونضآعيبقمةبزراولمصنيرععاباتاحدبعداحذالجدفيمجلناليونانمن

ايوماهبمفياالوريينمنءريالطينعلهانحرعلىمدينةبالتدرجتميئهساكن

فئويىواحدبمورئيدواةبوتجفييفبميمففيانروتثمطالطعلرليعن
االخبرةالطبعهفيفعولبضعةهذاعنامناخرالفصلهذا7جما1
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طفياديناحتفااليعد9المدائناحديسيرتاكاناحديومفيالجديدةالبلد
قدسةنارايخةبوفدمباكابيتاسلوهفدشئاسورألهاالمؤسى

هذبعضتأسشفيالقليكةاقصصامننقلممايئفيحادفثراتئقاليد
مديخاراتيهحفيةوايكاطدتةالمسنحمراتإجنوبينهافاالكأاوجمهالمسنحرات

مدينةاحالياحراكسينىايرمفرناإالغالبالالدافىجماةفقدبهةالبداسيليامى

ومنانتهعرسالىالفايينزعااحراهءفدتجاريةععينعلىىالصضآسيايفوصي
الجاعةارسنترجملتقدمهاسآحاهلةكا9اامالعمابعدبرسالعرتدخلانالعبهذاعادة
اصمااهنبالهاماكاناهذاانيقوأنإرنحوهساومدتايونانيأامانفتكل

بانلهوسحابنتههناجمينىجزاناالالغاليعيمالىهنألفاكانشوقحايمنلماذ
ريحاالفارسيالجقانفوسىاهاىاراثممرميياخدغعلىمدينةورفافهبوشى

ابلدوغادرواابدموحليمياحنااواثةاجمئقلمفنمايعدفامعامدبنت
المادوجمهعلىعاتاذااالايهاابعودواالانصفغيخرعخدوإدتمراسفنهصفيبنهاخر

مقطألىاادءودةهاحذاهعثيميموفدجمعتاصبهرفىقرهااالتيةافىديداط
تجسوابعداتمرسيياالمومحيواحتىبابالهدابااهيئيثفلوااالقرنامامروثر

واشووامراواخأطركينطهيلتينةنيوتااليوإسسكصةوافىا

يقالوفسرابناخههوبهبناوتزؤجماالرجالفذصراآسيامنناسيقطنهابلدعلى

ازواجناإتااليادييانازواجخنيماطعامااليتناولناتافنسااكءهوساز
اسستنجقدافريقيةفيهخةبخرهاهاميلتءنابهاعندلمجاقربقيتعادة

بذلكأمرواالذينتيراهديننصنةمنهووحيإرلىناالمعبودمنصريحمبامر
جزيرخهمكانتسنينسبحبعدافىراالهـسذامماللواثولممجهولبلدنزولمنيحاذرون

أالطواريوحماولمنهعقاتابرةالجزظكالىساابولنانفاعئقدوالمجفافخةص

ينعافضواانبعدوادفرعلىواصهومواطنوفداهييهبرجعرااناانفذوالذين
مدبنتبرقةالدهىابديشوحلنواانالحالبهيااتابخحاسبابايوقدخانتهمرالجزاحدكلني

رافيةعامرههدينةهنهانف

كلفيجمديدةمةحكىتوشسانةطرارياهذهشانهنراتاخطررة

كانبالقاطالبلفتومكذابتةعغااقعلتالتيالقرىماالتخفحوالننزلهنيم
هذهمنفاصجحمئيراالسنقاللتمامستقلةهخهاكليؤدانيةنتيمحاطاالمتعسطالمجر

14اصقاعلهانحهاخرجثالتيالمدتافيتضاههلموفونهغاهفيآيةالمدن



ةثلمااايليفيياريىمدبخةفيانهعنلىوبصكثروافراووسكنخدبو
قتوةلفمقاقلبنوعثمئةمنخأتجؤفىجثهتوانكروتضللالخمحملللشرجل

جنبيدسكنو6يخةاسبارطةمملكمغيبقوكطاسافيوميلتصفيةنيبهوزهس
بالكأيدثبالنسبةعنرىبإلدكبراالعإلةاوماكانتاكبرىبونلنابطليا
للبالدادلمفررنالجعاليخكنانوحمدثليوفانمنبالطيارطالألهط
ساطةطانفةاخرأتناثرجالىيتهـوفينفسياباإدلميوينفيهنيبوره

هيرافلتطىوفبئاكيرسوطللتىىاوىدلحعميردسمثلثاهيرمص

وكيرهمجمىوتيوكرولمرخيدمىارسطوطايسطمىإنفيديطروودمونر
كاحمنواطترالنىبالدفيصحنرائف5الىهنقينابونانظلالمدن

رطإلبامتقطتحةلبخووايطااليونأنارضلنفونجرشهويروسورءكل

جارتهاعنمنفردةهنهاالعغيرفيفاعدتامزفيرعدديمالىبالبعروانولذلك
نثفالتالمواوتبالدالخنهايسليماصمنلربىاوابيرمنبرال

مدينةمئةكثرمنودباثمديخةءحدتهاتدعلىحعةهعاطعةهنصنتألف
معرةصورهأالةإونايامماحتوقي1لفاالهابلنتاصكراتاحصيتواذا

مطلراةلعاالهدلهذانرنامقاطعاتاصرنعفالتاوكياايتيهافاثاينابالشبة
بلكلعنهوتهابعبريمشأننةاولحنءزلربتأرعارتقدرميىلىممرت

دكلامنقرىقلعةلصالفالهفيمبصؤقرىبفعاورلحادولححلمديبةعنارهجما
البكنهالمالكهذمنوكثيروالجاولكتااوعرفاوجالهأاثانيةلكلاقلعةاوإصة
نحةالفظأئةاومائتانفيهكادبمذالوانهالباصمنأرفبغعةهناكثر

انهلىوللئقاطهاتقاتلمناشكواوالوواثعهااهةيانيهنلاوليالياونووئففلمبعدو
اصبانياصطوطواحدفعنذئةوعاشياواحدةآفىوعبدواحادحدعلىواحةلجما
لصةنبحةلهاتتعارفكانرةطللعإلماتبهذهافاالصيدالمجرطرفالى

واالتاناالصضافنظرلياميظرونللبرابرهيدحنهاللتىاصافىعنختازونو

يونانبااالنةالد

قولمبمنباربلىكثيرييناآلرقدماشعادطأعلإلناتاعنتدباباالرنعدد
طهإرشوصرادحهلالهحدبمينطووبامحباالزيةوالبالالنهايةضورلم

خرلفنعلافىكهللفعؤتلطوبلةمذهالموئفتخللطبعةفيآه
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الهيةةقوبحرهاووثهسهاههائهامنالطبيعةفيةقوصانايونانواعنقدرنقاه

هذهصئغةواصعلةانيدحوالماحاصربالىالقوىهذهمنونشواحم
المحوهذاعلىوثييننمافاآللهةاهذهمناعديئاعددعدواوافااناال

اسولهالطبيعةمنقوةهوربحىصبالىتجىودعوىالبثريةالثهواتنبة

كائنآاالسمهذاتحتاذهاخيولهرثلتخيالهصوسعةاليونانيينتحررولشدةبهخاعى
رجلرةحوعلىةالمحباوالمعبودثدنكانواالصورالبثريةمنالمظاهىابرنيحثا

ويئعظيئرجمآليصادفاتيلماكاوعولىماكاقوعندالمجاوشةهوامراعالطلعةجميل
حورةآشيلالبطلسعكصؤوفداالربابمنرئااذاكاناع4اابوآنيب

وممالهامتخزالجيبقودانواتينيهكانايىارانلهوحفهفيهوهيروصرفالجيق
فصارالقاهاتفزامالبثطاذبابباالرتليقرصوعلىالواالعتالجالمنكانابالذهب

اىيرلمانومادناكأاجسادقصوروثيائايلبسونبثراونانيوناياالربابوكان

فراحاريرالربجرحالمحاربيناحدانهوهبروسحميفصالصاعيوذكرمجرحعن

يدعىماهرابئإلءعلىاحتياراالربابهنالضربوهذاأاالتتيم

االربابتجيدايانئروبوهررفيسثأل

كاآلدمينناسصهالواعراترهحوواوالدبائأاقربابر6الثورجياالجبمم
ابافوتدسبابارأحاناساىغيربابارواوالدمبابارخوخىطبةرافامغ

اوانجارتجيبتهداايدميافيفصصوالموحواثثتاريخبابولالرتيوكنياباباالرهذ
وقملوتالامهااليهـلجاتوكانتدتلموسجزيرةفيولدمضالبماابورنبفالىماوا

يونانيةمقاطعةوهكسذاكانالبارناسجبلصفيالالدتالمثخربقدكاننايخافى

االربابتاريخاايماالجثررجاالفتخأاجموومنالخرافاتحمرهاالربابهاوهاتعزانجار
كانشتمليههاعلىيةابثاءحفتعلىوونانيوتايباباالرقيألمحيرناالرباب

النايادنتفقدالطبيةإبثروقوئانمججميلوخهاكااالقومنبمطبيعيةكوائناوال
هوارأتيرةجزهـنانالشاعرروسهخلواحدت6فيخئاغاونججميلةقاة

يخرحنقاويرنيوغيفايزيدحبشنلاالبطلعاىالىانتخهرتدفقإخدحهوقالرب
الرعدوسشلالمطربنزلزيوسالربانئقولاالمةوظلتوالجضثباربدطالحآ

واالرشىغوأالطالكىاوءوسماوسيلمطرعنعبارهاربانيغنقدونافيايوكان

فنيعلهالذيوالهرئظالتيواالرضتغللةالتيلسماومسامئاربهوكانالجلة
ربالىاالرشاربابالىالثىربفنكثيرةوببوداتاربابمديةلكلكانثم
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عناتبمعنىومجرهايلرخمهاالجاورةالبلدكىعننفعلةأالربابتلككانتابص
ثينةالربيوسأصبارطةربفلنىبهااظاعةهعبوداتهاربهادمقاالهلص

نابر3ضارباناواتييهاصممحتربانواحدففينيحمنوبعينهيوس
اباربتدساالربابكانتمناوفماشاهدانهباحأمنبمانابالدرأفمناحدزكر

صفةاالآمؤلهةوممطاالشماهـاكةوالءغبياغابةوالمادسنلكتبكنلمالمديخة
وماالجولراهلمنناسااليعبدالاعنيرالمعبدهذاوربماكنغيرهافهايثاركهاال

العرفيمضارغبممزاره

الجةالعغيرةةاثياالريابائففوقانايونانوتمابميرةباباالر

االصمبهذاالمدعووابخرواإلرضىلمحىطءلمابهيرهيمياباربضعةهقافيص
االربلبهذمنصتمثلىنتوءأليهافنهتفرباومزارعاصمعبدنهفيصلها

النقربفينانحمفةبماهااشزأالتياالربابهذدكثروهاالطيعيةالقودأهمت
ثراالفرنجدائناطصوكطوشريناالىهافيتعلدلالجاحصيتيارفانكايى
اسمائهمحقيقةيكانيةالبابأر2باسماباباالرهذحونان

أيانؤدنيلربورناهنرفايننهاجوترنهيراالممزىسسز

ةالمريخبرأيخساسنيالجنوكبننوسهكزعطاردهرمس
يهنافىزصونوسكربروتهيثانفيحيرنبثعنيدولتبوزتأرعرذافرودت

بلوتونأهاديثيرزوبرفونهبريبىسيرديمتيرءجمبيل

المابدكلفيصتعبدنتالتيءيباالرباهناكعروهذباخوسلنزوسد
اتالصألنيايهايتوصوةالج

اهموادواتمالمدعوخصائصىهندهيئتهباالرهذمنلكلباباالرخصائمى

المروفبظقهولكلمهمونالنقاهالومكذايونانابخاهنالمؤفونهاصرأهكذا
اربابتجعونةوذدأهينةبوظائفويقومالعالمفيبهالخاعىمملههنهاودكلعابديهيين

ذاتءكراحورةعلىموالثاجنهفارببامرهفبهاشىيئوالعادهفينطيعهثانوية

ويالحسالحعدرهاوهخيحمارا8تلىرمخاتحملويقائمةماتبرافبنعينين
اسةودالجبةمنجانبوكلواالختهلواطكةالنقءالمحاربةعدم

الثةانجغاعىجعدادفورهعلىمطرفةبيدهاالرحاماسربهيفيزتوسومصل
كنانةفآتحملىهخخةءاعذكأاريىعتتبةالىوانالعاعقةينظانهمموأوفي

ربللفنلالبالدفيانهكنونافيابصازيياثاعريتولاأ



اماواتمالصيدالغاباتبةروقيالجنياتمنةرعستصيدعاالباتتطوتفي
ربمواخرىاعاللهالخصبةالمطرربفهومجنحةخاالالبأفئلوهالذىهزضى

يمثيوالموقباردلبسريةالفصاربوالسرقةربوتجارهاربوواالماكناالسواق
وظائفعدهأبذافييؤاوللربالجواناتيةقىعلىيقومواالرباببينالسفاراتفي
اصلقوعائذالمونالرتاوتشابقابينهاانمجاليرناناانغيرلفةمنجظرنافييالغابىفي

الحملفقدهذاومعمقرهفيتجكاشبهباباالرهذههنصوزيوساالولمب
يطلقونافواحدهايدلثلهايابالتصادفيرالتسالطجيعةقوىجميعاتايونانا

العالمنظامتسنيرعلىاتحدتاالربابانففرضعاوالعالمالنظامللتحيرعناراحدالفظ

كسوةقمذاجبااليونانيشمالفيترىوكنتالجمثركاةووحشرفعلمموانهعن
يتر7طاالناساعينعنرةخالىأكةاهذهلىاالولمب5يابثيمحداليهلمبالثلبم

بئنوررينمتتيخئمونجلساخىيعقدونبااباالرات01اإااتوالضبابعليهامن

النهالجلساتتالمثسيراعالمثتريبوسزوعظمالعالمتثفيبنفاوضونيمماوي
يهزلثالىوحوروهالصراعقيرسلواحابافيوياتوالىبوالنوراصماارب
سافىدونةبارعاخعىالذدوهوذهبمنعرشجاسا7بيظلحيةذيمهاب

يوسزإحاالمىتاعصفيةالمقاوبادرهاحدهامنتبدرفاذالهءتخاهاشولذلكباباالر

جمياكعلقوادحبهفسلساذالسمافياعقدوالسانهكللىهوهيرمابمرهواليك

االرضالىزيوستجرواتالالجيذكعلتمفروظااقاتمبماربموباباالرهعاثرانتم
لمجرشاوااالرضاليءذبفاناطاليءلمسا4الىجذباأتاذالردتساوعلىراآلالماثوهو
والبثركاالمنزاةشاعلىدمتمامملرمحلةآهالمالهبتىواالولمبكةاعلقه

داواظالسفكالقسوةامنبباارامعظماتلدوةااياوحذانيةالورجياايئأبآد
نصافة11طورعنيةرواعماالحفيهةاخبارالهمفاخترعواجمانبعلىوالسفاهة

تكانرابههمخوتهلحرواروخفرهاطنجسوديتافررتواشلحتابزمممهرهيس

بينيبتاالمبمياااذائقدجمبمفيتساهلنداخعشاعنالينفكونبحيتالمجب
بمآابالىاوالدهايحيىابراتالربراكاتعافيايصعبلماايمثرةثيبةةهئ

يةرو8ناالثئالثبجالحسدفياالربابتالمثحالهننوممزقصويمزقهص

كضبتجلبالنهااالخطاراعظممنالعادهواراونانيطاصعاثةاغاياتبلغانان
افصعهـايهرونويرجميئناحموإنتضاموألمغكبربةاتدعواولذلكحتمااالرباب
حسدبوتاخافسيسامجزيرةاهلمنالظالمبويكراتىانذلكةمثاالتة
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بفالقاهنفسهمنكبيرمرلهذهبضاتملجككانوحولطولذغدااذالمالرباب

يخةءةعكيرمذاتلولمجراتساحفراصيادانثمءبالثقابةفرسعادتهيمونلئالاليم
بعدلحوصرأاليهدةالمميبةعوقيعلىداالفآشوبنظرهذلكنبميخجوفهاخافوص

هاصاالهممنوحظنالمهـاسعاثةعليبونانبابروعافبهوحلبواخذمدبنتهفي
فدوهاالرباباذعنقافىاالعنعاريةيةكانتاليواالميثورجياانبهذارفش

ياتالحهذهثرواالذينالثراعلىوفيقواايوذانفالسفةذلكقالالناسسيئة

الثاعروسههميرروحفيهفرأىحيماعلىاظعمطهانرسفيثاضهيذتااحدوبمر
االربابصااهانتعاتلمماعؤبةدعامةفيهدالةاعراابودسازوحرثحرةفيبةمطو

نيمانشأنهامناعاآلبابرالفىنشافديودسوازوسههميراتوقالكسبؤفان

لهاكاتبعتيوالباجسادهاافييهالواحداعناكعليهماوضنارالبضبيناعار
نحوالصنصرركالناساتواشطاعتايدواالمودالجقركاثتجولهذالثيى

والناسابقرواكافياابادبابراليااولجعلتااصادشبااجساددابر
كأوالعدلاطمنهوهـكشنوفاتقواتفىاوجدوتآحاحسااشابابرالاتالىيذهبرن

دالمذاكفيعليهكافىامامثااصورعلىاربابولافىاليونانجلفداذنتج

فيامخسيننجةعلىمحسارواثمبابهاراتكذاكجمينردينينداضصفاكين

باباالراتارفيواكنعنهاعازيخنطساءالمباديهذهثتجزلمنءفإخايثاماخا
تنييروايجراوفىالحديثةاالجبالاهلأخذهافديمةياتبحمقررةكانتقاخا

ابغيرحالفيطافظةااجمدادهمبابار

ابطالم
سلطانذاتروخاموتبعديغدوهعروفرجلاناليوةبالدفيالبطلحصالبطما

مماجمالالولمبفياالبطالاليعكنثمفننصفةاهخهاينالبليةبوالىلهئتمواال
ثريةسلطةفوقساطةايضتاهذاخوالماجمعلمالهاومرنثيدبرونوالاالرباب
استفاثهابابرفى3عجادتاليونانعبدمولذاماعداخيهدكونواحبابهمبهابيؤن
عبارهوهوبهاضاصىبطلهاولاالىأسرةاوقبياةاومديةهنوما3الوتفرحمابهو
القرباتمعباايئاوئتقدمهافتعبتحمهـامحا4اشباحعن

تكدتءايراالصافىرتاشتدةاالبطالءهرالومناالباللروبخ

ضلطةلمقةحألبعضمانفيظثوالوامخاممنونواوليىاثيلهلأتاالعي
وعولىوثوروسهينثللهاصكلياتالءامماإالبعفهمولجساديبيراكشه
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باباالرهذهمعظمعاشوفدءقدهااصتاالىنظراليمينظرونتهمعبدانغير
منكاناوليزاندرلبويدأسثااعاوكاتريراكبمرمفداالكيانمنبعفمو

اهلوعبدثرعيئهأكاوصوينركوليهويخلسرزئينايموارسطويمقرأطادالقو

نبمنانالإدالدفيزهانهاهاجملالنهكانفيلبىطنيممحماحدوتونكردينة
لهونسىالمهالبطلنالبينيعدمدينةوبوشىءالطوارييقودالذياكعيم
اآلثينيملياديىوكذاعنباتوالقررالنذوبانواععاهاليهصبونيئقروامعبد
اهفيبولسشدفاعهفييئالذياالسباريدأسوبرازنراصيمااعالمنهديننييعبد

اللدمزسسآنااعبرهاذالمديشههذهفييحبدكا

كأنمهاثجدفيهـادنجنالتيالبلدفيساكنآالبطليظلصاالبطالحفور
تعبدسيسيونمدينةنتفخقدالمهذاميرودشوحفرقدالمجارفياوقبرهفي

جباريهيئىارتاولقدلهائااصمصلىمةالهإالساحةفيفاقاكأادراتىالبطل

طردفيبفدحكاناذااءدلفشهاتفيسألفراحالبطلهذاهنمجلصانسبسيون
بقطروقاطعلسوأنهيويجنامالمطادراتركاتانبقولهالماتفصفاجابتىأدرا
عظامعنمجثيبةالىفبعثالحيلةالىممدالبطاذاكيودانعيينيشطعلمفال

مملانههيرعدشقالحافلباحتفالالمدينةهقبرةفينيبروجطااعممياآخربطل

تاكجلثمواضاهصبرهلهفنلادراتىاعدالذامنكاتيالنببىالنكذلك

وسافىيقئضرراحوزادراشافىتقذمانكانتبعدميالنيبالىدمئةروذالصاالعياد
الفرارالىيركنإتافاالبطلانايونانيين

اتاالربابومعفىويسعهماكافنياالهيةفزةالمدبطالاالبطالاخلةملى
هالنةعلىههصستيزيثورباالعراخطأقدوونتاثزكاوالالخيريفعلوا

لمحالاضهإبمفيراالصافيردونحوماعلىادةطرالمطبهاءيالتيتلكالمثهوره
مخابحدربةنصفصارتنةهيافىانيزممونوابحيرعادعنحمالمهرجعاذاحق

لبلالحاميةاالبطالانيدعونوءبالدوااتبعتهثمبدءباديءااباثماعيفارسلت

اآلثينىالجندزموقداالعداروغارةهنجاخهاعنوتذويباعةءااالثبعنهاتدفكل
صاع

بسالحتدجوقدوموششااثينةبطلتيزيهماراثونحربفيصفوفهمبينارااخهم

يرجزهليمفيماهخىكانااللذانويالمرناجاكىانالبعالفىوظهرسالمينةحربفيالمع
طعىجموقالاليونانياالسطولنحوذراعيهماباسطينمنياذروةاعلىفيسالمينة

هوفقلمواياتأحدمحروفيوهمقهرواالبطاباباالرودكنقهرناهماذالفرسقهرناوما



وارادهثيبةوملكثينةاملكزارهالموتعلىممثرفااديبكانبيخاتولىألىادب

انفيطلبطفاجابلهاحايمبطاليكونرضمافيتدفنخهبمبتركارضاعلىحمألها

هذانيالنفعهنخاألهوقيبمداكونالانياللوكمماوفالييئاآلتيبالدفييدفن
بطالانيرىكانبينالمحارمنالالوفارفيهئقاالريهنآكنآاكونبلاقطرا

اجمحين9االجارههوالغالهذابأسيرهـوبرمةجيثتايساوياواحمد
دهجالها

والطولولاهصلهاماعلىواالبطالباباالكانباباالرعادهبد

ءالمرعلىيثونهاانالخطرهننفبثامرناتحوالسبايراتاجماعالناسفيثرونين
بالحثراضبهكانواانهمالىالقومفصولقدواحدةايدواياهانيمونواالحقلومنالاء
الحبادةنثاكالفكرهذاصكلى3بعنياذأيرخوتخىاوشاواراذانمؤت
افالطونصرحوفدرخاليلاالرباباالعمالصالحاتيانعنارهنتبم

باباالرخاالعالالحمبصوالقيامدالقولاالضطاانقاليليكاالحاميلى11
وعكهادابافىواصةراانجاحبهاالتيوئالتقهعنالدوفياوالصلواتفيإالكات

آخرفيكينوفانيقولرانامعانندذشالثاوشقعيقثابهالذيالقاهو
يرضونبلفقطحاجماتههفياليهميفزعونفينيرضبالباب1االانيةالنركتابه

بسعاليونافينفوهيثافانهذابدشباديفالدياؤيمانتإنجأحاصبوحمةفيسميكرصةممن
أبوينكهناصقالوهغانممناغذلكهقابالدنىمنوإخالباباالاسترضاشفي

وارمعجاتيتفاالنفافييلطوزممنذنةثيراثاسجاجاكمناحرقتقدافيلمحبرده

ولاضدائيغفجكمبسغا
الثراطفصكعماطفواحساصأالربابهمااناليونانزععطةااالعياد

7حلواوخرآلنالهميقدموننوافاالنسانبهبترضىماصامبالفعنواولذلث
اتالمعبيتلككانتاذباعياداكرأتاومجنفكافصورلمنوينئئبولخاوفاكهة

عارةنوماعندناالحالهوالعدكاوماكانالجا4ظرواكاالفرحتحبسيدةبائاار
اورادجؤاالتضدوتااالممالعنخالفييفربدييآلمجاالابلكاقافراحع

االعيادبهذبسريونانياكنثمفنبردافىماسداالشغاروكلرسعلىالمسرةمظاهى
نصيدفي7جاوصهواتهالخاصةباهوائهياقااليععبوداتهالربابهاجمالالبهاويحنفل

مطاعنههنبهيهعونبماورعيكسالىيدخلنااليوسنانابوكالمحبياكراقديم
رقصهمووغناهمكودهافى
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دقامالتيكانتاتالمميهذهمناالحتنايةااللعابتتاالحتفايةاباالله
العادةفياتهاوماكانتجمهاهحبييمرمبهاضروهنضربمديةثنبمبىابلالراعظابم

ءجماجياكركيهبالعابيقوموننعافتدعمذاومعنرطنهاابناغيرالمثاكتهائقبل
االلعابوتدعىينانيةادالبافىمفاماكزبعة11فيذلكاخهاويحخريوناتاناش

اكراسنينارجكلاليحنفلطبياإابالااللعابتاكواخحرالعضبعةاالر
بهوتغصداإلاللرافمنالونانطاطر3دفيأتيشةاوايانهةوتدومزيوسالمبود

يوسزالمعبودالىاتلىابوالتقريخادااءتقدكأخذوتوياوالماهدالمالعب

حولاالقدامعكوعداألتيةالادثتارىتاغبابأالروسلاخىا
الجبارونيقنزحاباكسةعنعبااردتالنهرألبانئاتلعنديعرفقئاالملحب

ونيرومعدنهنةبصالنعذاتوبنذفرنخراالاارفالىالملعبطرفسجمخرنو

وافوعفيسباينقاتلودادكفاابيماصءتمواالبدانبدفيألاإبقانلوتواخراب
مجرهاخمفةلمجاتالجدارطفيتجريشتحتيبسابقةجيىمنرسبضورة

الغارفيناثهـيياكايخإأجبتهرفدبذزالقرلجسنمصباااللعابفبقضاةايتصدإببمةا

نقيالىمنخجاأنأدبفىأصةعلىاسدلمىالم5الناكأباسبمالصالبعدإخاديا
كرواحماثحلفيخرقااخرقيأروغاارإءااسنقبالاحتههسنضاولهوفق01جزاغ

حمنيخفرههالتعبىاخرصاالباااجمادمناربعذرخافيمربهةتقلهفيقباتبه
االممالاصنهنامااهةااتالمفيارعيناقالامحنايومانعدهالذيالصمريعدهذا

القدمارونيالظنعراظشمنىايخداكأقيأإنميمتالمثعراشاعغلبحنفلبدالهذاكعلىواوالها

يوأفيىراغدياألوراسواسةاعداتولىيروالمرألباتسباقفيالمئاطيعأظمفيكأ
تااضعباشاهدفلماالظافرينحممةااعيزطلىهاختؤجمافدلهولديئواحد

فييىاذيهوراسبادمتناداداتميتالماالنحافةبااجمدعحاجمةالسعاثةتلكامال
ايديبيزاتورابنحافىندسابهوراسءذرصخاامعبهدبعدبمونانوسعك

كانتصسوسرقطشثنةبةقواكفاولدبهرؤيةاتيوتاتانااوأخاخوهوفيودديه

كانفقداطبعيادالقوةجمبهااناليوظنمجقحذاوعلىاالرخميةالنعادةخوذلك

لجسدجسذايخهايصقاتلونالتيالحروبفيالجناحسنممنارالمنافوى

واالعاداراجباتظكءلقاكبيرةاعااللمهباثءنيرجماليوناتبرطلىهالفأل

اوتقيهصرواككأوالتاحايةابروداغليهىونجدتساتحميبوداتافىنتطنالخفاالت

كانماوهذااالسايفسهلدنهامنمةشاولهاشسليترفعونالتياثواكالمعائب
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الخطربببعضتخنانالمدنالحدىاقتضىاذاكاتهيرودتسقالبالفاليد

مالىنفاومحآلدمعاشحواهالتفاةولقداثةالهفيمةعاذلكعلىاينقدت
فتييئسوىينثدلتويترنموندلفيىالىجهمبعثرافتىمئةمنصرجعنميمةافىمنينالم

كانوااطفالعلىالمدبةمدرسةسقفقمضاالعهدذاكوعلىباربامائرموهالث

األهاراتاعدههئقوعشرثعددنبمدواطضلصرىمنهبتجامقراايتعلىن
تيرالونانيوندكانااكهـسبدشإتتءافاالىارسافاباباالرفدمالتي

باباجهصالربهابونإحقرالتيألجواناتاحثااحالىفيفرفقىالتيجرروالطاالحلألم

هذهصرتءالمرحطهاعطةإانىواممرفرالالىمنعليهنظرميقعماوكل
نيسياسكانبتاحقإلةحماةثنيموتسحادفيهاإلمةاهاراتاالمورالطيمية

بحتاالربابانفظناكراخوففعهاانتنفيأالمنجيةبرءتينياالالقائد
لجسياسداضطرتيةاخراألعمالامنبد1بداهـاشتهاالاناآلبجنتنذرالمجيةبهذه

دتفاالربابلغضبإلخاثالقرايقدموحوبهمايهفوسجعةاالنئظارالى
ثينيونااليرواجيثددواباوااسعلواحاصنةالمدينامالنرةهدهفياالعداة

يرفانعديهنانهذالمثنيباسأجلههننجواواحداحرسولىالنبأهذابلنهملما
بصودةالمعروعةالعوثةغضونفيخةهةاتءهنهاججزاكبالظراكراءاخفاان

االملالض311راها1حذهإلمتانثقفامانجدهفينةاقائدكاخطبالفالعثضآ

انجيمقاالترقاخذعلىجنادافىاإحدعضباباالرخعوتةاجفنااوالمجدفىجعانارطيد
بنقمدكالتذراالتفىضبيمضففيالفألهؤابإحثاتبالىافيعرعويصلى

متناسالمحنراأثنحزبيابهلءنتنمامااالبعثاذمحاياريوسر2

ترهصوتبدعوههنسؤلمجيبناالحافيالىبكانالضهاتف

ربزارءلغر1فييخاساظاعليةمننالداحداناعلىبلصياةشارة11الالمؤنين

ىضوانكبالتالهاتفهعنىمبيمذابجمرنونصاغيئلقيخابةأصينشدون
بواتهرهمبالعيىالهاتفينااخةجملةآسااليوناتدبامنرةكظكنامافي

ددنديصذتاربنجاسراباحباسشفيودلنهيىجمرواباألدمندودون

يخدافيىاابرينكانإشبرأدالمقدسطلياخراشابدويرينالمضطدعوةمجيب
بهبعتاربانتاليونااخننسيمخركمقراباشتيمنمعبدهنرةمغافييصينيما
عبارةبوأالرلضقعلىثمهااوضولذاوجزيوخرفاالانساناستنثقهماالنه
االلهاموتقبلمقدسحمامفيخمانبعدثفيةاالتلكعلىتجلسبيسياةأمراعن



ى

بمتولنفواحمواتتصرختدأحتىعياالمجركمنءشيخذهايااناألهوفا
يستعجاغمنعلىشعراويقمههاحمااللمجئاونيجلباكهءفتلقاهاصنقطعة

يجباذاكانمماوسيزاالكرساولمامثؤشآهلتبئاهذهبييامنباليهثافنق
اتثمعظيةكءيدسيزوسصانبقولهابااحرئاالنرسعلىيشهرانعليه
ثقةالعبارطيينكانكريزوسمملكهوبمنهاكانتاكانهالقؤضتجمةمملكة

اليونانيينسائىجمهواقئدىوفداستثارخمادونؤتهيسيرونبمونمالماهبابعظ

ارطنيالمماتفبعثدلفيىتدهكذا
حموهاجمعيةاليونايةالسثعيباعيانهنرجااتناعشباكففكتيوتيااال

دلفيىفيمةثص5الهذهابنوبتنفطدليرقبربحمايةحبآاالهفكتيويا

كانالنهاالفيدهدنعيهيخثىصرالمهاذاكاننيوالنظرابوينبعيدلالحئفال
اقريهاالمدينةولجراقماثووصدبوهبغانالثوصرندعورمماعظةثروهيه

االمثاراليياالعباناولئكطيفاعلنالسادسالقرنفيإئمينةازاكنوهذهدلفيمىمن
نوهدهتسيراخذتفاهـاتساالمقدسياخرقاالمورالمحظورةاستاحعنحرب

صرباالتغنلمإكانارخمجفواارشيقبغنهابغواساعصها
منوةقيبهاتجيوتاالريماتالمصذاهبيخصانينبنيفادهذاوخ
فط01وياسيةالىوتبالةالويناتجعباأليعنلمانهبلىيونانصاامجلسأالوفات

إخيىافالهاتفاثقاقادوايىبيتنرواالحتىخيرناالهغبصثابديعلىضرب

وأجينخواالاتينادةءمطبناوفرخةب11نلهادلنيسكاتفيواالمفكيويا
اةأسقائمةأمة3علالوناييناتاتطضممالمهنهو

رطةسباا

شحبسا

عمابةظبمالتشرةالموجزبرةشبهنرالدونالجبالاهاهاحماالاالكوؤ
سرفإرخةهيخميقابالكونياةقاطونياالصامارخذمقاحاحتيافمنهم

ءالشعرااحدفدوصفهماوجباللئسماكطيتنعظجبالنبهعاطيجباالوروناس

هالبايتهاواستثمارهاامتنباتهاالمنعذرارباعالخصبةالربةالغنيةاالرضاتهالألبقوله
وقدعاسقكأالمهاجمبنلمجاتعلىالمننعةنظرهافيابمببةفائمةجالبينالمحصورةالجوفا

بعهمفامغالقدمافىنهاسخهرأنىبينالحمينةدالبلمههذفياالصبارطيينمنالدوريون



ومءابقاتإثالىالكريانانقسبموبهذاوحماليهمعيذمنهىوفربقلمرعابا
واالشارحيونالبيربمونالهنلونيون

علىوافامهاالفالةنيمنتشرةاكواخانالمنالطبقةهذهشألالهلؤيون

فىهطلقينوأيمونوافالمجنالتيكانوااالراضيهلكواومامجاءوزرااالرضحرث
لالرضتابحينمشاجرينارسطىالقرونعبيدعالاالذلكفيحماطموماكانمغادرتها
تهصغافىمنمقافضلهنهميئاولحمناالسبارطيلماكياعامينسلفعنظقا

ثيابلبسالىواذطروملمتمعاوأاصامبأسوحاذروااالمبارطجوناحتقرلمولطالما
االحاجناباسكرووربما9وارفاعبيدانهرايذكرودلباوضربويظةغ
كوموقورمجعردالهلوبيئاسبارطةشحرااحدتجهوقدالكرهنهم7ابناافرإ

كهضرباواعيااالحمالاعباثحتوئنئ

والفواالىاصمملىاوااجبافيالقرىهنهئاتافئةاحذهنتجريمونال
ثمرنبرونابارانهافلمحياهوريةالالموادوصنعواواتجرياامجريةااالصفار

نويخضعباسبارطةملحنجةضدونيووكانواابيدمرعحيا

رطييناالبسداتيطوالمجرينالمجوتيونابنضصاالشارطيينحمالة

مبلغيمتياناالسبارطينشأنفي4تماعندالحدبهنفىتكينبيقول
يومذاتطةلىابزكلتءايااالسبارطجنيأصاتلهنىررهسرو

اطرافمنالهلوتيوتانهادحتىالبرثمنباخفاكاتاركاشهاداتدتحم
الخفوعاياونالبيريممضاثمكالهكهنبخيناسااألسارطييناليتتهلواافالةا

امرولقدمخطهمتجقوتبحيثالسلوكسومنكانوااالسبارطييناتعلى
نجنقوأانمعكراتهمفيينالهيلىمنبهيرفيهامركاشحربعقيىاالسبارحليوت

بهـاليعرفمالةجهنهمارعدمذاوكانيعئقوهمانكدوهموبالمجاعةمنهماثتهرمن

المبد7ارجابهمطافوامنهملفاناعفانتنرإالثواجمذأبداعلىمواجراسأنفبافيمهبم
احدبعرتيمخبركانفيالسبارطيونادخالمثمالحريةالىاشارهوسهمرومتض
االسبارطيوتبارقطوهاهاليههاافعافعثرةالمضطهدوتحيئكاتءفاهدكليهت

منالقاوععثروتومعةالهيلويينمنالفمائاميقاباأسرةربآالفتسعةعلى
القئلهسائلنيأيممواهنعثرةاالصبارطيينهنواحدبعادلاتاقتغىصينالير
اعكراصبارنتفاضداعءأفوياافراديمونبانالحالفضتالمصارعةاعتادواواذ

اررأالدفاعفدمعلىجنثتاشبهاكانلهجمدارال
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ةيالر

هوردفكلاجنادههميكونوالدتهمهنذاالمةهذاطفاليؤخذاالوالد
اوجبتاحوالمالنمجلىعلىيعرضونهاشعهضعيفىاتوجمدفافاالمجلساهاهبهقىيو8
مزخذونبو8خميهمئنالجالثةالقؤةاربابمنااللفاجشهميمونالان

افداعهميةعاروحونفيرجماعةاوالدنهماقرانهركامعبونيروممرممنالسابعةنياهيم
القمبمنعلىكدسيامونوءوشتاحيقاوفايحمهوواحلءرثاغيشابداغىوي
ايخيرويزدردونالطحاممنيقلونواالوروتاسضهرمنأردةاإلاهالجفينبقسو

رجملهئةسريةكلسراياالىخونوهعدهم1يمأللالانيتاثواظةغيتموا
نييساطونووااليهفباالرصالتطاعنعلىيريدوخمبصهاايخيرزعيمهنهاو

انهرقشبالفهناتأشبعخمماتورتجاهامامدماونىحتىاريخيىعيد

ابقنتلانعلىمتدريببذلكبدوناخبهشاىرفعالانامثرفاوزفيريستضيثونفال
فادابهنيقتاتي01فيرقرنبتاتآالطعامعنهيمنحونهااكثيرواالالعذابمجتملواو

وقدقياحنياالشاراوالداحدمننبممبرحاتاضيمبالسياطيضربونخدعا

افنضاحعلىنههيالثعلبفريسةبطنهجعلآشانتوبهتحثيخبأهثعلبآصغيرامرق
وبالحرفامخاححنعلىالطفال21الهؤتدرببرادتنيفملتهواظسارامره

ايصرةواليمنةيلتقونالوثياجمكأوايدبسهضإتساةاتاغاحبتفيسيرون

مفيطيعواكاومالططعلىطواالاتضابأكاتاكلادم101الطيرصروعلى
للنظامضوموذلكيلقنهر

المرفةيثغلنهمشوالبيوفيناتهويخجبنناييناليىراماساةالنات

زيااألقييلدثبحيثالمقدرةتيجعبمونائهاحساميقووااتارطيرناالباراد
جرنوناولقدكابشايالاالالبناتغرارضلىالنبنبونراكاتثمتاالوالد

اطألصثاعىوعفوفدإلحرأصوالطعنطراالورميوالقفزاكفىعلىيااخماتههر
اصرحنمنراشوقدهنءراوائمالغباررهنشعومرماةالبناتكالمحارىفباكانت

هنواشيونذتءنسااصيماكنكنء
اماممضاالئنثنيانالحالفضتاذالجدمماةابضصظمةالرجمالجاةيبفيال

الىكذلكوبظلىنجدنجاسنههنعثىالسابعةفياألمبارفيكونجمهوراالعدا

نجظاماتمعروفةخدتتاتبواشموالطهوامنامانقياموصأعةءيااالزنتفالستين

ننسهبكلرنلعربيستعداالشاركليحاربلمفاذاايومالجندخةبمفيالحالهوكا
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ونواعهاعنقهمنجمهاطرافعامةحينوضصيروالسالحوحملوالقفزالحدوعلى
يمنىجندىارضأفهويحرثاتوالفيحضانوالتحرانلهبحقوالوسايهميهك

اههبعلىصرت8افييعضقانلهوليىمملحمنايبمعاطاحمتهعنمجدانعيه
يعدومذاباذناالنالدعمنيخرجونوالزصراازصرالطحاميتناولنطييناالبارفان

ديارالعدوفيجثىئنظيمبابمن
صفبقه3سرمخانتفالعيثرشظفالمحاربونهوسقاسىأاااليجافني

الموباجورمبسمااوضدااختزاالمايخررننواجمءوالحيالالمجبميمتقرأ
الحكهئةنتفالتعجراهذامنبتيوفدالكويالمقاطحةنسبةكويكالاباالفرنجيةو

الحذكامةسوىثيمالبرسالةلهاالعدوهبأغتةمنخصرعلىحاميةالىتبحث

1خذاتحاالقائدبهالطحهسايطرحاتاسبارطيأجثتاالفرسهلكاخطرواقد
اتةاسقطتالجاولحذهسوفيمتبلمآينةعلىكاندراستولىوفىا

االسبارطيونحماجشيحرصناخشارطيةاالشغالاالنتوالرفصالموسيقى
فيوكراهةواطاسةالىقارمنخاجمجمانبعلىبهوكانتخاصةؤسيالمبمنباضرمعهه

علىارمحسأحةالىاالشارطيرنفيروحيةحااالموسيتىضروبمنبواالسماع
فيرقصلجندفائدعراضاحعنعباررقحمهااليقاععلىيسيرونالمزماروتنظ
مةءابعونيويزهسدباليريكءاطدبونانببالدالمأرفالعسكزيالىقصأفحونالى

بالحرابوالطعنوالفرابمروابربالفونيسيروالقئالكات

فيتجاعتهنآثارواشتهرتالقالعلىارجمالتحبىتاالفعىالنساأس
فائلةارحفمنلفرارهولدهااسبارطهةاعاصقتلتوقدالمصنفاتفيمبمتبتبونان
البالدظكءأصااحمدىلتءوطا1اوعولمنهإيشربمجريالاالوروتاسخهرات

فالالسبارطةالصركتبادشعنه2اماةماهذالجىيمواكالتلهااوالدخسةان
الهيولنشكراآللههمداادفاكبااليجاباش

تالتربا

ودلريوبهاسملوكيونانخااائركااؤألسبارحلييناوالمجلسالملوك
نساهنوفالمدوكءفقطالصورهحيثهنبمنالريباتهذهحفظتصوقدندوه

دباالىنياالولىالمواضعفيالتصدرصولمويمرمونرفونيثطشهيرالمعبود
يدالحدادعليهارعاياجمغيلبساحدمماتواذااتينمابمنيالطعاممنلمويقدم
هىلفامرالنوابمجلىكانالمراقبةيراقبونهصصبلحكمادفيلميآعالماخهص
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الحيامدىالهندبوابمايقوهونالقديمةالغيةيالاامئمنتبينصبموعثرينةثماي

اليحكونوكنم
محخمسةوماسبارطةفيقيرنالحالسادةبمرايفوالمفتتينانالمفتشون

الملكيرافقونوهمالقضاياوفصلالحربالعلمئقريربهصيناطوعامهرصانتهاجمتحدد
الحربجعقمنالىعلىيدونهيرهاأبهيرلةالحراالعالحرصفيديرونالجيمزقيادةفي

مجمعونثممآرابائفاقهأيننييقررونوالثيوخخلسءاعضاينثيرونالحذدهنيوهم
اتالويطلبونالقرارهنتمماعلىيطلعهنهووالساحاتاحدىفيطييناالسبا

ئيايعلمواللةمسااحلفيئاققانحدبالهافتمهاباتتنفااالمةامايصدفواعيه
كانتالتعانداحالوانعالخضتئالتيقررماشفضانالحقمةا1اذاكان
إفدداسبارطةيمنلمافنحكةاسراتعدةمنمزافةاشرافحكوهةةالحكهذه

كيرماهابيفياءمعاالفبوكانوأرذلكاةالمسااهليدعوناناسيهاكاتمساوأة

البتةالحممنثشيلهميمنوووسنينالمرفيدعون
افاميةايةالجبفباخاناالسبارحإلساحتفظالحكمفيالطريقةهذهبفضلىالجيعق

الىاحمسفيانمااباباليخةفىافىخطباواالرنهضلصوالنقاثصونعندميكئتم
العالمواتراصيناليوناهنءلغيرالمتتينمنوضدواحذايماوالفرايجر3وحذتراالحروب

التدرببفيحلريقةواخسقاقمألافيطريقةاحسننعظينب

صجواتإسعاثايختطياننخالمبغيرالقناال11نيسيرفبلهماليوناقكانونا
كلدحفامثاةاكنهبوالناساحماحمتفرفىيئقدمربوخفيفةتجمافىاوالخيول

اواحملايواحدةايدنواجمانوسعفيولسافددحرائقتفرفواوقدارادكاخهم
فالقاتلةاسارطةفياماهذاجاذشازاتبارالىاالقئالاناالهووماالمقاومة

سارائتيوالخوفةاالعلىعفصاليغليىدرغادزإعهوسائلكانتواحدسالحباجمم
هسائااماالجسدمقدمةفيتجعلسوالترالساقتتيالطمافاتوالمسامي
طرتوايتابوباصمالصورةهذهعلىعابرويلطوورعقصيرفسيف
جوتالهذاقىتيبمثالعلىوشراذموفرقيسراياكتاالىهقسرموناالسبارطيينمن

ئيسااوامررجمالهببلغفىالعحاباتهذاحدىيقودبطالنففلنآلاالالعهد
سهكنراهاالتيبقةالطرعذهالجيقكةيوحمدانالعامللقائديأقىانهمجث
بجم2ابدلنونانبالشبةي

العادفيويمونمعافميأخذوناالعدامقدمةالجندبيخمقالجثىهصات
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جمافلفتدمجموعمنموثنينبعضمنبعضممتتارببنعنوفيعةثماكل
باخائفاكالاذاربابااالنذرسيلكلعنزهالجيققائدلحهوالمكبقدمووهصافا

يباغونصفوفمكتزوعندئذلحتايردروونالجدمنجماعيعداخأآلتفاوهالنية
عجنيخمالجسدعلىالترسيلوريالرعالمزتظااليقاععلىهسرعيئءءاعدا
هعافمحاآللئاليقطعيففونجيزمونمووببىاوثووموعكلاعالنكسونيعةمتراموصف

بذلكنجكمونبهفافكنفاقالجفرهادابماضاهمجىانجندىدكلوانيتنى

كثيفةمذمالعبعةاننملمجيالخرقهالىمجدانالعدؤكلبنعذوالمرصوصكالبيان
ولقداطوعتالثمثلهفردونناسيقاومافافىشهثبجيثىفلبةوكنهايمنيذاتهافي
جندمنفاكضةساعدنهصطيينباالبجمبعماالعرفاقدواهذايوناتاسافىفم
ةهتراحركتائبجافلوقازلمعااالحبامدجمينحلواحيما

فيالعدؤصهاجمةلئىءافوياخفافرجالندريبافيخىانجسميةالرياكة

البرازيحناجنديعلىكافوقحةالولاعاإموكيىالصفوفتالمثثل
تفاونانيبنايسافىيىاوافئدىابدنيةياناتازتارحلياالسبرتبشفناعالص

ادعيادنيصاحبهيمالماااعتباراسالموكنواالعةكافةائالمنمماألالريافة
وستداالصالمجراوالولبرابرهنبةابائيدالبافيالمدناحدىفتعيةمظا

تحيعاةعنيبعةمر4قعدالمإبهذان5ياضيةالىالألئالهنعبلهااذكاتةيونااضما

يعفرينلدزوفاعاتماتبولهنيمنبةمقرعلىاالغلبفيوممبدهاليزاووقةأربها
الملعبهذافييغضونافياناكانبناكلاشبهفهووالمحادثةالكزهةنالمذاكالىناسا

الحرابوضربطاراالءركطوكفىالقفزيبتطونيمكلبهايخلفوناالقلعاجمن
بطالصوالباردءالمافيويخوثوالجلدتالعفافىيةلئزالجسدطبوبتصارعونو

ةبمميتسصنويتباكابدانهه

يناتاتمراهذممارسةفيحبانهمهةطيقضرناالسبارطينمحغالمحارعون

خوارقابديمتمشلىانالىبعفموفقيفدنمماريمبواانتجونفالوصوءبالى
جملةيوقفكتغيعوكلاثوريحملاكانايطايفينئبهرمديةهننبانيقالو

برالحىفييخدمونالمعارعونءموالولقدكانخلفهاهنمميابانراكمةوممط
البديةفاتارياانقولنابمبهذاوارحوفبقياديعومونمااكثيرجناداالضعة
اضبتدرببمثابة

نموجاالفنالونىرايونانييامناالمبارطيونتعلماالصباوطبناعمال
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اصمنكانوالبونانبالدفيالمزيةبهنفوامنوجنداثدا4ياافوهصارعون

خععةالنرسنقاتلانايونانجةالثعوبصاشكلنضولمانءفيصمجزمعنذلك
كنآثتقخطيبقالزكاإالسبارطببئاتخاذمنبستنكفيمالمدةوارايةكأ
آناشقاقوايهةكصشاالهذا

انجنه

ياآلثيالثعب

منولدطاخمماجدادلموادوإحدةادباابذالكناماالتينيئفاخرهيكمياا
يهاجموهالميالدهممنبالقرالجبالنممنالعاضنااتجازوقدكاينرانالىهل

ابرفيناكمةيةعضضأهقةجبالمنمرئفةالمقاهذهفنالهاالىاييهادعتيبوقال
ءجرادنحلهاصلوةرخاعهابقعمالمثهورةرالمضوهذهاالفالعمثلثشكلعلى

شالميفىحاتجهالجفافاالشبريفاحما4عنيرةسهولثةثاالبمبيئولنها4صردا

امةكبيرةبتنذبةئتوموال

مننعبةوجدةعظةكرةقاتالسهولظثهاعظمفيكرامنفرععلىحآثية
ينةالااالكرويولتدسكانتاقطالقديمةالمديةامااسفيآثيةانشتوقد

نتفديدةممالعالىيئفرقنايبهاصكناضذوقدالجبلقةفيفانهاكانتالعالية

فينائفونآثينةملكوهومةزطجميعهامحتنجمعولهاهلكبنفسانضاتحكمقريةكل
يظلضبلالمدينةفيرحالميحطونطهماأنهمذلكمعنىويىياحدةمدينةبذلك
مبوآتيةويةواصارباتاعبدوأطهمانييدارخهخوتقريتهيكنهنهم

واحدلملكباجمهمضععاثةا
ءزمماعنهابتسعةواستعاضتالمديهةالسلطةفنزعتآينةرجعتقدآثينةثورات

ارقتذاكعنيبلضنالماذالجهلاالريزجمهذالمجهلوانامطتبدينصاكون
اثرافيضطهدثعقاثفيقروئاشعاطاآلثيينانورووىأيهانتناقليهابة

الدائنونببغودراضيمفيالجاوماتابامنلةالبدباقى4االمالكامحاب

ئهمحاحدمورنالىىالرابتوطيدحثااآلثينيونعهدولقدءقااالعمديثيهم
مماعوالكلفةئفليلاوألامالحاتبثالثففامعليهابسيروننقوالميسنان

لالراضميالفالحيعالكاثانماجحلجمباهعقمنعليههابوفواانالمدينيينكلمهل
بهداممااالمالكامحابإصفاهنايكمياكئبرفيعارالحينذاكومنيزرعونهاالتى
وقشالممدايخضبطبقاتارجالىعامةالسكانقسئالثمابونانيةبالدفيمثا4
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الفقراهاهاوتهشنبةعلىكريةالببالخدمةويقومالضرائبدكليسانمهمكلص
احدببزيتراسالىصولنبمذاآلثينيونخفعلقدوأظدمةالضرائبهنفاعنام
01صنةاالفطراببداثمالعارفينالحالمينانجائهم

فقاماالضطراباتهذههناالحزابءزعمااحدطيستيناصئفادطيستيناصالح

يقطنونامالحيعقارنهمكناتيهافيبادالومنبهثيرسكنولقديخةبثور
االقدهينبالكنوامأرطنييوطحهقطتينفاعطامالرفلمنالعربباببراهدينة

ميكناحدقيزانناءبيراناتيئثمانصنحئلفاتشعبانالمقاهدعةكدتلكفعارمن

شاطاةيهياهليخشبهمحناتهرباختالفاالختالطهذأمنفرونثالثةبعداآلخر

صدبدةلمةفاعجنياآليالشعبزادهكنااالتياورينبيرالهلثبهواينانببن
مالهنمةتاالخامعىالقرتاذاكانحىصآوثحركةايونانبالدععناممثرومن

وماالاتييهايقطنعننالعمطبقاتثايخنفاالجريفهاتاآثينةفياالجنماعية
وللوطنيونواالصافالموالى

هيلغمطرجلثمتيمننلمابالداهلهناالعمالعادمالموالميالموالي
عماثةنحوبعذثيوملككتيبةهضييخدكضءاالكنيااهاهوإولجكاالالمدغالفتر
بكادابوالجونالفضغليمرالدونييبقواانالمواليهوالهضأنمنكانمرلى
لىوصباغينحدأدينالمعاملفيبعضهجملوصادانهموخدملطعام1وطغاو

ئضماصبفهببيولكنههمباسيدمويقومالفضيةالمناجمالمقالىفينفيشن
الخدمةةعاتالطعاماالذلكجمغمنيعطهموالاممالمثمرةفويا8اايديه

ضهيعدوااندونالمجنمعفيتيعوارقاةعبيذاالمناعومعظمأابافيوالعاملبن
وضىعراكبارااليحترواونموهادهجئمامهالبهممالثومبانفسهميتعرفوقاليل

عليىاولشدهمسيدعارادغيرشريتمنلمىويكاأاجساددعوهمبماروتماك
واتصاعيمهنحرمهمشاانضاوانشغالمشافانوصيطرةحقص
يهمواتعذيبيطلبىاظصههبتائىفضيةارطنيينالحدألتواذاضربهمضاه
ضروبمنضرئاوممحرهاالهذآثينيينخالباعداهتاخوقدبهلىبماوايعتر

البراينلنيلواسطةاحنايعذيبانيهايزالخطيبقالميىسهادهالتالحذق

تعلانكبلاالصرارالىدانفاياكفيارغاهألةتوخانلجكهقكلنولذلك
للثديدالذابفيالعدانمجعلالحقيقةمحياعنالقناعالىكشف

المبتيهيبئبدعنالذبنوهمانيكبافيننحئلفةامولمنناسهماالبانب
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يعدثينيةاارضنيبولدانعندناالحالهوكاالرجليمفىولمنالمتساكظايأ
يخيرةاجياآلايكيابالطراامؤحانوكبئاوطنيابننيمسانيجببلوطنصا

ةهالحكفييشنركواانبمنلمهذهالةوإطإيمونفاآثينبةاساخصمفطوماعدت
حقواثخاصهمفياحراراكانواحينشلىمليقننهاانوالوطنيةيتزوسواانوال

امامآيمثلومرلىزعماامخذواانشاسعكاوتجارصيارفنواجموانالمجرفياسفرا
وتجارصيارفلخوالمتيمينثبهآالفاكشره4زهاثيةافيوكانالقضا

ثينتااوطنبآليهونطنيةاوافيوابناالنسانيمونانالحالاقنضتطيونالى

بدغوالشعبجمعامامفيقفاراشسذاعنديعدممرهنعثرة4ءاالالبلغيمتى
الساجميمهذااهينالباننياقمةفيقوليمآويقسمحملهعليقضىالذيحالساايه

ففوأشالقرالينمشاخضاتااالعداحفرففيمرقنيأضادروالالمقدس
افىئديةافيءيخداتبعدمحليهمحىوتخاجندصنتاالحلفبسذانجوطني
رتجارضيومةالحكلبوظائفوالقيامةاالتجاسفيالجلوسحقذالث7لقاستيزولهسن

علىبذلكيرخمىضهالوحميئابنهرإمحبنعاىيحنيرحملبجعلثينياالالشعب
انيخبنيريبالةلزعلىالمجلسيخوافقالعظةاكرمةفيونسعااشثنائيةصفة
وذالثثانيةجملسةوفياالفتراعممذانأاياتسعةبعدوطنيالفستةاالقلعلىتحبه

اذااالجمددءاعفافيهيدضالمبقةيهدائرةاآلثينيالمثحبسرجماابانني
ابناخبغيريقبليتالانىاعلىبقبولهئماالقداالعضاةرضي

الثحبيئحآلصايقراحاجةالدتوولبالحبمومتبااأللجرنقبصالملى
ءوخلصاصإثارجماعةرهـبانالجمةنعدنابهبنعهاالثعبهذاوليمى

صرهاءبااالمةازمماورجلافاعشرينالىعشرالقاخسةبينوعددفاالثر

تثابلنئم3تجذانثيةاوكمالمحقيقعلىاولجاكامةمطلقةسلطةالجاعةءولهوال
مجلساجينكساعةافيالطاقالهوافيمجتمعونلواالقالمفاوخةالثبرفياتص

نبفنتصطبةمتضلىبازاثممالحيقعدودرجاتذاتجمرمنهقاعدعلىتالىطنيم

يتنافثالتيألةبالىريجهوبصوتالمضادييعلنيصلرنهاشاصلالةدينيباحئفالالجلسة
ذالميطلبانالحقوحلنيواكلاوألآامحألفييثرعنمنإقائاالمجلسفيها

ألةالىطسالىيضيهواكافةكأرءائفاعتالمنبربحسبءالخطبايصعدوعندها

رفونبنثمايديههاعفارهيرغبانالمجلسفيقرعالمجثبساطعلىبةالمطلو
بلغوطنيواتهفيلذاتالقضايافييففيفهوحاكاالشعبلماكانالمحاكم



ه

اكبرىالقاعاتفيمالحمحتمعالحكمقمجلءاعفامنبمونانرهمنالثالثيت
فرفثالثاوفرقنانإئميااإقاتامنكثيروفيةءذخيصمائةمنلفةموفرفةفىفز
ثينيينالفىيمنوأقافىوخسمائةافآاواالفايطغعنرجمهوهنالمحكةفئتاثفمالحهن
يعهدالذكهارعلنيلنفةومنةاهذهبلكانتياالقخالرغعندناالحالهرمح
خطبةهنهماصويخطبالحكةامامعيهوالمالمديرشيخلالمجزينتحراليه

ءبيضاحصاهصعكلبالمهافقةالقفاةأيجدثممائيةدقاقةبهاعةحذدوفتيدعلىالفئ
يجزموعإليحكمهعلىيادةزاصعاتآرابفعةلمحدتوفرفاذاءسودااو

ابئهنمرضعهاالمسائلرضعمجلىالىحاجمةفيأاضعبانبممالح
اآلالقرضةتهمتوطنينهسماثةهنامجاستالفويقمررههانيخفذمحوالى

الدارهوثالثونوتيادجشاطاتعبئة3تحرةخصمالحعردواذكركامالآل
ونظافتهـاالشوارعفيظراكمفالحسبةخطةاليبيصبىمنهموستنيةالماوكونا

بتبعهاوايالقياساتزانواالوبياعانهاوواالساق

كاكانتءوالثرفاءغتافىااسديفيثيةانيصلطهابمنلمةالحيمهذدمنحة
اتخابمخرياالراونتعادلاالراثصؤيةباهاأةئقررصةتكابلىاسبارطةفي

والىطخيونكذالثتخبهنالفاخالقواداالةبالقرعيالحالالهلسواعكامالح

الحكيمقالولقداسيةاالمورجثنبلاالمورالنظبريةجثناليتساوون
ممفياهذاالشحبماماجمكللىمجرأالنانمورينخةآثاهاليالحدسقراط
المرشكنالسوفةنامالحراثيناوبنرافىاويخنالنءاالعصارشامنيرتخاف

االحترافالىهضطرونماطءءالهوهـمنيرونكثاالجالسيتألفالطبفاتهاتهثن
ارواجوضاهراتعينتولذالثبالمجانةاطيممواشانوسهمفييمنوأليحيثوا

واربعينخنةاورفلىثةثاالمحكهاوالمجلىنيواحدةجملسةاجرهوحئنيينناولص
اجامنص11ذاكفيبهيعيشانجللىقىيةالذيالقدراممنسانتما

كتقااالغنياخالمحامكاتعلىوجلسعاإلىابحذنيافقرااءاالعضاكصمذا
رجهووجهكتفلىا

فثةاياالمحاكماوالمجلسفيهابرالمسائلدفمالماكانتالثعبمنالفوخويون

االههبةالماكانةاربابلمالقريمفصصاكانمهفاهفىاظطباقاوافيها
اسفاراتافياليأدبائرهـلعيلوانالخحابااتالسبتعاتاهؤهفاعتادت

اهاكأالععا4زممااولأللينالفوضوالرجمالءهؤاليدسوءااوزفهادتعينهمن
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يةالهزاياتالىاطنيالشعباريستوفانمثلوفدمنهمجمكءاالغياحزب

الدساشالنفاقالهلتستسلمتهعماتصدقصفيانتفقالكيفضيئمورةني
خطاباالحدصاحدهموقالفيكخطوامتىبالسعادهوتفتبثهوالمعلىبكيالعبون

حركاتكوفيالمحهمنبالغتكوفيثديدوصوتكغليملفملشتيياهذااتاآلفاق
ثينةالحكميكمكماالىصارىماعلىيوهلكماالسرعةن

يةالخؤالحياة

ارطنينفارطنيينمندئةالىبهاالقيامعدكثيرةوظائفاآلدلحيناخترع
حيانهاياميصرفالعامةاالعمالالىباالنصرافههظابامنافيكالموظوالجندكطاآلثيني

وفيالجشفيأوالمحكةفياوالمجلعىنيتهصذطيقغيالثصبوعلىوالححالحرباشهارني
4والبذلكمريا3ينالدالنواوالدرأةاابذالهكانقاالهفيأوالرياضةمحال
اليزتعيقيعيقماكان

يخوتبينهضارجويطردهيطرعهانموردبولدماكأرالمحالىيحقالوالد
اتبتثننةاانىقىوانتلهمولىلمجعلهويرببهالسبيلءابنااحديلئقطهلماذاطرمحا

خارخؤيطرحنالرافيبنبذنكنوالبناتاليونايةالثعيجماعخطةاهذأني
وركانلباولفييربىاالئانالهزليئءالخطبااحدقالإنجينامناكثرالمنازل

زإنبرانبلىالننىمنأهاالوركانفتهملاالبنةاماالفاقةدحاقصىنيوهثض

حيثاالممنبالقربالنساهساكنفياواليتركوةسصافىيعدارلدارالدل
اممرمنالسابعةبالبيوتتلكعنفينفصدنالبنشاهايؤؤجنانالىالباتيظل

ابنهوالطاومناظحلجملهتحينالطقلآلدااقايعالمواىليطبقةناالمطآلمطابىلسلمكثيرالطملىجم
صاباطابمضابة70القرابتعلمكتابالىادوالىبيذثجالقديمفيعاهةعاثةكانت
ابااللعلمتهخذبباهثمالمزمارتظعلىالموسيقبئجماتمعالتننياالشعاروانثاد

صحمةرجالاآلثينيينابناهنالنعليممدامنهـفيمارلديتطههاغايةوهذياصهالى
بالقربفنظلالفئاةاهماالجالالصالحاهلاليونانيونايدصرماجهادئةاجسامهم

ونتشبتاظضوعتحسناناآلثينيةاالنجةيمنيانهالىويذهبونضيئائتعلمالامهامن
الحيميخاطبوهوالمحذببئاآلثييينءاكيااحدايوفانملكسوقدالطاعةباهداب
وفدكانجتاالتزوحترةعشةاظاشلزتكدلمقالجهزشانجسترإن

خمعوالونعيشتبقالانوارأدواالثدبدةالمرافبةتحتدادذاكالىذوعأجعما
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باىوراتثنابممنهاوتعغالعوفبمتحنامراةفيالناهلهامماالنقريبعلىضيئ
حياتهبشرحتيمونانهازعليهااقئرحولماواظادماتاالماتجدمالعلرق
افيلمطقالتفلطالماثيعلىقادراناوهلأعيكاعصاكطعلىمدهوشةاجابته
الفضيلةيوهذهتخضعأنعاتاةالمرأكوندمىعاتلةاكونانبطالخاصثأنيان
ةيوناياالمرأالىنطلبالتي

يخكونزوجيالهامجارونواهلهاصنهاهندحرةاظامسةفيالفناةئتزوجارواج
انابذايعدوالالدهاامدقاهمنالسننيطاعتا3رجمااوفريبةسةاهـمنشابمتاره
جؤرأيهاضذاهـقطعااالحهالبعضنيفبلمنافتاةاتعرفهوقدآثينيآاوطنبمون

جمديرهذاياسانكافاليونانءابناأحدعنودتىجمررخالمويممولمازوأجهامعنى
منجملهنياجلكلمحنستىفاشهنبناتهمعيسلكمااكفطةاعيفياجمونييهمبان
نهميضبئيزوجهنواالهة9ابخانطنازواجباختياهـلهنوجمحاشيئاكثيرالمال

الحرميدسبالشاهخاصمنعزلمكناثينيبيتصداضلفيكاقءالنسا
مومجباتهامعدائمآالبيتربةيهوتبتىأصبايواالوجالىغيرالمكنهذاالىلمجتلفوال

تغاولمجكنهالموفبيهنزعوتوالمنازلتدبيراصولوتلقنهناممالهنترافبواماضها
هروالتالدييةعيادافىانياالادارهاهنتخرتوفالكانتايفنأالثياببحياكةيانف
الغداشعلىمجراانالحديكنلمانهحقاازيىالخطيبفالفعصالالىمجتمعاتفي
جمحنوالالرصالهعالطعاملنناوليخرجنالالمزؤجماتالنساعفانهوتجةأةامصعند

هعدودةالرجمالتخالعلالتيالمرأةوهاكانتالمحارموغبرءالرباهعكنياانالففسهن
االعتزالنحالهاعلىويرالمرأةيمنلموكذاالمبذباتثماتالمحتااكجملةب

بيئهعربالنقومبلحياتهثريمةلتكمونالالرجملبهاوفيشمقبولةعثرذاتوالجهل
وفاللةحيلمحريكونانيقفانااليونانيينعندوالدينالعابوالنااوالدلهوتمد

بذلكعلنهيعشقفميالشبالنبللمبمالىوذوقهبرضاهفليىالمرؤجوفيتزاذاافالطئ
ضرشروكنهلالىانفقلالخقيىشئتاذاةبارهالههذالهزليالثاعرهاندروقال
هقاماليونانيةالمدزهعظمنيصآثبنةنيءالشساابذاكانولذامنهمناصال

المجمعفيوضيع
ةالمادوبالحر

ساتمجمعالؤسملكمدنهمكانتنظيمفيخذيناونانابكانبيناسببا
الوليعنهمالمصاتوكانوالمثارقةاليوناننقابلولقدواصءراتحتكافةالمثرقبالد



عماهعلةغيةيونانيةشراتآشاءشاطيعلىوكنالعرىآسيافطالمي
وفدباالسبارطنينتستجدالمتراتتلكفبعثبالدالىاففيفارسملكرسققي

بتصاننيبقولهابهصفارشقوبذلكوانذروايوناناءابنااجرابانهصااشتهر

بعضأبعهمفيعمدخمهصوسظصافييجتمحونالذبنالتاصهنالفربهذاقعل
رعاياذاكواجمواسياافيايعوناناناهـنغلبالسوقساحةكاههوالهيبااليمان

لخهروأوكنهماوربايونانمعداراالملكفقابلسنةثالثيئوبحداالعنمالخاقان
بجندهمفدخلالعصايئاالعنسسنينةعثرينإفيوناآلفارصالمرهذعليه

ذلكعنداراةصتموأحرقوهايدياعامضساردسببةملىعونواصتورأيديا
لديهكثلانراانهيريلاوربانانعلىيبقآسيافيونانةايالمدنحرببان

المدنالىوقدبثاألئينيينتذكرمواليقولهساهحهكليمررديةما8فيصفابط
شحئاانعلىداللةكانتالنرسكداثائحةاالثارهوهذ3ومازائابطباليونانية

ضعيفواظاخيفةييناليخاهعغفاوجىاالعغافاناظلسلطةدبافىيخنع
7مامهاخذوايا8انلمبئرقائهـييئفيالفرسمنالجدوجناالصبارطونفطرحباخعين
الماديةالحربرفاتحةنتوهذبمهدكهبمالىمحملوضياوشابأ

هيرودتىيهااشارفدبيناتجارالعالمينهذينيينالتباينانالخممينمبادلة

منالمنفييئاحدوديماراتالملوكماكبينكيريهسمحاورهصورةفياشارهاحسن
حىباعيحريعلنوناالصبارطينأننكوكداانأتجاسرهذافقاليناالسبارطي

فاجملبكيركيىرجلالفجبثهبميبغورلمبكحزالىكفةبونانءبنااشانحازطور
اكثيرالجثىمذاعلىحرئاثالرواانركلالفوسعفيهلضعرممطيتوفاح
خمسةعددماتوهبتحذلقكحيرنيحمالمكجمينانالفثىوافيبرالعددالعدد

يزيدويحمسهماظوففاتهثلنازعيملمفلربهنواحدلقاالفزهاهـفشنآالف
اخيصوأذاوعددحمناهنهماكثرجيوتقعلىالسناطبفربفبزحفونمضاهـنفوسهم
ديماردىيقولالفطربهخعتهمممااكثراثحاتهنلمفليمىباحدلمعادقةالاحرار
اذاحقلجسدجسذاالخاربونفنهقىافىةحربنيغيرمدوناالشارطيونليىان

القولوتصارىواهفاهماناسافيعنبرابثمساربعضالىبعهمهاا
الامطلقحاكمنلهموضهرشوهصاشفيكذلكبسعاللظامرنياحراراكانواواننانهص
يطنعنهلكزعايانارهبةهناكثربأمهورهبرنواكئيريخافونهفهمكاالقانينهو

هذيهتحالايكجمفااويغبواانالىاابدهصافمفييثتواانيأعرهمالفانعن
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الحربالىاقيرواالقوةبسيف3وقدجماعليمماالطانماكاذااالالعدوالىيزحفون
الفرارالىبهنواانيلبثونالفمهصافمفيأظابماللدكمسالحوالامرهايهمم
لوميهبلفيوحدالفرسالالمادبونوئقاتلعغالحراساعينئغيباندجر
اوسةوفدوفنرو8لجةثياباصويلبىوالعدةالظاهىسيىالفارييالجدكانالرعاباونجا

قرسوسادحههفافىواالصفصافثحرمنانراسهاجساوحفظتلبادمنبقنسوة

رجالالرجملويقاتلنعيديناالاااليستطيعنوايمونواجمذايرةقموحربةومدبة
وسالترسمئهذاعكسعلىنواجلفةاخابعقدهعهمالخدونناالشارخيياهامثا4

إمدواصفوفيخرفونئقاوأالمشنبهغاصونيسيرواحوقوفاياشاوالخوذائعطة

خاحومذبحةكبرىةفالحربتحمرصتىالطرفردمنباسرخهووماالطويا4مجرابم
المطحبغاالرواحفيها

ثيةاهعرودتركانتقالكاكنودشابامبارطةقادتالماديةوبالحرتاخ
وفدمينةسااسصولؤالفتالمقاومةفيالمثالهانكانتتاليونايخةانقذتالني
فقدواعدهتجاآجاوشاطبالجزرمناأليونيةاررتاماالنمرة5حذهنةافاستفادت

ابهةةءنبااوطاعنالذودسبجلفيالموتضلىنيتبايحتبةعطوالفتردتءوثارت

انصرفواحربايدبرواانيستطيعواأفألجبيةضصباواالسيارطيوناماالفرس

اريدسجمعأل6عاموفالعصابةءزمماذاكاذاآلتينيوتفاكجاااثشراجعين

ينمارتااالعظفاناظحربمتابعةعملىءبهرأفقرالفةالمغالمدتنواباسطولمئدة
ابنالالحاخ06قدرحماالمالمنيحةقطشةكلاديبانوخاراجنسفنئقدعلى

يوييناالمحبودابورنبدفيدييوصرخديخةرزانةاوجلترنكالفائةوسبلميونا

قطحةالمجرفيدسارالقوصدالقطاخوتجيالجيوشئقوداننةآيالىعهدكان
سلىالحديدةهذهتطفويومالىبألعيودجمشاايخففاناوافراعالمحهىالحديدمن

االخاألصيميننقضهنولفادتايهالحهدصأصباوذلكالماروسع

ارينمالضصرالصكاتحصاليوناتوعقدوقفتالحربانهذاهعحدثوفد
رعاياهاشيامنيونانيعدانادالمثنابىاالعظماظاتانمعهدنةاويةهعاهداابد

يديىارهعاحدةاتهتفوهويمالبابهذافييوردالموعنا44سنةنحر

بصضهافابىبعدئقاتلانعلهالشحينعلىاقطاخاتوئاندهالمغالمدنعلىوهلكان
اكذتكانتالمدزانثيةازممتوالحربنارطفئتاهاتقبلحتىذلك
باوضتاذاحتىالهايطلهاينوسانالىحاخطرخهاالدهيلمعلىامهداانفسها
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جؤواشدمهعاهدينتمالىاآلثينيوننقيالكواففتنالديلصخزانةتجدلماوزارها
ئبالفرهندورمابتقاضونهبوالخديناتيقورتنوابمولطاوالمعاهدالمصاخابتا

عنمتدنجعثينةادامتمابتةبهيطالبونمالهمبمنلمثمفنالفرسايديهنفالصى
آلثينةالفرائببدغمكمينفصارواانمينالمتصحاككيرمماوهذااالعظماظافانعادية
المحامامامالمثولمهاطنههعلىواكرهتاففيآثينةفزادترعاياهاامسهااناوما
اعىأنظرابهذاواركمنبأجالمجتعرطمقبياءجمطواريانفذتقدباةاآل

قحليحةوعياالرخيلالجزروشهاحيفىمتفرقةمديةثلثمائةءزهااالقرىامينةا
صفيناالنستمائةقدرها

أليونانبالدنيالعمناغ
طيهىبيراألمبراصورعهدعلىثينةا

لديرنانيةاليبالمدناقدراظاهىالقرنهنحصنيآثينةأتكامىب

وثخصهفيمتذلغيرايمالممنمقاستبمايهةاسراتاألسانجااحدبهشامرها
لصانحهعلىااليجردتوأالعؤدنهنصلمبثياالكانباةاالرخىاعمالهفيتوغيمن
ولحويحرتهختدخعاتولذلدابااوسرفةاألدارةونشؤمنكثنمهإنهإوفهعروهر

مارربماترخاطارسيدتيهإصيسـالشذيمجنةارياآثينةسياسةفادار
كصاااالولمىنيارصالمغالحكومتاالثبلكانتباالسمددـبهبكانتالديمقراحلية

نانيةايباالمدنهعظمفي6آينةفياخاعةالقومهنازلنتءوهصالحياتينةأ
وقدالتبليطسيئةنعملفةيقةخازقةنثايكونبعضعلىبعخمهاهتراصهةواطمةيقةخم

فيلتصرفقطاحخالفيههريجبوناخذوافتذالعامةمحالمممفينماآلثينيونجعل
احدماحةراواببهيلةابنيةافامةفيالطائلةالنفقاتيخفقونالحروبكانواسيل

بعىيزلكرامآابدوثارتمثيلالمديةفياانمثؤالفيشلربالصوينأعشروافاالثارخ
لاقاتبمنلمالهذافيبقةالساوذالثوالموسيقالثعرمعهدواوديونالطالماحد

نونالباربوهراحدهابدانهعيمماهائلةةقاعلىعلىانلكابهاالكرورةعليالمبافي
منوسلميةايمثلاقاامننخماآلخرهيمآثينةاهدينةضاميةآثيةةالعبيقربجعل
آثينةإمهدكانتاذاكهنينةانيالىخامواقروالبروبيليالىيصلالجيلةثاراال

انفرهااليونانجيةبالدلىا

لايفمامدينقاهالمشاراليهاكانتالمفاتمنآثينةبهخصتماومعحثينةاة
بمفعهمكانوالنقاشونينروالمدوالمهندصونالخعلبالالثعراخراليهافقدالمشذخ
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تالصمالمدينةالىيحملونبونانارشاطراتمناآلخرالبضععاوجاائهاوبمثيةااهلمن

إيرناناالمناخبابارنكضيرفئانهجرمالعارائفمطرفوبراإنئافيادظيمة
انفلكاوكنارمنبمثيربعدوساظاالقرنفيوذلكآثيةمدينةاهلمنيمونوالم

مناليونانينمعظمولقدعنهواصمدينةفيالمناخبابارهنالعظيمالقدرهذاابئ
يافبحنغيرمفافيااآلينيينانإيداوئرادهالصناعاتفياكحارفبابااألصس
7جاولئنواللطفالظرفوآئارالطرفنيرنجةوهمفةبمقولواتازوااابديهوصغ
عنامهماالفذلكالحضارهتاريخفينةالمالقدرعاليةرفيةاهةبوفانابنامن

خدمةاحمرانواالعالمخدمتالرقعةالعغيرةبالدموالالقليلةجيوثهمفافىالصناعات3ء

عهداجملصالخاالقرناجملهكانمنالذيالببفالكطاحناعمةدمناعظم
هيايةايالمدنغيرهامنمناتحرالشبرهبففاتستأشخةجعآلثانالىلدايايخييانتارفي

ابآلدا

ءاأللقااوحنبلداالبانتفخطباخحاببالغةاوآلآثينةامتازتالحطبا

صبافإوااقطاخاووخعالساعقدبرااشحهـاريقرراالمةمجلسفينجاضطب
زلمخطباإلروكناووالرعاياالطنينعلىمجمالمحاعفيتاقىالتيباظطبوالعظيهةمرنتا

ةالممدوكرنألدارةيمماتعوربماومواعظنمخصائحتهلىاناألنهوعلىالسلطة
01كئيرانفوفطباصييبحرباظطىديمومينورأسقائدأجمنعيونفقد

ياتبالماكارثيارءنالالاغتوائاروشاشىنيتهصعداهنالخيلغالقولبافىالمىلججهيرن

وقبضكدوياانمااللصقداخذاضياالحزأباحديعضدواالمالمنالرضيهمها
الفرسمالمثمندراديموستيئ

انقضيةلىلمنكانتثواليلقاكيرمخطئايتئونءالخطبابعضىانثم
القضيةصاحببانالبالدشريعةتقفبلعندناالحالهوكامحامبماسطةيرفعها

خطألتنأينىمنهلخىاظطبااحدالىيروحانعليهكانثمفنبالذاتهنضيفي
هرضكاتفيويرطواديرنابافىءالخطابعضجابولطالماالمحكةامامليتلوبستظهرله

فدماكات1تمراتومواندبةوعقدواهقاماتكانقولهوا9افايخانجااليهحج

جمدوانبدونالمنابراكهائنوويقصواانعلىمقنمريننصنعبدونجمونءبااظط
للكاكانفيكهااواضيصازطتادلىاكالصاصافييقفونخطابيةيياطافى

االعثرةااءخطبافدعماخاحقالخطباووههوسمنعثرةاشهر1
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يقفماكانوعندردائهاهدابيحركانثونهادئةإريقةفىخطبهيخطببإيهى
ربآتحذهانهالثبريزماباوراقالعادةحسبسهرايرطلوقدالحطابةمنبرفي

وتحريكاالهةاثارةنيهمعواذلكبعدجماو3الذينءالخطباوكناالولمبيااربابمن
يغدوتوإكرافيروحونالمتيناالنثاعلىواصموارهاشعوالىوالنفوذاحساسا

احمزولماحةافعافياالسلوبهذاادتاعانةاالاعرروماتحريهنحدين

بهاسلومنيخكونويقهقهونرالحخوطفىاالطايرةالحطابةمنبرفييتكلميهوسضين

الحركاتواحاتءااللقاضلىصرتانبئماثمارقوفواالالثلفخامجسنيمنلماذ
خطيبوديموسنيناللياليودرجتااليامتدوعزيزهعبالءندحارحتىبةالمطلى

فقالثايةسئاثملابانهافاجمابالخطيبفيحمفةاواعنبعدسئلوسدامتهفي

يرنانااتهمخساكانتأقاظاألطريقةاساومعنىاحملافقالثالثةسئلثماسا
ةأظطهمناكثر

فيونويفكلالمادهيراقبوناناسخاصةآسيابونانعندقروننذصحصءءااط

فيالطبفيإراكثوالفابيعياتدالطعنواوقدواحدانفىاوالهبالحلقبماهااعي

دياالبةالحهثاهيرحمالنونوهالفلسفةعنحعداتصصاشدالهيمنلماذ
الىاجالقرنفييونان

الحثهيمأفاتحنرواآيخةالىستصمبعدسقربعلىناسءإيوتءالفسطا
وجطوايقعنهافياالدروسرآجوحمهمخقاخبااتوءميذالتاكثيرهمواتجعصناظ

بنيةكيراخيوممرنانجرنافةالمدنادارةواصولماداتوايناالعلىرااليمديدنهص

وابالهنيبأفرمماكانيحاضيئأيعرفالالمرانذالثمنوبأخذونالعقلعلى
ستىراالالبمااحلىاصالزورأوصدتاكانااعضيعرفانطاتةفيوليىعهدكالفي

بعفهىاخصوقدبالخطائيينبمجكالمةالمطونألصحوويدخرفنهحبتوجد
الخطابةبملكة

يفاالسفطاعكيبهراجنةايوخاحدسقراطحاولسفةوالفكسقراس
يلقيهاكاولئكدروسلهتآلنولسانهوبمةمخظرهبثااطةوحالهفقرغلىحدمعنديوقفمو
هبئجماعتممفيصادسمنيخاطبالمدينةالىاحبالريكتنيبافسطائيين11
خامةالقانتجةكانبشغسهفيهينكرفمايفكرواانعلىلةهاالسبمثرةمحملبمو

غايةاتإبنصباالهمزبمشداشانهفراعاسشبغاوأحعكأينصعويحيهم
ثتاكافىحيهنماالفكةمحتاايفيدسرفأردوودادركطالبانغطادرياقيعلي
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دراسةممهبلكاتالعالمهسائلمناتمسأاوا3كتعئبيحةهنيمأضيتدبرمصرا

بالفغيلدمبثراثجمننفنفسداعرفقولهفيمحتهكانفاالناناحوال
مفسطائئاينيرناال5دينيقايقوااالخاوعاتالموةفيكوشهاحمناكثيرانهواذ

مجاوليانهالمديةاربابعبادةعنتحافىبانههماممتالمحكةاهاممضل993سنةوفي
بانغسهثءافويىانيحاولفعقائدهمالثانعلىوبفسدالييجديدةاربابادخال

والفميذهتااحدكصينوفونلهشفانتهسنةسبعيناكذاذسنهكاتبالموتعيهحكم
دابآالهذاكهنشبرءفارينارالمزعيمسقراطفيافامراتمحاوالفادسفةمنعلونافا

ارسطوولخص3ع8غ93هعروفمذهبحاحبفقدكاتافاألطوناهاالفلسفة

انواالذتنسفةالفلانضموقدكتهفيعصرهكافةاط3333ألأخنافالطذجم
ارسطوويعةوافيينباطرن6اقاشيمةدعتنقطرنارسطووافاينأبعد

يغدوويروحوحيعاكأسطوكانالتاباثماحمين

جمرالديخيةالحفاتثالقوميرفحىاتالقديمةداتالهامنتيمحميعتالموس

محاتذاتفةوافالثواففينرجونثمالمعبودمذجحولتالفتهنجمرر
مورقحشاءايرثمهآكسيخاتباجسادمكاثايرفسعتالقدماتادبمشاراتا

غوظاماابئالدينيإفصاحذاوكاتاتأشذاتايةسىاواشبهارراسياالتفبمنضرب
جماعةكلبطاواطدتسيقيناطاةصاوإخغبتالرافحإثرصححموتبابالمالرتعظيماباغان

فرسايمنزهنآيشعدوااتابعألكذاليعدتياقالهاضرفانجأومنمجنالموشةمن
متهبخرينجدالربخدهةيمونانالعناية

دآلثينةصرةالمجايافااالرفيالفنيانيحتغلصإتزإلواافاجاتاإتاروا

إفصاهذابحضتيماجرمةالهسنيزديهالمرباكراالدينيةصالمراةباقامةعام
يصرووسنيزديهأغيةونرعليشقيينافىجمفيفرسرئيىالمعبودامماليمثلهتثاقا
اربابعضتميلفيخذوننجشالغاداتإيهنوتتيوسارجلاناسورفافهصفه

ماينقطععندعلييابلبهلصبرةحطيخحبانالحدهمخطرتمفدماةوابطالفر
خرمناقرببىاالمدينةالىونقلاطاضبدتموهكذابانغامهإضرباعنالموشقجوق

الفاجحاتواباتالىذالثهنضأتفتةالسومجتمعاوالفارسيرالحو
ارببمداخبيغضوتوهوجالرافصوننجنكركامخنفاآلخرفمىالىاما
حواثجؤةيهضبتعؤراتاالحضرربهايسلينباخاجكشابهعاوقديونيزوس

صثلينادخالهنإلمجعاالجوقفيصغماالمزليالجوقفيعغوندمايهذاكحدثت



ة

هداأبلمنكوميدياايةالهزالرواباتأخنأتوهكذاآثينةالىالمشهدونقلراتومحاو

يومحياهضكثلالمزيةاياتاراماابطاالهذاالناسيومألىافاجعققثلاالرواياكات
واناربهيمإمامتمثلوظلتااصلببعضوالهزلياتالماساةالفاجعاتواحتفظت

جوقالمثهدفقدظلفيموخامحابالمصطبةعلىجلوسوهمالمحدنغداولثنفاجمعةيمن
يةالهزالرواباتنينالموسيضجماعةوكانالمذجحولبطوتهوويتغنىورقصافثيل

بغلظةالسياسةعلىمالحظاتهصيبدونالمنبهرونيجيكان
عاكزةالهديونيزوساهـبهلعببولاالكروفلعةمندرفيجعلالمالي

كافىالملعبهذاوكنالمثاهدهذهكافةاآلثينجونلمجضروذلكهئفرجالفثاإثين
شكلعمصفوفةجرامندريجاتمنوموكفاءالعماتحتهكشوفااليونانبةعبالمافى

فيهتملالذيالمثهدوامامالمنثدونيطوفحيثكانالموسيئجماعةبازاداؤةنصف

روومالمثاهدكانتانربباباالراباوقاتفياالهديهثااقاموالاروابة

فاجعاتثالثلعالملونوزالةالةبزوخعدالصباحفيجدأونةتوايايامعدةذاكاذ

فاجعاتلفهاواحدوتمثليوثالثاالفاجعاتاليلمنافاعلضوءعلىفيثبةجموخصة
اتعطيهواالمةاثالصبيتهسابقةهيدانبدكانوكذةااليااليامنياخرى
دتوقدإبدسواروسوفقنساشيلينمتبارالالروهورشاتاالشساتجواثز

ةقطهكيرإتالروامنالفهثرمنكاطبو8وةاطزيواياتالىمؤلنيبينايضالمسابقة
الهزلياعرايوفاناراضهـااواحده

نيةليوناالصناخا

هندسةذكرتفتئبابالدرتعظيئاليرنالقفيالمبافياجملقامتيونانيةاالمعابد

اخاححرانيةاكيةىونانيكالايالمعبدلىصهعابدحبمالىاألالفكريذهبنالالونان
قصرتحفهيمثالهقثاالربفحمرينزلههببافيماالمالةاجبرعونالذينالمؤهنينبقبول

العمماتحتمذجحمالىخارجمهبظلوتبامنيئالوجمبورلمجهواللةالجافىاالبهة
اليهينفذخوواللهنافذهالمزارسريوهوالمعبدوسطفيالربمقصورهفامتوفد

عاجاورحاماوخثبمنمثوالداظهفيالصنموقاماالعالمينيمنكوئماكاناال
معبدنيزبوسثلىوفدعظئماهصيمونهااوكخيرلىوالحبالئيابمحلىذهئااالبئا

قفاللحرققاثمآرتمثلالىبانقيلولذاإكةاالىراصهيصلدءواقاعداالولجيا

وعازالصنمذخائىمشودععنعبارهوهوناحيةمنكلاالنظارعنالمزارهذاجمبوقد
غرفةالرفةءراووالسواريمنصفوتمةمؤلفاالرواقمنضربمدخولهيروممن



ذهبصيماجعلورتجا1فياتوجمغببالىاظاعةافيةاالطالقفيهامعلقةثانية
منصفوفبالمعبدويحطوكفاكنزآصعاناالمعبدوهكمذاكاتوففتهاالمدية

اريوالىكنوزثايئاللرب7عاالمزاردارحالىلفةهوبعةاالراطراتمنالسوارى

التياالمةاسمنهاكلىصتاجهااوااساساورآسباخالفتختلفانواعئادثة
والسهاريبةرالدوالسواريفهايخالقداخافىبحمبوطااسظمناكزتاواخترعتبها

وفوقعليهاينيالتيالسراريباسمالمعبدوبدساكورشيةودالسواريااليويخه
مرعامفطععلىئتناوباللوحةضكلمحقوشةرضاممنصفاخءالبناحوالىأالممدة
تجاثيلصدانةالبنامقدآاعلىفيمثلثةيةإالمحبديعلوواالفريزشأرتامنفهغ
الحديثاقدناملبتيوواحمروازرفاحفرمنعديدةبارانيونانيةاالمعابدرتصووفد
اجدالدهعتذوقااناليءإلنجاانالعامارممنكنذلكتصديقبونياولمزمئا
للثكمجاالتبتيالآثارنقوشالمعابدفيبهيرهنأكتثفتانهدالبنانضقفي

اخراختحسئأمعةفىااالوأنتلكانفبهابالتأماعواانبألباحخينالحالادتحتى
ذالثمناكرتحنهانعليهاكاناظطوط

فيهزينةالماذجانهبدشءباديايونانيبافىىءايضونانيايالنققحنعة

صرجشكلعلىممبمحتهاوابهةااىممكرعلىءجمرهوصهنستطجا4لجةاالءوماهو
أظرتاذاحتىاتوأشطراؤطةئخطوحذتردخأظالؤلىقىفاةزاهلممته

احراالفالمديدةصيئخاهـااخهذههفإصىاشدناثفأتمعنجهماة
المربرنحرإفإجكلإخةالقهطواظماهسطإةمحبخنفسفةاريها001الحقيتمفمنقيم

بالتديققياسهاقنخىثيحقةالشمنهداكانارسطفيخدبةشقيمااالالخطوط
اختطابقالمجموعذامهثااخراتاناليوقاتالنقاشونلحظوفدهيالصنعةكتثافال
ااطناكبظواهيوةيرالعنابةودرتظهرالتيالشدشةالخطرطمحتيقئخيءالبنامن

ولقدكانالناساعينابجمرطرفايخترعانالنقاسقيةظانيونانيفالكاتبالبعيدة
باباالراحدهنقربىمميهايمئقدونالنهرباخاإصىيعينبونانفيالصنأئعاهلى

بحيثالجانةمنويمنهايرىالفماحتىنهااطرافيصبماهعتنىصنائمهملذلككانت

عثراالالقرنالىضنالباودايمبثدةالمحزبوإيعاجلهابعد3ظبقاامديطول
ذهبيةأوانياآلربابزكوخزنةقولتلىثينةأمعأبدأحداتبآرتينونفين11
عاجهصومنضدةذهىهنوحياتوسيعفوخذاتاقىاسذهبمنوتاجوففية

الوئفابضأعاجمنوجحابعمثرنراحوثمايخمة
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اكاتافىايوفاقيالنقثىجمعوقدبهبقرودكانالبارمنخزناربابنشطرشتىابماث
بعضهابتىدءوئتريثاطعاايونانبدمطالتثارةوعلماالذاجمةوالىقشحسن

انهايمنيعلىسارمنقاتطبتكانماوراالكانمتدأممططفاكدوشآاهبعثر
يراهاهننظرقانتانتهاء

اطاالبنيةتواجهنزيةاالربيئواالضوالمعريينعدالنققيكنلمالنقق
يخدياسالنقذثرنمعنالعضاخاربابواشهررئيسةحناعةضلاحلوهفقدنانياي
معبدجمدراتليزينعاالبنادمناخصفادونالبارزفينغونببوليزبراكيتيل2

المحيعلهالباناتينيفيالهيراالفريزالؤعهذاعنالبناهـاكلفيلثةالمثالبنيةواجيصهو

ءهوالكاتالكبيربةالىبحيداالحنفاليومآثنةضاباتتطوأفتملوهوبابارتينون
مصارضاوبعضاثملمماوكدمرئاتملبعفجاضاصةوخاثياهياصينقونالنقاشون

لصرتهءجزاالمايلهذلهنين4ااالحتنايةااللعابفيافالنر

خاربفةلدنةغدتثميةرالالشواضقوشاتتبهءعوجمانحدرهاليونانيةالماثيلوافدم

ايلالقرتفيبراكيتيلواظاهىالقرنفيفيدياسصنعمناالممالأعنمكانت
مناثوفيونانفيكانوعطةشرالاقلافيالتأكأعلىفافهاةالتايونالقرضايلأما

قرونخةهدةانقطاعبايلالظمماالقاضونعتتماثيياوقدمدينةدكلاناذلالتمافي
حلرفةاليالنقلوأاالبديبهتعبثأعثرتمثاالنهسةغبركثرمماعلىصامأيبق

ملاالملعننخةبمونانامااليونانيةتماثياكاواثهرايرذاناجمنالهيرةاطرفامن
البلفيديرفيابورنخئالثلاالنحضاطعحهـرعنافىتاعماالاويلوافيةالىهستحثال

زالتماالمطالبارزةوالصورالتماثيلقطعاليهااضيفتاذامايمنيمنسابتيفقدمذاوخ
فالمهندسنعنهااجماليبمرلهيكونوالنونانيالنققحالةالمريئصؤرالنباطفررج
الفرصااضاهايفرشوفورمفياالجساماجملتمثيلىفياوالبمروااليونان
والمرافصوالجشباضةالىمحامررالهيآتاجملفيلالىطاجملوايثطنجتكاما

ايبثريالجعمخاكاةفياحدفاهاهمومانفلهاويحونمايخدبىسعالمقدسةواالجواق
يونانايعنوإاكامدساكئاوارجمهيونانيتمثالفياصنيرأرأسبموناناالدةومن
والرأشءأالعضابينالتناشبراعوأوأامخاححطابجماليعتنحنبلارجمهبمعافيمثلنا

اليونانيةالماثيفيالجالمثألضهفيوالجم
سيرامكعادحقيقيةعاعةارامنتذواانيوناناصفاظزفصناعة

منفمةلهوكنالصناعاتالئرتامساويونانفييعتبرالخارلماوفالخزوفغماامنثابتي



ه

اممالامايخلالطالمعابدئداعثفقدغبرهمعرخامناحسنشرتانناوللثالعية

الىضهاجمعوتدومايعليهانعايعثرللتىالمداننفيمجالهاحنظتنقدايعوناتاظزانين
نهوشقوشةالماالوافينيمانوكبروباامتاحففيخزفةالفععثرينزهاهاالن

بوخالمطالرابمنواةاامشيؤألىوالماثوالبىالحبماختالفءحمرااوسودا
ابديةتالداكتثنتنذتاوكلاالناشتهرتفدضتهـخمىمنذاترعرمت

7شااواوالذاجملضباةوخيرءانمابماوويايناناكارهنفي

لواليوفارانيوسوكزمثلىكأاهعورمنةعاووفانفياشتالرتموووا
الىاواالحابيزفيمكلةنتورحايمافايعىبضعافىيرجععنمشااتملماوص
عثرماكأاقثصرناقدالؤنانيووالنعولةطالوقوفوانارعوذاتادعافبع
دبالداالوللقرت1منوااللجايةالمدناحمددبرييوتفيالحواظبرتصاومنهعي

شيأبعنعرفلمانناالحالبلسانئقولكانها
كانتحيصمديةبهرىالخامىالفرنفيينةاأجمتاآلثييةانكاره

واحمنواظرالحنطةصلبفئذطرالىنهاسلةالطهايمنتغلالمجدبماقيتماتيها
ادحاواواطزفالثتابنبخالعكسكلينةعبيدوقدكاتاظالمنوالمك

قىداض11نتنزارةايىاطكثرتقيؤنبالدهمارءيلمااالثاثو
في9اظطباإحدحماهاوقدوخازنارصفةفياهثئتمحهاكانتتعدراوبيراصرفلىالى
ةخاسمالالالداكتالىطتاتيوكانتيابأايوناندباوقباضهاالسارحصعرنا

والعبيدوالجلودداطثالحضطةوقىايااالواافينيالداظبةدتالبهاويحمل

دينةجموادبهننابولىالىاحمعاصاابخوبطفيزليئانناثايىءئخرثيةاكانت
جارفةلذافاثخنلفةضبمندراهمثبةاياقطفقدعنالخاصهاتودهايهنانيت

ااببزقىانضدراهوالساحةنيمجلسودتإلخيكانهاكيترقىاببزخمءيدلبدلوخياكانوا
الىافافمااتخذوامهشةااضيركاثمتييهيناجماالذينءباالشمننقريماكأنهاحمهم

بمألمئةفي3بنائدقفاحةيتوفعناوالدراممحزنوابقوداقراشتالصويمتي

ةرلمجالموحر

آئينةمحلىاالستيادمةطضماغى

ونانيةايالجزانرصتيرآممدكةسيىتا8بعدنيئالىونانايانقسمةطخدانص
وبعدامبارطةزاصتحتبايعةالداخيهوالمدنآلثينةخافضةلدلمحينانتف

ينةوجهةمىللعغزاكفيوطيفائهااسبارطةببنالحربنمبثراطاليتظ



ة

دامترةالموالمعروفقبربيرباهذوكانتاالخرىالجهةالساحليبعنرعاياهاو

آكرباممفتبتإتعااوزارهاالقت1و404134سنةوعثرتسبتأ
063سنةالى

يوناناارضفييقنلونابحربرايهاتءاارالمتيقتلثؤشةبتاللحركانت

اننظامااحسناالسبارحليبنجشت7لنهةخاسقاخفيأجاودتيةوشاسياآشافي
ةبالشوالخربااستعداداكثاآلثينيناسطولوكانقاعاحفصفآسياانهقاطعةنجحل

االشارهوسفهافيويمنيالشدهاالايؤانيةالمدنبينالناتجةالحروبتاعنتريوولم
المدنسلعجمغالمجرفييلقونالحرببدصنياالبارطيناحلرففقدصبعخهاالى

الضاواانبدوناسبارطةءسفرابقئليعناآلثينفقابيمالمعاديق

اليعائونيانهمافاصرينةجماعاالسبارطيونوعدكانايتباهدينةخغممعت
لىااليماملوثاالشارحإلتقخاةهذايهفكانواليكمماكةبدوناحذا

االمميرنفارطيبنسالفىبخدمةاطربلخافيفاماذاءمنهىواحمدصيسألىن

ثاآلتيأغلىديننمدالصيطحىالماءبمالنسابيهغقدالعدامفاعليهقغسلبأيجب
ررالمبتءاعلداباححبيند3راتحعدوتفيافىامباتابهعااكغااالىفاضاثوحا

ليىقغسنالمنلئلاهالعغهـوكىتحملتانةناخرةارصارالهعار لعدمنجعاط

جيقاداادااصادداثذحمدالبتسمنالثمافىاملهلىاالحبمنمذافهكان
اروانبدويخناحرايغتاوتالهايخرثواالثحاراليرشويقطعيحربانامدواباالد

دنةطلىلمداالمطجرىواذاسراىاالنلالىدوحىالجرضلىمجهزالحرب

ذاهيدالعبباعواواالدهاحهاونساو8رجمالمعافيباخلبالمةاهدفيهاهاكلوليب
فالاآليةالجلةفيخطابنيتوسيديدجزهااوقدالحربحقوفذاكاذكانت

وبمنالطرفينمناليهااخطروامىالعدلفمانينبواسطةالناسبينالمساحلئنفض

النهاغطرةاورةلفىيتسلطوتثاالربابلهيذعنلضعيتواطاقتهفيمايأيخاالقوي

الممءلييجرونوالناسءاالقويا

بينهماالسلمعقدااالطلةالحربهذهمنالثبانبتهالأثيةعلىفىاالستيا

المحالفؤكوسسراحةعقيالىيجهابعثتثينةاانذالثبطاامدهكنو
الغابوتوطفقبرمتهاآلثييالجيقىأسيراكوسبمسةبعدوبهاحيعلمناكالسبارطة
فدفيمقافىوممبالنوسالىاشرءاعليهابقماومنالجدمنالقوادوجماعةهةطيخنقون

ىاحرارهئقيههااليتابةمتراكينيومأمتزاحمينسبينفيهاالؤهمحبرسأذكانت
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يمروالمالنهموعطظسضأوجعظمنهمكثيرفاتاظريفيالمطبةالحرطوللعيففي
المراكثمننداالرضكلعلقاهؤاشوبهيتءاثيبضرهضيدماااليطونهها

لقاكاالصبارلجعنالرفيقمباعباعولمكاومناآلثينبؤحبفئنجمراكوساهلجاض
امنهاكالثمالىبالدهعتجاؤآثينةتوقفمفكعوامجمثايعيهاجبالفىلحعبة
بهجمزالؤسمنماآلواتاضاالىاالسبارطىالقاثدليزاندرخهبنطةبالحياتين

ساتجموعؤباياتالذاالالآثينةاصادفماذحمنصيا1شوامليوصاتاسوأل
ضطرهاطجعولمتمانة7يحاعر8هسيانياالتيفياالسطولحعمليزاندرانثم
ةاطريسفنهاوحرقااسوارتخريبالى

اشارطةئغمم

اجاؤألسقراطالتالونضاءاال

ئنظيمكلاهليااكرآثيةماحبليزاندرالقائدظالماثوناناالعضاهـ
افبوأاعفوثاإثينمنلفامنجملئاامانثوبتائاحكهعناليئجونمجثحكومهب

الدبرراصديفحصافورهالىوعالنزحاورافبلوكانواالديمقراحيالحماااهن
راىالىيرجعاتبرونتث3يحواجديدادستوريؤلفانالمجلمهذاالىوعهد
الجندهنحاهيمااآلثينبينسطوةنامجلىهذأطايةوأجمتقانونأيرايانوالاحد
طريقةكاتتيهذهالمديةعلاممثبرفةل5واالكرفلعةنياشارحنيقائدراتحت

آثينامحالفةهناخرجمااكدوالجزرياافيايونانيةالمعنفيليزاندروضعهاالتيالحكم
االشارعلىبالجيىيدونبانهموصوواطانهايةالسلطةاالعفماهـءهوالخول

عليهموينفذوثالقدالحكماصياعكلويقبفنالقادةللسادةحكميحكونفانثثوا
فناهيالممعادرفيجمةثذغذينءاالكيائتاولشطرنهمكانتوربماماالح

كتءاالعضااحدبتراجمنالحالوانتيتظالمبالعالثيناالعضاهـيعكللقبئم
كثيروناناسقئلبانهعفائهقالانيناالصبارلجمعوالفقيمقرالجعةالىكلعرقا

المحلىمنووطرباظتانةاتههواناالمنهماكاناالرواحازهاقعناكفغب
باالعامعليهحكوا

يكرالىجماولالمجاورابلالداالىولجؤاآثينةمنارطنيينمنفزكثيروفد

لكالمئقلعةكلأجمابهمن07فييبولازقىالمدعوللنازحينءهواحدولىاسوثيبة

االبداممونهاعمءافين5احاااأاالعضءنجاعنمإجوسياحاربقكلالجبالفياآيكا

هطللماآثةالىرجمالمرحعودكنملمةاعرداطاناوبراواضاجمههاكلزدواانهم
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رجاأل031منهموقتلعليهمفىازلبولفبمبالفرسالتواالشارطهبالحاميةبحثواوالضىا
مرفكلفاعتولىاتيكمبااجنازرجملالفمنهملهابئفالجددنازحونزببولبتراولحق
االرجمالمهـفيالثالثوناالعضادفقدمصناتخذهاقلطورامونيثيفيوقىلبيرب

مؤلفمجاسالىواعطوهانهالسلطةااشياقىخوكدئذاالعقابكلاردانهم
بيريهاعرفباالهنبليزأندرحاكااليهذفبعثتاصبارحئةصرنةظبععثرمن

القيالعففبا3واعرآينةالىووصلجيشهفياسبارطةهاللثوعلثمالسفنإ
ينة3الىيودوااتاكازجنبررخصتوينبقالنربيناشارووحكلمةوفصلت
مدمونبولاالكروقلعةالىاوصدباستههاهدجمونوماليهـارصالهوبولىشازفدخل
اشاعيافياثادثتاالعضادوفىاجعرالتديموالدسثيفيوناالأاعادثممعبودهجمة
اناتحكلواكبثمالبافينوارجعوءاكعماوقتلوا3وماجموثينيوناالفقمدهماوزيىالى

لمابجانلدنةباديماوهواالهليةالحربهنانتثبلماصدورمناالحتاذألزعال
بعدآثيةنيثورهتحدثتعدو

هاجمقاظافانعنبمغمابعفتاثمبتنجقتالاليونانشغلافارسيةالمحدتىضعف

ءتيهافيذالثعنئقلالالفارسيةادبموكانتعالقهفييصوناخشمابلأالعغ
يجاربوجيةوخزانهبالالطهنهماوبتاتاكومةيخضعونالماطءفابمالضعف

واليأنيهاناراداذاالمالثحهنوالبتهني1اعيرمايمكاياىاوقدفيامن

رسالةنفوشنالحربماحففقدتالسافبقتلاالجمياذالثالىيجدالاخرنء

نوفيالنرمىلمجوحفيهفوهاكاياشعوبجمغلذكرحايرتجفإهةكانماانبعد
قفافيزثنبوالبسطعلىنينااضهمندمعموظقاكانارزيايونانافباطأحد

واظدمةوحمامهىااوطاخيبميجازتجابىاكبرايلبمىوإوبايتدثرونوايديم
ايميروموظغينفرسانانهلمجعلوابعطرونهمواىيطيوهوائدلمعلىاونهيخديبنافأ

اتءالمرصدلطوسغفىشيحطايختفعافددالهجوضهمبهيرةواثنكافثارهاجو
اسانمجرووالاصعاصمناكترااحرارفارسدبارةونيعمدأأدت01محخ

اغأسواوالترسباليفسابقااأشاكاونيالنرسانأمضنبعفثاابمففتالضلى
اتصلانتبلالحامدةكباتاسائقوحمنلمااصطعلىالجرالميمنلمكن
سائقيهامنظتاذاالمربهباتظاثانثبجاالرفالىئقفزاواممدبنفسهاتلتيدواله

فمعفهىاانفسمهتبماالسالةاتع9سداخهاضاخااكثرضررالمتحدث
بدونالمعاركفىخولالدعلىبهرأونوالالثأنهذافيبانحطاطمبخترفونوالعكري



بهأل

بموناننبديرنإيخينايمانلواالانءانراعدد2جوشمنيأروممضىمجونان
ونمانملم

اخوءشةعىساريهماعدالفعفهذادثاالفالعثرةحمات

تمنهولفةارفذاكاذإداااقللثفيكانيخاتارتاحمسركيمىاالعظماظافان
الفاعثؤيهعوسفدعااجنادأانفسميوخرونايونانيينهنالجغييناواآلفاق
حدالىآشادبافىافاجتازحملتهميصفكتبينعوناحدهاكانحقمنمرجمل

تاجراناليوافبابلمنبالقربافنتمواثموجههمفيأحديقفانبدونالفرات
قيدالبرابرةيمونانقبلالحربصرصيميصرخونومنمسرتمدونعادخهصعلى
ولماماحبهدهاايفارقالانيتعارخونومينانالخقكلالهزيمةالىبادرواضلرة

بادزيرنافييمبوروالمرالىسياأللميةبهواصفونمنخهاالحربسربهاتايمانتهت
بيمجرحاواحداماضرب

نروحدلميونافيالفاانعثؤلوبقاتلانبدتجيةوتتتوسيهجرح

وكنىاعاجمتهمايفآيجسرالفرسلمهذوهععظيمجيشأامابةمحابالدداخلية
اعبمولماعالفةلعقدجاواجندفيثمافنيخابطتاوعشرينلمادقيكةفقنلوغدروا
بهاكىوثيخاوحرقوااجددءزعاأمحبراضباطفعادباالجندمنالمتأجروناولئك

الثالتثحرةالجوعمننالمماوعلىالوعرةاريضيةجبالفيدخلواانفرارالىوكنوا

رجوالمجراالسودالىواعلواورمرتجااللمتغحانقىضى1الدارصايخاقبائلاوسهام
6931سنةلمعودئهصالدنمنموبتيفارساممةقطحواانبعديونانارضالى

جندي0008

دبافىحيرجيقباصبارطةاك3اجازيادامسنينثادثبعداجازيال

يدضلوراحلوالطالوالوقاتلثخصرابغناهاالمشهوروفريجايدياوارسعلىآسيا
يااصازكانواآلثينيينيبيناكجرشقاتليارحهارطييناالسهوكناصياالى

بضبعضميتلاليونانيينرأىانلحزنفارسدبايبئانذهنهفيفامبونانياول
ثؤوعفقعلاالجارطينمنثمايةفيياهالثانهلهنقائالكوزتلنلمبةبماتماخبروهولما

يابالدانتنةلألهيهوقالءالععداتخفسيلالتعربهذابفرأالعدومنآالف
بركهالبرةطاخضاعفيغنائوحدمفيملككانرجالكاضعتففدالتعسةالنونان
بقومرنالالذينونانايجغابدنااذالألقائاةيونانيةممدكةيخربانمذاتوار

دهكلاقياثحوركانوهذاكه8البرابرةعلىللنغلبرحاآلنجدفايناجبهم
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مئيرىغبرمئعندمانفالجازيالطاتاذادرهاحندكبيلعنمرجمهقال
كهجهمنضعربمجماربماحمنمحديظباتةا

اياميوداسثيبةكك

فذلوبزاابراييادههاحبةامبارطةمهطتزمنجماطةاسباعةمقا

االجارلجيناصعنيصدرالعيعالمدنجميعالعهدذلككلكانتكعيزفون
مننفعتهالمقاعابةالفماالوعامئاشارظةمعالفينادورضاقترلما

صنينبضععانايبالدعلىاسنطانهلميلمولماصيامناوآلاالعارطيونصردانز
بيجاسهلفينطويآلفبدملمماييالاندي783للنرسلملكجمالفقماال

اآلثينيوتانهرجرمالذينالبيوشونءوهماالالنفىكاعابأسضديدلمحب
انواهاستطتثيبةكانتمدبخةعثزابينكينظلرافداشاقغيرعلىوربما

االمبارطيينمنبينثرافمالمحارلىحزبمازعيملفادإالسبارلجينايدكلطفيكرهحينكل
المبرم7القضاعليهونفذالميهقراطيينحزبزعبمواوففملعةا

الىالجواالشارطيينحكممحتيظلواانثيبةاهالىمنرجلاربمائةيرفىلمواذ
كالجالينقذانكنيةشربفةاسرةمنضابموداسلبلوانمدعواحدمفعزمينةا

الثييبزهعواتفقالمنفينمنجماعةمعفريةنييقيمفراحوطنهتخليمىفيشازببولفعل
فيومالحامرجااليلىفيينةالمدالىءالشالنالياحدىفيفدخلثيبمافيبفواينافا

يةبىالهاسهنمحررهابانههذالهفيتاالمةتجلسدعارالةعنفذبحهممأدبة

علىوكملتمنقلثيبةعإدتاقدةافىالتيكانتاالسبارطيةالحامتةعتوكدها

واحدءواتحتالبيوسببنحميعلتسيرببوصنامدنجميعادارخهاتحتتجمعان
اسبارطةطرب

لمبهلخفقتالثيبيينحالةنغالنالىجلهواباينوداصحمنأيبامينوداس
يعييقلقايقوظلالحاظمننثهافاعنادكنيةاااالشريخةاشمنكانللنصرماعا

اقافمغلديهمالوالداعدءرداكبرلهولجسأظريتناولالاالالممنمقألفيها
كاعكهايعناندهطمنأيمنممااىثألالحقاالبتولواليشاانيندرانهاال

منكلويحترهيحتهسالباشدبدمثفعنسانيةاالفيمفرطوبمضهباطرجمذائ
اعادانهبلبونانءايناسافىبثوقالنهـيحمنالمصارعينبعربعنىيمن04يرا

لثنبيونكائراينايخينوعشالالقالمنجميذاضربمواضرعبالالحواللبالسباق
الىثمانيةكلهنهمكنائبكنائبالرجلىالجندنجعطفاالمبارطبةدالطوااخافد
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ذازاوبةمثلثألفتوواحمذانمطآتعبئتهافينمفيصجيوشهمكانتحمعرتعشرة
علىالمعلقةنروسهمبانيشرونالحدوعلىجندمحملاذانوافورقيقةصتطيلةقائمة

انبحيثبالطبعالمجنةمجعونرفاقصفوفيناومناليسارهنتحميهمالمالاذرعهم
انداسايباهينتخيلالعادةفيمايمونافوىيانهيترتيبةالمنااليمنالجناح
انبلدهلعلىفيئهشاويةصفوفهنطولهاعلىلفةموفاهةزاويةشكلعلىرجمالهخيعي

يشبهتناسبغيرشسكآلاحصتيبةافنأخذااليمناكؤمنااليسرحفرفاالجاحفييضح
ينالمحاراحنمنلفاوموااليمنمنااليسراخممالجناحفيكونقاثمةيةزاوض

العدوجيشوسطفينكنهاضتنالذيالعدوجناحعلىبمرةحماةمجمل

بتيالذيارحلياالسبيشامنبدشءباديدبافىعنالثيبيونفدافعجنبهمنوياخذه
انلمجصروأاخادتاوجمرقثحر11يقطعوفيةاعوامآسنةريعصفيبيوشايدا

راىالحربفيوتمرسوايهتهمبتفقوهناوشاتغاراتهكانتبلطآ5فتااليقاتل
نىءالنزالعةفيساعدوقركهاالبطالفالاداعفدجيحثهانداساياهت
ركترسمناللقربقاتادرعاتنيعمقعلىاحطفتاالسبارحيينبخدمنالرجالة
الخيولفيهايىاشدبا3بيوياكانتالنرراكروفرساضاقلإثيبيناالةركانت

الحربخطاختصرانذلكمنكاانالميسزمجميانالباهينوداسفاستطاعالجياد

منااليمنالجتاعكللفبددحفنآحمسينمنمؤلفاكانهجيااليسرمنالجناحوحمل
تغلبالتيإالولىالمرةنتوضذهء731افقتلواحغأالماككانحيثاالسبارحايين

هدنجميعاكثرمنالمقدسةالمديةثيبةتوااشارقجيعلىبونافيجشفيها
الصيدذاكالىالمورةفياليونانيةاحثحوبانتحمكلهابيوسيائطرةالالوصارتيونان

دبافيماينهمدينةفانسأتاستقنيمالهاللالثيببثنمعونةفاقتالسبارطةخاضعة
كاناشارطةفاحمافىاالغنياكاجمةذبحتاشارطةدفاعمتىالرةعلىاسعارهااكاديا

بعضالىبعفهمهافاالقرىتيالعذاكالمتتينمةخوبازسمناالكاديون
اتعلىالثيبيينجموراساببامينيارادثمربولشيحميعاصمينةمدبنةأصئهايا

ورهالموبالدالىصيالبيوالجيقفدضدارعقرنياالسبارطيينغزوالىيذهبها

امبارطةاهاميعسكزوطفقالكونيااقليمفيلوتهارغوسواهاليباالكاديينسعاده
ولمارضصمفيالعدوسبارطيوناالبهاكراانيااالولىالمرههذهنتو073

اعةح67العمرمنذاكاذبلغفدنصراجمازيالافصدعاصوارةالسبارطجمن
بالمدينةالمحيطةاآلكامحنالهيىلتيين
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المطالبماإدبجيشهاطهامعناعاجزنادبمالهجإمكلاسنيايباميمجسرولم

المسيتبينجمعالمورهيادرانوقبلادراجهسافيارجععاليهاوجعلحماهااستباح

حميتقويةمدبنةءانثاعلىراعايناالسبارطيرعاياقرونثالثةمنذاجمهاوفد

الثيبيناآلثينيبالذينكانوامجسدونمعابارطةلفتوتحاضعثهملجونوعادواميين

فغلبايينافابالمحاريناليهابعثالذىرديسالجبومعسيراكوزةأهلحالفهاكا
اقائداوارسلالفرصهلكهعونةتنالانيبةحاولتوكندهاثيبةاحإلفديهناالركا

اليونانيحاربانوعدالذياالعنمالخاقانمنيحملكتائاواباشاألىبيلوبيداس

لهعانايتهلثالالفرستخعثىفلميمنالمدناماسائركأ763لألثنبةلمجالفةبقبلونالالذين
علىاساياهينيفظهرايوثانبالدحمغسلطانهاالىضعدالقوةمنثنبةوأيمن

بدامأنوحاولثايةينيينالىوحالفوسيابيالجيقمعالمورةبالدفيحالاحن

نيالعدوجيقعلىببماسإيبامينيوراحرأجعأاجازيافىكرذلكبلغواذارطةاش
اتخذهاالتياباالياتخاذهالمركةهذفيوظفرماينهمدينةمفبارقرباكاددا

عنىابامتوانتيقودمقائذابهوفقدالثيبيونيوههفاتمهبمامابهوكنركترسفي

صقلةءتممداجمتالتيمسيينامدينةاالأيباهيداسانقائدبهقاماخقوأيه
الونانبالدمنسقطكاالمورةبالدهناسبارطةسلطانوسقط

أيكناذواصدةامةايونانيينكافةناليفالىالحروبهؤهتؤدلمالحروبننائج
طاالطاعةعلىالمدنساشيهمايمرهالقؤةمنآثينةوالاسبارطةالمدضهرنلمدينة

بعفئابعضهنغويبعضقوىبعضهنينهكاناالهنهموماكانلسلطانهااظضوع

تبالمالحالتبلغوأاالنقسامهذاهناسنفادذيالالفرسهلكحظمنذلكعن
ايضاسائىمنلالنتقامتحالفهحدخماواحدةانهاكانتصبلعليهئتفقلمانهايونانيةا

ونايةايالمدنجمغبانانتالسيداسمعاهدفي783االعظمالخاقانصرحوقدبونان
شانكانذلكزممهنقضتوالذلكقولهاشارطةتخالفوألهملكممباميافى

يحكمالذيهوالفرسملكانلآثينيخطيبقالفقدسنينبفعبعدوثيبةثينةا
دناباالعقدنيبدمالحلالىمدننافيعاآللهيقيماناالعلنهببقلمونانايبالد

يتفاثمليهوتدابرهمناناياياضاعهكذاكهلعميدلوكنااالعظمكاالخاقانفندعوعناها
هاديحزبفيغنوهاكانوا



ةكدوتمةء

اشيافتحراالممكندفيليب
تافقريمنالمحاكيضكقوىوآينةابارطةبينقرندةالمتصلةالحروبأنهكت

اعلىوكاهنهناواحتىفئالهعاودوااكدويونوهمجمديذاشعبأاناالالفرسهلكفئال
صكنواوافدوجندرعاةمنوئفاشعتااالوروبيينبقدمااضبهوقسهتهمخثوتم

محلميحونايوتايانوتالالمجرعلىطلينجمينوادييئفييونانبالدشمال

يدعونأكدونيونواذكانللبرابرةينظرينكاياثانوانظراليهمونينظربلاالعتار
االولجيةاالالبسباقفيمخياجمفبانالنونانلمحمجهيراعضنلهناحمهر

يونانابنادمنبانهراضبهراعترتلكبئو

تركونيالبهرعنبعيدينالداخليةدبافىفيالنازينالملوكهومالفالكانفييب

هموحجماعنثعلشاباكدونيقالراربمةتنم063سنةفيالنونانحروبفي
امورثالثةالقيامالينفسهبهحتفييبالملكبهفيوة

جثئاقوئاينثيانام
هكديزءضايرعلىالموانيخنج7ينثياناآل
الفرسلقالائهلىتحىءالالنفوأعلىافيونانسائريكرهانسآل

الهايوناناستلملهقمديخمانجمشةينحثصساربظالثانهذافيفصرف
يخدحونهوفيهالظنيحشونالمدنجمغفيالمالببذلالمارالهياتخذمنهمكثيرواعانهبل
ثقافىبفكالهايدخلانالمراستطاعاذاعليهايتحذراالصتيافلعةمنمالألقال

اخرىبعدواحدهونانيةاثماليهدنجمععلىاستولىوهكذاكهبالذهب
االبعةفييطةاحاخابنموديموستينالخطبلمييباللدودالخحمولقدكان

انعلىاكرحمواقضيةعليهمافاماضدهبلغولمامالهمنأءجزرصياوةواختلىممرههن
عندانهبيدتوميديدتاريخاستظهرايزيهخطبدرسكانمنهاختلسوهانهايعي
فنوسافصيرونفسهضعيفابذاصوتهاذكانثهةابابلحمالقوماولافيعلىبخطما

رأنلوقغنعويكاورضغينقطعكانانهويروىصوتهيضوفىعلىنسعكده
الشلبعلىنفهرنالمجرءشاطيوهوعلىحصافهوفياخطويلتيالخروجيحاوللئال

يحافملضقوادبمالرادتهصوتاخفحقدالمنبركانالىرجعولماالناسطبةعلىبعرته
بوناندابىاقيمفؤدواعظمخيبارقىغداالفاحمهاتيخطبهخاعدادعلىافظةالى

لماذلميخالمجحفوسيونمةبزطالعهدذاكعلىامرآثيةاليهورجعالذكاالحزبكان



سأشيريقولفوسبرننفعضدحدهمالوافراليقاشملهكدونيةوالجندكافآلثينةيكن

مجنقرفيليبالعككللىيموسبدكانباعبائهاالقيامتستطيعونبحيثصرتمهتىبالحربعيم
فصاحةشدكمافيممنابتهمحاريطلبالذيخدهتالحزبفيفئطؤعينالجن4نهيراهكاو

ذاكعلىيفهمضيرعشرةخىوضامدهوأيدخرالمةالىسياسةمناآلثييينالخهل

يهاتبمنييبعلىالمالثالحلةديموسثينخطبمنكثيرموضوعتجدانك
يدوناقىبراجبايمثينيونالالاجمالقوهونمتى353سنةأالولخطابهفيفالبيةالفي
اهااالخبارهنكراخوهابقولهئابعحألبعضكموالساحاتفيوتمرحعانسرحواان
ارضعلىبستوليوثينةاعلىبتغلبيميمدوةنشاهداننااالجدبدمنلش7فافرلانأ

بالذاتقىبهوهاانالعزمتعقدواوانسفيةخمسينتسدجاراجبمنانهبمافولليونان
مىالفاعشريناوعمثرةمنهؤلفجشحدبحميبخبراالحاجمةمسيسكد

خدمتهفيينءمتطونارطمنيداالجنودمارالفانياررقعلىااللهحقيقهوالاالجمانب
العافرمنفيليبحمازهبمالمييناآلثيذكر143سنةالثالةلميبياتتالةخماديموستيالوقال

ااطبسلطتهمائالاشبسيئونماعندقديممايوناناكانلاكوفا4اففاتهعليه

ونجتجبىهنسانقاليسينظاليومونحنالظامهذالمضعوفدمسافعكبادمبائقومغيرهم
يأصراو1الببتيةبإاللعأبويحنفااليونايةالمدنيخزبملعوناحلمنقهحقير
البردالمينظركاامرايأنياتبدوناجرنانيااليهينظرهاوهذابهأباالحتنهالخدمه

افىاليقافماخطوهاحديخطوبدونحانتنمالسلطةيحيبهالبانيضرعومويتسافط
اتهنبدالوتسدفيرئحاذلكيعدركانكاكيرهشجلتمزيقفيهايكدبنظرمن

ولماديزإاخالسحةالمصاناالسإمرفهاعضاليونانةءلممإويعاجمع

ديمستينجمهانغاننيياآلثيلحاز33أيوسيامدخلفيااليهعلىفيليبأستولى
ارفديبطفيولتيدلوةزيثيهوستينوذهبثبةالمنردإثوالحرباشيفبات
القديمةاحقادخبموايتناسانعلىديموفنوارادمالثيبيوندةتىفيليبقبلمنهءجا
عيهبمهاوايتشزواطراصرفاعنالدنلونيونانيايانالىسافىغيرفييغهـكرواالوان
واطربالمقاومةعلىبظلىاوأننينةاهعضالفةايعتدات

دجموستينممركانيعسيااعالمنثجرونيفيالحربثبتأ833شةوبعد

تاآلفيتقواذكانبسيطآجنديمثىأصيفينديمسينواربمكأاذاكاذ
دلفيسمديخةفيولمبيةاالاللحابسبنارخمكىلقاكانتأماباالهنه1

البيتيالبووناكرافا



كانتولذالثالمدربينفييبجنديعادلأبسرعةاصاألحاحملالىديفدواليبين
أالولالجقحظمنالزيمةا

الىدضلثمينةآوصالحثيبةفيحاميةاقامنخفرفيليبواذاكدونيإالستيال
وهناشارطةاضطهدخهالماطاالتيالثعوبالىالمحننهأهلهاكافاسئقبلهالمورةارض

المدنجميعندوبينهاوجمع733الىكورنتءنجامقاواتليصادنىأالهسدذاك
وهوهشروعهعليهموعرضفطبينبمندووايبعثلمفانهماالسبارخيينخافىهاايوناية

خالفةوعفدترايهدوبوتاكفاكسنفارسلزوبونانيشجزعامةيتولىان

ءمبساونعيقبنفسبانغهامدينةتحانعلىوذالثانيةكافةألالمدنجمنةعا
وهذهوالمصادرةوالنلاالهليةثأوالطالحروبلمنعارحدةثنتجلبىءنثيأاغيرح

يالسفننياجمغعلىبالىعامةلهواالفراربمسدونياثهااالتحادخاشأنمنكانارحدة
محأكةبدونفءتغربنعلواذانيليبيحارباتيونانيعلىصوحظرونايةاي

ذاكاذاالسبهدراخهان4335شةورونيةمالمثفيليبخنقاالمكندر

االلعابهاحرابالريفةالبيوتءابنامناليونانخمثلكانشةينثهـابن
أمتطاضحدههالنكبالجادالصافناتكوبيحناحأفيالقوىثديدياخيةالى

حنياسةبالىعارشاذلكلىزيادةكالتالحربفيإلبوشةحصانهجمايران
الفإوعثرهاالبحةالىهعثصىـاثةالثاسنمئاستاذهنءالطيياضارتايحإاالبيان

انيريدوالحربنندليلعياوبنثوقااليانةلويتنبمنانافيأعالخماارسطو
موحاإقمالبامغرمالنهاتحهافنليمضاكأنهفيفبماذحمرردوالذينباالبطاليشبه
تحكقافىالنطاثخميقةكدونيةانلريقولابوهوكانالمثهرةبحب

ابوتنياقياواتاتمناداةحعنجدرالالبخهالفييبرتيخةاجمجراجحا
الفرسمانوجشةالمثجيقفايؤناناليدبافيعدجيباحسنؤهو51سدونيالجيق

صفاعثرسنةأرزأرقامصغوفيزجالالىمنالقا61منمؤلفاني3وراجفاانص

انمنبدآلاركأساعةفيسدونيونالموكانأمتارستةطولهرخامنهمواحدصومجمل
هئالعدوحبزاويخربونحوحراكاليقفوندهواجههمنالعدويرهالمايسير

عيثاالولمالمفوفروموسفوقمنحارونبرفهالمونرةنجودنصعربص

نخطميداممهوالعدوالحديدوعليهألتحبوفدعظيماحيهاناتبهالججعذاككان
فرسانههقدمةوهنيبالعدويوغالحربساحمةفيشاطبيناكاناالسكندرترىكنت
االشرافالفنيانخيارمنلفةموالفرسانمنتيبةكهذهوكانت
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منممعراكلااثالثينني33عشةعراالسكندرفيسافراشيابخ
الفئةابمناقلالمالمنتالمئا07غرمحهمجملالفارص005و ياكدعنين

الغوغاذاكيقاتلانعليهيمنوبوهبعيناراالجيشهذأيمنيذخيؤفرنك
امامهكانبلفقمرالصرهالفارسينحرهايخسرووقدلهاسالحالالتيالشعيبمن

يدسحاذققائدقيادةتحتاالعنماظاقانخدمةفيالمجدينيونانامنالفاخسون
وكنالعبورعنالمكدونيينيصدواانايونانءهوسهكنةنيفقدكانالرودسينمون

العنندارحندخههنأالصكمندرمذرتخلصصذرجثهوتثنتممنونماتانصادت

الصغرىآيافبددنيمواخثالثفيظفرانبعدوذلكسننيننيإفارسنةاثةأوغ
دأريوساالصكندرموهق333مايوفيغرانيكخالرءوراارأبطةالفارسيةالجيوتق
أيسعسسيانيسنليمضايقفيالفاصتينمنمؤلفاانهعنيقالالذيوجيثهفاركاهلك

33اداكرعلىجنثئاملةدمنبالقرباربلفيوشتث333نوفبر

واليحسنلهسالحالالفارسيفالجيقالماديةبالحرمنماآلالفلباتهذنتف
افتارةوداكانتمالواالءواالجراالجندمناظالطفيبنفسههثومقوهوالرماية

قىهةيمخبأالالحربغضرنفيالفغيمنولمويقئلىيتتوالبافيئقاتلالتيوحدهاي
يخضعواالتالمحدكةشبميمماذاامقاومآاهامهيجدالالفاغوهذاالظفرفيها
فوفعةبرأسهاسةمملبهايعغاالسكندركانيحرزهاغلبةصرألالسكنداوسلدار

وهعركةصروسوربةفيهااقغايسوسومعركةالصرىاشاعلىفيهااسشلىنرانيكال
البالدبثنةاريل

االعغآناارثآنفسهراعقالفارسيةالمحدكةفيالمةعالحاماالسكندرصارولما
فاالتاالحتبالفارسيإلمالطاعاداتاسعكالفارسيالمباسفلشفارسصاحب

الؤسبناتمنبامرأةوجزوالفارسيةنةاىاهامهيركعاقعادإناكرهارحمية
اقمىالىمملكتهيوانادوااثرافهمباتمنفتاهثمانينهنضباطهمنثمانينوزوج

عادولماالمحاربةالقبائلبقانلوهوالمندفاتحآنحووئقدمالقدهاهـالملوكفلىالحديدكا

133ممرههنوالثالثيناثالثةفيايامبضعةنييالحىلهلك33ءبابلالىيخجثه
هلحمناالسمكندريقصدماكاننعرفانجمذأالمنعذرمناالسكمندرمقصد

اثربتلكجميعيجعلأنيريدوهلكانهقعدآخرلهكانانهاوبالنخحينغ
ندانهاليليمالهظيكئالنارسيةءاكاتخذهلوايئومملكةااحدشعب

تجاريةالسبابايونانخبهةنيقيةالفيعورمدينةاهاا
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جمةنتائجلهااممالهكانتانااليانهكلنقفلماننااجمائاصلنااالعظمالخاقان
حتىالتتربالدوفيمصركاالسكندريةنيمدائنوعةهدينةسبعبنأسىولقد

مطروحةوكانتاالعظمالخاقانخزائنفيوجمدهاالتياكنوزرعاياعلىزعووالهديالد
وهيأوجرافيتهاوحيماناتهااسنانباتاتلدرسيونايينءعالذواجمهافيهاالينتفع

كلاطدقولذباخالقهىوالخليوناتادغةتعلمالىيةاالشياوالشبمنيتالمد
ابميراالسكندرفي

اليونافيةالمالكتأسيمى
الشرقنييونافيأالهدناشياممالكفااالمحندرية

القديمالعالمبالدجميعواصعلمتحتأالمحندرجمعاالعكندريةممدكةخراب
العظيمالمكهذايدمولمالقافقاسالىمصرومناالندوسنهرالىياتيكاالدربحرمن
عشرينمدهبعضتابعضهموحارببدالمالميولىفيئقوأداختلفهلكفالبدوامهاال

االسكندركاخيهأصلىالمعاضدهيتقاتلونمبابهبمروطجمةبدءياديواتخذواسنة
اسلطانهمالماثلدعائماوتوطيد3حبأصيعلنآئقاتلواتمزوجماتهاحدىاوواضتوامهوانه

اليونانيوننفهأجورونيونانجنوداواكدرنيالجنقمنجزءهنهماحددكلنف

كاركانبأتونبمامحتفلينغيراليهميضظرونوالخاسعيهايحكموباشيايشأفىفنبتقاتلون
مءاعداالنرسيقالخنايونان

واصةمملكةمنهمالصهيأوقدفوادثالثةااليبقلماوزأرهاالحربوضعتولما
كانمانفملتوروننةولبزيماكيةرصوسلوقىهصروسكماالصكندرخلفهط

وبتينيبونوهثلرروبافيابيرمئلعنهانفصالاشبااخذتاوالصفرئالمالكبعضى

الفرسبالدمنبارسياوجمتريانمقاطعتيومثلآشانيوبرغامنهاالسياكابادوس
االمحتلومملكةنقسيمتموبذلك

وقدالجديدةصهاالهذهفييوناناابنامنالماكعنالشرقنييونانيااقدن

لغتهمحافعلويوناناعيشبعيمقويوناناباالربابيتعبدويواليةبايتكماناعتاد
هنحاشيةلهلانوهويجاولالبرابرهنائيليناآلسياوهنرعاياوعاداتهودينه
ومجلبالبالدالدارةيونانموظفينتحذوباالجرةيونانءأبنامنجنودويجندجنعه
يننوناياهنفنونبابواروعألهشعراعاصكلتالى

يئوالولملطعارمموالمجارايونانالرسيخيرمنملوكعهدعلىالالدنيكان

سهادمكراشيااطرافجغفيوأنشرواصلبهمامنيوناناملوككثراالبخادهن



ياالخالقيةايوأةالدياتحلواواليونافيباساسواياانبارطينالحالانتهتحتى

لمومانيينالىاتحتىيونانياأبميلاشاوبخالشرقيعدولمايونانيةوأالفةبلاليونانية
1ياسرهماليانيةباالفةيهونواليونانببهونتأثحواالاالولالقرنفيآسجانيايجد

علىالفراعنةبلقببطايموسخلفاوممرفيايوناندوكملقبخدريةاالس

ىأءابناباسممعباالىالناسودعوااالخولبسوارناالقدبلقجهلوكهاهاكاننحو
وممبيونانيةمدينةنيالمجرءشاطيعلىعتهم2عاوافامواباليونانيينخاطناوبمنهمكا

االممندررباختذاالتيالجديدةالمدينةظكاالصكندرية
المدتهنكبرمانثثرنظامذاتيمانتمشوسطحعلىندريةاالبنيت

وعرضهاالعظمرعظاوسهامزيثقهاوفائمةزاويةالىمالخمارعكانتونانيةاي
كاتكأالستادءبضالميخةابنيةجمأنبهاكلىمتراتكيلوةسوحلولهمترأثالثون

واالرشنومفوالمغوالجنازمةالعاااللعابئقام
حدرفوفيوسفاريرةجزيابسةابينيملوثدمائقموافاطلهسدمنلفاالمرفأموكان

فنابهلشسيروامالعلىضوالمنهيحبعثنمؤخهفيجعلارخاهمنبرجفيماالجزيرةهذ
المدتقامندريةاالمفقامتارةاماءجماخاكومنالمرفدخولتريدالتي

سهاسامالمافيالىارةىاحظاااليتصالفينيقية

محركملىارادوفدثبتمرالمامخحالخامالىمنعغلعاءبناالخفكااتالخف

ببتاعانعيالقزاملرئيىن35ةعغيممكخبةوفيهعظبئئجيااحمديجحلوهان
والشاخأكتبةالىلىمصريحهيدخاصابحفكلتبابمهيتبهالظغرلهيتسنىماحمغ

عجمعبانالحالواتصلثشاحهالعويضمعيصاحبهابخةويرجمونالخطوطاتنيضق
تاثعكانتقيلادكاثالفارجائةموأةتاجمعلمالمجاداتهنالنوعددهذا

يعرففاجمتالخياعلخطروعركةمشخئةميعثرةالعسبدذاكالىالمؤلفينبممارالمخطوطة
هايهقريرجعلها

علىاجمتللتشرجوقاعةفديمعرحدوالحيوانضباتحديقةايفآتجفافيكان

ايخثىصثيرفيالدرفطاليهوسالكاكالقيهماوفيحملأنجيبميينبملصااوهايمهنالىئم
اليونانيةباالخةالحرىياافيالىملواعمالاالناجيليخبثأ
لهاكانولكئاالسكندريةلملينةقصرححارخاأللفيفالمغكستبةحرقت3

االنيةأكتبةهذهانوفلمجلدالفثلمائةيقالماعلىوفيهالسراليومقيجعلفرع
لفالموقالهقبلمنفقدتاضهاالظاهرواكنالسابمالقرننيونااحر



شالعسكريافيكانالحياةالطالةاكيدعنالمحثفيسبنبفعفقضىالمشمن
نفقةعلىغذاوطميقدموفواغوي9واالطباوالفدكيإنوالرياخميينلمالمساكن
يقضرناكالماحترامهعلى3دياهعهالطحامتناولالماككانهاابهتبرالحكؤة
وكانيلقعونلماسحهايوناندباجمغمنالناسغويجيةالمطالهالمحاورةفياوفاتهم
الفا1نحوفيهاانهكانيقالووايةاالسكندراأآباوجمسريبعتالثات

إبالطامن

معةطبمدرصةاضبهراحدانفيرسةهـوعإصآخاوبمميهبةالخفثمصوهن

يقلمالجديدفالتياالوضاخمنالعهذاكعلىفكانمالىبينناعامهوالذيخمعالىذا
يوناتمنالخارفةجمغقحدءغفصابفخاتندريةسأدااحصقدوأخليرلها

ابحضهمطيختوثووئلسفخهداخهمخماكااجمهـاامجماثروعوواسراثيليينومحرييئ

العافيافاصفةواامةعاوئاكثيرةقرت1خاذاكاذيةخدراالحففدتببعغى

بيدانسطوةااتعدوةإحغركأاثأاأمنارمحز6سافيةابركاانتامةبر

تجنامةنقاشوخأيااالدبوااصناااربالبنةدبةكاالسكخدرحانترخمامةحمتباعا
اةكفتممدرسةالميالدفبلااللثقرنافي

اغتبانالالمالصاالصحهخبرىصهتجهةندرتصعافىتجمكاهبرضأمةحعتوفد
ورقكأصتعاخمةاجددالالةاجساخرعتةبرككافيالمؤلفثنلقدماالمخطرحاة

ذدهةاتاصنعاوحفغلتالذيالىوحةارترثتدبالجرفالىزاوفيالرداا

يونانفياالخيرهالحروب

ايخيهصاباتالعصا

امداتجمغفيالبونانيينمنكيةأسراتبخصعأبديكاكتحاالهيةروباط
الىجهسادريكالمةاريةاتيوالفنالصناعهوالمعاهلإالسالجمغيبصقىاعلىاليرنانجة

هالطوفىارشلمممجتفلم3ااألجمغليمالواداىاالسرتواصاسبقاومرارد
إلثناالةعلىأرهالتتبمرىانالالمالماستصخعيااقياثيلالظبعضبناانصا111

نبالغليمالمعروفينياافي

بااوروفيالوسعلىالطبفةنثبهوسطىطبقةتقريتأايونانيةالمدنجميعفيبمنلم3
النادرةكانتثواذالمنكاالهابابارمنالفا31ثيهامنتجاثيةاتعدكانتبذلكو

راتاثونهاتلتاقطاورنمن
51
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اوزراغانفيوخرانااللهيكن81رزقهليهبلهرالفقارطنيوماذاكان
ونيقمكانماومفوهعاهلهماهمانعهفيالثرواربابعيدانلداهالاومالط

السادةعلىالتيكانللنفقاتزهبدبالنبة2شيغيرمعلالدنفاقيمفونوالاالعالجمهذ
والإلخألضطعابمعبندهموننوا6صالاعافيحرابىالىاشدمرااذابنفقعاان
ولمبمنالدراملندرهطابهجملانالفقيركلالمعبمنانهثماراجوالحيمونيوس

زهمابعوانسانيقرخهانوهيهاتالمئةفيعشرةمناقلالفائد

يقورناكاالنالضةالنالمناخيتحاانالوطنيكحبمنلمالحادهانعلى
الثووتفيالنظرمتسقاعاحجهاوثنيكركوالالنفىوتفعفمالجعئفسدابان

ولختافيهاالصاختعدانعليهايجبالالنظامنةالحالمدينةانارسطوولذلفالاالمة
انقديممافرنانياالضافيرىكانكاترىشربفةطبضةيونانفيارطبنننتف

تاغاوائنازآلفيعدبايديهااالعمالتعاحايهااماشرفهاذلكوفييتاربتحماناتىلها
اعالبيدبالهنافسةهنلهعرضةابمارعلنينبمعظمالبؤسحالفهذااجملومن
اسابتكنوالمدنأالفقرالحكموالنباهةالثرفشروطنفوحمممنفيفرؤوماالحيا
اوائلوعدلمقاومةنههشركاتالولقألفءاالغنيايلبعاانوخطرلممتفرةثهمجم

ويدعونوالنقرافىاالفلية11يدعونوءاالغنياينقحالىيونانبةكلانقررصث

الحكمحارفاذايخقاتلوتويتباغضونيالفقرا8االغيابداوالثعباوايةاالكضفى
التطرفنيبالفتيننطفواساتخذواوربمااموالميحمادرونواالغياةيعلردونءكياأ

النقراةردونءالسلطقالدغضياعادتفاذاجدبدمناالراضيوتقيمالدبونهـالةاها
ضمعبهعاديااابدأخللبانيافمملفائلينالمدنهنكثيرفيلينهمايتعاهدونوكانما
االغنياهـفاالفريقينيفالتوفيقالىشيلهنثمتيمنولمأشطعتهاواؤذيه
ارسطوقالعرئمايمونوابانيرخونالفقراوالوتهصفىعنليلشهاانونيصتطي

اهيةحربكلاتبويبيقولوكهافرواتئقيمببهنئناالثوراتانلر
دااخرىالىيدهنالزواتنقللفسئنثب

الجيراثبينابذايحدثمانحوعلىفنالاشدنيقنتافىالفريقانكنثممن
اصفعاثمالمدبنةمنالهرباالغنياواواكرهجملتفيبدباديخآ4الفقرافنظب

المدينةاالغنياهـودخلالفرتحارجلاالنابيرفيوجمعوهماوالدهمافاخذبذبحؤهملمالنهص

باكفتدهنووزفئوهمالفقراءاباابفئاهمواخذوافيهاالحاكيئامحابهابعصفا
احياواحرفوهم



أل

خاصشكلوالفتراداالكنياهندحمناالفراديوالحكمالجهوريالحكم
منءاالغنياةحكنتفالفريقيناحديقوىماعندالمدتةفيمجروضهاماالحفي

نفءالفقرااهاحافرادهابعضالىمباالحتعهدربراولاالفرأديالحكمنوع
المريقمعيئفقالنربقينمنواحدحاالمةمجلىالمطحكمونديمقراعلئاحكهم

انيةاليالمدنجمجلنهمائقاتهاعصاتاننألفتبذالثواالخرىالمدنفيلاثلالم
ذهبدأتوالجهوريالحماوالفقراوعصابةاالفراديالحاواالكنيايعصابة
اشارطةكقراطيالدالحزبتحضدتيةانتفالمورهحربالاالحكمنيالطريقة

المدناتحدتخةكااثخ2للفقرأسلطةفيهاالتيكانالمدتفاتحدتاالفرادياطعهـتمالي
اسبارطةعاالغنياعليهاتسلطالتي

الى03تءونقرثةثانحووالفقرافىءاالغنيابيناالهيةالحروبدامتولقد

فاضذواذلكمصاكثروومنهمطردوالالدابناظأللهابهيرمنفيء051

صاعةااليعرفونوالمنهيعيثونلممرردالجوهالمءلىاالرضاطراففىيميون
أظاقانجثىوفيواآلثينيباراالالجشفيمتطوجمنفينضطونالجنديةوممباحدة

خرنيخنانابناهـمننفاجوراليهميدغقجيوفيصبلميالفاروالجثىعظمافى
هىالدمالىخردوندونىالوهماالمكندرفاتلماعندداراخدمةفيالفآ

خرجواهنها

ولموأخةنةوآواصبارطةايوناندبافىعلىحكتالتيالشعوبخمعفتاباتاله
يكنونفااليتوإيونداجافىاغربينسيخرالبأسةشىااهلهنالثالتالقرنفينجق

الخنيجهذافيجنوفيالمورهشماحيفياخازيناواآليونكورتجثماليفيالجبال
مجلملهاحماكاتمجومهامدينةفاحتفظتمدتاالعصاباتاحوأطمونوفد

يقضىاديائدالظينتفوئقدمهالنالجندويفرضىثيوالالحربفيهيقررلمعمابة

العدابةجقيقودانعايه

تعضداتالعادهومنينصاداكحاتينالىنهاينالوذانيةالمدنةانضتر

رأمىوقدثيراآلوياطزباآلشيةابةوالعصلمجقرافى11أطزبيةااليتوالعصابة
يإلدطافالذيوهوالثالثالقرنفيارتوساحدكلشهيراخمابطاناآلشيالعممابة

بيداآصالمدنجمغمنالظالميئاطارد33خ103ؤسنةوعشرينسبحاابونان
القرتنيؤاجماهـصلوالثانيإئدوالةالبالدحومقلذماهوالهماليهمهميذاءاالغيا
المسينيونفقنلهاسبارطةنيالظالمينوقاتلالثافي



أل

جمغيجمعثبجالقوةمنالعصابتينكبمناحدأبمنمانييناوأحالف
761نيةجبطكفيليباليونانملوكهنبهرمحارعانألىظهروعمدئذاليونانيةالمدن

روهيةودصرتاليهااعادممائبهت361961انطيهخسسوريةطكثم
بتخرووأسرنهالجديدهكدونيةهلككهىبردوفانلتاساطيلطواستولتجيوشط
761مملكيه

يقئتليناو3واكاففراوهـظلاهانفعنللدفاخيجتمعواانقطاليونانمجاولولم

معءلبقراالدةالحزبافوتحاالغريببغغهمناحظرديالاالزباقتيمحزبصلى

الديمقراطيتهنافتييرنياوللريمايينرشياالويالحزبحطمكدونيةمالم
القائدخةالمدابرابوتيينرثياألومناواخوليبكانيجيثىفيتالتاي

ةرىرإتيخنجاات11آلامنصملصرودسفيءباالمحداجمالفدني01الر

اب6ن01ءآاتصخئيإإقإممةييناآلمنارومانيثنإحاثاحمداتكالتء
امجاحاتادوتشةغرينجها5كواوأرويةاداإلارفيالبزسييدت
سانياقالتشبذتداألضراةرمنالمآلباصننيهإوطارلخةاتخا
تامجتجمنأإجونااام15اعلنرنتكوبرزثافىكدونيةلمماثغلباتبعدأالسة
إوارواناغولهااربتحرةإحهناإاباخشهاجمجرزخجذتبصس

ال11اا

عاصةياقراوهيىسواورتهصروواتمحرركأوحوعيهيراانيربدورت3ـوإجمع

لمحىتحكعإولااتنازدحمر5ااتة01وإنحصااكاللى
اعفاحادابىاديابتبتااهـسانفأخيرصادةابياتتءفياواايفبت

هذدتااتخراشاحعزبنكىلحأاصطدشبمكاتجذرةالتىصتءاالكيا
آجااحىهـالمىتالخزبادتءإخ7صذبتمرنجنةجدرتشغااشةبعإتارات

دخرثيروتءتنيشاااثبقشاأأأفذعرثإيخاعلىاخرباعانزتيرناادافي
دنايااتافىافر3غإوانم11اهرضاكلاطةآاجها41ورافيارردابالى

خوااءتااالغتاالامرثاواحعءزمماوسادرالهواتاواراافيانمنجاةقوااتوآخرو

محادواداالالمحرةشيوتاآلككابواذشدبذاانجهادكاتسبيدادحااسواعطبالديوت

هنفدبوساقائداوحبىاوالدهمءناصثنصالقالالىاوشارجثمألخدوا

االريهوالقىتهدفيالهجموجميع
ياالوالدءالشاباعواوالرجالوذبحوااروهايونفدظهامةالمقامركزوكانتكورنت
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المعورينصوربهارنرىوكنتبالنفائىمملوةكانتوحرقتةالمدبنون61

ءابالزديمبفوقهامشلقتامانيالروالجندالغبارفيمطروحة

الىوعلي

ياايطاوصف

لناتهصداتهصيخطتجدوالماالممنابخاسعدةايطالياسكنتالقديمةضعوبها
لقىمتاكأبطاياهن1جزوأالبنينااللبجبالببئالعثماليالعظيمالسهليعتبرنف

جبالبيناراقضالبالدفيينزرنوسكيوناالشنفالمثالاتهامنالنالبيئمنضحوب

ولقدسعكنتالالتينيهلبهجنووفيالتيبرخهرالىنياتوسافليمهروالصاالبنين
تدعولموالجنوبالمضرقفيصانيةاراصرلاراوارعرةاالبنبنجبالفيكيرةفبائل

وصابييناومبريينالىلنقسمتكاةنلواحدةامةتؤإهـولماحدشحمماشباكهذهص
بلغذجموناحمهدونينجهويموسامننيينمارهـميينوهضبمينايميينصيندلمو

ةباراليونانالودواكالفرسنونةواحمدةتاداتوفىمياحمدةبالياارونيىإهشواحموة
عحاباتوعاشهاديمااإبعاداخاخفقواارءبىطاالختاعنجباتمءراوادوإبيةا
الحربزماننبمنراحباحواضروالنملمموأيئالخافينينمتضهظطئما
كاناوهتانتاالخالقهةإووالقئالباتجاعةعرفواوفدانجبالفيكتأجونالى

المارسجنعلىيئغلبانيسنطغهنالافالموفينيؤاإلىيئقوةاعاحينبعدمخهم
مبدونيهاناو

االربابانفاعقدوافادحخحلببنزلالصابشيإثاناصأيرماحدفيجامم

والموتالحربربضحيقالىعابقهـدوانغخبهاضوأبسانعلىالزمقدوااتعليبساخطهت

كرالمنذولحعاسا11اكيةاودعيتخالىفصوادىافيوالدامنبولدوننص

سزلغوااذاحزاالربحعخة11ثتااأاوضتيتالذتاالحافالجعبمفاحغ
اعدعصابةارتصفاكأعماباتتالفرااالقاعيةالىعنبهاابعدوإدإلداواشكادرالار

6رساخلتبعهكاأخهاتوروالذئوالثوالمردمثاهندالفىالمقدسةياايحالحيوانات
منضححبعدهانوقتللهامرطناونخذهالعصابةلنظايخوانوففوحيتمااربمن

الذىالحيوانأسمعلىمحافظةزالتوهاالنازحبنمنساتاالتالثمناصاالاكانايطاي
الببساننينيينالذئبخحبانيزالراثاوذالمثالقديمنيثارهااشاتاحدادهاكات

البقرهمدينةي01بوفيانومشعاحمتهمكانتوالسامنئيينالعردشصبأ
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زواالبراقيمفيسكنعاوقدثحبالنالمافدرهناالمتيونكانالسامحتيرن
ومحيةاالقىالمدنينهبونوبويلونابلىنيالخصبةاسهولأالىمزينحقيتيهعصىهو

ينخاساعقابهوونمرهترنواصنومالمجنالىفينرنينجماهدواونايةايالمدن

واقدشدبذااالخيرجهادهمناقئالاياودونثمنظاموالهوطنلماحناذ
المحكرداخلفاقاموااضانمننجعلىيهبهقدسبمتابالجيمقءزعاألىتجاق

سيوفهمينشاهيحولهمنياففينخدواقامذيسطهفيالنينسييممنوزاص
الحدوارحفمامامنيهيربماالانالعهودعليهمخذوت3السورالىليناضاراثعبمفيدعل
إناىمنالبسةالقاعشرصتةكانواةالمنلظااليماناتافلىمنفاخذالمنهزمينيقئلواان

اخرهاعنفقئلتالضنالفيوشرعتالكتانكعتيهمغمفئألفت
بعضهممكنكايوناسفاهنفىطواريبيةالجنوايطاياسكنايطايايونان

لماليونانببنانيدسادكثرامرفيألاوقويوتاراتوترنوكرسيباريىهدينة
عدامدينةااالفومحييناقءلجخوفارويقمدواأاذاكةايفيارفوعافىفطبانضهميلقعا

الرومانينقيلدقعصالتالثالثرتإادااميرنانكاءاتامنالمشرينفانكوصى
افليموهونروفيىنياتوصاقليمعلىويميناالشماأحلقاالنروسكيون

اطالصماطلئمامناالناالىيميناالتروحالوظلتيةلمظبتررطب
نبتيماقياباصةخرفالاننابلاتواابنواليلراخهوجرنبفينرايكولمفهمبخه

قصيرةعباهذاعنعرفتالتياآلثااروجكالونانبةاصيهبىبيتهمابجيىاناالجها
لغتهماصتثباتمعهامنككنال

واتجارةمجارةأعرفوأاانهوغلىراعةاكفي3ارخغأاكداعسونروسكيوناالكان

لعيقالبضبروالهندعاخكنلمحبهثانقاصنةدالباالىلفحنيقيينبونبمايئاوكاايفمآ

بيضوعنوغيعيماهيروحراعاكتوبيةءاتوالحليالفييتيواالرجرانيالقصدوعن
حؤالجنوبنحوشقدمنخهموكانتاورفيءاالمامذخنانجدتواقالنصام
القرحاتاوالمتوخينخيينإببايدحمنهصومبمرحمالورأنوقدكانةتأكرجز

نبحريفركانمنهيأقيال5االساعدتهرالعصوتابحارفصكلنوبماالش

لىالشاطيفيانجولمايخلوايعدووايؤانارانايردأنضاصةوسكييناالشطةهن
رآوقبوحصيةجعائطاالثارمامنلبقواولمتجارتهيستاثرواوياايطامنالربى
داتدتسصافبمغبممدذياسإراغتمثاهدإللجناالترأحدفبرقيماوعند

بهيرةوأيانوفرسقاالرجماناقثةالعنبرثالعاجالذهبمنحليوحوايهاجثثعيها
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ببةكووماهدوالئموئاالهاحروبرحوعليهافيرحمرنالجدراقاهامنقوشة
ناحنشابهنازدانتاالنرومحيةاالوانيهنباالرفالقبورمناحمتزماوان

يخورجيةمضاهدوفهااقهماويميناالترخهرشايوفانيةاالوانيمثالعلىعوصن
داسيثجىحمراناشةواالضخاصطروادةحولجرتاقطاوبالحررصوسبماوالبوناية

حكؤضهاوكانملكهاهنهاومدينةعثرةأتتينياطوسفيوسيهوناالفىأسسوقد
واتخئانابليجمارنيكابايااقليمفيمتعمرةععثرةاثضئافالمشراتالجانبينهنلم

بوسهلنيعثرة

اولئكوارقىااثراراكابمروينجبارباببارومجوناالشاعمقددياتم
رسلوتالذيناالربابابعدبهيثمامرالمجهولخورونلأباباالراالرباب

فياألرضتحتيقيمانهوبعنقدونلمجلتابوممفونعثررئااثناددمالصاعقة
ايديهصصغبناوانعلىرممينلميخكانهامااوكثيماسهثائيمارباباالهواتمدافن
بيدوثعكرأصهعلىوتكاسجاجبارخنحرهحوفيمانخوسالمدعويمالجملكيخثدن
وهمبايدجمعليهابقبضونوالحياتهطرتاوإصفمسديينيناضاطينشيلمونفيكا

وفدايضتااالسماتبيوناناعدالمروفشارونيطانالواهمهمالموقىاروليتلقون
ويعنقدونمحاياجطيضربيامطرفةيحملجمةذلمجهيئةتجرةعمعلىتخيده

الظالتأعاقرمابنالسنةنيايامتةثاتحزخالمانلمشالموقىارواحات

زمحيصابثريةنححاروصيهونااللمءفيقدوتؤذيهصاالحياوعشاالرضوتطوة
ارامانالراصطييهاالتيالمتررهارعيناركطءانتالدميحبونالنهمالغمبم

سبيسيينبالهاردعواالنينومكيبنللعرافياالشوكانتأتجهااصلفيتلمجاكبرامآبةد
يرصدونايااءاخافيرحدونقبلالمعنللننبئعليهايجرونفراعدالفألاهلاو

هعقوفةععامبيدهماالثمالنحووجههويديرالواففيقفالطيروطبرانالحاعقة

وشطرااللخإلفألينيموناعلىوهواصرقافشطرشطرين7السمابهيقطعخطاويخط
يمونيةامتوازخطوصادفبووالصديبمقطعكلاالولالثطريقطعثم1شرفيليمون
المربمذاكفيتمرالطيورالتيالىرهببزافالهبدفيرقيالىبدصنهبعمرثكلالماههأني

شؤمطافىواخرىكابومةخيرمةنبعفهاكالنسرعا

الثييوببينثبأوالثبنجيبمانفبييييمبمئنقلشنواالشننبأولقد
الهربئقولالرومانعناخذتهاولحلالربعندوالبارحاصاخبااشههذا1

اناضاهدروبةبعنىسألابوعبيدةفالالثؤمبعدبالمباركايابارحبعداطنجباليمن
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وهذهقرونعشرةامرهايدومباألدانيقولنوكانهاغالدبانهيعتقدلمالذفيالقديمة

لهيجريانبعداالالقرنمدتعبنوالسنةهئةمنلفاهوهخهااحديكنصأالقرون

منالرافيناحدقالمذنبنجمفىالسطرفيقيحرظوفاةشةويعءسنةتنفأل
ءيابتداالتاحالفرننهايةالىيمثيرابخمهذااناالهةهنجمعفيرومبةفيوسيهيناالقى
االنروسكينامرهييستقيمقرنوهوآخرالعاثرالقرن

بنوسيهقىباالافافتدواكثيرنصفشوحثةأمةالروهانكاقويمينقىالانفوذ

ملحاكهنةالبسةهثلضاصةالدينيةالممطماتبعضعنهمخذواتمدئامنهماكثروم

صدينةسونيوارومانيشكانوعندرالطيووزجرالغيبمعرفة3والدبننةوالعثعاش
سكةولمححراثعربغاسورابالمحراثلهاالموصطفبكينأالترسعائىعلىضرون
جمغالحايةزيديلقونوالموشنىالناستغيبيفاثبقروابيضرثومجرهاالخاسمن

احدالبتطيعهقدسةألىراثيشقهاالتيالهوجصوالسورناحيةهنأالرفىهدر

الهوىاوادماالالثالموشيقطعانضىاتولذالثرالسيمفيللدخولبعداهااى

الكةفؤحمهاأفرجمةصبابفيهخراثافىتحطافىنمجمعاغعرةمنالمقدصة
المراسيمهذهلمجبروميةستالقدلالدخينهيسوخباباويمونمقدسةعرتبئ

الرروزهتجرعنلهعقابأاخادفتلسمامزانيقوينوبعةالمرميةرشىكانتالديية

نيةاارالمعسكراتاتحراتاسرارتخططانإحاالصطاجرىثمخطهالذيالمقدس
دينكانعدسيةخصنىنجطوطوالدييةدالقوامذهخسبالممماكنوحدودبل

أكنيسةآلباحقلذاكبأعرهالقدكاالعاارجماالىفنقلوهانروساكلمنمانيينالر

كاالخرافاتاملألكيينواالنرتسبالدان
واليبررناراقعخنوبيوالثاباآلكامدبافيتييوناالفىنزلالالتينيون

يكنهاالتيالبصةمساحمديمنولمعددهمقاياآلكانوامبربربةاسميوماعليهايطلق
باالخةصيثحبههمالطليانكسافىواحدرعخنوكانوامربغاايهلومتر073مناكثر

صنوتاالرضيزرعونىبعضىثمدنا0فييفوتجونجهيمهىاوبمالقاالوواالدين
ابوممرووفالهياسرهوالكماابارحاميامشهوالكالساخفقالالبارحالسانجعن

ساخفهوانيسهااليسرحوجمانبهوالكاذاوهويسارك11يمينكعنءجاهاالشيباني

برياتقالبارحفهووحثيهوهواأليمنجانبهووالكلمحنكالىيساركعنءصاوما

يهوننجدفاهلبالبارحوالتثاو3يالساخالمجزببعنيالعيافةفيتختلفالوب

اثرجمبالسافي
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هدبنضهبهالخاصةارضهثحبواكلمسبفلةصفيرشحبالىينضكلونوالحعينةالمدن

شةدرةالمت3اظكوتدوحكومنه

بمتيوناألمجشمعيثبهدينيأختمعامخيافالضتالينيةمدينةثالثونقامتولقد
قيامماغمنعخهاةدوشدبكالهمبيداحتفالآلعائامجتفلونعاماخذواصنانياليب

تينياش11كرياككوكبوهوبيناثمتركدلربكيةاثورفيذبحونابىمدينة

االصليةوهيةر

بطاخذوسهايمتدااليتروسمكيمنباددناحيةمنسيومافىاافطرمعلىرومية
الروهانياتحبضررويةمدينهئتأنايبرنهرضفةعلىهناكتلماتوأكاتتخلله

علىوالبوسلةاوحمالتهادالباتالثلتابالحياتولقدكانتءالخافيالمئفرق
كانتكانحعااليترووجهفيئمةفهوهبمثابةالتيرنرجميادموفعهاكانوكنجمانب

منمجيدءاالبحدسوهواميالوالمجرصنةالمدينةناثبينواآلكامكالحصوننالث

عندقياورفماوكانعلبهااراردالصاخئاولمنفايلالبقرجمهاوالكرقرصانسفعق

والحالةرريةكانفوفعآثيةصرفابيرخلبهيروميةبىاجادهنحنآالنيإلخهرأمحب
ستجكزئببيحرامةطالمناشأهذه

والروهانيوناساصابرغيرحيةلراالولىونالقرصالهننرفالرؤيةتأشيس

ينةامرهاالولكانتروميةاتوفدادعواهثبابمثعخهايرفوالماقسهم
الذيعوسمولىرسهامويدىوبالالتيناارابيةعلىافانمةحةالىانعةصضيرنر

فلونمجالروهانجونكاناألبترومجسةالثعائرتخططهافيامراعلمجرأثرهاسواختط

فيدقاالحليرماسوحولفيطوفوناددينةهذبعيدنيسانبلابر13يومةسنص
ظكبتأسيىاالحتفالانيقذركانلمحفلةارتذبمالمعابدبعضفياهعمارالكهنةاحد

ألمغفبل452نةفيوخقدالمدينة
هنعمابةلتوقىضرىمدنهباالتينجيل9تجالةاالخرىالروابيعلىاثئت

ميحثرديمفاخرىععابةحلتيولكااتمعبدنيالسابنيينمنالجبالنص

بجهيعالحالوانتتاخرىشحوبابضاثمتبماكانرولسليوسجبلفيااليروسيهيئ
هـثياثمبالالتينرابيةعارافعةميةرهدينةفييجتمعوانالصنبرهالجاعاتاولثث

نرالىممندهنتفالجيقيقفجثالمريخساحةاهااكاتبالغاحاطجديدسور
بولواالكرملرويةفيبتولانفرالسوخارجالهرمناآلخرءاالططهنالتيبر

اثمتريويالمدينةحاميةالثالثةاالرباب6أهعاراهذاعلىفامتولقدآثينةني
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رماطاوفياالمةوجملرتمةالحكلخزانةحرتالنيلمعةالةومضالكحرفاووجونون
فااراسحذانفحدثافطعرجملراسعلىالمديةاصواحفرماعنداضرها

العارأسرصثغدو4ءروباناورهخآ

ملوكجةرعانهنايىالهذهفيجماوريئابئءواالالملوكإخأننقالد
انهصكانواوفبلابههاشذكرتبلصفياخاونارفياسماوسوإتذكرفيهايونصفرنفدة
لواباالتيندينةفاشأالالتيميةبامدينةنمورسريبثاخرجملوكمبة
اصابنيينااحدملوكافحاثمالمدينةرسوخدقفوقنففزبانخرماريمبالذياخا

صخالهحثصسلمجياتااضاحايمةالمدإسنعفيأأاانهآخرميدفيستاييمالمدص
الهاالنشثاماحبواالذينالجثردين

ايةالرالدبانةرتبلذياوهوسابنتافقدكانبوصبيليوسنوماوهرافانيالملكاما

المدعرقافالمالثنحغابةفيتكنكانتالتيايجريالباتالىاحدىإرأيخذاا
وانثأساليبرنهرعلىخثبمفجرابنىهايالمونعهحمدمارنيرسنورس

وتاآلخرثةانالملوكنوالحينذاكختيةروتجارةتمركانتاومحيهقياوس
التاالحنفاادخلوومانيةااكلكةوسعانديماتاجمناصرنثوساللجنويراالمن

الرومافيحشىانويوسمرفيسوأنميمنااليؤواوبارروانبلألدفيضائعةاالدينية
إشببءمماتوزعياوواعمارماالدفييزفيبدونإالدالأهـصابميخهاثخلىبان

صرثةثرفياكبرىااتاالظاافتداباحراتاصهينالمدعواالجرالثا010وخر
طردهالىاونقيواالشرافبعخىعيد

اوكاارومانيةالبالدنتفملكالروهايينعلىيماللم10151كدالهذاكومذ

هنولالقاكلجميانوسنةيختارانكاكااتحاعليميحكمعامالملثاليقال
وعففيالروماتيداانفبلأخاالنهاضققةنايليدامذافينعلمانالمثن

حاولوقدبرمحهفبولهبسعناالاءاالساطيرمنالنقليدمذأوفيياخوبزهنتاريخهم
خاعةطبقةالىاوجنىالىرمزباخمهامنهايندلوالملوكالهمرءاسمايفسرانبعفه

وكنعاالصورنضروبعلىاالولدهفيجةروتاريخءنجثيانبعفاحاولكا
لقريرامركثرعلىذالثفيالمثتغليئبيناالئفاقصحبيهلنظرخابةالهبذلت
نهنمبياظالف

اظاهىالفرننحورنيةبكاناليجازاسبيلعلىاننينالرواتبفىوصف

نفأوالحامةفاالثرايوالبلجينيناالقىوهماساكمننطبهادجبل
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مديةحرخاافييقةالتةأافيدمقياخذالمقةصراتاءقدمالنناالفىسيون

وانيخةةاهـاتالحفا3مجغرواوانةاالصهحفييظهروااناطقوحدمنجمروهية
يقالكانيماالروماايةةثااسهااجدادمانبعصمدونوارظائفاليهمنوصد

فهماالبين10يةروفياالصليالعبتممننوافلمبهاودرصراةالىوماثالمديخة
اناذالمجاورهاورنانسنالنالمنلوتيمايوالخةالمدنياالزلينباالغرنسهي

رعايافاجممابالقوةاليهاخهاعتوشالاليخنيةالمدنجمغسيإدربااخضعتميةر
مفششيفيتيهوهااندونروهيةعةجطنيخفعمعنهاغربآظلواهم3لرومية
وجوايتزانوالالدينيةتالحفاحروا2بانلميوصاالالرومانيبالدينيديونفالاالصر
نجزالبانهوايمابخظروالرااممببالبلبعوننهاببمالثريفةاالسهـاتن

اجلبينارافعوايرإبارهاهذهيمةالقدواتاصافيوكجدتوقدوهانيالىالعب

ك4روفي

راتالناواصاتفيالمدينةارصنولاسلمجوعإلنجالالدابناهـبهشحوكان
ءالموصيناتناعلااوةالغضااثعلمسجايطاقرنئيختيبرشزصءالمرةما

حياةدوباجييتودونوةرووتجمكحفياونوظبتالنية11خاللفيالقناصل
اشلطةننملماانارهافوكلرساحملةنرجآلعثراتنابرافقهماومهضةاالافرادجمغ

عالتظاصفياسرفاججمبراوضجنالجلدجانفضوحزمةآنا8اخهيخملص
اوتاتفييشصاضوالهاجنعاليعركرصيالعريقتهكةلىالملوك2فدماىادة

الكالحايمتهجةااللطةمابزهاايلقونواحلىمضاينماةعنالخطدةالحروب
تدوأالاحهسانوجادجافىونثرالهاالربعةبضتةفيوصعونوحدهافائىواال
راشسخةاال

كاالماإبارر7سراتساحاال9روتلفوحوتغاقيمجلىاعلالفعمج
تجاصنبمباالشرافنلمويداباآلءالحوبدعىوالممةئلاهـفييافاوضة

امتالالتناصلملجضانإدآالهومنكااثبوى8اعيهيطاقونويهرا8يملويرخ11
دواانفياليؤبدولالتنامناليهامحكومماروميةشمننتق

تعبينعنعبارةارصطىبتةالواحلالعامةكاناصعباخبقاتبين3الز

االشرافحالايثبماكمرارسطىاطبقةااهلحالهذاكانخفىرعيةوسادةنتجابظ
خدمةفيبارواحنبفادونفقهمعلىشابفييخدهونو3مشلالجديةفييخدمونفهم

بهيروكاناماكنهيقراهمفييعثرنواكرثاغدعااهلنثلهموهمالروممانيالغب
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شرافالابيئوالمتوسطةاطبقةأنافرؤوايمأدصةنوكيااوسطهالملمحاجقة01هذملامن

االشرافحينكانعلىبةالمفلوالالتينيةالمدنبعضعظيهتنهابنلاالولكانواهناأن
دظاانعلارالطبقةلانفوسفىضرولمالغالةةالمدنسمنفدجةاصنيمن

منفرنيندامقىاعاالثرافلجنوثمؤاربلالمحانةمنعليهـبهقضيماعلىتةسايم
اصاطرمفيردومانحوعلىذلكبدابهفبكوا005صنةفيالى393نحر

لميهموخاكجبلفيخموافاتهانةانفسهميومذاتالمتوسطةالطبفةاهللىرا

اليهمفبعثوأاالشرافجماعةجمزصهمفهالمافيالرالعبيناوئوااتوكزههامتهما

لدخولاارسطىاالبقةنرصبيالمعدةءاالعخماقصةمعلييقصاكريبايخوسبالفاثد

المساعدهيعهيمدواانفيالطققالحقهذهروسافغالعبمعالغةسوعقدتاطاعةاني
فيامدونمجوواانوألجلاالمةمحفصنبايديهمالألخذارسطىالبقةااالهل

فيتوقفأعارضافيايكافئو11قرلهاحمدميلفظانيمنيقدكاناغائبهىلففيامر
اومىالعبحقوقعنداغاعلىاالنتماضيحظرالدينوقدكانأالمراتيرا

الجحيمبابارنالعقابامشقذاك

العايةالطبقةاحلمنالمخصبلمجاهدة3انغغاخذارصطىالطبةاربابنظلت

اوآلفموصلوابهمظفروااناطالبهمانتهتيذاواغنىواكضانفرامنهىاعراكاواذ
ارسطىوالطبقةةالعايبقةالطاهلببنواخبالىحتاتخلمحهعاهةفوانينضعا

وفديىاثابففلابالذصاوالمطةبىاالستئثاركأعاخغييراهذانيمااصعبكان
اذاكانتنيبااالرنلمباطانكأحاارينثانلطةيجصأامرياالدينكان
اخزجمونهورالطيوبزجرذالثفيرايهاعنباباالرينيسا4الأاانمابهعلىتوافق
منرجملاصمعلىاالالفالذباحتيمنلمقديمةاالروهانيةالديانةانجدالفال
اطبقةااهلمنبحابمنيقبباباالربانالقرمدالفييخطركانمماالعياالطبقةامل

راليةساوتحجاتعلىتحرصارسطيالطبقةناسركبرىثمتكانارص
االولمطاطبقةااهلىفاضطنةءوائالةنييهاتساكاكانتعبانجاتوليفيااليثراف

وفي663شةالقنامحلمجلسفييدخلونافبدوهـقثيئاحبافىاجمغلهافيانالى
33نةا5برالدينةزعاو133ةوالمرانجة733نةوالقغاوس033صحاطجاس

احذاشحتااجمهاأرسطىبفةالطالعياباهلاطبقةااهلاالضافزخأامهداذاكنو

نةالديا

أالعاهذافيجدثهاوناالبهنانالرومانكاعئغاداعقداروماناابإار



2

باباالردملىإبقالىابلىالمالهاحديدبراباابعبقدالميمهخالقأرادةبهففتمماحو
مجميالبذرواضبنبتربفهناكونهاهيهمامرمايخهائتلىالتيالخئلفةرالمظاتعدد
المشخريبباالروأوصوبخهاحمهربواغارامجرسوثالثالحقولحدود

اتجارهربممهعطاردلألوالحربربكهالمريزلألواالسيئذوكجانوسألوءالمارب
رواواالرضدالحطربةكاسريىلألوراربنتونلوالنارربكهنفوالو

كاهميرفالوجونونثلىو

منصفةاالربابتالمىبعضفيئخسدنتفنيةاثالوجةمناالربابءمجيثم
فعندالحياةاعمالهنمملعلىهاايثرذوادماواوالراحةاالتحادالمفاتكالفئاهـ

ورباتظاههءئقوىاخرىباكتعلىربةوكأارجمهرب4يأفيالموردلدإا0

هنجيقبوجوديعنقدونفانهوكانوابالجلةوبهيرجعانواخرانألمدرعةالىيرأفقانه

اذصووحمارهمدينةيتحبابمارهـناكبانيعئقدونوالثايةالدرمنأالرباب
فيصالحةامراةفالتاقدحتىبهاخاصربيىثبرةولكلنبعردكلهـغواكلغابة

مجثبابباالرغاعةدنابافىأنثألالمالينىاتبالبرونزامنالقصصىلىأ
كارطتصادفانمنفيهاربمنلقىانعابكبسهل

ولمطويلزهنهفىنقدنحصوحةحررةعلىإبهمارالوناتاويايونثلولم

ميفصررهاعلىالهارسوجمررةحوفياثمنريبدونينواجصنميةروفيبمن
واصنامااليتروسبهجنامناممثالعلىالخثبمناالعنامتخاذابخرموااليقئدواوأ

اصهرباباالربينانيونانافيالعكىعلىيتصورواولمالوناناصامهالعلىأارخا

فهايعقدونجنةلهيرفونوالاربابهمءاليونانيفملقصصئاكااليهمعزواوالونآ
كهاتجياتوياالربابعننمتحبيررةثلفظةتينيةاالفىاللغةفيكانمجالسهم

منصررفيناروريصولمولذلكتجهولةاالهيةقوةتجلياتاناالبعنقددنواف

باباالرعنيعرفكاتهاحتاريخاوالاحهروالرحماليهنبواوالرالصو

نماسحملثانبتطيعوالطبيعةفوىمنفوةعلىيسيطرمنهااصانصهوالروهايين
ويرىمجبماعلىثروالالحير

والظاهرردينابىالحنرلمجهوسيناباباالريئكاهانيالرهـقاالعبادة

علهمبصزيقعلئاثذاقوربماايمايتوسلهاعندكهيخبأومنهمؤافكانانه
الثاعربلوثالةونهيخدخصثمناتترباباالرانالىيذهبولس

الرومافييعئقدوهاألصبهنهاالربابعنهقطءبرالذيارجملانبنياالهزلي
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بحضمذاويخهوفرأبينهرننوالربالمرهـفيقدمالمناغمقايفةعنعبارةالدينبان
وأخدخدوحفانطنفسبعتبربمماهبظنرولمللربلقديمههـماالمرهـقدمفاذاالمناخ
ولماذلءعليبالثفافنزانذوجرمانيكوسالقائدمرضاللفيبابلالرالشحبقدم
خملأهذهالناالرباببماثيلالثعارعفيالقتالمذاجوفلتامامةاكطهوتهخبر

اتديرالذيايثتملعهدناهذاااليطاليالفالحنرىفانارزاوهملهانمنهايرجىماكان
منهماطبهيعطهلم

نبهميا8والثعباالعمالهناالربابعنهيرضىبماالقيامعنرهعباادأفالبادة
منباباالرتماثبليحزصناالوقاتضبوفيجهاذاتاطلميريورواظاالجنبالعدر
ايونانابالدفيافعببهيقومبمانوبقوودااليولمونورىضلىبلونوإدممعا

بابهمبارنخف2والمحابروكألمةجهزادولممزينون
كرامهمااسبيلنيهاآلاضاساينفقانالروهايينبابارصليمتهفييمنينولم
اممالجمغتجريانارادتهافحقضياالكرامذالثبهابقرمالتيرالصوالىئنعلرنتبلء

ةكيئقديمأريدفتىالطقوسالقديمةالقواعدرحمتهماوااللعابورإتوابدال
بضربانمملعدقيقارأسهعلىيذروايانايضحيمانانخاروأانعايهمصتريكانيط

اثمترىبقيمجثءالماالىمرفوعتاناهيىوقدميهعلىاخميةالمذهدمالميقفانبغأنر
النساوىمحيةالانذلثمنى2يقولكاإقدماغلطفاذاالحمهالقديبجملةيلفظهاوان

راابنجالعامأحذالحؤامواخدلهتدمءىاليرشالىبانالىالقرمذهبويئاث
بافإبالالعبوففواذاعبارةغيرثاذادنشيثرفقالوميةلىالحاميةبابرال

ولذالثكهااعادذاكأذمخبالدييةالصائروافقةغيرااللعابنفالمجلانقطعاو
يقولحاة4بتاةواآلخرلمالهالتلواحدهاكامإنيحفرون91خاسمنيالرااهلكان

فيرقصوتروههبهاردهعفيمنةكلكاارفالاخوهديدعونوهماممهنةاقي
نييقئضيوشيعآاحدخهايغمالقديمةبلغةخوبةيمويلمواتالهويتلهنآمقدرقصئا

الروهانيونوظلالجلسةاولفيبةبمتوجنقهاجموعكلكاحنالىيدغانةالمائلاو
فىيدلوكاحرفاهنهابنيروااندونشةكليشلوخهابقروناللنةهذهنسيتلمانبعد
يقوهوتنهااكمكاهرمارباهرسماحكأدوفاربالىموندكانوابناروماان

فالتديالبثراكثرمنانفههاارومانيوقيرىولذلمثالدينبقواعديخاماصن
صهنننوقههاونئوجهكل5ونصاواواالممجمغمناحطاننالرشبشرون

كاباباالربعبادايقالدامورفيوجه
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منهيطلببلبهرومناحانفهلتزيهةتهصافىفليستنياارولىأذاالصالة

اتبسشيمالتالربعن9شيصقبلمجثتراثمفنلهحاصةويألهمونة
لهبتيسرباباالرايفعرفاتيلزمنادرنييالالالثاعرأفارونقالرغتهبيا4

سدباناطالضفتوهكذاكأواظبازالبهاربقهمايننعرفكامختلفةاحوالنيبينناأن
علىدونةلهبتونوالىالماليهسابالعطاردوالىجيدةزروععلىلموليىسيرالى

الرغبودباباالرانمناالذهانفيقرؤلمانظيفةابةاالمنضيثفيلبىاراكوب

فارغةوايدوهنمجونالباباالرالننحعينجهاهبديببنيقدهويخالنظافة

ياديهالذيالربامميعرفالانهاالالربيخباديراسهوفدكشفالمسنغيثيقفو
لهبقولدانبمتنيللأطققيةاالربابامماعبرفاحدمنهاانهالرومانيونويقرل

هعييحرضثمبهاتدكأانهـاالسماباياوالىجماالعظمالمثتريايهاخافى
فدمفاذااربيخدعاالحتىالصراحةصصريحةجمااصتعالمويأعرضهبدماس
بانهاداالعنالربدإصلالنهأهرتالذيانمرذااعةافي1لهأليةكرله

كشبرهمطصلرامهمولذلككانتبهبطافبوانلهقدمالذيغيراخرخمرلهدآي
بالمغرادفاتةءمملوضواط

المنقجليعرفونباباالرانالىفيذهبونبالفألاحنانمانكاالربعنقدالفأل

فاذامماسانيبثرعانقبلىإباالرإنيالروفيسئنصصمايدركواياتلمناسويرسلون

لدبهيجمعاندلءوالحاالموقىاحثافييبنعدوهعلىجممانفيهمإقائداازمعما
اضارةفيهاكانفاذاوالفالعاطااذايدعونهماوهذاالساشةرالطيوالىينظرامجل

عنهرأضينغيراحهصضعناهواألاصروعأخنتاالرباببانيدكونهوافقة
وصارسالرايشاندإننوفبلمبممناآلياتإباباالريرسلهاكثير

تميفبلمذنجةنجمةظيرتفقدخنظرغيرحادثعلىفأألتحدهتوقعةيمنلمظاهر
تخمعاالهةكانتماعند9حاالىارعدتوأذانبالىاشارةااالىالممفذهبقبصر

ولذلكالبومذالثااصريتواانيحبالالمريانكوكبذلكفعنىاصرنيالفاوضة

كلةحمتاوقالبمقاأذابغأمرازربانهونهيووطفيحادثخفضونص

انحتىالعبرتياخذونذلكفكلعزافشوهداوالطريقفيجرذوقفاوهتكلممن
منثقةعلىليهوننلقةمحفةفييحملبانراجملءالداعلىعزماذاكانهمارسلوس

بهلءشيعاينفايرىالانه

انبألهطوالىستةالروماننةالمهوربةكانبللمامةخرافاتمجردذلككانوما
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نوسيبيليئلهكخابدعتهبهاتايةافيناللنبوآتبهابلهانفبالمسئقبل

يرعجميترالتلشئموالعامممليجريكانومابمهشةنربيياعلىبقوممقدسةفراخلما
واالرحالسارحالىيظرونمانايالطالىاخذالىجمدياانبدونوهفاوضةبانتاب

تمثالرأسشعرمكلىنبتتوانهلتتريمعبدعلىانقضتالعاعقةأن561شةضاعوقد
لمحفاوضةاالمةمجلىفاتجعارجلثالثذاتفرخةولتبانهاوالةاحدفكتبكول

الفولهذفي

الريحيةاالممالمننانايابالدفىبهيقومبمامنةرفيهنأبميقمالكهنة

باالحئفاالتيهمولمالكطاونشوبديرومعبدهفنالحظالربادمةفقطينقطعبلكان
ءالمامنعيألسقطكلرستحنفظالرقاعينالجنالساجمعيةوكذاكاتالكراهه

باليوفرفمىحفلةشةضالجعيةتالثتقبموكانتالمنميعبديعبدكاكانزممواكا
الدبننةالحفلالتيرافبوناالحبارواالجعيةتلك8اعفاعليهتوفرتماوهذا

ئغموعةءايافيباالحتفالهـالتيإداالياوفاتدوتويحسبنتمائترحضحون

االعظمالحبرهوورئيسهضة11من
أختياريجرىبلجهصخاصةطبقةبؤلفوتاالحباروالالرافونوالأكهنةوهاعن

ومنهمالقفايتولىمنفنهممةالحكلائفوظبجميعالقيامعلىببقونوجالالىبهارمن
قوتهمعلىوهالمجنالىأكهيةمنيتألفأولذلكالجيوسقفيادةوهنهماالجحياترئاسه
ولمبهااصندروميةمةطبمفقدكانبههضويةطبقةيئالمعراكينةمنتألفكا
فيهاالححقللكهنةيمن

الجسدبدموتتبتىالروحبانونانوايالموداعنقكامايونلرااعتفدالموقىعباد
االرضتحتاتذصبالروحباناعنقدوافقداداتااخبالجثةبدفنماعفان

نعدانبلكانتاالهعاتعالمالىالدخولعتهااشفيديفالروحواالبةروتمج
شجفصةلجونبليئحيدفنحاونعذبماالحياهـفلوبعلىالرعبتدخلاالرض
قوهلهكانممنالفالسفةاحدفابهفهلعنهصبهالثوالببوتأحدالىيخنلفكان

تدفنلمعظائاالطيفذاكفيهوففالذىنالمالىاشاقتفاهمنجبئلبة
القصرحداثقنيتطوتركالمجوالاالمبراطزروحوهكمذأكاتاتمبعةات111بحسب
الدييةالثعافىرحمنهبهافىثايةودفنهجثةاخراجفاقتفى

نتفالدينيةالعاداتيرالمحافظةءااعلىواالهواتءاالجايهممماكانثمفن
بضعوتعندوقفيالرهادويجعدنالجدفبهايحرفونحطبئنعبكوهةالمتتأصة
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اصبهتالتي2االروطاباباالرارواخبدفناصصيرمحبدلمنحمامبزاني
اانهجرمالدامحاهليفإقبراةزيابىافىهإلنةاوقاتفياقياهلفنأفيبابمار

االرضعلىواالبنالخرييرفرنالقومكانواالنذأهالةاتنحاجةوحالرانفديمااعتقدوا
فبافىاالحتفاالتهذهنتوءوىوخللاالوافيفيوينركونبيئالمبهوطميحرقونو

لىيظدتبلاجالدهماكأواحتحلواعناتتيالهلنىاءوتدومانتها7شاهاتدوم
ادعرلصيهداونتألهالتياالرواحتلكانثمههاالطابالنذاخمياورمبقبوالعناية

صونهابابار5أجماكانوجعونفالوانفادهااوتحييتهاذرتحباالربىاب
البيتآلمةوخهايد

مذخابيتاانكارباالثيبباندإضاومانكاعتقادالراعتقدالبيتإدهص
راظاتموااكايهغلخهاريلبهضابةالهعلىوئتومهشبىيترةانن
بتتدكانجدأانلهاروهانيانجعهءاامنكأنجنهبفعكاوبراللفينصاعدرووا

اكرمنقلياللهيمبومةاالمناجزهالنه2يدوأصاوبيكرديماتالطعام
اماهثنةقادهكاناعقلةعلىنفهراسموانحقواالهراقبالعببدعونه01وهذا

دةالمتالمالةالصليبصوالطعاميصبوخرشهمعيش
ومذجاالجداد2وأروالبيتأربابيهجعلفبراشيفيروماية15اكلنص
ارعفعارةوتااالطةئبرفيمقدسيتيانفيةرولمدينةكنالبيت

يضيافيالاننبر3النوذالثراضهاليمدءمايةالراثاالاعظممنشذارى
تالثاحدىاتفاذارااالطنناسالاالهعيبذاقيامثديهوالطلقآالمقدساالثيب

الشهاودبحيةنهابدنضةالخدهذمنيهعالتوفراعليمفرضبمامومانالذارى

خطرفيالرومافيالثحباوقعتطالحأممآلاريمت

وهانياوالجيش

نجمانالرومافيالجشةخلىفيالرجلافبوليمنيجمنلميةحالالهالخدهة
التنفقتهكلحباالنفسهغيزالموأردبعضنهبمونانمجببلرومانيوطنئا
صةالىكهابا8جرايةتعطبمايمنلمانهاحقسالخاالجنديتعطيتكنةالحكم

ءافقراااهاثروهبعضيملكونكانوامناالارحنيينمنيجنديكنلمةهذاكلىء3
صكقوخدمتهافياطقلهميرثايةوبعبارةبةامسكراالخدمةمنيعنوننهاف

واذاحملةكريننيحبالأبلىيمونعدانالجشفييقبلانللغنىبغىلهطوط
فردفيفكلبعبناالراالدععةالىعرةاالنةسنهنذايالقائدتغفهوبذالمثبتملم
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صغارنأفةموامةوالرومانواحرانفيوجنديوطنييرنانيةاالمدنفيكارومية
القئالعلىبينالمدراألهالكبابار

ارطيينخبمألىامريصدرالقنصلجندالىظكعمةاخاجتمتىاتجيدا
ءاواالمةاءاتختارضباطبلتئموهضاكبخولامعبدفيتحمعواباتلغدمةئقيئالما

بهونهوانيينالركندنندالسهوعذاجبناليهفالجندهنميبننمنيختارون
الجضدثمرفةالماأالتينيقحوناوالصالضباطفيبداءصثريالهفإتاتمجريثمجاراالص
صغاشصنيضاصحالمهماتنديقالخصاانيقائدعةالعلىنقاثوكي
الجشعرتبطايفثااوانافيقولبتهنوفيفردكلخقدموعبارهرجلفيلوأظرهفي
اديناصآاردءفاباذاكاذ

الفزةبدليؤاهـاكجبالهنماوإاجدةاتيااوالفرقاوآلالرومانيقيايد
تصداالفىءااتمنرجماعيها005اوع003عنرةاءةنيءاالروافرقةوافرقا
ئينرعنبمارةقصلبقيادةجثىصوكانفزةعنعبارةاالقلعلىصقامر
لياايلىشعوبجمغاتوالفرقهذهمنالجيقنصفنحوفويتأاالقلءلط

قيادةتوم11المحالفونلألالجود2ألحريدوايعوصاليهاتبحثانلروميةالخاضعة
كتائباشاكثرعددالروهانيالجيقفياتينالمحاىشكنتفيينالروإباطال

الفعثرينبخدىامالفرقارخواخصلهبحانالعالةوجرتطيئالى
رباصاياهرميوبهصفينياالرواضعباوهثذاكانايخناولشءراصا
4مراطتش

والخوذبالدروعمتدرعيبئمترجاجنبوايحهارانكايونالتاومانااعقادالضديم

مخىالفرباتبهاالدتقىسةعلىايسرىابايديهفابضبنقاتالعوالماث
واحدهكتيبةمجمعوتبالعدوتالقوااذانوافيفوالرخنبقاتوزمنعايهها
ضروبمناخرضربلاسنطالىممعواتمالريميةاكغائبتجتمعماكانتنحووو

ههايبرللألجنديأ031منلفةهوريةصصضيرةسراياالىالفرفةوئقمابمروالفر
رقعةثعلىفرقةصففنصطقالحشيمنحزمةعنعارةعلهمالنالفريقةاي

مشعااااالمجاليكرتبحنثجارخباعئمنفصاةفرفةجلىخعإلطألالثعلىالثطرنج
ءابدبفيسيوفهميفعونوبحرابهماالولىالصفوففرقضهدفيضربحدمهاعلىل

انيالصالفيزحفمءوراالذيداففالىيتراجوناندحروافاذابالقئالبدبمنو
مالنرثودفاثالثاظطعوراجعاهـيمكطحردماناذاالقالالىتهنونيالنرقمن
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أقضالاآلخريناخهاكهالماثةواصطةومالرماحنيحمالجيشرجالخيرةير
بهاشاالعد

الفائدانواحدلانفيالختالواحدلمةتألفالالروهافيالجيقفانبعدو

جنودإلىكنائباولماءاالعدالقرلساحةتحذمااقيااالرضحالةصرأجأجندهيعيئ
عهد01اشهراوهالالولىةالىتساالفيالسيزسيجالفيلجناكدووفرقانيينالروهـ

بيمننموتلعاتكاتأشعبارهالقضاليدانكانالقديمهـامافيالجيوشمن
كانتبلينغخامجنلوايظانابمدونجينهنخاربعشرالفالتةنايم

3صفرفيتحالكانالذيالدضاودخلتروهمانية1الفرقنزحفتفروجذاتصعوفهها
زقكللهاشوسث

صاحةفينونتتىالجنودتنجالرياخيةبوللالمحالةلرومأجمهنيخاتاض

يسيراثابكاتناكالتبرخهرمناخانيةاالضفةمنالمريخساحةفيايالمناورات
وملوتبقرربوفهبعبياسالحهنهلةادةالهكليهيقنزويعدوو

بلبونالمدراقاراهاكاتكشعراعائمماخيبراخهرزقيوالرفإفباراهعا3مافاذا

عتيشقطعالانفيإالرودأبمنكاناذ3باختمرفيالجندفيانثاكونادوال
ونفيرعلبالاطربفيابئدحتىتركالانذاكاذالمتبعةالقاعدةكانثحقإكرينا

خدواماصيميمنلماذاوالمجاريوالجسورالطرقءبانثالعلونهمواالتلايعمفيصرة
كونهايىهتارواليقانلىنه

ةيمفبهوااتامالحنمزلفاثقيالالصالرومانيالجديمجملمحرافى
يولالعدؤمقانجشتالؤواذارومانيآرطاستيئجمرعهازنويبلغوووندابا
بشغلهمااالثنالمنالبمونالاذبسرعةراطعل

ويحنرعربفانفاقاالماحيخطليعكلارفوفالرومانيالجيقطربدكانمرهصلى
يكوتالداخلفيناحيتهممنالترابيبقونمميقةهوهالنطاقذاكمحيعلنيابخد
وهادذاتولرضاوتادمنبنطاقالمعكربناوفياوتاذايخهبونإضرارمملى
ايعمطالقائدبسرادقيجعلرنوخمامهالجوديخربالموفتةانقلمةهذهثاضوفى

صهنمأفيالجيقبمونالمعسكراوهكذايحرسوناليلاولطيالحراسالعبونيبقو
ءفاجمطعلو

جنديميتانللقائدفيققاسيآتعليماالرومانيالجيقيعلماطدلميمت
بالموتعإبماكحفالفرارفيالىيهئإومحلهيتركطذكيالجندىملبهماجقهأر
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الجندعيهيقعلوسهرا8لقطحوناممباوبضربونهحمودالفويصحملةفبرإطه
أمحيبابونهشكض

مزأفةعصهصعماباتالىالمجرسنالقائدبقممالجبقشكتيهقىدتواذا
هذايرنفىاماالىنصيهياحديمونعلىعصابةنيصيقترعوناثخاصىعثرهمن

كخهموبرشعخبزيعطواعليهيابانفيقضىالباقونأماعثرمنواحداخذايالتعثير

لمالعدوهفاجأةهنخطرعلىاابديمونواكرافىضارجيعكرون
ثالثقآالفالصلمنسمفقدوايوفيأنوالجندميغلبانوهانيونالىبقبلال
ارسلهمالوخخلساناالوجوههمعلىيهيمونوراحهاكنبموتعةبحدجندي

ثمانيةبتيياوايطاهنالعدويخرجريماشرفالقابوالجراباتبدونصقليةفييخدهون

لقاالحكوتالىيعيدمانحايالعرضوفدطيهمالمصكرفقبضفيبخديآالف
يفتديهصانالثيوخمجلىفابىعنمفعهاتدطفيفةفدية

بمامجنفباناليهامرهيوخالمجلعىيصدرالقوادالحدالظفرقأكضبالغبة
فبسيرالمثتريمعبدنياخفاآلدينئابذالثلنجتثريفهتعلىآلديالغلبةهنلهتم
ارجملهممنمقيديناالصرىبالغناغهلوةجالتاتيتاهثمخواتيىمالحالمقدمةفي
باالروجندهتوخاالغازيالقائدقييا8جاداربضتجرهامذهبةلمجلةالموخرةوفي

االحتفالالمدينقبهذاالموكبمحتازهذاالظفرامعمفيهابرددونيةذبادوأرشرنمينبتبرنه
ومحمدكرياكارجملانغاراغصكإنازيايضعمناكتولامعبدالىإطلو

اكعيممعفعالكااالمرىإفاكأتقرباطفلةءاتهاوعننعرتهسبئافيانهكانكل
فعلواخكاجوعبمتمظلمجمطبقفياالسيريلقوااناوفرجمزكااللي

أميلبولىظنرداموفداالسيرتيخعابانبمصتفوناانهاوفومدياملكجركورتا
تحملربهة053االولنومانيمرتأيامثالثة761ؤيمدونيةمالمثعلىتنلبالنكط
31الثالثيوماوفيالمالمنبرميآل7وهاالسةمنهنحمماالثانيوفيتايلرحات

مقيدبناصتيهيحفالسوادالبأالموخرهنيبرسيوالملكايااثيرانمئثورا
سفقتهامجركونواخذوااليهابفرعونلالمهأيديهممدواالادالدإلثةبر

عبالثمادامةمفابواولتبقصانوسبالربخاعىمعبديةروفيكانايعاليخافتع
خاللجشبنبفحدامتواحةصراالالمعبدهذايغلقوالحربفيفيالرؤ

دائمةصفيعاشترومبةفانوعليهالرومانبةالجهرريةممرفيهاطالالتىسننهمائة
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االخرىاثعوبجمغعلىئتغلبانالحالبهاانحهتنرءفيجيقافوىجبثهاكانواذ
القديمالعالمئفغوان

فيالنازلةاالخرىاثعوبثماوآلالالتينببئفاخغعتاوألجيرانهااخضاعفبداث
الدتثمخينوالىاممبهينيقراالثموالهريمينااليمينالفولعيهينهلالجحوب

فيااليتهولمالملوكهدعلىداوابماخهالفتوحاشقمناخاحذاوكانيونايةا
بأمضحويقاتلواانأجئالروهاعلىكانالنهوذالثاونفرارتدباي663عشة

الوبهذهناعةاوابخدةالقوةفيشاعتمعلىوهمواحدعنصرمنواياهم
فولرلفاصبتأدتهمااناالرويةمنفاكازللرومانتخضحانمااباوابىمن

ساكابومحتىللسكنىصالحةبوننيئبطاخنعدلموهستنقحاتبطاخذاففرااخنبة
بتيبمافيهاوقعتالتيالحربمنسنةثلمائةبعدتعرفامنتيين11بالدكانتوفدهذا
ئسكرا5فيهاكانكان11مننوجوارهانرفكرمماءااربىاكبقابامنفيها
فابيوسقائد68ودسيوسرجراطولال

اتايقيةعكمرطرقايطالياجميعفيالرومانيعناقامالعكريةالطرق
بالجيرصولةسةقيهـطرقعنبارةرقااهذنتصالقاصيهالىبالعوثيبثوا

وفداكؤصهبرالعهدذاكلخاااليامعلىصبراخهامتانتهاقبلغووالرهلوالحجر
ارظاثةامناافئيوماالىفيهاىقىالبقعةفجهافلشايطاالبالدعاهةفيهنهاالروهان

اببنطريقالطرقهذواابباخامرالذياراليممباحمونهاكانواتيةاالطرق
تجازالذيفالمنينطريقثموبرندسترانتاحتىبوتينبطاثجالىالجنوبالىدا

نياطوساقايميقطعالذممطرليفاوبقوطرلمثباتياالدرمجرألىلبموابنينطربق
بحرمنالمقدلميناطربقثمالالضدباصتىءاالطططولمملىالئمالالىاخذا

كابوصهلجمغضتازايابكاالدر

المتوسعلالبرحوض

بعدتمهداانهمحتىوآلالمالطواانللرومانيخطرلمالروهانيةباصةالىعبغة

سلطائهيمالىالشرقيخضواالطقبلعنةمئةةمدوقرطابخةياايطابكلىيمهيمطعابان
افقاساطيرةسوىياايطاافيالحروبهذأنجارمنللروهانيينأيخنا

االسراثرينةاحدىأجمدادبعضيةرجوعلىديلههايموناكضها



9كعم

كانتطهمتهممصالنفينطةلهايخنطهاانندقوحأنهمافتصاخسموالظاهر
الماالثاويدوخروحالةايفضبان

التمعريفئمعا3فيفركمةوحاتالمنمقاقوادوهمميماطيرىنف

نجمفيهاثيرواياحمم4ابينرااالشتمنثقةعلىويمونونلميمضبإلذيظفرابا
كاتواالبطاالولوسبببونوسوفابابيريوسمثليةرونيمةارررجمالأعظ
منهمبئالفالذينثرإفااليرجوالعالصهمالظفروكتبالقوحنخعاالذينادالمن

احضاماتهملقبولمإررءيذهبكايذمبونرومنةسوادرعااذاكثرالثيرحتجلى
كانحلىغفانكاثمارجبابر51تاراالحيارفأيالفرساناماومداباهم

يسئزونهجمديدهثروعبمثابةالم
دائميةرهوبالضرائبختوفداحدوانتوخذالتيالغناخمنئشخقهاواالمة

يقبضوننوافالجنوداسوبةمكملكزكنوالروهانبةالدولةخزانةدظتانبعد

اليهيمدونمماكانواعنكدعايغنيةالبالدبونرقيخذوااءوفدقوأدمهنعايةروانب
الجدمنأكرالمادإآلالحمائدأالعاالرومانفغهذافقدوعلىالمغلوبينمالهنابدجمها

وعندئذقرطاجنةعلىحملتليةصقجزيرةالىروهيةسلطانامتدلمافرطاجنة
63143منضاالولىالحربنتءؤحروبثثافىلحدئتغيةالفييالحروببداك
انفذكرواوثهامنزهنبعداالساصيراروتهءاالشيئاعنهانعرفوالبحريةتاحر

وقامتفرطاجنةسمنةثالعلىنبمسغلمواحانبقحلحرببةتاسفخلكماأالريمانيين

اتصةاييذهايابةعلىالمجاذيفاشعالعلىمجذفيميمرنونفاخذواءيخالثاطيبالرض

غلببليكاالحربهاخبارنقلىادفةالروماناماقديمةروميةبةصبهرالنلممااساسال
المجرن4ءافرالىنزلوكن631يليفياجنيالقرطاالسطرلبليوسدوالقفل

عررجورساهـ1553منبرشذروتمزقفغلبرجورسءاحاعبدعلىروهانيجيق
ترطابخةالىهذانربماا7ابااليرونررمجلىاديعتروميةالمىرصماواهـ

وللاللمبةالةبمتبتقايةفيالحربوطيىيرثمالعذابفيتجهفضىحيث
رحوصرهامليبعدذلكو113ايفاتجزائرمنبالقربردثم943اوالالفرطاجني

روميةزةصنيصقيةودخلتأدصحعلىفوغايهحيىجبلىفي
االسزنلمابالالنفاثدهاوكان103الى813سنةمنالثانيةاطربونشبت

جيثةصقيالىرهاهايابوهادكاباكاسفيوالسطهةالحولصاجةالقرطاجننة

طفالذاكاذهانيبالوكاقأسبانيافيانهايعهدثماالولىافينبقيةاالحربقرطاجنتاني



يقالوالداالجيمقدرمايئعندبابلالراياالخلقدماناالدةنتوابوهفعثب
انالرازرثعدوآابذايموناناينهاياحملفاانقديمبعدرمابمان

بعبرفبمنوحربنيراجماوامهرقاثداحسنفأحغالجندوهانببالربط
اسهواضروأسلحنهحصانهتعهدافىهنحرفةعنايئهكانتمحاربانهاالالجاةس

فائذامحاليمااتخبرهبانياالسيقودالجيقالذيكانبالاسدرودهلشالقاةاذاكأايرك

ثحانيبالأحمجاتوهفلكفيالقرطاجنياالعيانتجلىامرأيئناريااندون
ارغءلىالحربغيارفدخاصواحدااليطاعجققائدممرمنينوادضديةاط

اباجساوخرفاصتولىريميةحيفةساغونتيحاصرلوقرطاجنةفيالثيوخضلىمة

فيتخمحمانعلىجراوصانيينألىبننظرانعرضأعنانهلهانيالالمجدبهكتبوط

د3اباااجئيازعلىفعزماليهموجشهمجملهأسطوللالبمنايطالناونمبالدمندارهمعقر
وقطإةاالتالعوبلفةخالنفهونهئالباوجالرونالبيرنيثنيراجبالفقطعابر3إجا

ابخودنمقاتلالفسخيزمنإفموشجفيةمقاويهاباقىنادوتجريهالجبال

وفدربأطعلىمدربةياذلرثونوثسبمةومعهواالصانبينيقبيئاالفرمنالمتأجرة

جةهنفرفةهوفأرسلاروننصفيالمسيربيئوايخهيحورااناليالضالثببعضهمع
يجتازحينعلىراخهمومنالغالينهاجاعالمنهيالابفعةمسافةالنهرعلىئطح
انترايزواديدثمئرىأثارسعلىدةالفهوتجرزوارفعلىصرالنجبثهمعظ

نبهإةمتكانتماعلىنقععيابرههتوأاالودتثريبنالرأواخرثفياداالااد

بوايخولالرجالمنكثيرفيغعاجهالجبلييننالغارةمنارنموعلىاللوخ
الذيالمصقالنافزولاعايهوصعبلباالجبلةغلبلىياماتسعةوقفىالهاويات

فييحفرهطريفالهمجذلجثانفافتضىوالمقغجاللىغطتهفيهاليرعليهمجبكان
جيوكأثلرثةهاباللتيثمنمابمنصفجثهاصبروقداالالسهلالىيصالمراا

كبرةتاغربوباترلياضهروضفهتبسينشيرثضاطينيندانيةمسافةنيرومانية

نإالمحارضفىجيثهيزداداالمامالىلقدمكانبهماهاعهافهزياافىورنيترازيمين
ارومايهنعلىوهربنوايخدموهرائهتحتالثماليةايطاياراليينالههن

يصافهاجمهوسلىيخانالجهنيابوبايمازولهشذكواااتاابطالانب5إزنا

ونيربماالفربقيونفرسانههعهكانوكنجيقنصفىجيشهنافيالرالجيق
اشابوجوههمبلونيظومانييئالىجعلبحبثهنحسهلفيرابطوفدسربعةخيوأل

وذبحيبالمعمماالراحاطهالرومانيبالجبقالفرسانفاحاطجالىكلرهأالذممطالراب
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يةتعلىبمنانهااليةروعلىسيزحفسمانيبالانبظننبم613اخرهعن

روميهعفبفصلانمجاولشينتعةالجنويايطايانيهانيبالظلوهكذاتامة
وخربوهاالرومازهاحاصصمدنبفععلىلمالدباالشاالمجحوألهاالمحالفةأضعوبا

بالدساطاالىفوصلبهلاللخاقامانياجيمقفيبالاسدرواخوهسافرذلكبعدو

ادةبقيجيمرومانيمنطكاليقابلاآلخرشلىااحدحالفرطاجنيانالجثانفسارايطاال

الىلبنخماوسطىياايطافطعنجراالد11خاذئاننيروكانومانالىمحاحد
مرتبنتبوقاالبواقبرمذاتصبهةنيبالاسدروحمعونقدبالاسرومقذبلرصيه

فوغعاكاناوقصالنالمعكربىانهكانالىاضارهذلكفيكانالرومانيالمععكرفي
ايهبمرةعنجبثهودنجفنلوانهيطاردونهالريمانوانواخيزمغلباخاهاننضهفي
رأسقرطابخةجمههفيائوابالهاثم101غادرالذيالجقاوننيمارجعثم

703باالواسدر

أكرهكاالبراوماافليمفينيفضاقاهوبهايعتحقوغيراالنيالبقنم
فرطاجةواخذيهدديفبةافرافىنزلكانرومايخابكعلملمااالاياايطامنواظرعلى
وانتت303زيقيةافرالىالبهركبوبهاالمخاقافيالذيااليطاليالجندبالصايخ2فذ

الىفياالرشابلمجوقانادتهبحسباعينهانيبالنىو303زاماتبوالحرب

واخهابرصغاالاكانثو4جثختسبيمنومانيالىالقائدوجمعنعفرفهفيلأندض
خةشرهزجثهومزمعووةكتافاهذاكبحتى

وجمتافربقيةخلرجتحاكهماصعنوئنازاتالمععقدالىقرطاجنةطرتفاخ
نمباتدغوانوهلجغماسفنهاتليمالىثذعلىيادهزواضطرتناللروهاباةا
ثئراناالتيحرئاانتهالبانوتعهدتتلفرجموامقرتاهلخينعلىربتااللا

قرطاجنةعلىالقفاة61الى41صنةمناثةالثاالحربعانجةكانترويةمن

الهاوااتليهونشواامانبهاطياطثجعنوةاخذوحاحقطااركثالرومانحمارنطال

صالحطاخاضعةبقيةافرواليةجعيا

رقاااقئصراالمحشطقاداظألفاليونانملوككاتوالشرقنيةمكد

وابنه791صنةفيليببمدونيةملكمثلنهإلشاروميةمماكةسطهةااعظوحارب
فاخؤواالرومانينالجوضالوهكذا091سنةانطيوشوسريةسووملكلمالسنةبرعي
ومماممةا8سنةممدونمةنافشوااخرىبعدواحدئناسبهمبرونهاالتيالدالجمتون
3رميثريدانىحزيمةبعد6ءالى47شةمناجابقيةوابم93أفرغانة
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ينفرفونمنطبنغيربرابرهاومتأجرهجنودغيرلقنالهمالثرقيدبلمكدونيةعداوما
هانيزياجأطيوشوساامطىاالغلبةفييقئلواياموضبادمةءالولصباايدي

اثنيسرىثجرونيافيجثههنبفقألأبانهصيالمألوافضبخدئاروهانئا053سو
عثرجنديا

مةمقادونالثنوخخلىللطانانخصيمالملركسائىفلبالرعبودخل

باضدولميرسبوهءيارمصرجابمناجزهفغانبعدريةسومالمىالعظيمانطيوضوسفان
كانأطيرثوسافؤددالالدمنعلنهيدبطعمابالجالامرهإوخافيتجلىفبلمن
جبالهوقالسرربههلكحوليمخطوطاالرضفيبهافاختطصةوساويييد

االانطيرشوسبعفاأالثربهساالتيالداشههذهمنتخرجاتلقباليوختجلى
ثيابوإسمهراقدحلىبيتياملكباسبروزوجابهاغارلىممرحبلالقاظضوع

ايقاوانبونماكيداتىهيزاولوومافياالثوخمجلىامءاوركعضقاالعبد
اتالىواضطر3698سةوعثرينخمىحرببعددهباكمىفحردلىو

ممرويدالديييقولومالتناول

إثوالمحاربربةالبرالثوبعلىيشلبواانومانالىيشطعأببةنواوضكالياأسباليا
وفدشلطانهصاشاياالخفاعقرتافقضواغيرمعلىتفلبواسببكابادقالربفي

وهزم631اء9ياثهاعاةلىاهنرجملقالالبرجالفيرباطناوشهرا

اليومجلىتجلصوهعهاصحاعقدعلىالرومانقناصاحداكرهجيهعقكسة
جوشقعدةالثرقيالمثمالفيحشيرثبومتبفابهباالرواهلكبقنلهاالاشرن
دوااللنلكعأحمةعلىءلألسزالفىمبيونقرادحااحدسلقىانةةووافئضىجةروما

بخةاصيتهافيلمةالخاالصغيرةالشحوبكاتنومانىالممماةاعنرىاالمدية

جةروفىءأالعدااشدايوناخاانصاقشالاارومابيئاوشتاكنبرجبنجال

عحابانماعدىاستولتوفدةياطوايطالياعلىوينحفونبوحملجمغفيهنتئرونوم
الضهبممغابابمومانيالىابخدقألبعلىالذعريدخلجندلمنف093شةروميةعلى

عناناصدافيبؤتيبمالتيواصوأخمءادرقاوعيههماثقرارواليلةالطوخيموجافىاليفا
المثيوفيصدرمجاساخاليابمالهءمجييبلغهاماعديةرعلىبستوليالخوفءحاالى
الجضدعاهةبجممرا

االولىالحربفنيلاطانيزلرهااوتضعوكنهاجذاصديدهالحروبهذهنتصم
االنيةالماليتونثبالحربايطاياايبسيزالجينروتلىاغاياليماقعلىالروماناشولى

81



31

ونبالدالىرويةواخضحتالغاليالجيقفرروميةحمليفةمارسيلياعنللدفاعا3

صةودبرونانصوالبمدوكانليمالرويابوءشاحليو

الفعوحعواقب

الروميةروالىالروماندعتالتيممبالفؤحانابرنانيةااالصطالالحاتسريان

بعفههاوتعاطىتجارلالاواسرىوهاجماواليونانمنارفروميةفاسئوطنماععنواثمارتة
انيونوالىالجنودإقوادوالفباطاكانتجثيلاوكيرالرافةوغيرهممليماكأبئوآخرالطب

عرفوكذاالقبالوناباخالقتخاقواالنوناننةئتكالتيالثوبوسطآسيافيبعيشون

يراندربهاكلجملوواضذيابهاعهدالمبمنلمجديدةخقداتبحدبثةعاداتومانالى
انيةالروالمطثةاخراالىودابم03االولىويةاكدالحرببعدالتبدلهذابدأود

باحتفاكاكاتونرجااحداشتهرتغيرقاالخافىنتبيابموسيوننونالقائداربم

الحرثنيشبيبنهوقخىتوسكورملجدهفي353سحةالرجملهذاولدأصالتبادات
عامةفيواضنرك41نجعةالعادهمجبثىايىدخلسنهمنعضرهالساتوفيرثال

وفدزهدهوواسضنقاهت4بقزاشخهرولكنهاالشرافمنوأيمنهايبالعلىلمألتاط
ا9إحماوكيادوقنصاوقافتاالماللالبنيةوناظراةايالمازيرومراتانخب

اجمافامحثماقاسفدماعالرومانفدمعاىحاالتهجمغفيكانعامهسفاكمناصبوشغل
لتفاجمابهايبالغالبسبيونالقنصلوكانلالليةاوزيركانهاعندفنملهوبخوفد
اردينيافيوالمالهـااليخةافاظرولماىينداطهذاالىمثلكمدققناظرالىحاجمةفي

عنبمثدهتمقنصافىصارولماالنفقةاواليةاتلكالنهدفعتهالذيالماليمىانابى
ااففظفرالثهيةبالحليزبنبئالبانومانياتالراالعلىبالحظرألقاضييااوقانون

باموالاقىإسبانيانيالرومانيالجيقلقياثةذهبولماالقانونذاكوالنيبمطلجهن
ققاتمنايقضصدألمجركبماعدحصانهباعوريةاالمبراطبخزانةالىدفعهاحالثلة

عرفهابلمااالعاظممنعدةاليوخمجلىفائمةقاسقعلءأالحصطيهاذعينئانقلة
زيخهنوافسادحلىوقدرعالبثنيةاالهيراالموالجمايةواحالوالذالؤفهت

الخدمةمنيستنكفالخصرلماعالملهخنقتانبمدوتساويماافصافبصمرةباخهنوعر
بسيطأضابطأالرومافيالجقفي

وحملوتجملموشفهمبذخعممنضوالةافاالشمناهضةفيجاتهكاتوتصرف
الماقهنايفئاهويخلمانهاالباالختالساياهممنطسبيونانقائدامثالعلىاصة

عبيدمعارفيحرثكاناتهصاجرانهكانويممرةبعيئاراربعافاتهبهالتم
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فيرسالةفيذكروقدوابااجادةعنيحندونرآممتىبالعيويضرجمييايواعهمو
يرىوااليرأداتننارومانالفالحينتيياكانماجمغابنهافىاقطكبهاةدياتاك
الرجللىمالهاهنتصرفانلالرملةليقوليغتنيكانانالمرشعلياواجبمنان
إصهرهباجديررثومااكثررانإموتهبعدصاباتهدناترشهدتهنوصيزثدان

بهلمجيزمالهمرفىاخلىطائلةباحباريهتاالراصةالىانراىولماكهباباالرنوملهم

االخطاربينهميتقاحمواسفينةخعمينهعأعمجزوأيثرفيخواتخذلهيةتجارصفنا
وبخدئااماهرزارغاكاتونهذاكانوعلىبهـاتاءتيمالتيواالرباخسفنههائضالاقيا

لحالثباتالفضيلةوانمذجاالصيلىالروممانيمثالنحوكبعلىحريصابذعدؤاعظبئ
ونانيةاياندفيةراوأالفبالفنونالإلبتماهثاآلسبيوناقائدكانمنهالعكسلىو

رخالموصديقوهوبالنونانيةيتكمونومانىفرطاجنةعلىاستولىالذيسيوننف
4ثميقاافىالمالوفددنمحعبيهغوأجميئرينةرويةفيأصكالذييببوايرناقيا

اليخهوننازلختفةاوتاتفياالناييدنعهالان4عإلالمالكانهنباواحدةدفعة

مفزاقليالسوىيهةيعدهيخافواايهلرثفيحعتهعنماألهنهاقلوكان
ةتوالفالذهبنةاالوافي

زرعوويتونرونومومانيينالىءممافععلىبلطوزمنهضىالقديمةقأالخافى

نوافالجفاةلمهنالعاتالريةحفااكانإلحتىديخهميفرائضوالقيامعدوموقالحقولهم
الذينوااليطالبناالتإتانلىمنوماوالصابيئيومالافليمهنعيرأجاثبزرعون
خالفهماهنطشالرراعةنيلهابكفيتونايمبماركاصووقدروهية3فيتغلبى
وهذاخيدوحراثماهرزارعبانهيصفونهرجماعلىءالثناأرادواأذااجدادنانيمبضله
1أصانابههايمدحغاية

شولرخمهمفيجموأخظسبهمهفيطمعواهلاعالهمفيءضدااعلارالدهونف
ةاالتيمهولطالماتألفارومانيةالجومقفوةبذلككانواونفقاشيمفيوافتصاد

بنتبواانفيبطصرنالذينفأالشرءيخياالتخاباتفيظمىاالقوهنطهعميفئاا
انفسهمالمركينأحدرأىالفالحينءهواليدياعازليالسوقصاحةالىتاح

ائلاكانيديكعلىنمشيهلةألهةغيظةضثنةوالحراثيناحديدلقابات
ينتفإوبهنهكببررةاسالىينتبإفطأاليخا

تغلهضيئآطضاعبىمن3الزردني11االبنهاالقحيهةأهالمنشيئااأيفرداووقد1
كاليلنيلهيعانلهضاقالنهارمانيجملمنالمقتصديناحطالكأارضهله
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ةناائمماالقىكانبنائافيأظامالواحدةطقةذاتخيقةبيوتآالروهانسكن
عبارهواالثاثالمطرهاهـهنهيزلعاإه3انبمثوفوهرإقدسانالمفيهالدارن

لصحاكاهنخاكةمولفبطوطعاههاظثبمنوهقاعلىكاديقبفعةعن

النساثشربومااالعيادفياالالمحومينناورتكانواوبقولنضوخبزومنبالبر

منردافوتيبسونئيصعنعبارةوالصهمالندرهعلىنهيتاولنوالرجالالخرقط
قالحتجهةمنزينةالموفنحلةادااليايامافيارطنيونيلبىوائبردزمنصوف

فالرجمالاأممالهنرافيني3حياضبقفونوبيورمناطةعاألمارجملمفييبسونو
اعكالجوبكاحنوتاإلؤضةايخنوالصوتافزلنوالنسايحرثهااندوندونةيصل

اصوقاالىماأةتبذحبواجلىاناألاقإةضروبمنللرومانيينوأحينابر
بابرالىاكراماقامالتياالعياديحضرواوءا

انتالوثاآلهالاليههاتطحغاحةهوديداارجماانن01الروقذماديرىكات
رالىفيمناالهةنواباناهماكندبخفهخراتهيسوفكانحنانوسستان

هنوخطةكاسغيراالوانىمنإسيوسابرعديفىوأبتنصيبهاالمراليهبدفعون
البضصدتإ3فعلىجمالمتاجنتاالمتشكالبوهووسوانظايوسكورنحمزضة
اذهبوافقالالمالالهلقدهوااالمنتينبورمتاهأهاعنبضنقصحةني

سيمونانيؤشمماكرذدبعندممنبقودانثريوءيوسكورانالمامنتينراوض
حقيقيةالقديمترسواالكانتاالزمنةقوادعنوضهاوبراقياقاصيصاالبعضهذماكأله

اجمدادمءفدماتانايهيذصونبعدننوناروماكانعلىتدلفانهاهلفقةاو

طبقةسيماوالاالنيبعدالقرنسنالرواءاخذكخيرالجديدةقاالخافى

أمبمعنوافرثناناليبالدوارا6اادضهمزعماونصاالجمانبنبقلدثرافاال
تمكدونيةملىكعلىاميلبولىووافالفيرسسوريةهلكعلىاصيونالغلبةفكتت

عليهاعنالتيالمعبةالقاسيةالحياةعنننوسهمفزفتأرهينيةهلكعلىللوعوس
نهـحبمحتىكذلكالاطزالوماالرفاهيةإبئحاعلىمحياتفيونيسيرخذواوااجمرادم

اابطابنييعدأحقاالولاالؤننجربطلعلمبحيثواالغنياه9النباعامهمنرالمعلى
نانيةابيإوالعثرقبةيشةايىيعيشونعظامأالسادة

واالجحارالبديئاالقثةلالنظاربعرخاانلبيدوايمنالشرقيوالغيرى
لطاثلغيرعلىالخدمنيهتهمانيييهثرواوانالذهبوأوانيالنضةوائاثالكريمة
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النفيشةقاالعللىفيبييرفينوأبمةاايدهشوهمدرامالمجتمعباتعلىينرواوان
الجاصبةالجيلةنجالنفاشرغبتهمهناكزادرةاا

للضربهذافيذوقالصناعاتنياستدادموضعفبهمجمشدعلىنوللرواعج
فذثو3محنخةواةبهةاالافىقطيرفيابالموافقأوبالجاليحنلونتالنوابمالبذمن

تمدالتيالراههالممايففيهاواقاهواثيلىالظايهااواشوضعةحدأئقذاتيوئالم
بعاضونلمونساهامخذكعمواالخدممنواستكروأصةاكالحدائقوسطامجراالى
والقصبريراطواكيةبةكربرنجكبالفوفالموفنالمثولةالبتهمعن

كانوفضةذهبمنواوانياألرجوانمندترهوازةمطربسإوالئمىفيوينرضن
منوروزوساكوسءعندماووزنالففةهنمحغةوخمونمئةسيالالحاععد

حوبالعادعبقعهذاعونياالعامةظلواذلرةآالفعثرالضيةاالواني

علىهضطيناالصنيالثرقيةادةالهاتبعمااالغيامنفالخاصةاقديمةاااليطالية

منالمطامفىخاراالسالثرفيباالسلغلىكاالمآفيالتأنقعادةسرتشرمس
رالطيونةوالىيىالطواووخاخيبالغراحمكواوالصيدسلساخوالمبيربازاال

للالقولهوصيتهنيبمروفدا35سنةمالحاحدماتنقدالسرفحتىخهمواككم
رافاناادهواخلىالمترفىإتكرافدارهوبلباطلةابهمةعنعبارةالحقيتياالكرامجمن

فرنكالفمئة6سلميونمناكزجشازقيعلىاليخفقيماانوالديا

3واالرألالماالمصاخيونانادبافىنيألروهانيونىراالونانيةةاالديالعلىم
جؤذوقلبعفهمفصارغةوالفالاالدبااوعرالمدنبهاتغمىفرونخذكانتالتى

مصاناضاحولمسبيونالقائدامثالنجعلالعقليةبالحناةآخرونعواولالنفيسةالصناغ
هكمدوننةمنجيةكهاالتيالقائمجمعمنأميلبولىنفىتطمحوأالمنورينوناناي
بذلكويوناتتذةاطالىاوالدهةبتروعهدبرصيالملكممكةعلىاالصتيالالىاال

االثرافاراد3روميةفينةأراالمرمناليونانيةبالمغةواليمالكتابةصارت
رالخورنتدقكبهوالماثيلباالرفطببلبعاوافققيربالتصوالعارفبنهظهرفيبظهرواان

ياثخئيلكئتملالتيطلةالبااالجهةفيالشرفيالذوقهذاهنةإالستجد1
وإلةللةالف

انانولقييا8هاالبنهوتدكضبونانايعاديةغكانونأيخافولذلككان3
اقوللمافاشعاالواععبهاسامحاالجناساخبثمنالجنرهذاانثةانيهاالحظته

عنائفسدناضهابعناطائتناايوناننةااالمةهذاناالريانيلمانفخمعكا
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جطااالعالقالنفاشمنالكثيرشيبىفراطاكمملكفيودخليحتهمبهااومأل
مقليةمنضهبهمماكانترواقني

رهاقشويوناننةااآلدابومنظواهرهاالفنوننيرايدرعلىألروماناخذمكمذا

انارواريهناهلعليهاالتيكانفثونةمعارضةاالدبفنالجديدالتهذيبهذاوس

يخهصالذاتهمابليركبواطقيقةالجالانوسانالىبعرففلمفقطارفثوااليمنلمهذامع
الرومانبمنولماالىيالبذخبنةاكبهايقصداموراعندهمموالهحات11نت
اووالتاجروالشاصيوالحرأتالجنديراالممالاهلمنيحترونششرونعهد

عندهميثكانذنكلالقدإنلسفةيابالعلمواالضئغالوايايفايمافياماألمحاي
بتبرقيياويهمماروههاالعتبارفيمنءوالعألالفنونارباباعابفطومابطالة

الفتصغايونانيئاشقاكأيخدياسملصرتمقوناناياحلىكتابرسيننال
الدمةاظمنيلنتمطالنكشالكيناقيلاناحديرغبالالنقثمنبدبعةفطعة

يمنهبمديعيقغيررجلذاكاذولتصاخلقبالكلجبطاق
شربفةاهـسزمفاع5ةستالحديثنيالرواهثالوموحوسولىرعوس

االولىغزواتهنياشهروالعثرفانماصباربابصاكفيدضلهسلوافااجدوغنية

لقمالانئدبالذكطقالجوقادقنعالممبنثمباللطفبعاملهموبينالمغلوعلىبعطفبانه
فعنيالعثارينوفظاعةالسرقةتحرهمنساخطينآسيانسرأىوفدمتريدانى

حبلنفهجملبوبذلكمغلوبةالالمدنبنهبواانجندهعلىوحعلراالمماللتاكحدبجل

بستدعيهالدصاشفدصتالخطروالجودضارينالهوبغضالباطلاآلصياوب

وفداؤينيةملكحليفهالىسافىهريطاردهواخذميتريدانهزمقدكانحكه
القيادهمنهفسلبتمقاتلالفعشرينهنلفالموالصغيربجيثهالبرابرمفجيثتاهزم

وحبيبمالعشاريننديمبوصيالىوسلت

يملدواصجالثروةهنآسيانيجمعهبمالالسفتلاالممالطوسراعتزلذاكوأذ
وبالعلدبالحجرتامالبرفيقاممحدنابولمطفيولهغلباحدائقرواصيا

بينتومحوومنيالعيفيقفمطنفيالنفانىلالعالقتحفوفيهقعرصينيتوسكورم
لمسفةالةاالدبنيجمثوايونانمصنناتبطافىاالدبواهلالعألوجماعةاصما
هائدتهأىوحدبتغدىبومذاتانهكاننهابهيرإتحفبئعنوىوفى

هدطالذىموالضيوفوجودعدماتبقولهفاكذرالطاينمفوةالعادمنباطةاكثر

كأعدرحموساايميتغدىوسرانممتامثوعوسفاجابهالماصئقليلالى
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فاكتقدتطمصشيئأيغيرالانشرطعلىدعوتفقبالقتمروشيشرمنبوئاودعا
غايةعلىدبةالما3كاتابوينقاعةفيالطعأماجعلفقملالخدمةالحدقالبانطوسر
مرياهأانهقالاضيافهابئرطاخادلهعنسعلداالمدعانهنهاجمببحيثالتانقهن
ابولنءالموائديخقابطوانفيهاتجعلالتيالفاعةبحسبعددعدههنفقاتوان9بثى
فرنكالفكينمنافليكفانيمكنال

القديمةقاشاالثملكانءاتعنالجديدهيمقاالخاخلروهيةفيطوسروظلء

معالدالفاوهانيالرهولىعوسوانالصالحالرومانيهوكاتونانناروفدهايرىو
بيةاكراحالمداركواسعالثكانوااالجمدادعادعنببتعدلىعوسكانفقدهذا

الرعاياالخلهعلىالعطفزاعلىمفطوقىالمالطيفت

والعقليالدينينقالبأال
نيحقضبهمنونانايبابولرانالرواربابرينبمنأالجديدةالحبادات

اصبوااربابهبمروهيةكانتفيالمعبودةباباالرمظمبانإنرنانااعتقدهذاءوأالسما
والخاصشكلالرومانيةبابالدرأيمنإمهداذاكوالىبانهاكذلكيعرفهاأن

ربرهموعلىرومافيربتمثيلصنجرىاتهاحافياالرتباكالىمادعااوهأينهعتاريخ
ياتوحتاريحنالهواخشعواونانيث

الذاكربةرومنيرفاهيراخوجرنعنيوإإنياوزيوسالالخنياثمتريببنلخلطها
هربهولوفيجواةالبديهالصياداريهىءجانوصزوجمةوديانأرركةربةباالسمع
تحتنونافيةااثمولوجيادظتاوفيألغيالنعلىفاب1جمهبرأيهالوادرب
يعضبعضهابابإالرامتزجتيونانبابارالىروميةباباراخالالتنيةامما

دياتارنينقولالطقىفالاليية7ااصايونانيةباباالرنطلقاناعدناحتى

كاتماتلفيبابهمارروايصوانالروماناعتادإونانيةاباثمورجياوهنيرفاباالسو
بالدهاالىادعكالروهانيةةالحككانتونايةاياالحئفاالتبعضعاايافئبوا

باخوسيعبدونمنوبحئفلاكزةربباضسدونيعباالمرادبعفىبداوابواصنادةي

فراىمجئالمجلىواحذالعبادفالباخوسيةياخفعلىاحذاواليطلعوناشالميلمنبعبادنه
االسارفقفىهذفيمغااشركوأوفاةرجمالبينغصسبعمائةالعبادةبهذالمتعبدين

بالموتعايهم

ج033هنةفقدعنالرقشعحبيعبدمايعبدوناايفاخذواالروهانأنثم



4

ذلكعلىالفعلةمجسراحدفلمبهدمهيوخاكتجلسفامرالمصريىصرالربللهعبدروهية
بالفاشابمابهفضرببنفهالقضلءجاحىءبسويمىالالمعبدوبتي

اياالىالشيوخمجلمىبعثهانيبالحربلضافى403سنةنياكيسنينوبعد

رهصوهانهايدعكابماكبرىاالمهذهكانتيلشبردةافىعندجثبوفدالصرى
لحقوفدروميةفياوجعلوحافلبنالبايوخاتالمسبوثمندوبهااسودتاقىجمرع

ةثريالبسةالبسينالمنوجالمزاهيراعوأتلىالوأرعيماوفونواخذواكهنتهابها
إوابااللطفءااليهفونيوهم

ءالبهـوحدهمبعتقدونمةالهاوإحنداناهنبالحرةايطايادبافىغمتثم
هاأسرريةمنعرافةتقدمت401سنةيةرومدينةالهبربرابرةهدداواصرافينا

فطردهامجلىةعدوضعلىوهيةغاجزرنيئتوسطبانهاالرومانياثيوخمجلىعلىفعرضتمارتا
ومالدبهالهاالقائدمازيوسفابقاهاالمعكلالىبهابنالروماياتالنساغوكنوخاثا

بةكابودسيافثلنويرفييلرآىوزارماإواغربوضحثانالىهاخذراياأفني
اايطايالىوساربنصيتها

سفةفيهافافىبنزلبلكانفقعلوعرافونمهكهنةرالىتييا8أبهنالفحطائون
فيرهبافيصرحفأتكاننيباآلمفيركارنياداشهروهنالقديمالدينيحنقرون
وجاظهـعلىالثجوخمجاسارادهحتىافوالهسماعالىوهانالرثانمخفالجهورامامروهية

كتالىمناعبمحتىوآينةرودسفيامبادخبثعلىظلواافالصفةااناالالمدبةهن
ألفلسفةاءيةجموالمدقيلجنتننكألىبفتياخهصمانالريبعثانفةالما8

لستواخهابابوجوداالريهخنيالنونانىكضابماجميرألفالمغفبللثأااالقرنوفي
لمثاراايفانتشركتابهيتعلىحمرمدقهكانكريالمثانصتىاالسألههمرجاالاال

بهباربمنشرونيقيروايثرافأخزاغرهذأيردتينيةباانيوسالثاعرونقله

فيةايالعالمابقةاهلوكان1وضواهرمراشهلىاالالقديمالرينمئيبقهاا

ءبئييونونالسفسطائييناعتقادباصالرافاتيعتقدوننءزهاهدةالرومافيالمجتمع

الذيمنالىفيففطاةالقرااوالدهماالقدموناليونانيعلمهاغايةكانالعقليةالحياه
ابخاخبصتعليموممانالىهنالمحدثونويعهد051سةفبلروهيةفيببولفيهحمن
الغةالالثصلتعليمهدارسروههنيايخوذاناهناناسافخولذالثاننوةامبنصربينالمح

يننجروأالقعيهةيقةالطريبميتعلىننامى001الىئئقيبماكبرىاتإالنتحوالجويعيتي
هعنقداتهمهشدالنمىلئالاطافىااخذدةطعلىنجتيانصبةلمحيمثرونفالأ
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بانهماصااليونيظرنعافوالرفعىالمويقمنالشهـياالذهانفيبتيوكنالحدبثةكل
ابونانحايأمليئسيرنقالالمحتدكانكريماذابتعاطاهابمنالمهيةتألصناطمئ

اتوهمكنتهاالخاصةمنبناتونرناليهايحرقصكانهدرسةعلىفيحمالهه
اعزواالالوالدوراالهنههثلىنيحلىثرافاالهناساظانذلكليذكرماعند

صحريفذلذاجمغونينجتوصيئةخعطزهافيهارأيتالرفصمدرتالىلدي
كأوتالكرالبوقنغاتعلىبرفملالتخاباتالمرثحيناحدوهوممرمنعثزالثانبةني
الطنبورعىتضربانهاكانتراالعتبفليلةروهانيةعقكنيحمالمهسارستلؤا

خثمةباعرأيليئممااحنقىقص

نمايمماسرعفيالرفيوالبذخالشرفيةاالديانحبانوصالرناهوىاستدحضالتر
جناةلهنسنتوقديىايزصاجدياخوسهعابدالىزرافاتزرافاتيذهبئبمى

ألغيتانوأتبثوالجواهراطاتخاذجلالتاكيوالينةأاللبةبىهنبهايمنحن
لاعنالنبيالتالنساذانقطعيثأنمايإجنكالرجالإنمنحلفىافصاراك
والحاملتوالماإعباقثيلردالىويختلفنابهةنييخرجنوانصأنبيههنفيالجلوس

حتىالحالفيتاليالضادسرىجانبعلىلىالجومنمملبالواذكنكاوابخسحات

النوادرمنافاالثرطبقةفيالطاهراتءاالاعج

زوتجهسيداروجالروهافياقانوناوجعلاالسراتبيةشنيالقديمالخظامسقط

أدفطاللزونصوالابيهاتعرفتحتالمرايجعلىواخاكمنديذاضرئأاوابندص
استقالآلأكؤليهعلوهنوصداقبجهازناتهصنيجهزالهـاالانيمسلطتكيها

االاطؤهذايحادعنالانالعادمناعرابطلقانهواروجحقمنكن
مفداذاكرزواصيزوجيانتركاناطقلمحرأهفعارشدبداستثنائيةاحوالفي

سببالىوالحايمحالىيحاجمانيعوداوإططأرتعرىاروجانيفصاناللينافيئ

واعديخعلثمااحمللأللهيقرلانزيجهمنءأسنامنىالروجيناحدويمنيمثروع
الحالفيبتزوجاانابضاعرأةبلنهاتيسرللالقاوبمدلمكهامالمط

ؤفيقىفقدموقئاعقذاولجاكنعتبرانالحاليةالروماننةالطبقةنياطالبلغتو

شيرونأنةوجتوفئبارجوانطونمهسيخميبيوباوجوفيصرنسابخعىميلال
امدقائهاحدمنلبزوجاوجئههورتانيرنوطلقرجمالثةثافىمن

اطديثةخمةااهلمنحذومحذاومنرومبةاثبافغبريمبلمالفسادهذااندي

91
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نتواالديدهرالقديهالقاسيهالدوداباووقرلجتحةفقدوارالياتروميةأسرفىاها
ببطلالرجاسثبدادمنتحررةوالمراميشاشيئمانرقاالسبيةش

االجتمايالبدل
لمالكاالبابارعفارهنهؤلفاديمالقالرومانيالعبنيمارسطىاطبقةاالز

الجبمقتألفيااالقونالصالحالفالحينءالهووهنبانفصياصقرراعةشيتحاطنو
331شةوفياثانيةالمينيميماالحربلخافى133شةاكثيرصددمكانوالمجلى

كلطميةرخطكأعالتيبالحرفيمكميرونشالمصانهجرمالاحدخهويبقلم
إقاتأعيهمالجعذرمنانهكاناالكرعلىنيمجملهالكمكنالقاصيةالبالد
وافربقيةةصقيحبوريرميةعلىشداخذتماعندكيمازراعةمنيعيشونفقدكا
01التهصتتجزجعاانااليطالمجنبتشرلمحراثينلمثبجالحنطةراسطفسقطت

حقويبييواانثممنكايهوفقضيكريةالالخدهةءاعبامخملواوامراتهصبهيغذون
صيرراحلىكاعظتماالصغيرةالحقولفغدتارضهالفقيرجمارهمتغنيصفيبتاع

يزرعوهاانلهمعنواذامماضبفيهاجمونصروةااالراضيتلكهناالمالكارباب
ايطاياارضعلىببقلمحتىلفييمضلمثمجيدالهمنمراثينبرعااليهاببعثون

االهالكانيقولاقديمابلينكانالعبيدهنوجماعاتكاالهافىبابايىبضبهاراال
احراربافاالرفيفضتالتييفالدواثرالعظمىهذاوخاياايطااخطاتفدةالعني

ضيبلاجيرأبقىانيشطعلمحقلهاباعالذيالقديماالرضفصاحبالفالحين
فالخلوالثلهالمملوصههعلىهائماحأبذاويالكلهامجلنهمعنتحلىانعيه

والمراثألمىلتاكينبيوئنادخلواأالمراتزممارومعظمانةراالىقيرساقهفىفارون
وصال2الحقوفيلاعلىالماإهـفيبايديهمكأتالصةونيؤثرابووا

نالجموععنعبارةانةيبفيكاهوويةرفيالثعبليساالجتماعنةالطبقات

الذىهوأرطنىبلوصأيعدالالبالدأرضينزلرجماصلىاوطنيينجموعهربل
آعضكونانوحدالحقفلهاتاهانيعدةوللوطنيارطيةبحقوقاكغحقله
بيخدمواناروهانياصعبامجالىفيبققرعانوحدالحقولهادجاسيةةالهبفي

مايسونهصنامانرحاكاتخبوالمقدسةميةراحتفاالتيحضرواروهايةالجيوسق

يثزوجانفقطلهوعقاروهافيالقانونيحميهانوحدهالحقوللوطنيامةامابالحقوق
بماعيبوانواوالدهزوجتهعلىمطلقاحاكاأيأسربيمونمعثروعةيقةطمعلى
الخاصباعقوقصيؤماوهذايئاممناعوبيوبيعيثاد
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بلطوالمجلىالجيقفيالخدمةمننيةالرواارطيةحقينارأممنيحرموال

بتقاضواانوالمثريةاهالكاصيصأبوال7بااوالتجاازيمونهاانلهماليوخ
ترافاالطبققمناوطيينمنتألفتولذاالروهانيةالمعاعفييحاكماوالروممانيالقانونالى

الطبقاتفيفرقفبينههابخأانهميوناليتساوأالابقتيمرغمناالمةسهادبيئ
فوفالحفيعانالريقولأوكا

اذاجقءالنبالألفيبعدوطنيفكلاالمةنولاالالصففيهماخبادهـاءالنبال

بهينبلالشرفشعافىمنرومةفيالحكمالناالمةامرمنشيثاتولىانأجمدادهالحد
عبالمااناضاقىاوطنييناحدمننمباذابعدفممنالخاكثرفبفعةيمونكاترالهن

ويمؤكرسئاكالوشباالرجهانمطرزةخلعةعايهتخلعفنصالوافاضأاوواالبية
ثماوالعأهنخملصضرهتمايلعنعبارةالصوروهذهبصؤروبرسمانلهيحقو

فيلالبيتبابوارنفيابممنبالقربيومافىالدارمزارفيوتجلبألففةتطلى

فياعدماتكأراليتعلىاهنالذربةماءلبدواالصنامعلطكابهاخاصةخاخ
يعددمحفاتهالمتوفيافبااحديأخذموكجوفيةمربهلىنهابجروراموافيجوناالسة
فيالصورطماكثرتبهاكأاحشفظكااالصرهفنثرالتيالصرريوتويرثيه
لثريفةةواالصررصوبدةشريفصاورةبصوشربفنفافىفنقولنثزآفئداداسؤ

ماحبهاتوليالنيالمناصباالناصهثلمائةمناكثرفييايمنولمجمذالةقيريميةني
فبلمنفاحازوااناسالىالباكنيتودسفاش

االذينارطيينغبااوءانبا3اطبقةبعدالفرمانطقةثتجيالفرصان

احدماخاوليقلالانيخبنيو9االحصاجمدكأفيواتهمفتمدشمالحمنجدودلهميعد

ووالماكزمرنوالمارفاتجارمهنفزكالفمثةاوسسترسالفئةبطارعن

طبقةمقاعدراهاوالىغبهمخاصةأماكنلالردوفيولهبغتنونبلكثونال
الحديتالريدعونهوعدهاحاكاتجفاتمنهمارسللفاءصاربماوأالثراف
يفاصابنهويصبمالنهة

شمامننونوجماالهةربههفهوالفرسانااالهقةيراامةاااحامةا

يعدوروهايينوطجينالىاهالكاصابنفالحمنيئنقلونوايطايافطالالدءانجا

والأصولهمممبزاتعلىمجافظونوهـامابناوالعبيدءفدمااوضوفونالمهالعبيدصصطبقتمفي

اروتازمانهخمتولقدغيرمبعداالونوالالرومانيالجتقةخدنيبدنبة

فلةهننحفرإفاالريشاكانتواالهةمناالعظمالسواديؤلفونأالهالكربابا
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بوناآليويونيوزوالمصرالمموريونانااعلعفاضهالعاياسنباراردوميةركمتالناس

اعتهصثمالعيدبغسهاوبالدممناأضذممنوالغايوناالسبانيونبقبونواالفر
الرعانبةلمنبىاجديدشعبآفهصكانواالمدبنةبهصفافتوطنبينفاجمواليهو

احمهايخير

الساحاتاحدىفيالناسمنجمهوراونعاشقرطاجنةازييونشخطب

رتؤنزويااليطاالمنتسبوناالدعناهـااالبئايباصرأللمفقالباصواجمصاماهةفقاطعما
نهوهـكهقيردهمحلتورامابيصالدينميهرالىصجإتجمنالنهانفعالنالبث

اخنتوفدتطهاانيمومةاطكللىيقصىاوبكدحهانيعقالوقةمنالجديدةالطبقة
صقيةمنبتيالمعنادتاثمنهابنصفحنطةارصاخبنةلحائقدم531صنة4اطكو
يمرورأىبزبوتمفعهاخائاةاررتوزعاخذت36سةومنذيقنةوافر
الفا033بلغواالجرايةهذهيخناويننكانواانء6سنة

صرعليابقفاذاصرفينيصرفالمفاغمالثالمفتوحاجلداوسكاناالسرىجميعالبيد
بالحرفبهنيعملىتاالروظلوقدافديمااطقاكانهكذلهدميستصيفتو

الجثرواذاحملوميتبعونالذينئيشاسانيبيعيغايخةابعضنهواالسرىكاعياهلون
ارفاحربصعقيبيبيعونكانااوبمتاالمزادفىليبيوميحملوخهمفاماةرويالى
كامهاضوىاجمونوناسيراتمنولدونالذبنواالوالد3وصارجاألىاالمن

الرومانيالرقنقمادةرومانيينبةلموالمتفاالمم

منحقلهليىثمفناعتبارمتاعبلاليعتبراعتارثخصسفيصىاحجهملكالبد
هزليةروايةفياالبطالاحرفالائاوالزوخاوالاكأوالهوطنتاممونفادالحقوق

امادةأفخاهذااناصذايقزوجألمجبماعبيدأعرسهذاءشيايثألرومايخة

االمجماع
اكريثنالبلىهاعلىلغلىويريدحيثيرسلهعدعلىالحقوقخبموالمولى

علىجئكااحديسأنهاندونقئلهوويعذبهويضربهصدمأخنهوطافنهمن
اواجبوانلهوجمدانالالعبدانمانالرويقولكهاصيدهرغائبعاندالب

تجعيلصيدئعاونفالحكمهمةبيتهميقابقطاوقاويمفاذاممياكةطاهوالهبعيانع
فيرشوافيالبقرسوقمامشأنذاثمدبنةنيخالرفقسوقئقام1

وعيوومفاتصنهفجهاحمتبتبطافةعنقهفييطتوقدممةعلىبيعهيرادالذياجبدا
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مرقكاتعوعىااماحعليهمحريإتماعبدىيوأومنوكلعليهأوالقبضجماحه
لغيرهحععائااوبقرة

الىععثرمنارطيبنءاغنيااالحرارويملكمناكرالرومايةاكانيوالعبيد
لييرسوكنجثىكامللمحيدبمفنمنمنهمبعضهمندعبدوالفععرين
نسبحقاعدفهوراسعبدكانعدآالفاربعةزهاهالعيدءقدمااحدروسايزدو

اعبدثالثةسوىالمرهـيماكاألانةرومفيالفقرئمعافىوهنفقرمنيثكو
ابذاعرضةوممكرهينالبطالةفييترسلوناواالكاكاثقجملونالعبيداذكان

هستعبدبنانذاألاوءأغبباهتوحثينامافطرلمبحسباجمواوالنعذيباطاباللفرب

اشغايهنءالصماءأيعلجرنكالالألوغبرنشرونالثهامةهنثيعضمومنكان
االحعاسالعبيديفقدونومعظمنناماوإحملاندائمآالعبديقولمااكئيركانون

رذلدودفيانهبهبدونيرعيدمملهذابقويناولذلككاوالعثرف

السياسيةالحياة

المطاقةالسلطةهالبفوضوامرهتوينرجماالسنةالضبصمخبمالح

حزمةمجملونعىالفووحملةاهاميمفيرالالمرولوالهايثألمالحاسمعليهصبطلقو
منهناسبأيراهاعلىيقئلوبسيفاناكمانالرعزهذأومعنىوفاسأبانالقضمن
ويقوداخكةجؤمحللهبمونيانواثيوخاالمةيمجلعيرأسانابضثاالحاعحق

مبصدراالوبرىمايفضبسبلمجلىامعنيمصفيالمسودالسيدوهوالجيوش
وحدرأيه

وقدضباطهأرايالىالرصعدونويقنيمبالجند4يشامايفعلالحربزمنوني
خدالجكلحظرالالتينعلىأعلنتالتيالحروبأحدىنيالرومانيالقائدمافليوسكان

وفنلهلبرازهارزذلخرجالمالىابنهالعدوجبقمنالمقانلبناعيدفدعايمرافىمنروجا

اطالفيمهواابنهئضانمافليوسبغنم
وذلكموزعةقصرةالسلطةهذولكنملكسلطةبجسبالتعبيرالرومافيداكم

حاكانأوقنمالنريعيةفقصلطتثللمرمفاولهواحدةلسنةاالكبالالنه
يبدرونوالليابةالقياداوالحخيرينقضاةةالجثوفيهاوقيادةاالهةامرتيؤيى
فطالطرقللنظروالمالعبلالبيةارظبعةولرراقبانماطمنناككثيرماالح
لكلاخزاقفيالنظربتورنوصيارفةالوقةحتوقشمحاهينوكأشةواالسواقالعامة

سنيفضصمكفانومحاالميطرانالويهالنهمامالحلرقىاهـاال
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الهماالبالديذكرابنادجمغءباحصاالمكفينامامكلالرومافيللثعبءاحصاينظيم
نيذلكيقيدصوتهصومقدارشبندهماوالدهمءاويمدداسماااليماناتيقبونوم

مجلىاعفاهـءباسيافائمةبمتبانالذانمااالمةباحعاوالقائمانحامةمخالت

ايشآهكلفاتطاثمالمديخةفيمقامهواحدثيحددانووأرطننينوالنرعانالرخ

ايومذاكيختمعسبنخىالكربهةصئقامعطىحفلويالثريااحنفاليحئفالبان
يحملونالمجلسثالثراشحوليطوفونوحربفياجتماعهمالمريخساحةفيارطيينعامة
المجلسيرشونوهايخنقعوخنزيرونثةرثوعنعارهوممبلجئاتالىلتكفرشمحاياثالث

باباالرمعوسآلمطهرةزكاةالمديضةتصجبذلكوبدعيا
ولهايرياخهاالمطالمرلةفيانسانيجعالانيقيداانالحقءباالحصاولمقائمين

جملةفيأنالفراحدالعانوخأامجلمىقائمةمنباضاطهالثيوخاحديجرداان
عليهمايهلوالقبائلثحالتمناحمهيحذفايانارطييناحمديحرهاناوطبقئهاهل

ولطالماالقانونبمنطوقالئقدحالتيالسيأتعنزانتحاووجمرجمننهميرهنعقاب

ومخواخدعهملىاولصرنهيمكخيرحقرلمعلىايونرنوالمالنهموارطنيينأنيجردوهارأ
فبورتعهدأمملالنهخرواالفضيةاالوانيمنعشرلبراتيملككانالنهالثيوخاحد

عليهاتوهـالريطلىماممبالمفرطةالساطحذهزوتجهطاقالنهوغيرهأجداده

الجلةعلىالمدينةشداها9االحمثافويهالكهاالحالقحكومة

االحصاجملبعينمرطنحوثلثمائةمنالتوخضلىتاأتخاثيمجلىجلعة
نةالماصحابءاالعنيااالادالبل2ابناتتجبفالفقانابميصبمالهذااناال

كانمااناسمادائمآاالغلبعلىوبخنارماطظءفدماهنوثظمماكبرىاالضاتلةوسافى
دجملىجاتطولالمنصبهذافىبقالثحوخخلىعضواتمجيثتيهنالمجلعىني

وصطوةطةطكانتولذالثروميةرجالاهمخماعامحكهويوخاك

لةداامعلييعرضالمعابدواحدفيإلثيوخاعضاماطاحدامريجمعحدثفاذا
أعذاالثرتفيمراتبسىثذفيمراجمندبمةواحدصمحيبهفيهاصرأيالمبسأثم
جمونهماااالكثريتؤفرايذلكبعدالحاكمبسطروالثيومجلسرأياخذيد
رمجلحقمنلضىالبئرأيعنعبارةفرارهموبمونالثيثاواالعيانديهانممر

وللشعبوضهمفربامرمماالااليالرابلرومبةانبيدبقنالقعانبئانخالثيم
متمزافمجلىمقاوهةعلىإها3اطيجرأوالمنهخبرةكثراباخهرهتوتبثثقة
يعبنفيقررالحرسوالمسائلجمغيفضالمجلمىولذلككانالثرنيونهصبساوءاكفا
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علىالثبفيصدقوالخرجالدخليفرضوالسلمويعقدءالمعحفرايقبلوالجوسقد
ثكلالحرباعلالنالثيرقررجملس003سنةوفيينفذونهامءواطفراراثهر

ءالمجابجمعاليوخمجلمىامرفصدرذالثعلىفزبولمخييهالشحبفاوجهكدونية
يعوعدهالماالولأظطابناقناعمنيابلغيكونبخعليميلتىوانجديدهن

اتكلتراالملديحمكاجكانرومهفيالمععبانترا4بذلكوالموافقةاالالثعب
افبحلمجلىاطعوكنكان

وجماعةمباكمتاعايكهالجهوريةدرحبةحكوهةلواالتخاباتالمجالى
مالحغبنالذينفنمةاحافينهسنقاسادةكأنهوشصآببئالمدعوارطيين

الثببهاهرههماالقانونانءالفقهايقولوالثراخصضونوموالىالحربعلىيوافقونو
انحتىبنضهروشيكلعلىبهانقانوعيهنوابايعينالثينةانيكاروميةفيوالشمب
اطراففيصتينرجلكانواالفئةطخمزحاغالمدينةفيقبلتانبدروميةحيم

منةرالىبالذاتيحفرواانحفوقعلىصعلارصنيوناضطرأبطالناكيا

االيئامالىالحايدعوهكاالمجتمعاتلالمجلمىبسوالساحةفيالشعبويجتمع
هداتالىفيذبونالبوقبموتأالجتماعالىارطنيونيدهااوكحيربرباشه

فرقذاتتجمعاتميمافبتاعندهااعالممنظلهمفرقايصطفونالمريخساحةادمل
لااريرفهاجمماعة53الينمنعالفوروهثألاسوقاساحةنيمجتمحونمابهثيرا
المجمعاتوخمىبهمررمالتوافقبصديدهسورنمالىتهانوفيفبيلةصفتدضل

عليهذالموافقةعليهيجبالتيالمسألةالببينألمجلسجمعالذيوالحاالقبائلبحب
رعائهاعتادالخضوعوبمنهحاكأاثصبكانثمفنينفضفملومى

ارركامجمغالفرقبحسبشبمالحسنةيخئارصالذيهواايوالمجل
والمالعبينيةالونظاراحعالالعالماقووالقضاصلالقناملئماقدالشعبتجمالذينكانا

الثحبايةونظارالثحبميوطوسطةأكةاطةااهلمحبنتالفبائلومجلى

االتخاباتخالىجميعتجنمعفاخذتالثافياتمرتاهنذرومالفوساحةضاقتوقد

صفننقطعالغنمبحدائقنلقبصبرةمرابضذاتخواجزارحبةئنضعمالمريخصاحةفي
اذايصوتنيارطييناكرنجةقبيلةصوتالحظالرحابتلكاحدىالىتجيلة

واحدصوتغيرفبيلكلليى

الصناعاتمنصناعةروهةفياالمةعنةااوكمالحتوليلشالمناصبسلك
روهيةفيمافنعبااجرينارااندوفيوهالموقتبمبصرفونالثبوخمالحفان



51

انثرطعلىاالتلعلىالفرساناواالشرافكبرايهتطالثةلمالشرفاممطدمنبعدء

االخرىالجامبفيبنقباناالبعدالحمفاصبريبلغانامريطمعالثماغيايكؤوا

غوفاعمثرالجيقنيلهبمونانياوالعيةمجبروهيةعلىيحمانبعآارادوش
شادكةاصاشاحديالظرفييهانيعهدصرأناكبانلهيوخبدهاووحمالت

اقاضبذلكبعدووالبياعاتافبطةراموفيفينظرعبوالمافىنجيةاناظريصير

محدثهمجالموعندئذالهـأسوجعئايقودقنصآلمجذالثوعقيبالعدلكاماحلمجرى
المرهـببلنهاالدرصةالعلوصفينهادوالدرجفالتييروهذهأحاديهليمونباننفسه
وفاصأادارئاماييموناواعدرجالأنبهذافثرىرامناظسينيبلغانفبل

المجمعننظيمعنعبارهوممببةالراالحماجملوظيفةبولىانقبلوحماكأؤائذا
أالسنةئفارظهذمنوظيمةتدومصوالالمناعبثسائفارضاهذصلسلةول

نةالىعاللالموظشقعلىوهـجمدبدناباجييهايايةالوظيفةءوالإرئتااحدة

امتازفيمعاوثاروهانيقولبسيركاوانقطاعإالالثولرعفييظهراناتخابهئنقدمالتي
وهذأءليفالةيابىانالمدةهذهاللفيوالعادةالثحباصواتىوانصاك

بالبياضىياكتاياالفرنجيةالفاتبامرشمعنى

الرالياتادارة

روهنةاخضعتونداالمالتباولالالترنانقفىهااظاضعةاثمهب

هذمالبالدنضفولمالصرىاشياالىاسبانناهذمطالرواغرلصارافحةاالقطارعامة
بلمانيةرارضتاإرضهمندتوأرومانيينثصنهاسيصجولمنيةالروكالىالى
مانيالرالثمبالاشتحاصموانهصايدكلاهذالىفقعلماوانفباغرظلوا

انكلترامنالجزلوالهندابرطثرأبارطهمبلأبرطيزاوطنيبنلشواالبهمابودانكا
فقطبةاالبمبزبمةالىهنبل

وكنماجمانبءإضببقونبلروهيةنيوطنبينالمغدسةالبالدكانلحبم
كلعلىورسماءالمالهقةاتاوعاثرغالثمالجزبةهـاليمنفىيوسومافيالرثصب11رعايا
بالذاتيجكماناثباشفاعةفيإيروأذبهبامرونالصماكلعيخفعوأاتوممليمرأش

كهالصرةومعناهايرواليةراليكانبلدضاضعصعنهلمجماالنيندبهمعبحعثبي
فيوضربااعثرفطمنهاواليةا647سنةنيريةالجهوعداواخرقيكان

ارجوىهالانبالدجمكفلماداالطرافئنائهااوهعليقيةفطافيوتتانصاآ
اخضعالذاومافيالرالثعبامالكارالياتاننثيثرونيقالالتجنواصبانياواليات
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يدنرانيتوخىالوللكنفعنهالجلالفاثدضهافطهمفافذلكصرهابالثعيبهذه

اسنأرهامجرصبلالياتاتلك

خرجناضاوقتصألانيموناماوواليةالدازهضحاكاالعبتجذاراله
القنصلعنبنوبوالهوفنصنذنجلكبيرالموظفهذاوليسسلطتامدلجبلارفيفةمن

ويمى1والفيفيوجدالنههعاعلىفيهائربمطلقةططةنعلللقكاوالهالي

والإليدعمالصدوارسطىالطبقةعنمحامعنوالاللطةيازعرتاخرونآحلذيه

بهمينزلوالقتالعلىمومجملالجنهقبقيدهوحلىفهواممالهعلىيسيطروخثخلى
يموتاماصيصدروالموتصبنادافرامةحاكأمجتنيمتاتالهذئاهـحبما

الروهانيإلشعبمخسدفيهالنااليةاللطةثصولهمتبثاقانونا
يريدومجىمنيقبغىحقيفأمتبمقاويقاالالذيايماطمذاوكان

قيكاتاصلةاالرفامنمحاالايلثوااخمحاوقهاالهندأوثمحيبالهبوت
هوخراالقصلءجالفالنالرومخطباداحدأهكارالهوىءفيهامجرونمالح
الاللراطامنفاخرالرجالت01حمافيءمابذالخلذذانراتاللخطر3تيانوالى

اكنعلقصباماطاعتحدادوقلةطاصبهامناشأهفثكتفبهبضموقكانواينافأ
كهبالمصيبوفمثنابهنجردمنعلهمجعلهاطدبنةنيرجلواحضراضيرالعامةاالحةفياذء

تعوزاللهملكباكائهاليبنظرولامنيتطغماوالتههنياصذوارالي
المعابدفيالموضئوالحليالقاثيليزعواحدنخزائنالىيديهيمدبلراالصارصائط

جنودينزلانالحقلهنوادبمالبراوالمالمناتاواتاالغعيارونالىءمنومجي
صيحدمأنمنحكفطدبهنجنودفبولمنبعقالماللهنقدمفالمدنارادحيث
منهبلفااويمنبشيساطبواذائلتهيافواظالماليعطؤةفأالفرادلهىءجرامئ
ييرونواتاعهطبةعيهانامرواليحراوالطلبهاالىاطالفييحابالمال

فيبغتنىانعيهاراجباذالمالجمعنياراليييرعوجمانهبلباحمهينهبونومئالهعلى
لحفهفيهبداهائملداخريصويخلنهرويةالىيعودوبعدحاضة

911منذسنةخصوصةومحكةهديةيقبلانوالعلىمجظرقانوبمهتاكانعلى
نوالفرطافاالشطبعةمئتؤلفالمحكةهذانبيداالختالسدعاويتظرني

دقثييريقةكافالييخيفماليردعهةاوالعاتجةبلدبمابنيبممجكليالطنسفلضالرومانبين
هبروالمكمثلصغارهدكاىاقيالنجعنىالعرقبالدنيرومبةنبتيكانت1

الروهانيارالمطاولمحاكمويخضحونالجزيةيوكيونوفكتماليهودبةبالدفي
3
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ةالمحبالمحلفيناليثيمانلهليتسنىواليتههنالسلبفييدإصطالىاراليبضطران

اللصوصهواشهروهتمثبد3الرادفاارالياصرإراءإذاالمجبينبنيوال
صاشةالسبابثرونشياظنيباممالهبيانفيخطبوفدوقاضيهامحقليةواليفيريى

اتاانوأماقدمثلهكثيرنانألمخملهنبهااشهرخطبآ

وألمناجمالجاركمصهمةموادواليةصنيالرومانيللثمعبكانالفارون
جمونهىمتعهدينشركاتمنجروخهاشوالمرايالحنطةررعتالحكلاوالحقولائبوالغص

قمقالحثومنببتاعونفدتمافرانياحمهيننالمزارعخلءعوالنفالمشارين

نيالرواالصبوفودكأخهميطيوهمأنارالياتنسعلىيجبالخرأججاية
باامنهتدهونضصاكلينالععارهنشركاتعدهواليةصفيكان

االهلينةيسبونواخذ3يجبمماكضويتاولناالدةرهظفيونيظهروالجاة

يالسبببدوننالحتىاميافيخذونياكانواالريقاعينهماكامايبيعواوكثإل
عديبقهالمالعشارينانالمالمثأصابهابخدلهيقدمانيئنياماكمنماريوسطلب
ويهبمعرفماحقالمظالممذهومانالىعرفوفدواثوواالطفالءغبرالنساارعابامن

جمهاترضييقةطرالىوفقتاذأذاكاذحاكاهذانحاخيهالىشصيثرونالخطيب
العشاريناندكربهارزفترفدنيمونارالباتنستيااندونينالفار

ماروسمسارأدوقدلهمونخافبماةارالةانحزاكهمنيفضاةاكا
ألىعادفألواليتهفييداألذىاطالةمنينالحشاريمغاتالعفةنيباالفراطالمثهورياا

هعيوحكواشكوىعيهرفعوارومبة

باصرذبحوافقدالساكخينالخاضعينالثرقتصبخطونالعثاراثارولطالما

عثارمالالمجكانعهدعلىايرنةبعدوفيمروالفهئةواحدةاتيفيلداشيير
لصالسمهردافآ

كحيرةالدرامثكانتولذبةرالمضاالئموةفىدمبافىفيالرومانجمعالصارف
اربعةلفائدةاالفزاضيمنيةروفينفارالياتفيجذاونادرةروميةفيار

نيعحراثنيمنبافلضهيقضأل01ضدينالمبدفلارالياتفي101الخةفيضةاو
سياوالللوالياتوأيفرضونهرومبةمنماالضونيقضالروهانالصيارفةكنالمئة

المدناوالملوكبامم

اموالمئقاضيفيالصيارفيعيدباهروالمالسرا8يوفيانندتاينطعلمواذا
اباتدعاننية28سنةآسيامدنافضفتفقدونالعثاربنثاثاالتيالطرقالمى
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بفوائدهفيصارا07سنةفيايفقعلشةعثرةارجفبعدربطعلىبهلعينكبيرا
وقدضحدوالطرفالمحفحتىفخاتآميامدنالميارفةفاخممطرماكاناضعافستة
الروافيينءحهنبرؤشسافرضيخنءبضعوبعدباتهماوااتاميببعانابوان
مباضامنؤبرصفىيخةسالهلمديةنةوبمبمواعلألعكالرومانصزشرجمالاضومن
خبالمالابتيوسسويهلهطالبفالشهرالمئةكاتيخاىالمئةفي84فائدهةالمال

هذاحبهفاسابيهاراليبتيوسسفقصدبههطلوالهديتوانالمدينةعلىتعذرفاثضه
الجلساتقاعةنياعضاوهكانيخهاوحاصرتجلىسالمينةالىنجاالفرسانهنبفرفة

جوغامنهصخمسةات

يمباايظالمينهرالروهعطولوالالهالحولداتالالىنسكانرويهارعاث
بىافيصبابدذونياوبهمرغامحيارةةوالصينرثاالهائونيمانواجمالاشالنوذالث

انالروهانيطنيلوجمحنبمبعفدانهالروهانيوالثبالجقأراليرأعوومايطلبونه

وأحدةرهاالايتةشتتأذالبأذارالياليمسوبمنأرالياتفيبيناسافىابثيم
مدتهئقضيريظءيثاويحتديكايبههالرعايافيصبرعلنهالخدهةمنعندمايخرج

تبنثاراالشراشوالعهنمؤلفةمحكةخاكتماهامفيمونيةرتماعندعياخهمبراذا

فهاواذاكانالتياراليةاهلظالمةورخالحقاحقاقالفيهعاضدنهنيمصدتهميمون
ايطايامذناحدىالىنيذهببالنيالحكمعنيشعيضالمحغةعليهمحتانصادف
كختلذلكأنتقائايعداتاحالتتوالماازيالالقصاصوهذاوالبتإمانهبهبماكغ
الملوكيحاملينكامفيعاملوندالموعيمبخفوالخيميقعواانوقيؤشارالياتصنترى

بضالمو1إهياصآصيافيللواينمبواوربماالمايللميهونويهادوخهمهمياففو
الربيعبدكاوعبدوكلداافى

كانكااليماخماماالعليهمابىيا8يمنفمبضورعاياالرومايخاالشحبعاملو
والثعبانيالروالثعبرادهاعانروطنيآيصجببالرانبلايوناننةالمدنضأن
افىادومانيةارطنيةحقفنحبرمنهعبافىوكحيراهايخهااحيابماالطفةهذيمغ

نفاصمسشكالياالهلومى64سنةفيانليالالحقهذاومبم98خةفياوالالالتين
نيوصيخأيمونانلهبسوخسيدبحنفالذيالعبدانحئىساةوالرومانبنابطالنا
كهبزيداالنفىنيونقصالفعفعوارضالرومانيععبالعرضتعاالحالط

كاتالتيصيليانستالاقامهاالتيالمعابدمافطالىالخطبشيشرونذكر1
عليهاوايآ
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عالدمفبلغقمىاوالاحماصفييزيدنىحاالعردنبمدلىوعببدحمددبرعايا
شمتخلونبالغاصةروميةظلتويمذاالف003الىافاا053منقرنينني
2الدرعلىنإالمغلىهناليهابالقادلمجنءتمليكانتبلاسبارطةظتكا

االراضيقانون
محصاعخايايعقدانامرهعئىروميةيبتهتضعبطلبهتىالمامةإلكاال

تاثيلهوايىلواخضوالمديةالشيبتءنملىويةاالبالجملةبلفظوااننهابهعلى

الثعببيدجعلناهفدوالناسبابرالىيمدكهماوجيعثواالةددالحامنةاالرباب
ثعتمابلراالمظوبونهيمللماماثعابةالروماالمةبملصخيل11بهذاوىالروماني

أهلنالفآوخسينةةايلبولباعاوفدنالاهالبجعونكثيرالمخاصمحتى
شمحرئنغلجكليلمنرويةتمبمانةاالهومنصهـاااستملىواررهيمااهذهابير
أالالهافيعطىيةمصاوحصصثالثيجحلونهاممافيصعبالر3مدكاولتتيوان
لنفهااروميةوتحمظاعالحبوباواالماتوهأثشيئايدفحواأنعلىارانحيهنفعم
وئتركالمالتزمينمناناسالىوالمراعيالحقولوتوخرءتشاكااخخذزاهاتقاط

عهايزهـواييدتجانفيارووطنياكلكقويدرمنياخذهاشاغرهابافىةااالرافيى
العامةكهافىار6روميةنظامجهااخلالتياالراضيقهانينثكللتإقاراتاقوانين

كاالهافىتالمثحدودالنبابماارمنكاالمافىنزعبالهفيبخطرانناوالىالحدكانوما

كاتثعىالاناالعانيمغلدبن1اكأماآلهةهايداربابمقهاكانت
لىمالثفةبصاءيوزفةةآلهاكاالها2مناراضعلىياالراشنونزابموجبسحولي
اناال3االرانحيالتذالثفيالحقالشرعجثمنوالمثعبحماطيما

تالمصبغالتمونيوصانمابناواوءارعايامناناصاصرابانقروناتساخواالرومايين
مجشهنهابممنهـاكا4االراضيتالمثالىونينظراصارانالحالكمتانتوفداالراضي

الحالفيباالفالساالمةهنعظيمرجمهرعلىلفغيهنهأخفتورباعونهاوببيحوخهاو
نرخبمذاجمونهاحمحباسرهاهدنجةاهمنجزعانخاعةايطايجافيحدثقد

فنودلبينالمنكوجملةفيفرجاشاعراكاقخياسهنمانتواراضيجمغاغطس
بتيكفرجملىاشاعريمنلمالذيالحبساشثلكنكهاهافىابئدظانلىشعرطبفضل
مناناسعلىاجانآالصفةتلكعلىخوذةالماياالراهذونوزعامالكهمنهسلوئا
اراضيسيلالوزعوقدالجندقدمامنجمماتعلىاالغلبوفيميةرفياوطنيينءفقرا

االجنادقدمامنالضا3باعلىوراثكراهلى
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فامنغراشوسيوسوحمريوكقينقيةااككاناالشترايهاناالخوان

الحثوهةزعياتالرقةزعامهتولىوقداآلضبعدهااحاولوكنروميةمراتا
الثيوختجلىاهنهيتألفنالذاالشرافدس

واللمشدالالىحنيبنمنيوربهيربمايطايافيبلروميةفيالعيدذاكفيكان
ببههيئالذينالنرسانطتةمنموءاالغنياونهمثورهاحراثافىونيطلبد
عنالدفاعبتولىالفعلىصهغراشوستيجربوسفرضهةالحمنحرمانهممن

ايطالياباالريافدبافىفييراهاقلقنيكانهذهسلطتهنوطيدالىوساثماهةا

غاصةروهيةيخةرومنالفالحبنكاالهافىأمحابفدمايخافونالعبيداةالرعاقامةمن

نقيراوالقلاليملكونالارطنيينهئناسا

تأويرواظإايطافيالبريةموشالةاالهبهفياطبلهخطابفيرهفال

ءواطراالنورااللهمليىابطاليابيغصةعنالدفاعفيغ01دحريقرنالذينوالرجمالاليها

منازلوال3يرتؤوبيوتالواتنأحمهمازواجهممعاوجوههعلىيمونقونهبستثالذي
فيليهذبونحعابدلمامداصنهعنالدفاعيحرضخمالذينالقرادوانااليثنوخما

يغوهدفنابيتهفيمقدساهذبحااآلنحتياهواحدطكهلثعريويتاقوالم
11خصازةهذاليملكونواالرفىعاثةمبدعواجدادرفات

حخعاالفرادناررجؤةتأخذبانوذاكصلالرنقانونالشبعلىفافقرع
خممائةمخهمفردصبؤكوعليهاايديئفتفعالعاهةالمناخمنالتياالراضي
هـذاعلىالمجلفوافقعنارفقراروعلىعيرةصصأاالرافيمناقيالزعيو9فدان

علىالمحدكةاراضينمالتاتالؤنظامفيعاماضطراببذالثدثالغانون
وايعترانواعتادوااعليايدبهأراضعونوضعبمنالعاهةاالمادكمنكانتيبالقر

لماذالعاموالماكاظاصالملكلمجناغييزايععبمااكثيرانهكانعلىكيهااقسهم

اليراضيلألتوهانيبنللرجمن

سلطةطامءأالثبانكااالراضيفةاليههعهدمفوضيئثةثافىيوستيبرفاقام
بوسجرتيخصوهفقاموعهخوواعنصهيوستيممالمفرضونءهؤاالكانمطالقة

ففتالسلطةبهالهلتكوتحجةذلكمناشمخذاالراضىقانشسنبانهاحؤا

المحنةعفةالعاهنمأخاينفانارالمافهويمةوهرنيالزعيداوهراسنة
إنهتذلفتنةشفنثأتالمتبعةاللعاداتفنمذالحجةاومهـاافاميةايا
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صلينوعيدعخافيمجاسأنصارفنهضتولاصبدلححمايهببريوسباصتباله
131وضربومواتجاعهربسقيياالوالمقاعدوخفببالدبايلس

ا3ؤهباعنخامئافياضسأالخويننراكايوصاتخبعشرشينبعدو

مريثانوقرراوطيينءفقراحنطةتوزجروقراالرافيأونقاعلىالتمديقوجمدد
يرنتكنهفثحرافاالسلطةالمحهدمبذلكيتوصلالفرسانطبقةمنالفضاةأتخاب
ءالياريمتجماعةفباليكنقرطاجنةلمافصدكنهكاملبنحوليئمدالعلبا

اتخابهيعادانتيسرلهلمعادأذاحتىغيابهمدةعيهاثعبتخلىارطنيينينالمحر

جملمشياعالتسيعالحاممراوعندهامنهشلمىانفرعةنلكاخموااعداوهاذكان
بيدكايوسفقتلافنتينجلفيائحاكانواوأحبابهيركايوسوزحفالثيوخ
اوصادرأسسهامنيحعتهمونقفهاالوتفيهعااأواشياعهودنجالعببداحد

أ31امالكهما

وسيلاليوسمار

شوااخفيهرجعنعبارةاالاثيووضلرغراشوسالثقيتعنببئاكغاايمن
نتفبعدحدثتالتيالمتنامالمجلعلىالمساحةالعصاباتجمنئضثابفتنةيننهطرومية
الغوادمناالحزابمماهـركنةهنظجيوسقبينحقيقيةباحرو

الجشومالهمالمملءفقراجمرعرىالرومافياثحبليىالمدننةالحروب

النالثيرخلمجلسخاضعةاكتأئبوالألمجعحفالاآلفاقكلننالمتثرمنحفيةاال
الجىبهاونعنيدةوأححيقيةقوةسوىثمةببىفلةداسلطةفقدواصالفاصديناالشراف

ائوغمجلىبواسطةالحمفتعذريخضعماانالفوادأبىوقدالقواداالسطوةلبقولم
تخمرتبلاحددفعةئنثألموكنهانهاالمناصىالثورتوفالقائدبيداكجحتى
اتاليتسرلهثالضعفهنىاهوفدميقاثيرخاامجلىكنشةمئةزهاه
فيادعلىالقبضمنغيؤدونكولالقوةمنشيعلىمازالانهعلىاتهفيمأالحمجري

ئخبطرنقرنالرومانيونقفىوهكمذاالخكماليديمونئمئيهميتنازعونوالقوادأالمة
المديةوبوالحرالفننفي

رؤيةأهؤفيتجتجيشهجعلالذياالولالقائديوسهاراعلكانبوسمار

واتخبضابملبانهياثتهرشريفةساللةمنيكنوأعنيرةجبليةمدبيةويبينعمارمن
يهوعهدشانصالقبعلميهماتنىثملهافاالضبمماعدهقاضثماالمةعنمحامئا

روهانيةجوشعدةضلبددالذيالنوهيديينملكرتاجوكومحاربة
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صاعهميةكرالعالخدمةاصجتممنارطينءفقرانجماعةيوسمارخدوعندها

منلتوتونطبريينكالالبربريةاثعوبواهلكجوكورتاعلىصيضيوسمارفتفلب
اقبهالجيقلقيادكيرنيثقةللثعبيمنلمواذاثمالنةوايطانيااشكايعلىاغاروا
المتبعةالقهانينفاظمتهالنةعراتستقنصاذ

تألفوعندنذالحكومةنييداهطلقفابهماالنتعاراتهذهبعدروميةالىعاد

وحزبيوسهارزبوهوالثعبحزبباصمانفمادعيابانحزالعاصكلةظكني
اصيثامجلىحزبوهوافااله

ينضهرتيثبتلواننماالفظاخمنماربوساضياعاريمباالجماعيةالحرب
النرحةذههـيلالممهوايهبىةسزكورننويوساناالثرافاحدنمفاغتالناس
غيظااطليانااستشاطفااثخاللوفيانهادجملةمنيفااهوكانسلطةالىليازعه

امازاخهمهثللهميموناندونيفالتمنالرومانيونبههايقيمصلقامهممئ
حرباياالجماعيةباطربوحذامادعوالمدنيةحقوقهملنالىامقاومتهالىكزمحا
هرسنلالكانروهيةمنبةهقروواحداهانقدمنجيثعاجبوثمآكبيؤلخالفينامقاؤة

98اسنتينداتحربوبعدقتالأشدالطليانبقحالهروهيةانقذالذي

روهانيينوطنيينوغيواماطلبوناواانهمبيدالطليانخضع
علىيزحفانيهاوعهدقنمالفنصبالحربهذهفيسيالشهؤطارتسيلال

ابيهمبمرةعنالروماجافيهاوذجالصرىاشياعلىالذكلهاغاريدانىرميترالخزبحرملك
يخيشهلخاقالسيلاللخرجروميةفييثيرقنةاتعلىملريوسالحسدمللمه

لودالدضايحظرعلىاروهانيالدبنكانمعهوعادبيةالجنوياايطانيينئظراشيكانا

الحربءرداعنهيخلعأنالبابيختازانفينفسهالحاوعمتاوعليهمالمدبنهالى
المنعهذاشاجخرقجسرعلىالذياالولاقائدسيلالنبممانيةالرالحلةويلبم

امامهماريوسهزمزاروميماالىودضل

بالقوهرومهودخلالمتثردبنمنلهجبقفيبوسمارعادآصياالىسيلالوصلال

تحتسيالاشياعخاصةؤجعلمحاكتهمقبلالمعتدبنيقنل7وعندئذبدي78
وماتالماوصردرتوجدواحيمابقئداانالحكهعةراواصدرتبلالرفيةماالح

منصويقنلروميةفيمهاحييحرانمارهامصيناوظلاشهربضعةبعدماربوس
اخالصوضكلنميؤيدانىعلىنغلبقدالممةهذظاللفيسيالكنحالتهوقهالفى

اأبطابالىجيثهج38إعادوقدنثامامكلىاشاخهبلماباحبانلهجند
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الىسيلالدضلثماليهاآلخروانحازبعفهافانزمجوشبخمسةخصوهههعيفبمث
هـارلوسأطاوخقاالسرىوذجبمرومية

ماالحينفذسيلالشرعالمذابرفيابامبفعةهختانبحدالرفيةماالح

جمغءاسماداعلنتقاليريداهالكمنءباسمافاخبمثاألثيكلقاالصولعلىالعسكرية
علتىمنحلىكبالينيخطروامامءالماوساعانامثيروفدنصبتيمذكرتهصهن
اههالوتصادرفأةمألفيبرأسهاقيمنيفنلاعلبهمالنالمحكعمفائمةفياحمه
يملىبالقئلينذرانبدونوالقائدهوىلمجردبامحاكةبدوناراصديقتلنالقتل

وتهمشفيعتكانالذيناالغنياغاقليبلفقحلاعدائهنذبرميلالأبمشفىارجمههذا
لقئلعليعلمحكوماقائمةالمىهاروهونظرياسمةاعنالبحيدينارطييناحدانروىو

كأأبافيبيتيقئلنيفقدصنهطتمائافىقفقفالقائمةاولفيسطورااحمهفرأى
فارسالفوثمانمائةالقاقلسيلالانيقالو

يموتحكلمةيخظمانحاولوههفمنسيالمالتخلصانبعدشالمالقرانإت
قديمآايقبهذاوإطلىآديمتاتواطلقءحاكأوهنيترخافيمالجلىعا
آلالسلطهذهسيالمفاستالمطامةاللطةالميمرنممنوالخطالدايامفيالقوادمح

اقانوناهذابموجبالقفاةغبناوذالثقداكطرالدشوتغيرالعالمفرانجنلسن

واليوالتجلعليهيوافقاتفيفافونفيافثةاكيفيوالالثيوخلىمن

افيقاسفيخوكقيااالصلالحاتهذهخدضيايقترأنةتبافصيفىامجق

العزلةفيوالعيقدارهالىباالنقطاعنفهواخزمنصبهبنافىشااسنقالهطلقسلطة
اااإطافيجنودهثإتاةءااذكانمأهنفي4ةايعرفنح97

بوصي

عايعيدانسيلالرايفيحسنالنهلطة11علىفقضىالثيمجلىعاديبو
احدالقوادقاالهتىلطة11تلكلىافظةالىهعهبشطنعماةالمنلهبمنلموكنةةأي

وذالثسننثالثكثرمناالظاهرفيايصأشوالمسفيحكرتودامتاياهايازعه
وفىاالطولإلحولإبشاثراثخهدونيحولءصادعدةثمةكانالنه

ديناقاخاضمانمنهااثناناالستعدادفدمعلىجيصشبعةارالبالدفيسيالفىكانملث

لجلمىجينقائدينبقيادةواآلخرانبوهيووسوهماكرأخباكمجلسانصارن
احدببمنلمانهروالما3ثواسبابافيوسرتزربوسإاابطافيلبنديساوهخالف
الجدبميادةاطقالحمامالقواداولئكفيليىوانونظاماصتعدادعلىالجيوشقتلك
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اليهمينفماالفرادمنفاجموااالقأماالقناعلهنأبذايدالهذاكالىالوادوكان
االهلينبابلنتنوابلالرومانيةيةرالجهومحالفيالجند

مأوحلىيإوكراسوساقائدانابتيوءالثيرمجلرخصوبمجيوسقانهزمىولقد
فيصليئاغابسهاوجرىاكعامةعلىيخهماوائغقا

نيذلككانالمجيدبحراث3بيدالهضميانحمدوثريمرسبارتاكوس

لحراسةالسالحيحمألتالعيدحيثكانأيطاياوجنوبيصقإيئجزيرةفياالفي
ناثوذوبالحرثهرناكابحاتبوصيكراسوصالتائداناراليةوليانبعدونالقطها
تحمأتأواأسلضتحملبةعربتكابوهنهرتمصارع07منموئفةاعصابةان

انصابةالهتلكتبثفلمزرافاتزراساتايهاراوااليبيدنخفتهاحمافىدالبافىلى
لتأدببمارسلترومانيجيوشثلالثةءالىالعلىالعببدمبزالهزموفدخآاجمت
مجبمايطايىاالىبهءئراشاحياقليممنوالحربآسرفيزجممبارناكوسوكان

جيقانبيدلجدهاسياشالىامودياحمهاايطاباددمجتازانننهدتةءاني

بعدهاوآخرههانلهاعنالنظاهختككانتاوخرسبارناكوسباتعماقاومكراسوس
قتلالنهبيالهمنرأععدماانهيحيوسالحامجعلواانالعبيدعلىرييةحظرت

سكانتبحراةبرئازبرات

حربينبالجوشفادولىبانيلبواالمةجملمىعهدألرقفيبحر

الصرىاشياضوافيالمجرقرصاتخكانت71االوالثرقفيشمائصي
ضلىيرحأالذيميتريداقىءأكانت66والثانيةوهارخمناايطاءاطيغزواضوقد
الصغرىآسيااطراففيزتهحوعنيداغالفشلمناكابهما

ئدالىنسطبضعفيكانلهاالخالصىفييئفافىجيقفياجامنبوصيعادولقد
نعديلادفىيدخلأاللطةالىأكثرمنهالثرفالىطركانواذروميةفيالمصود

قيصرفالفقاحمهاالثرافمنشاباالهةمنالحظةنالذلكخاللوفيالحكومةني

علىوالئاثمقيعرفنصآلفاتخب6ؤاللطةائسامعلىوقيعصروكراسوسبومي
خةسحتفهولتييناباركلىلمحمآسياالىارسليافاالجيققيادهكراموسوتولىياضا
روميةفيجمببووبتي3

نوديكادتازمةررميةفيحدثتالثرقفييحارببوصيناكانبييناكاتا
ثروتفقدكاتالناحمنممه4واسيالانمارقدمارومناالضرافاحدانوذالثثورهالم

ركانماالحازةعليبايقتضمالىنجرجعانلحاولاتالشفيالسنرساأل
3ا
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اعدقاالكئيروتولهوسواسقلبهالىبتطرقالمقدابمالنفعءطجرايخةقوي

صفائهاوقاتهعميقفياذكانحبهنياخلصواالفاسخيئتهترينالىالثاناشرافت
ءوقدهاصبلالاضياءاالنصارفدمامنولهصيدوعالبيخوالويهدييصهاالقرضهو

مرردعيقيجحوتذواوااراضبهمباعياممنإايطافيشيالاسمكنهاألينالجنب
نهيعثرت

القنطينواحدآنفييذبكواانعلىناالخلهزالرمئجيهوثفانغقكاتالن
انأالالقضصلينالىاىقىالخبرالتدبروهفيمالواةفبرتبتولامعبدالىخايذهانيوم

يصرايخأبمارالثئجملسءاعداكالتالدصانىبدسوظلبانصارهاحتفظكاتايخا
اشهرمحامشيشروناألغابحؤافيخهنفقنصآلبنفسهفقدمادشإصخدؤه

الريفقكلتاالسراتالنحاكامخبانالىتوصلهذاكانلالروماخطبادوأعظم
افاالمناناسكاببااالالتحاليوسهـ01عكدنذ

اناالناكاتايوسغطاتخابهنجرىميشرونالخطيبالمثيوجلساشياعوساعد
كاتاينافدبىلمحانقينامالئاصرالطويخوسكانووهونتيشصرصيفاآلخرالقنمك

طومجرروهيةفيالثيوبلىواعخماثرولتضيامحابهءيئانعلىكبرىهكيدة

شيثرونالخبرفبلغروميةلىعنزاحبارأترونييهنالمسيالداجنادقدهاةبيابمون
اقدلقنالجيشعندهبمنلمانهاالبهضدقةافرساتامنءكبةفياالزجفلم

آجزفقضىكابوونهآفيلمجاأضذواليدالذينونتوتتحمعونثرعواالذيناالجناد
صقاكأفيوموالقنسيةفرجماتولىالتينةالىمن

فاسدسالدفاعمنيمنهبقئشيشرونثراجضوديقودانوايانرجعواخيرا
بطيواتالروماننةالجهوريةصالمةفيهتجاالقاصلفامعلىلبوافقالحيرحمجلس
ممطونيرارويةالجنداكوادخلناسبةيريخهاالتياباالسبعامةاتغذواساطةالقناحا

فياالولىخفبتهالتىالجلةمذوفيثانيةاالجماعالىالثيرختجلىودسكاالساحأتفي

باالنعرافامرهاوانذرانصبمافيايمدةهندبرتجا15امثعروسألهايانىمةقا
وظلرياواشباقرديناالجنادءبقدمماقالددغاوذهبروميةننافغادركاتا

مءبىااكيرياثمفرسائالهرضدهماباناالربروجفودمعفالفقواساالمدينةفياضياعه
الىوافصطرمامرالموءزعمارووسمنخسةشيثرونفطلبصرالمتاعرينافثا

اعاعهصيجببانهفاجماببهياملواانيخبنيالمثيوخمجلساصئفتىثماالفرار

لهعاماالبوففهانالحدعئوالفاضناالئتووشواحمهالمجرهيناحدعنواكن
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جمنالىواخذماظسةالمجرمبنلؤهنجفبذانهشيشروتفذمبمقلهمنارقىمقام

عاسوالقدلاصجوخالمجاسلوعادوخهملبضال

فضوااةوخخهىاسادحايححارجالهمنءجزسريوأيمنالحربكاتاياناعدن
منخرافزوالجهببآمنااندنيوساقنصلاةبقياجشعيهوزحفحولهمن

جبالممىشراالثمالنحوالفراربصهاحاولرجلفةثاىسوتايايقوألنحط11

واحدهجملةهحاامموقتلوهاجمهانطونبوسجيقعلىقانقضمسدودةوجههفياليز
انقذاتعلىداللةكابوادخئلفالمخيوخلىهنصروتثذاكاذفنال36

بالعلةايدلمحكهنةانتبنلماكنوامدوازالبمنرومية

الغالبالدفتح
القيادةمنههاصيتلىانرسكراسبهعييصرخةائفقغاياالىفيصردخول

دكراسوسفوخعضآترينانفياطقلهونجمانلىاخظهإوالياتاحدىفي
خمىوذالخلدةيالظالمجاورهوالداتااللدثلىوقيحراسباياعلىيبوءيةسورعلى

ايعلنشيواليتهمقراوالئاإصغتهيمهسنةتاقيعرلماذهبوقدصبئ
هروعنبعيدممتعضوخاحروبدةءقلاطفيودخلهرفائدهونجيثا

لمثهصنةالىايةدفمهجددهوبمسنه35سنةالىسبنخمىنكثر4حيدمولم

الفايةالثعوبلماتشالتيالبالدنغيرجزشتخضعاحهداذاكاقيةروكانت
بينارافعةاباددانإكةووممبابيئصيزاغاالغالضيذنواليئصوىلمانلمبل

شراصلعنعباارةوممبياوفاوالبرافحمالةايداالاليومويالاللبابنينجبألى

دخابكامذهنتكاالبيريهجبالألىاباالجبالمنونالىبالدوالمتوصطالبهر
رةةالوالهااقياداتوالث6انثاممبلمثياتياالدرثرفيفياوافعةالجبالياابليرافليم

إنحمامدةلة4هـشتءغاالنئيءوالىدعاها4ياةالحاينرتادبافياام
جمغايداال3مناالعظالقملمونيتوهميونالتاحدهااباسنعاصرثالثة
الءهزالبانهانوالرالونانايصناوالمجنوخررونالظخهربيناصعةالىفرنا

ماوكاونياالبالتاحلهاميونازرقالئورشقرإخرهايحضأظاالهالىجالمن

لجنةضبئهإبالجرمأشطوومليدراالببثاالجعةمنخربصنرازالىنيذونإمحر
واخاالفياضقيعالشةاالمذمتاالعظمادالىكاناليومبالفريخهرنهم
نبمرايقااتلونانذيناالهالكباباراربميخضعونباإلدهملنضأدارةفيلمأنال

واليمدللنابةتاانجصيذكرخاربينكايخوهموبالفرسانفيصريدعوموالمخيوحمات
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شعباصروسلشلىاالفاقينمنمنيينبالجزإثببهينيونالغاالفرسانمزالويمونان
افرناوابرالنلىأيةيالرابالدنيايومزلإااالثببثبهاشقراحهبجسافااشهم

لاولإلالدو

فطثمالمالمجناراقعةالبلالدرافئيونلمجامثةصراالالحهاتمثنفياكوالضم
ناالتخرءيخالثاالنازينجينالجرماناالىليةكاكانيشبيونومبنالىكرالى

افرساناواحنالفايينمنامديمابالشحبطااخافىتلاهمكانوااوالظاهرالرينضهر
ربمينيقاتلونفييهاكانوا

فئالشوخرالغاروبخوبطفينزلوايهنيوناآلصرالتانلكمنالثالثالمحبم
رساوتبحتبفوريةاتبانةنويتياسبانيافيتيراالحمهونيثتجعاناالحام

إيرنالفايكننمبعدوةاالمراوللقجرخضحواءوهوشباغرخهماياكاغاشعوب
علىقدرهاايشوليصخيرةثبمكعرثمةيمنابامدورةممااهـوااليهنونوناتجييهوا

فيرودعاهاصضتلةمةصوئفةاهقاوكاالومتنامفاصاطمنأرجواثالثنحر
لمطتالحكواتالمتاجعضكاتيخرهاوتحاربيشادبمهاكاالتيأيسينيتا
صلطةكبرىناالغهاعنالككانالنرساناالشرافمنتجلسحماويح

مدنهاومماشتهالهاتتجهبماتيقبعدالتوحقمنحالةعلىبالشنالمثحفيلم

البالدظهاكاتولئنالحربابانكيالهداممواشيفيهامحفيملونةصنيراصراراال

بأسرهنيآروجيمثئاتطحمانليتيسرحنطةنيزرصابدوفقدوحراجاغابات
نالخاضصصناياولاواليتيننصمناخنارهجيمقفيياكافغفويقيصرجما

3طتايهائجوعيىضدينهاةمنمانيةالرالعادةبحسبلفاهووكاناصةوميقلى

مفكراتهفيالخبربذكرضرعنيوإفدالناليثحب11جيوكأعنثثربونمدرو
لمبانهالمحتملومنجيشههنتحرعددااجيوشآعليهسافوالمجنالظبانالقاريمفاوم

اانسوخظمالناسمنقيلديخرمتطانياغاستطاعةفيإبمنأذاطقيقةيقل
رينمحاريرا

ايدوانيرنالكانلالةادباالىفيصرماوكلكنديفينوالسوالهيلفتيينغاره

هنبالقرببيراكتوعاصغسآياغااواسطشعوباشدمورفانجبالفيالنازرن
النازوناالرفربونالباسشداهامناواراإوتالىخيرفعقجنوبالدموأوتون

فياالزلةاالمعلىحاكينكانهابماوفرنيااسمهمعليهاأطلئالتيالجبلشةالبالدفي
ارسنلىيةالمشردالبافى
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عبينهمطراالخنالفرابمجالنيالنازليئإلجنالاالبدوانيونلحارب
ستيويخارالملكوهويفآسوزيئالمانيامنكيانيرن11ءفاشدضهرسونفيالمالحة
اتبعدوبفيون11وخاصةمةالهامنمؤلفةبينالمحارخيرةمنبعصابةفأقى

يهالنزلارضهمهناءجزالىكجايخينالىاريوفيستالملكعللباالبدوالمجنتغلب
وعندهاعليصشراالذينيوفيستارلقتالااليدوايينصالحواكيايون11وكانيشهج

شحبانعحيفلىتقدمسونبادداحرقيدولماظبروء4داالبعوانيوتاش

سوبسرايمناليءشبوالهاقيرناخذذلكغضونوفيةنياجرنمارهلمقاوهةغالي

صركباتعليحمهدةهتحهمومهاشيمراتهصايحمدتنهافانغابوابالدهممنبالمجرة
خاكانورحابعشواطيواءايولاظادبابابهةءبربدوتانهمقائاالن
ءصثانرافىوتضدههاصتاريونعلىلنصشآاليدوانيينهبراإيئمنهمحيلةذالث

اناالاطيلفييناماميبقفلمذاكمعيفابىومانيةالىاواليةتلكباجتيازالم
ثمجثهىساقةعلىاوالوحملسوننرمنبالقربفيصرفداحمهمونسوادييقطعما

بالدهمالىالرجوعالىالقتلىمنافلؤأمنواضطرعظيئاءجمنهمفذبرجموصكمهابم
نأبزاونوسيرفيرالى4جثقيلصتىوامحاربوفيستاقضالاعقابهعلىارتدثم

ءاثمدابرابرهيهاجمونبالغاباتهشثاةجبليةبالدفياوالحربهذههرلمنجندهوحاذر

بوجسوننعلىطموحالزباشيةيهجندهمنةاعرقرادةمحىتاهةاجةعلى

فعبحيمايتبونهباضيبماتمشةفهادفاجمابهثرةالعاالفرفةرواخبساانخيفة
اهاميععرءاواالراسسهلالىوشلالعرسججبالمجازومافياشالجثىوقطع

فيجثهصريمرتكانهاوراوتحصنتصربمامنمعسكرهاريوفتافمادوا
ثىافدامرافىمنالخروجعلىاريوفيستعزيمةمحتثملفتاليهويهكل11

ألمحاجموتكاننارنرحتىرروالهفطاردجنددوفرنجرحفرسانهفيوهاقيالى
هرابطبلوالتهالىجيةخيأتلمفيمروكنياغاخارجالىيطردونجرهانال

فاضطرتالمغلويةالدياكالبغابالدملاخذبوقد7الالفضىحيثسونوادىفي

روميةافتحاانالفايمةموبافه

شوباتيهعوهمبنوالىالينخرينزرنإااجإليموناابىاياغاثمالغ
منألمحاربينحمجوجمعواوتحالفواببهمفتعاهدوأروميةمحالفةنيايدضانغاياكافة

احدخمحالفةوعقدالجندمنفرقثمانينيحارقيعرفيءنجاالونبالدفيانجائهم
المجيهينممرامهعنيفطهاراليةعلىحبنمعسكرنيوقىليمسيوناوهمحباهذ
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كانثخظئمارومانيالالجيقنبمواخراالافبالةائازالجانوظلبطائجذود

االدشكالظاثنييتغذوااتعليمفثقونإلمجبيهااماتباغاالطعاممنابخداتتنهتاه
الثوبتلكاهملوفاكيبناابالدتإيخراحالفهااليدوانيبنفيصرفانفذوالحراج
صصرصفتبالدهمعنلدفاعذهبوايجموعمانفضتذلكئلمجييهأبلغولماالخالفة

بهداراحدهمدنهريهاجولمجيهيينادبافىيطوفورحقئالبدوتالعدوجيقمن
منرجماآلالرهنصيلعلىتعطيهاوانلرومهفةحييموناناهةكلمكرفااإلخرى

501إلمالدفيمراببيلةاالء

غابةفيالريعافيقالجالشعوبهذهاحدبراالدبافىاهلزوناليرداهموقد

الروماتاحادفالغالييئالنهرصانومزمحمهدبنييناكانالسامبمارضهرءشاططعلى
يحرفاخذالهزيمةدونوخالتالموخرةكأاكتائباناالأظفيفةالرجمالةوعساكر

الثوبنياالروالجيقاخفحولماآخرمعنهمابابثايريدبمحرالنبرفبينمجارب
االوارءثاطيعلىياباددظوصطفي2افتانضىإلجييهسةا

فىائقدمروميةكأالفانالمحيعلرافضاعلىالنازلةالثىتجلتافرباع
الرومانيالجييقمالحنطةيرسلرااتابواإبنتحالفواحتىياهـاجاعومارهائن

دتبانتلىيخصرصهواذالثسالمبفيجاوثمالذننارومانندوبيعندمواواس
الثعوبنويمفاننسئيللوكانرهينةرجامنعنداستبقاممناليهم
اراثةعلىتسيربحيثجعلتاجلوطامخرهنصنعوهاحربيةشنالحلفذاكفيالخدر

فيعانعلىتبهرانتتطخمنبسجلةسظىوطبقاتاالمواجفعليضاوممرنفعمقدماباخهار
اسطوكءابهانهراللوارءصبفيقلوعذاتقنصرسفتافانثأالمحارالحشعرةوفيءاالحئي
الىالموكرلفييممالىالهمنهايمنأسفنهالنمجطمهانعيهوحمبالغشين
انلهايىالبحيثألخيراءالمافيداخلةمرابههكانتالفينيقيةالسفننلكمساها

لمناالروماتصغوالتيخياابمدووالقيعانالدمحؤروصطفيعدوكبمراطارد
فلماجيئالفتسفنقلوعكالتيكانتالحبالبهاقطعرايلةطووعحيمتهـابضذأت

حراكانبديالوففتجهـائقذفتجادبفعندهايمنولمالسفنهذهمناقلرعاضطت
إفاثاسيمراتاالاالصتيرنفطلبعنرواخذهاالرومافيالجيشمهافدا

قيععراقنطعابضاصألمدةتلكوفيالعبيديغسائرالثبباعواجكافمفضربت
يوماالمروفاالفليمنيالنازلةباثجغروميةلمطانلىلتئضعجيئههنعغيرةفرقة
روتنجهماكجنوبفطصيناالشحوبتحاربلهاخرىفرفةفاكرمانديانوبافليم
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فرعةواغعنمااغادبا3عاهة8565حمالتثالتفيصرفياخفعفقدمذاوعلى
بسيزابينالمرونةاابطايفياواليتهافىمردهالشتاه

الحكميقاسمانهزينكانااالراآلحرينقاثديناموعدذرب65التالياماهاوئ
تجديدوقررواكىواليةجقوالبيهعرمعلىثتهمذافىفاجغصراسوسبوئيوها

اخرىسنينلخىحكومتهم

ياشغااللجيثعهسطوتهعلىداللةغايايخمعرخارجحاربايظخارجالىحمالت

وفرصانجثفيصقيفارالجلثادبااجماالريننيراتجازاجرماننانشعبانكان

نايمخوذبحمتاطرمأوهاالموزنهرقىملتبالقربالريننهرلىايائشحوب
االيمنءاشاطبلزبوذباالثبهارجمذوعمناجىالربنعلىبىثماواوالد

بريطانياالىونزلالمانثىوأجتازمجر5هفرفإنءالمجركباغايالىعادال
ادعادوايخولاالثقاللقلقياتعةمفنآايةاخااالشةفيانشأولماإكرا
بلضحتىيطانيرتالبربرنالمحارعهادافعالتيالشاباتئرواجتازجيقبمفيبربطايا

145اتهىاخ

لونيقاتروميةاثياعهنيةاتاثبمهعظمفياالشرافحمنإحينإإأيام
بعضهمنوماننينكاالرالفاطثرونوالفرسانمنلحردياضمعلىالروهانيالجيشفي

شدالجهباوائكجمؤوتقيكانوأماالتاكمناالعظمالسرأداتاالفيمرأمحابن
3يخوانفقماااليثرافحزبضهنئاانضفانثقالنادعيريسجرونالذينادالر

ءائتافصلءلقفارةكثشعوبعلىجثهوزعفيصرفدوكانتممالثحبسراعلى
الفرصةهذيخحاانلمجنالظزعماألفقررالسنةظكنينادزاكحعناالنوذلك

حيثينيزالواليةفيصرالىببتعديماروافانئظرتصصامواؤظعالمنعزلةالفرقلمحاجمة
ءالثتالقظذهب

مسنثيطأوهبرماديتمانفباانالعصنوأجذابدىضارتررنوتاشعباناال
النافيصرهذافبنغوقنلباالعدامعليهثبمقيصروعاكهنصبهالذكههدكههنكضئا
دأهمهامعكرهامفالخروجالساهبربالدنيالرابألةالفرفةازمعتالربفاستعد

إونالغابهافاحاطصكرهاههفيتبتىاناخرىرومانيةفرفةوراكموهاوذببورونار
الثتاهـاخرالىالرومانيةالجنوداعثراحتذلكوعندانقاذهامنقيعرخككنفاسرع

جيثهمحمعقعرالىبوفودهميبعثواانالثمالهنغايةعذيعوبايىالريعطلعولما

وذجفراموحرقزروعهمتجزببببنورلاالهنفانئتموأحدبعداواحدومحقهمبرمت
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غاياخضصتوقداالالحريف2جمامااردتضكاباتاالمنهزمينوطاردنال

باسرهايةعاها

يخههارهماءالمثستالخافيالدسايماسطشعوباجمعفرشوربكىالفارس
فيهافقبدأاالواخهرعلىسنابوممدينةفدامموااواآلرنيوناىبدا6وثايةصيانالهعلى
افارونواالسيئخهريئالظازلينالشعوبعاهةحالمرةهذونيالطيانكافةتجار
السلطةترخلروميةالمحالفةالشعوبتبداوالحيادعلىاالكتيونبتيومانالرلقئال
الغاليالتسألففىءالهوودخلاجددزعماغواقامراقيحصاشياعاالثرافيدهن

يحسنفارسرريمفرتجوأحمهدرنرناالثرافمنشابارةالثوزعيمكات
وهااوالبالدفيثورهفيمرواحدثحديقكانالروماقيالجيعقفيخدمالفروسية

بعثثمارفرناعلىمنواجمبماالشرافايدينالسلطةقىعحقالقرئنسهاج

آأنويصلمالخائنينمجرقان4نظامنوجعلىاجيثوجمعاالخرىالثعهبالىبرصل
واليغهنالجنوبفيواحدانفيمايخينالىايزنالغافداممعيركيلطواالآقين

والسوناصيزاخهرىبجناراشدالامنلافوفيوكالجعباقلجمنأصيابروفى

بالثلوجبملةوممبسيفنجالمجتازانقيصرواضطريئالروماالفرقنرابطجثكانت
عمعانلقجصثافافدهبافىعنللدفاعيصودانرجاالمنوربمفرحمواكره
الالدجمغربمسفرشولخربالعارافلماكفيهصبويئماضهنبالقربجسثه
الببتورمجبنانبيدهشبئماالعدوفيهايجدالاقفرلتكونصفمفاقاعاالمدتوجحل

زمئاعهاصرقيودافعهاافاربهومبخهمببتجزايقبللم

جيثهمنمنيبنفهوذهبالسينشعوبلمباغتةفيلقا35الرنمفيصرفيخث
طعاملديهيكصأاذهوقفهوحرجاعقأبهعلىفرداالرفريينقامةجركوفياعلىلموم

الذينزسيوااليدوانييناالرشعوبجمنرخمووهونزرفيذخاشهخازنلحرابا

مانسالىارصولمنوجناعنهاياضالروعدماصرعلىذلكوءالطلناناراذبحوا
ربمىفرسنبزارمحيميةالشمرسالغابهيعبطهندومنلفالموالمجلىعينذلثلخاوفي
افايةاالجبوسقعلتعامأتائذا

سونةناجهنجيشهوقادميةرسابذهمافرسائااجرمايمنفيصرنجاشد
انوحاولجيشهنيفرشتوريمىفئبعهبروفنشامراصصلةمنلمحكنذالثفعللموله

فهزعهماخالمجتابفرسانهمسيرفيوموعافيارالجيقرمىوالطعامهعادعةبقطع

دبافىنيالحصياليزبامدبةالىأعقابهعلىفرنجتوريمصورجغاناليالجيقفرسان
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ايزياحولاعاذءفيهاقيمروحماحؤفئبعهخمهرالينومصبالسونخهرناآلكام
تجدقمجميهاابراجذاتمجنىاؤةدلوتهرا

ماننينارودانرشتوريمىجثىعنالحصارلرغاجيالضامنشجتوص
وبعدءالخاناجةمنقيصرافاههالذيرالسوذاكاليهارصولدوتحالوبمن

عندببقفلممذرشذرونفرقاعقابهعلىاخالياشتازدنالجتبينالة11اشتباك
يةروجصرألىبهنجعث35إفرنجتوريمىفاداكهن4صيالزبانيلمحاصراالجيثى

ورءفصروضرباشصارحفاشهدبهيخأثمسضينستففىثت

التيكانتبالباخضاعفيأخرىصنةمرقيوتخامااإصمياناائحهذاو
الىكانمنمليوتائيصانيةفيذبربانهفاخرتنصفابادهااآلخربعدواصذائقاوم

ياءجوهةشووتلتنظيماخرصنةوقضىالعيديعباعهاخرمليوئااسرمهمانه
اضياعاالشرافالىالحكميصروسدونداعراكبهافىيةلروالجوصفاذالثبعد
اننفسهذدتهبالمدربجشهنيمبالمنونولقالغاليينمنفرفةوالفومانالر

واحمتباثرهوهيةلرإاغانفضحتباسهااروهانيةلمالىعلىءتنااالعكطخدمهث
اغطىعهدعلىاألمأتحظاواكنواليات

ريةثواصعاقبة

العاعلىبالسلطانفيزيتأشينيمزعونالقوادباياكاناالوتكاتون
فىاذارآهولمايمزفاخذالذياقداريبولىاورباندسقعالقهرجاراشتغفياالرو

التيالمدينةباسماالوتيمتونءبعدهمالملقبمذأكانكانونانخرانيبثلمالتداي
فيمصاانض

والمدآغاشيرءاالحطزيروفكاتوناخاهنيفةرهيالمنالرجلهذاكان
إمدشابوهرلمةءطاوةفىصاحبنصاندبكفةاقداوهايةالىاالخالفعن

يشربوقليالصيااكهادعيقبعيقفانثأعلهاوجرىوايخيئالىفلسفةنحلمفدكان
مصئصلفيصماشأريافالثديدبردوالاطراحمالنضهوعوديتطيبالإقإل

لهءوفدرثةبيطةثياباااليلبىوالالميخوالراكينامحابهمعصتىالسنةفصول
ءاصبدونخرجان

االثراتاززياناميبموجبوبالحراحديالىالجيوسقالصرقائذالارسولما

عنيالمايةنظارة4إاوسدتولمابسيايمعيأملهميعيرأوهاذواخرجنداحبه
النظارةهذهبتويننىاتاالشهنقبلهفبنكانالحكعلىبخشهاطاباتفيبالظر

33
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يراتوشفايملكتوحدمالماليةونشوةفينينظرايمابيآكونكانوانجهفا
اليوخبالىجاصاتمنجدةتءأخرالتنصبنرتهواشهرالمريمجينءوحاايتبة

حيئالالرالممعذرراالعنبمولىنالقرمعواعشرتالمإلبيخفصاراالهةمجاسا
كاكانونقاولىهذانصدبق

بةرهـاوثارأزةخذهتااتدون4عإلواج4اةدتيضبماإقومكاتوتنع

ثيثروتفبراقصااكأتهحتىاالمةاحواتابتاعالنهخارعلىيماروحماول
لناانحقلفقالكاتوناروارينفلفةمنفيهتكزبخطابقنحاذاكاذنبم

اعدامهميتأخرانكاتانيناقتلىفيكريهناكمألةفييصصوافقرح1مخصفنصا
الجناةامباطرياانيوخاكجليالىواضارقيعرغلىفاشتدكاتونفضيةوارفالنهم

ايتررقااناالالمجلىيحفلملىالحافي
اللتوركلهرلماادفايئروالىكأصهبادخاللهجمحفانونسنبوصياقرحولماا

وضعاكرحالذيتلوسالمحاقيتالثيوتجاسجمافياغاستثاصكاتون
اسأحةالىخلوسولماجاهئاالمدينةالىبوصييدخاألجأأدامابانهحوالقانون

وفعدألجاعةصفوفكاتولفاحقرفالقانونعلىالواقتةالميزالعبيدمنقجيفي

بالححارةيرهونعارخيئذاكالبيداذعفيكهشةءقرامنومنهمتلوسمناقرببا

ابدوعادالىاحدالىجرباناورينقذهنبتيءاوافعبربصيبالهبونيضحسو
وذحببرتانخلوسفابىالقانونمذاسيئاتفيوخطىالمخبرعلىنفصمدكابالثممب

ببوصيلمحقاتالىآسيا

علىغيركانونيحرأنمفانونسناقضقصاقيمىهـوكانبوهيقيصرواتعقال
يتكاتونوظلمجنااالىبهبعثوطةالشرجالبواسطةالمنبرهنقيصرلهفاقىقناله

صرلقاسدلىنهليانقمرفعزمالثوخجلى3اعظهنورجمغتجعهوقديقالمارفى
اذكانججخآيعطواندونبماصلوسالماكمخياليطردفبرص11هةالحكليهارنه

روميةالىفااكخوزهنالملكبماخلفئمةةينظماناالءاتونعلىبقلمانخرالملكهذا
القيلةكانتفاضئاالمالتخابئقدماصنقبالاحسنالشوخخلىبهيرقاسثقلهتجبلغ

المماانبديانمنبذايرأالمجلىرئيمىبوصين6واذائخابهعلىوافقتاالولى
االسابتةالفصولبعضفيعرفتكاشؤمطافىوالىعدالجاصةضبانفظواعاننرعد
بقتاللاالشفلولطالمابوهيالىكااتونئقدملقبرجيثآيعطهاانافترحراماوعند

رأىماعندإيمغكاتونمعذالهذااعدوبوهيقيصرفبتيذرهناعلىوحضهاالني
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بوئيخواتباتطنحالمةانخراحصاخمدةنالمديةفييقنلونةالحكلفيبايخنا
حمحيمكيضجةروعلىقجحزحفولمااحبهصهنهاحدخرباة01ضدلقصوحده

دناكسمملمنعلىقائاباجمهأخكمإيىحقابوصيالىباقيانخيرافيلمجلىكاتون
عليعالجهشرهلقاحالىذاكصذوايطاياخارجالىيبووتغلمالزاه

فإابعفهىنشزتاوالىيخهيقتلىالتةبئعاةمنفافتصماطربزمناطالةواشارزنا

حيثيعيةافرفيوففويلبوااللمحاقبربورءادسافرالفارمعميمةبولما

ااوتدينةعنالدفاعونولىمقيءإتاعابالحدكان
اتجااوفيباخازابنانيينوإصاعلىافخرحكاتونبقيةافرجضقفيحصحزمواذ

حاباحوتعثىاخبثميهاابالارديهبئءاكأاجميعفاطلقكاتوتمجاصصوافابوا
خلمودفياونالفالخاورةطافىاخوماوفتحانولماانغإلةحثإاامنييخرضواخذ

4بةمقرعلىنجعلةالههنحرافثاكأبمكأهانجهزعهالذيكات4صةساغااخفسا

سنة384مرهكاندرهىفينفهحاستمنجراعندظفاسيونام

جمالدمايوداالستئاروقيصيبويخراصوسكاوذاةبعدداباافيلبئأصفارسال
افيوخلمسةةازسلىوليمهةرفيكاتانهبهطمحلىيبودمتمننحملمطةابا

تالحافيهاقظثنسثمانينذاطروبمحالدرباغاالمقبمفيحرلحنص
ءجثفجريتركبانراافيالسصندرخهواسإجوأاةطيوةفاتحذ

ردرداطوكان4واليئودحازاشاشمهصالفذااذتيصفضدجةروادومجي

افىفركنزجالدايطاليافيمقصيامحندحكولمروميهعلىفزجمحشر
نيوشعددلهنيماالدريايكمجرناآلخرروالتامنكؤالثيتاءالفرار
عاصبانياسنهجقزمنرةخراالبعدواحؤااءتماةقيصرشتتيقيافرواليوناناصبانيا

قارسالفيجمببةغابولما6سشةبقيةافرلمجق8سشةزارسالفيانجرأاجثىثم
عيكالمهمحرنفالىأب

امخاكمارفشإثعثرلمدهاالسرباالهعممبرالىقيررجعولماقيعرح
للروماتالخانحعةدالبدجمغوسادةبفافرفييبوياعاثكأجيحاربثمالمقلا
خرىااياانيالخزربصثاويينعموانمالبناءاطدأباربضإظنرهرومبةفيتتلوا

علىلضبةاخريةباناالجافةننيلماريقيةافيالبومبينحميفإوميدابناثوما
هانيرجشق

مكاعدمناعلىيمكراوالفاعحالهالدبهبالثربفاتلقيحروخاثيتجلرفقام



79

باباألرحقذالصمنوكانالغارتتانجايحملانالحقلهضثمباالولولقبهناصلالق

الفاظيهتمثاآلخحرالهيافاملهاكراتاوالعابااحتفاالتواتدعكهاوطناؤلقبومخه
نانبهناومنصثريوليوسرببعبادةاتفاال3نةايمالىدواوالتحظيم
إيخااربمثوبميبىبانوتيلجراطواباالضهدعاحذاخثهاأقبفيعفيحر
قوداعلىخوذتهيرسعيوذصبمنعريقلىيجلسوان

الذينالمرثكيصلجنيالذيكانوهوالخاصبوجمغالثيوحالسجمفيحرواحتفظ
نكشيرونطلموكانيوح11جاصقائمةوضعالذيهوانابسهالعبعلخىت

اخايإثامنخهمونوفيصاتخابهن5اوخحامهنسحائةالىاالعفاعددفاباخخاثي

يقومانارفتلهآافاعالمجهصتنراعثرشغصةغيرريميةلىياقضولم
ونءكانواالذيندندماو08تيهـثميخنالىجبملقوكدامااجمبضوالتيصباالسالحات

خثالثيوخخلمىحكومةاعادةفي

اوحفتلخهزعيهييعريحبوكاننياروبامثااضطرحساألثةاميماطاحد
تحثاخرباوخلعظيئاجثجيضناحيثصرقاالىياداريانكاسيوستوسبر

افبداديمحروميةذيمفيصرجيقعلىأكدالذيانطونيوسح

فيبهااوحىجةبهصةعرةكأفيهوممراويهافاختهابنيعرتبنىكان

بهحزالىفضحمكتافياالفيصريوسيونضهودظامتبيهمبايانيةالىالعاثةبحب
اشعلهتنالباتندوانطونيوسمجارباناليرخلمىضاليهعغدقيبجد

طلىياشورارويةالىىلثاليدخاخيدوسقاتحداخالسلطةالئامهعهاالشثراك

المسائلئنظيم3اليوداثالثةالمالحأسمتحتسنينخىمدةلقاهافىاسصآالمألسر
عنقبغربطوابزس1رناصةااواكداخهموسماخحتأجدوضعواةاا

كةالىعرااثذالثبعدومخالفيناجوسقلتتتيتثرقالالىذمبهثم3شيشرون

بخدمتوسحتىاياايطافيبعفتابعغيمتاقبائوبالمجخالىفافيدمولمنهمإ
جديدهنالكةاتقيمجرىثماالئفاقهنعليهلماكانواالعردةالىاخطروراالفي

3الغربماواكتافاثيقهالمهانطونيوسفاحج

ثرقيثعشيعيسثىظونيرس1ذناسنينبحعالسلمداماالممتيومحرب
امطوالامرهتحىالذيكانبوصيابنقتالافتاووشغاممبر3تبطرهمموااح
آخرفنثبتعلالئقعماقطاعبايمناينتباطالتانتمايطاياضوافيبهيخرب

اسطولواسلمالمحربةاكتيوممجربتمتاخربواالثرقبينحربمكاانتايخهماصب
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ءبمةاساوحدهأحهشافقيوانشرمحرالىأفلصاجهانيرسأطباحموباحارة
اليوخجلىحكومةاصراتقدكان3االمطلئ

ارالياتنمنخالحروبهذهتثماعاالسشالمطلقةةالسلطئقرير
انماخهنفربقصطريخ6كيايقنلهموساملتهمابخدءبيو3فدابؤخذون

بانالجدونبمداقوادكانلبالمتالىممامهمأتاعلىبىالتايعاتيواليهفيازوا
فدهاهـخلههلرهديةنسعاهةخهايخطرثوندوضهاإشغاراضيباعطاشخفثوبم

يصبهونبهمحزغلبومتىموحياخبؤوتجهميخاطرونالرومانايخانصماالجاد

المدبرهالمذاجمنهثاالالبوكعفقدياتجافيمتمرفالغاببدفيبةالب
ضاكةبدونالقتلاعراوكتافديرسانطجدد34سةبعيناربعدو8ا

الحبوسالتيرومهالىتصلفالألحالةهذهءصمنيبمقهروميةشعبقدكانو
العدواصطولينهصاوالمجرفرحانيدفيأخلكانتتردةهطاريقةعلىغذائههادةي

ارالياتصتوصاالروهنالسغدلماطيمهذاقةصارعلقرنضىأننجحد
اضفباالنهواصباكذاكاكرمتةدهاتومالاامخيرفيرمحبإقراواءادمخنجا

علىنغلبخدانمالنقدمثةالثكميماطداافابماختهابنعرقيوارثاالملةآ
موالحىالوتجلىاإلمةلطاتبمعلىليدهوقبضقاشتالمؤرخالةرجمه

بعدفلملقبتمذابعدوليىيةروعلىاسداحجوفداالصبنبخحتمضطش
بطبهاوهـذاكانململى11اريةمامافيشصوجمانوسمعبدامحكاقوقدمقاوهتهفىاحد

سبالنغيرخلتتلميواكتجاسةطبواساصورتةهحكلالنوذاالثباجمعلمالها
الحروبدونمجرلصكيثاقرةانجمينلرفيختالنفوسنتفالمديةوبوالحر

الرومايةاورتةاالمبرااستاهالىجهذاوعلىراتاثووا

اغسطس

وروممةالملةالحكوئنظم انقصريثضعهالجديدالذيالحنظايقضى

انقإطولهراالالمدبرالرجلايراالجمااويدممأحدرجلاحدالمللقارو3ن
ويجعاليوحخلىفيشأسالقدمامالحبينزعةموكانتالتياصمعااللطاتنولى

راثاليجيويخواوالفرساوخافياعفاثءباحاقائمةيخعويقودطوالجوشقحمما
جعلتهقدططةالىمذهانوالنالقفاهسلطةولهاالعطبروااالكبرالقاضيوهر

المحترموهفاهأغستاوطءاوهودينيباخباقبوهسء11منجالالىفوقرجماذ

1ربةسجممامميلغوأقدآاحمعالمالحلىصاتترهبثوتالمحشماونخلمتأ
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اربماولمنوفحربعغارامحاليخبيمبزالالالجودمواعافىترونةقاألبوانمخت
ناقيبمااللطهاتجعتوبمنوهافيالىوالعباثيمحوهفامامجلذ011فىامهكمات

طولايؤالاكجفقطسنةيؤالهاانهنبدالودوايدفيونراثرإستجيئقاحمها
افعبدفيتويهوريةافيجاتهىملىفردايمالحاهواررجرازإالته

اقحرفقمطولذاككاننيءاوالر

إسفدتماعلههاكانفياوالىخإصباخلسبتيوالثحبالثيوخلمىث
الثرفمنتعدالمجلىعفويةتبم3إافيةصهصالىوايمشاالغظاعإن

مجالسيمنشجوخاصرهممبيقررنبهحيرةيخةالغاةاالتوواانارادوافاذافيهالمرغوب
خءيبرولمعنهيحنيهراخورانايتأفالالنةلمطةسلهمدلمحزخهلىاليو
احيانأريتظاهراالمبراحانيمعليهاالميطربمنواتاررجومةفيكةحاقهةاولاحلى

ثموراتهلاليعويمةرأيهذابدنها

المزدحماالمةورجواحجلجزتعدشذ5اثاأبغيتاذلمذصكلمبنقدال
ذينامثطامنلمداومندمحهخادادةارهنبماوفبضضمناالفالتتأيةروفي
يرنخونوخطةاطهمعلزصلتيواالمبراحرةامواصهباطهتعهدتقداطكومةت6و

ننيرواعطىراتآحرأسعنصشرنكائةاغسطربالعلىالنقودهنبثيلم
رأسعنصراتءثالثفرجع053

يةالنظاالماهدعددكلنصوغاالحذأصيهساهدتقيمنتةاطجوانثم
31هاوريلهارككدعلىصفوقرندبفبلغتانجرريةعهدعلىالنةفييو66

االخافيةااليامعنكدعيومآ371الىلمتوسسااضاالترنوفيلربم
بطماعهمنفرصايخاولفيبهاغروالىىاقشرنذاتماحدحذهوتديم

احدفالةالعانالالةخةتاةةأرمنهنتجذارهااالماكانوحذااحات11

واسلةمدالمتاحذهكاتبلبنااكيقنيياقيحرلناثدتكالغطسنادخا

ةااعضدااحظوةاكثراالمبراطرةايخببمكانمااصيربمرهبراكلال3أالمةفلوبالصتمالة
تهاتبانهةااادقيلمةلطيفةصابافامالنهيبدلمالظننيرننحع

هرنسضةثاالثينبعدقدومهيخنظر

اننفوسهراءااليالناماغايةبلركلاالتعليعنمحونروميةفيالعامةكانوما
ثاانإيىاب01اواخبزثا3ثلىارةفيجرينالزالحموأكايااويشلوا

لهمحلىالرومافيافعبالتجآأمدماالمحدكةسيذحدهرءاحااالبايهاال
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فاذأثعبالباصمويحاكهجاتهفياتاهفيئالثيوخمجلسمجثهماتوهتىسلطةصعن

علىاقراذااواآلثاراحاناحمهوكساثيلهكأوغطماعالهجميعتبطلعليهعكم
فهطالىارفئوقدماتراالمبراحاوبانالرخمجلىيقرراغالمجدثماوهواعاله
باباالر

ابدلهمنقامنتفرةالميهذهمحلىاسدبااربراحرةاالمعظمضكداوقد
عترسخابدجالىءاجزاجميعفيوقدكاانأدفيةاالعاشلميقيمانعنالىوعهلى
لميللكاحنبوخمائففاهواااضياثكإصعنرواشمروهيةبةواراضطسالربباسم
يهاكلرتسأبكاالجوفىاطررراالهلهتافيادةالهوهذبازينزفطويود

ريظمماعلىالثرفييونانمنلخاثهاالنقلتيرنانيةةءاوا
وخثردالبالتحيذروفيشريغةسرةأسبعمائةاراوئةثلظنكاارالياتاداره

افىالسلطاننهضحضوةالحكوخبمنجزعارراصاالصبااروهانياااخذرثواباقي

فونصياالياتالىدنلىجكولمبةلوااءيمحرفقنتخنونن01ارباحجحتى
ةكاطبونيتاوءالروقاهنصاتعدهيراسهماننبدالو3كأرعاياظلوابلعليه

ءااعيفيبالنظريغاالمبراطوروهوواحدرئشلمبراالضىاضبمينمجيئهبهالدوامط
ميتفهوالغهصوفيجزالمالحاسالىقييا8ابةرجمراطواالالياسةتببراوجزواقد
هناكثير3مضيسبوناتىءجصاحبجزسبراصاراالاكاوتدنيئقىزهاثخى

ماكاتوعندانفلىاتبلارحياادوامنايحموضبخهم3واالمرال

راالهبراطوكاانوايستعدوتمحسفاتومنالفظخمنيثكونارالياتنم
وحذاكباحلهصكلىمماليميقبلاالمبراطوراتالقومعندروفافىنكانفيعدكى

رعاياضلىالطانينوادخالنافاصداالهاشقلوبعلىارعبالدخالظنيكان
الجنودبمفائدفوومانيارالحبيمثلالنه3ورادمبراأماالثعهاأراليات

ارالياتاراكيفيلفاليىكايوسيهانهفالاالراضيكافةومالكطرآالناسوشد

ربراخوافىايصبانرتالمتمنكانواذطاالمثماوحدروالمالمبراطوبهااقتعاال
يرنهبعلبظواليةصالىيرصلنفهيخضارهمالذبنءأوصكهوالتةصفى

فيبطوفوالجيقإقردودالباإظوباوهذأظنفئالقفاقوليىاهندوب

ةول01هذدوجيكلامهامحيكلطكتأباتش1
ظودكنلةمنزالياتهاقلتوالياتبعضالثوخلمجاساغطىترك3
صاحبهانهالخاصةكاوالدانهمثلكامثصفيها
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ابفاأالهبراطوريبعثوكاالهبراطوريالموتالجاةبيدهوالمهمةالمصاعليفضواليته

اغطنائبنهيصواالمبراطورصندوففيالمالالواداظريخيتجحافظ

ثبتانوجندهبقودانورعاياعلىنويحراالمبراطويمثألنوالمحافظفالضابط

هنالفباطتحاروهيةرفييفتيئالثرالطبقتينامنابدااللمجراطوريختاروجتههد

كانماكوعلىيفالشاتبصائالاالوطونالفرطهنوالمحافظهنالثرتجلى

الىأدبمتف3امنذاهبيناخرىالىواليةهنيتدرجونالقديمةصةروفيمالح
تإا5صتافيقراككواةةيةازادترااابايااافىةرثسوئنازاخرفم

بهضابةياناحنبينةاشغدحالتيانماصبالحدجمغفاكرجالقبررعلىبةشا
اعالهياهننولدهاىاإحيقىانبيءاجمنيقبو

اواطوراالهبميمضدونالذينباراالاثالاءالهوعىنحالبلدبةالحياه
ءابأنغصةانضىاثؤوتيديرونالخاضعينةالعاهمناناسنيفعلىعماناليسألى

اصتعمالالعادةقيالييانهاالاالداخلية3صؤوخفييتداخلانفياطقروالمالمبراطو

عيهبميفرضماواحدهوتبرةعلىيدفحراوانبواالمجارانفقطاالفيطلبالحقمذا
ماررءتممضيروالبةصفينصماراليحهةاماميحاكواوانأالهرالمن

لديالىالمجاساللديارويمكامةتاجاتهضنوإاديونااوالمدينةاايسرنونالمحبم

لهانيسنضهارومجةمثالنكلىتيبانهاقىفيبةرلالمبراطوخاضةرريةصتجري

وبخلىعفوانفرقةصفينرقألىيضمرتة1احوكبالسحبخلى

ارالياتفيديمةاءااالأسبابوارءواالمخياك3االمابإااررمنبماهؤلفصيرا
الالشرافاوتاكبالسواطبمورهاالاالمةمجلسنالجمهيرفيح

هعابدحاولهاهصرةوميةرمدينةمثلاكبهدبنةاراليئهقربموناتالعادةن

محلجةافيياليةاقتالهيادبنوثيلحاودورهاواحاخةالعاهـاهماوحهانصهاوافواس

وتقامامةالهارالفيوتولمالفقرالىوالدراهمالحنطزعفتورومهعيشمفممضرة

نلذلكمجبتجاتقرميروانااليةالدمووااللعابرىاجالالدبنيالحنالت
علىباالقاقيقومرناف4االفانتاراليفي101إتإارالمالمنخذتاتةاإتا

لذالثءاليهمجملحمهرطراطوأال0اصابيجبىالذياظراجعيادهااحكرمهم
تدجاخغرضاالفيلمواءيتاانالرجمالدركبأرإةالابجيهتوفالفيافال11
االهبراحاوراواصالحالتيخيرايهرابانعليهمبل
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واحمابباالوللالخفايماتاكنيقنصتجأيقوهواانمدبخةكلاعياعاىيقضى

بدفئمدهبذالثقاههاوالساحاتوالمجاريرواءبناوالثوارعوشليطالحاهات

منوأرفالمساحتارضنيالمنبثةالمعاخبذلكضهدتسعةعنوافففواقرنيئعئ
تجاراالبأتاكصو

تتعبراجثألمعاخضوعثانيلكالتيالدالبفييةرتقيمالمتعحرات
يمونونطنهاالرهارطيينتناسباهاليهحصيناوتبحثحصنايموتهدينةبنييخفيها
توزعهايةمتساوحصصالىرهالمجاواالراضيالجيز8مجزيولىواآفيجنودظألجندا
هستعمرهيحونهمامذاعليهها

وتختلتروهيةبهرنامالجغويخفونايينرووطنيينونالمستعويق
انهاحىالطاعةعصاتثقماالتيكانتكثيرااليونافيةالمستعمرةعناروهانيةالمتعمره
يةحااالضعمرهافليماستثاالخاخعةابنةابداجمعتبانانةةتآبلكارب

غنياابطافيالعتثريةيدطاتاكثرهذنتءاالعدأجمنابطةعسرومانية
مستعمراتءانتفانهايآرلولونفاريونسحمرةثلاخرنمفيخماكان

نيةومار

رناللمالىنسالنروهافيقجيالالخليةالمدنفيأيمناتحيماقجي
علىاابئاالجمانبوكانالحدودعلىاالءاعداماليمنفماطممومةعلىماضأاال

رمالءورأءرااحاورحالةوالطونةالرتننثريءورافالجرمانجهامهاهناسقدأد

الفارسيةالمملجوسقالفراتوراخويقيةالر

اقومتلكلىشعداداالفدمعلىجنديمونهةاالألزبالالزممنكانولذا
4جراطوراالبخرديمنفلمدائماجثافاتأذلكاغطادركتمسديدابذاالمعرضة

اناساكانوابلحماتبعضالجديةفيدمهااحقمنيؤخذوناالراخصياءحابامن

ناوعثرسنةعرفيهاشيخدمماالجندبةيدخلونلهمصاتالحربجعالالفقرامن
المدهذجددواوربماسنة

إفاولهم0819ايييناوطمنفرقةثونثالروهيةفييةطورلالهبراهذأكانوعلى

كانيبالتقرضلىرجلالفءنحوجموعيمفببلغماعدونالرومانيةاماثةابموجب
المملتاكلعظمبالنبةفليالالجيمقهذا

االعةيجيةقلهبضبهداشمعكرفيخيدصغجرجيثىداطعلىواليةو

يخفظونالعدوءبازاالجدمحريهوهكذادينةمجثانمحرافىبتمفالبقربهاينزين
32
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خزبونحربكلنيتدخلنيالرووالجشدفرونثةثافىمضت3بغودرعتهمهـا
افاباتبامصاةحلةنديةبالدنيوالطونةينالرضفافعلىسيماوالاتموخينالرابرة

اثاعةمنلهاالنمالتيالحروبهؤفيالرومانيالجندبذلوربماسشقعاتوا

اأالعافتحفاليونانقدماهـبذلممااكثروالمثهامة
فيهافينمقبعدفيمامحبهواكذالثاوقدفنونامهبالطبعيعانالىأيمزاباآل

اناثيدمولجإلحمهيةالهزبموفصصفاجعاغمننموذخااخذااننهبؤنيوناناترا

فعلايونانياالصترجمةعلىبعضهماقتصروالتاريخنةوالعاهيةالفاضفنةثحارمط
ااحتذماعنداوصزجبهاومناحيهرابمنونانامنافيبسواموأناشيدفيراسهو

الغرأئبغرببة6ثارمبعضصارتحتىةوالهاالصبرصفاتسفيهمعرفبمالهاثا
سدبهاافي

لجنافحقيقةكانتاآلداسمالالتييةيهازهرتالذيالمهدانعلطناالروائفق
واوفندوهرراسفرجيليخهنغالذيفهواوفتالحثوهةفياغصطبىقضاهاالتيسنة

فرناتولحقهسبفقدجمونهكاسءاعحرواكنيفوتيتبرسبروووتيبول

يبظهراالعرالغرسالمجقبلىولالىالقرقاالولالجيلفنيالنوافياخراجنيعادالرطا
كفالالحقالجيلوفيخطيباخطبونوضضناشقيصررانيمركريىالمدهق
ماكتجراوجوفنالبلينووتاسيتوركبنسننيك

ونننوايطابونوهعظمروماية5ءامننقمءالحظالمنينالموءهوضوبح
اصبافييكتوسغاالفيبادومنلفوتيتهانمومنفرجيللمارالياتمن

يحبوتاياهنافياطيانكاالروهاننفروهيةفيحفاارطنيالفنيالفصاحةوكان
فيةاالمجالتلتئمجثاالجماخساحاتالىتونيا8الخطباكانعلهآامحألم
اعظوثيصرونالقومدويوسطالحركاتنوبمثرونيخطبونبةالجهوردأواخر

خطبهمنقطعبعضإيتارحندالذكطوهوءالخطباولثكا
المادهلقلةالفصاحةففقدتالمجالىباماانقضتالجهوريةسقطتال

معالروماتفنقلهاروميةبفحوحاتيةالالتيفةأاباانتفحتالاليننةاللغة

يعيماوافرواسبانياوغاياياايطاشعوبجمغفتناسىالغربفيالمتوصثينرعاياهمالىلغتهم
خاصةوطهابآلهميمنلمالتينيةاالفىاللغةونطهاالخاصةاتهملتءاطراوضفاف
القديميئامميربنإثعجينابلغتيذاكاذيةالهبراطور01اهلفتكمحاكيهمآدابافتبسوا
الالتبنيةالغةيايتكمباصالزبوأخذيوناننةبايتكمالشرقفظل
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دنالاالجزيةكايفقطارجالبهارللوطنيينالىتمهاللنةالالنينيةيمنفلم
اوربافيالقومالتمجثمةالهنابهنماجمااائتكلنفاالهةانبلالهندفي
ويينيةاالفىمنهثتقةتلةابنىصايربماالىغونوأمابرعشرقرناثماننةانقضابعد
والروهانيةيةوالفرنووالبرتغايةسبانيةوااليةيطااال

تدرسنتئاالضبانحاهةطفيديخيةالالاالخةخالالتييةاآلدابوانتثرت
ففةاالطوخللخطائهمنالالءتعراغيراوتونبورهدارسنيالراجالقرنب

انكراشحوبالىايفحادهاولهذونقلواينيةااللباالخةنبونالبرابرةبعديوهوالقسبون

تادبارسلىالقرونفييهبتفبالالتييةالجرهاةيةبلغتهصاحنفظياالذينوالمايا

والتضييغوالالئقراوالمدارساالدياروفيافعإلةكتبوالتواريخالراعواوالعضد
فرجيلاهالالالتيئلنيهويخريرفادهالعبعاكتبومايننةالالكتباغبرنعتبر

ءاحياعنعباراالبهراالويةضالهالنهفةوهاكانتنبلينويثرونعوراس

انفقبلذيمنتحرامنعالهمعلىخااواصءالالتينكتابأفادماثارمنهافقد
لمجنراالوهنلمحدترنأصارهكذااليونانانقاجدخاصةآدابأالنفسهماثؤاالروهان
انيجراوششرامبخيرذلكعادملثعرىويتنالالاباللىيذميون

واتطيةتياالفىإخاتدفىاالومانيةالىذاولأنأاد4فيدالالفاذالثإإفو

بصبةهمبوخباسربياخرا1الهوانايةالرويةاالدوالمنازعرباالوءطاذةادانجا
ةفيقيالمالاأبآلدا

منااليامابقتههـارومايةزهبارروصوتماثيللىبمقرةعؤالباحثوناصتاعاتا
وفياالدأمظائقيندءوريةاآلثاراعنلنهاهانالحكلمةتالث

انهفيةوانصورازةالبارالنقوسقصالمالبايخةاالنموذاغربومنوذوفالطفااالصلمناقل

والقبررالنصروافواسدواكالمعابدالمصاخبهانزداكانتزةالبارنقوكألة
مجيطنااوصتممابايمروزاونذووحفاإتمشأهدحمقيقيةتميلاحسنجمهاتمثلبىالواوو
اوريلوماركشاجمانأممدةحولجعلتالنيزةاالرالنقويقوانلفةالىابالحياةآعا
ابؤالبرئقاتلالجودالثقثلارسومبتاللثامظيهبابهاوثاهدحرصاهتااخاكا7لر
ضبهيخطبرجمراصوواالالعامةرالذوثاحدكاباالسرىيأتونوفإلعمونمجاصرو

كثرتاذوالدميوالئهماالمبراطرةمرراالكصفييإنصنيةاروالصو
ايوماإحفالمتخعبمعنداتحتىهنهارتحعلىعترهاباثةالماطراففيهمتمات

باصعابهاصيهةنتربمابموحقبقيةصوروييةاالمبراطورالنصفيةالعورنجموء
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يهرهةبثعةايمونثيراوءوضوحايواضمةامبراحاورصءصميمافيهائفياذالمثبه
ينالممررمحناتهنوبخفواينعابنانالنقاشونيحاوللمصت

ناالروقلدأيفأويهممليةبخاجةيقومالنهاخقتيالروهانياننمراءابئنجلم
االقيةامهاوهيايونانالعالييقةطرأوكنكانتاحمدواوفةاالرباتخاذالونان
انلهتئفبالعقودمرجفهسضكلعلىبعضئاابعفتدعبموتةااالجماروضعفناي

الونانابنيةمنئفسأئؤوااوسعانيةيتئوا

بدالىهايثبهاوهركثيرالمعبدسخهاالرومانيةالمصاخنالبممااليكالمصاغ
االنئيرنهعبدالنوعهذاومننجةتعلوهسعةكتراجاناويمونحليزتولهاليوناني
مستطنك3بخاوممطكاابمبرىاكنسةضهالألأنحطسعهدعلىروهيةفيبنيالذي
أتجاريجتحويهانوابهؤطالحاتميمصدرويخهاتةاربهاويحطسقفبعلوهفىطو

اقرراكبرىءحطابمخاوفيءيثبورصةتفايمإضاخاثمنفيشادراا
انحاشباسمادكغظةفروتاالنصرايةاجسناشوظاتشيلفاالىىءذلكبعد

لمماءواتةاووهأف

صكدهمفمؤلفةيوالمدب1ثالنفئيافىاتالدرذاتالمراييازحأنهاو
يعلوهاالركةحذههنطبقةوصبالملعبطقيبعضفوقابحضوضتوفةوارحماات

خهاوونيمارليادتنوورفياكوليزةهثلوذلكجاتالدرشمنصفوفعده
جمدينوهوستلمرورمربهةيكنيمجثصةضبلهضرفبابالخحروهوفوس

لىننىوهرالجرومخهارانجاوفيانصرافوساخوعاهذاومنكثيرهشقردقوصزخرف
جسرشكلعلىإيمونأكيروالجافيهاتجلبالتىالمجاريومنهارالنإوسطالحناصفمن

ردعاهيمافىالجرمنالقطعةيجاريمنالضربهذاوهنأردنوفش

فالاخبدنأثماءزة4روفيازحبانهاخرامخساالمبراضوروقدكان
افهىفهاخافىلوعهكاالرخامنديخهركانداوماهررتالقرنهدتخةوجدتاقد

ولباثطواكجاص01انإبااالفوروهحوافىالمطخأزدحمتوقدوميةةزخغعلت
ايرذاكوبنافيفيكروبولباالءشيباكرياكتججدالمعروتهيبدهمع

فىننااتواغطمىوصماحةقيمرساحةثيءهصاخذأتحاتسهءأثزاايضأ
ازهاهنوشأجانةسا

طفونهاتي6يرحاالبألدنجط3ييموواكأوتاتيارةابيمافي1ازومانيكبما
ةابالروصآلدابسيومايخالىناعاتاااناالذهانعنيغربأنفيال1
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مناصابهبماتجتتوهوشةوثمانمائةالفعيهاتتثمجوالىمباممسصغنمص
انهابلىاليونانيةالمصاختتجلىالتيلمجةاثناالرومانهصاخفيئقراوالبةاوطو
يوناالىالبالدارضىزالتوهاوهانيالىافخاقثالقواعلىرانحةينةءتحة
صثةالدافريقيةقفارفيحتىيعثرونالباحثونيبرحولمالمداختاكبانقاضطاكةهذا

االبثلوالمتوأسالىأيصلبيدراولماالمةمحفوظةرومانيةمماخعلىاخذئهنهم
ومافيالىدالفي7اذالذيالنهرخرىوااصدان

زهنكانعليهاجاانهالىيذمبونوالعالمفيهدينةأعظمروميةاجمتالكاره
والمتاجريهةرالقامحوااقدهفتاحاةتجاسكزبالطبعنتفأحمةهليونفها
انقلثقيلةلمجاألتبقخيالتيالطرقنكرابمخهارافىوفيالمجارنياىءالمانيلنقل
ؤصالىادفنفتقياحماصةالمجريقطرمنروميةافىنقلالمتاجرانتفاشاجرتاك

جبلحالىتماالخهرحتىتصعدفواربنيتوسقومنهاإجبرشهراهمبعدأوبتي
ءرفانيففرخياايطاقيةببامحةاصإضاخاكانترومنةمرففيسانخوتنظافتين
قوارببيرسلوخلمتبسروافاالطرقفينهارسلءهناكومننابوليخيغفىبوزول
اخيولتجرهاراالنلىصعذاتجرياواالتسير

وارداتجارةةخاصارفشنثنتيرظاممتحرفانوايطاياروهيةكات

يبعثبلدصحاعلالتيهاهونعصالمءعرافياهمفىبنزرنانالطينتجاروكان
وقرطاجنةصقليةفيةسبمثلتجارهمركرألجدفيصتجدبهتروميةالىبها

يتواكالجوبروميةالىتجلباباددكانتاهذهومنمصرفييةواالمحسندريقيةأفرفي
يةرسوانطاكيتلىالمركلباسيافيافيزبةاتجاراالمراكزومناباشفةوابقولوالفاكهة

ههذومنةالدانيالبالدتحزجهاالتيوالحنطةواالقثةاالصوافنيرسومنهاكانوا

فيقادكأوهنهاءوسيااحنعاةتأتيكانتواليئوداالسالمجرءشاططعلىاواياالمراكز
المراكزهذهوهناالندلىنيتبهسابارواوالمناحمففةرويةألىشصلكانتصااشا
اهااخثابهاالغالدبافىجملودوتالىنهرفياليهمامجلبكانغايىفيوارللوننار

ليةحرهيئااعبمفريجوسوعرسىالقديمةهزلتهاسقطتنتبممارسيليا

بنهالىواتباثالضقاليهمفيبعثخارجمنبضاثعايفتايجلبوتالروهانيونكان
واالجماراجمالوانجيلةوارنحبيلالطيبوجوزالفلفلبرواالبازركالمطووالرفاهية

العييدمفكانواربمااوالياتنصهناناسبيدبلومانالىهنحناعبيدئنشألم
اممالملهبالنالذيالرجلاالروهانيثمتوأحن
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نتنودالترسماوالادرةإاناتوالجواالودالعبيديررواطالصوفياثةخةكر

بقطرمنيهةأطااافىوتأتيابيلفياواالحمرالبهرربؤطمنصعيخدريةاالالطتجلب

بحرالخزروبالدفارسطريتىمناولياوالىافلالمعأالثامباديةوالفارسيليجا
عنبرالبلطيئالصناعقعليدتهنبهالمالتيالموادالمالالمنبمضجونانوالىوكان

بيدنرالىالشافىوشعورعواواالديمالجلوداياشيقطرمنقييأكانابرطتراوقصدصر
الذيوهوتنبرابزوجتهغلفههباشريثايرثهريخلوولمهاشأغسطسأغطى

ذاكنذاروهانوادركطىاذاسرةهنرجلآابداالسراطررفرننصفضىوتبنا
قةالطرهذهفاد

االثخاصهوامنيعلىالحاكمفهوالحدلممامنناهيةسلطةحياتهمدةلالمبراطورنف
اماماليقفرقيببدونبداهالبههبرهزلمكجوالااليعكادرواقنلبايحمواالهحال
فوةاالمبراطورالعسانوهانالىاثمرعونفالحتىفانونوالظاممنحاجزارادته

كانالذيداداالمقبنحوعلىلهالخهايةالذياالستبدادروهيةنحتعيبذلكوالقانون

كلدكةعظئماكانبلمديخةمنضيقسورفييخصرلماستبدادايوناننةالمدنفيمجري
كنودتحشمونامبراطرخروههفيووقاركانخكةاهلظالمونبونانفيكانف

اشانالهايصلرتبةارفىانهببلغوامايرونعدلطة11رثطيستهوهملممنوهوسفيفل

كاالمالهماسياواكرسلاالطثهايسعأالتيلطتهميمدمواسلممنروهيةامبراطرهومن
حصانهوتقيدالمطبقوجننهكاليجرالتيبرونحافتخيفةيميووطهبنيرونالمثلففرب

االشوافررونإنحطبراطراالنفباببحبدكاالرانالىوتطاولهنيرتبة

اهماميعادرواءاالغنيايخغطونويداتميهدنيورءاعنخاعة
شواالمبراطورتخصفيلتثلعهايصامالنظعيئةالمتاههايلطةهذوكانت

فيليىولكنسيدعناليمنىالعاباعارفينالقومنبماالممالمناتاجمشئيماهلك
يعينانوحدهاليوخحؤمجلمىهننفاليداكماهنقيهايتدلتوالعادشريعة

الجندعنهرضيواالسالفاالمبراطوراختارمنبالقوهبذاايختارولكنهاالمبراطور
االمبراطوركاليهرالعقيوفاةفيهجمثونكانوابينااالمبراطوريالقصرعثرحراسوأقد

الحرسفعينهوالكاانباهنانهوافراهفراثصهدزنهموالفرشءرااخبمارجملعلى
مبراطوصودالهواوكانبراطوراا

الىجيشهفييلانالقازرعلىالجهةزمنيخلركاناالهبراطوريالحرس
نحومنلفهوعكريحرسروميةفيولهالجيهمقحمارطساالهبراطورفامجالمدينة
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حذأوتجبالمدينةمنبالقربحصينةيخضةنييبردمنذاقاموارجلالفاعثرة

ءالتوهوساناتاالحعيهوئتوالىاكثيرةارواتبهعليوتدراالبخادقدماومناطرس
الخطربيدانروههاحلعليممناالقيننتصيببائقةاالمبراطورفاليخافيعتزالجنود

كانششيتواصيأانلميحلبانهاعتقدواامحهاقهةاواذكانتنفهالحرسييعنكان
راالهجراطصلطاتنءاوازجمهص

الفظاخمنيروناتاهممااغضمانالىاشرأتأصتشاطالحروبالورات
مجلىذاكاذثعرطاعةالوخلعنتقاضىاالألىاوالةببعضنحطهممحداالجنونوضروب

االنتىارثمالرباااليحهفلمعاعدونيرونبانفأعلناليهايستندبقوةخشالمث
فعينيغاالالمدصاسبانياواليعليالوخأخيارمجلىوقع86تههمخدو

ندهاأحدنهيمونصبفذبحهجواداكرتمايرلماطورياالمبراعرسوكنامبرادطورا
ينفهانصبانارادتجرماياتخهمفيالمرابفةالجنودانثمتوتاواحمهنيهون

منبالقربجراطوركلطاالالحرسنصادنواايطاياالىنالىخيرنرقندخلتبراطوراا

االمبراطورنصبوأتمالميلابطرفياثخذتءضحوأوضةفيعجمةةقتمنهمفقتلواحمريمون
فينليوسالقائددأالثنوخمجلىاخنارهالذي

نهيمؤعيئفيتلنوسقاتلالذيفباسينزجمهريةممجيىاتخبالحينذاكفي

عنامبراطرةثالثةالجدأنزلنسنظنيامبرأطؤثادثةرومهنصبتوهكذا66

بتولاهعبدوحرقمديضةجرمانيابخودنهبالحروبهذجماللاوفيشهمص
حمدوهرئاايطاوكانالسلمركاتافوطدامبراطورآفاسيننصبافلألفيونا

االعظمالضمىشأعيثهفيإحذاجةواصادااليخفيلهعاداتعلىحافظأفلالحينحداا
عهافاصتعاضهدكتابادتفدالقديمةصراتواالهكيمتمزققدالثيوفيتجلىمن
ابداشعنالصورهيهفتهذاصيوخاتجددتجلسالاوالياتاهلمنواليةايطاإتبا

ابئثملمحالماتالذيخوسباللهأل9والافشاسينلخلفبرأطورالءالعدأ
ايونانظةهثلغدارآقاسياالذمميكان8ادوهنين

أطويخنوايانوادرجانفىفاونراعاآلتوناالهبراطرهالخسةاضتهرنطونيوناال

مءاالوهذايناالنطوةيدعونهمووالحثةصمةباط081ح69بلاوروهارل
بلروهيةفيالقديمةوتالبينلمئبمونواولممنهماآلخريئاالالحقيقةنياليمافق
يةامبراحوررات9هنءااايمووأنيمفيانطونينوولداسبانيينوادريناجانشكان
فعيهونوهمةأمبراطماربعةاررعتولىوقدوالدتهانيالناسرفابلتهليظقت
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أفدرووالنهقوادمنهعسيختاريراطوراالكاتبايراثةالحمنقليتن
االمبراطوريةسقعىخيلموكذالهيوخاكاسءباختياريحيهوتبناهويخلفهرجل
صلقايوبدونصكزلمفيهمآبايخلفونمحبهوناناساال

بعيدهتتبتديهوالحروباالعالمفهاعيالتىورالعفاعدأاالنطزينعصرولقدحمن
جمائىهماحواللمةوألتائاكرىءشضبالداخليةفييحدثولمثةالمتخومعن
وهواالجمراطوريةوخلسالمحاكمواوالنظاعلىيبهمبتدرالجدجماحاالنطونيونى
اروهانيوننحعلطالماالذينالعبيدمنحررومممناستعاضواوالمثرععنالفتهامنلفهو

الطبقةأسرافهنوهماختارالنظاميينالموظفينهنباناسقيصرآعراالثنيعهدكلعليهم
االولكماطاحقابلكانجنديخدظالمااالمبراطورعادومانالفرتبعنيالشاية

شعبهنفعلمائهاالسلطضهاليستعلىالجيوريةفي

هصاجمةتحاولنتءالتيالمحاربةاشوبالدفواباكثيرةحرواالنطصنيونحارب
صكنبربريشعبوهمالداسينالطونةخهرامفلفيبىارنناجتهناالمبماراطور

محعةالفراتعلىبهاحمارترانلفاخذكااآلنكليهالتيالغاباتذات4الجباالبالد
ممدكتهمكانتبابلقربتحهاءعاإدائناجعلتاقيكاتااكبرىيةامكراالبارثيين

فارسبالدطولعلىتمتد

مواغثالئةفيرجاظرنةواجمازحماتعدةيينالدأسعلىرأجمانحمللقد
دالطبالحدععليهموتفضل0131االداسييئثهاعاحمةوأشولى

وهاجمجمرمنجسراالطونةنرعلىفانثأعليهمتيبا8انشراجماتممدالحربالداسيون
نامدفها1إثينوصتثرعطواريفيهالطآوأقى601ارومانيةالمحايمافىواليتهمافخا

عانيةالىباالخالققوأيتبيةباالاهلجاانيقتكمروآباإلدأسيايقوالواصبز
جةالالقياللغةاشكتفدثكبمظاالقرنأواخرنيالرومانيةالجنوشانجلتو

برابركاراتمنالرنمعلىارسطىونالقرلخافىبالدمنيشائعةوظاتالداسبينمن
رومنةالمالدانوبشمالينيالسهولالوميصكنالذيالشعبعلىاطلئوقدالصقايبة

واالشانيةنيةكاالفرتينيةافىاامنهشقهبلغةبيهمونيالرفيد
وتونملوجمهكامحغكهالمدائنعلىوأستولىالفراتزفياايضآالبارثبينراجمانحارب

هنالمولنارسملوكعربقمهاواضذسوسالىودضلىنارسالىداباءاضافي

فارسخدغفيواصكرهـهالنهرحتىنيوشلدجملةءثاسطوآلانشأاالعمالذهب
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رومانيتعناليتيناجاودصلةانمراتابالدبيئارافعةلالداجنارتاإلمنواستيفص

عافيالرشاسفربعداارالتيزأنتقفماتينأنبيد

مابغضائليةراالهبراطوشرفافقديلاوروماركانطونينوهمااالخبراناالنحوياناها

فعرامايثبمامايكوناندونغاهماعلىاالفراديعيقكاةببساطيحيشكانحمالما
ومادةسلطةباتكاتيشراوانسرائااو

الىاجببعاهلمدفومحادااإلمجمنحمبالحكيماصرسقاعلىيلاورماركقبواقد
قالجيووقيادةاطحمفي4جاففىزلةاارإكاتانهومحارادنهغيرعد

اكاهدالصاعارواقيوفالفيارةصورهحعاهنةتإيةاكرتهفيدفيماأحرىوانك
االنشقامفىاألسايبأصنثتأللمواطايطتمنجماتعلىوهوالعالمعنالعازف

انفلكاالشقيادعلىبعطعرنانفغواالربابءامملالمراليساانحرءاألضقيامن

باالربابئقندي

جملساتهومجضرالمائلعاههفياليوخخلىايبيأخذربلاهاركولقدكان
اراتهماءيردالجرمافيبريةابىموبامنكحيروجمهفيوقفلقدثانقطاعبدون

ايطاياواففىثماليالمودخلىدالجيعلىالخونةاتجازتالتىالقبائلتلكعادياتهايدغو
هارككانلبممنالجرمايونفانص371ؤوبرابرهعيذاجتالخدلفانله

يةرراطواالماجمواوصأمحقابسرعلىعادوا4لخرديناالقوادحدابقياليةسررهثغوألفييلراو

081الطونةطضفاعلىيلىاورماركوهات

باراوجنوبيحولعلىتمدبةدوربراإكاناالتراجانبعدالقووقفتولما
ابييةالالحداالسبيلهافييقفاصياوالهنوالربافريميمامنالثمالطولوعلىكها

الضتعنوفافقاشاوالطونةينالىرايموصياينجباللالثيومنجط4اكراربالةفن
تفابميرامحراتوااليلشالالتالجوبتالرببالدوالفراتبوادكي

واصباياابمقرامنومصايمنهائتألفالتيدابااعنعبارةالرومانيةيةأالمبراطور
حركشبارأوفيالعمانيةوالمجريمالبالداكساوابافيراويسراوسواتبيكواوفرنساوابطايى
االيمندرمملكةخمعفاانماياواالناضوللمجنوفديةومورصرووتوأسروالجزا

اثعوبتجيعباخظعدهماشإداخيةفىالحروبالروصانابالمانيشالىلمالى
اننردلكلثاباقيبماونانايخاباحمديموصفهالذيومانيالراللمنوطدالنهما

بهنيهالىالمدناساكهاعلىاهيةوالجبالبالسفنغاصةفالمرايخهءشاجثيذهب
143
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االعياديابفيشلتالقديهبديالحيىثاسالاالركلنهيطرحتوفدلمخوفداعببئولم

كجميعهاكاالرضبانهوجمروسقرلحققتمفداءوالانغوها
عواالسحقولموزرع3بجوتءالضاهنحلفياالولىليرةربالضفيافاسفاحج

أتاومخهمتالبهاباددمتلمهددعرضةاعةسيمرنواصاندونواوفاخاليوابا
منذبهعناتمتعناقداذفدرهنقدرفالهان11ومذصدوالاكاالسرىيقاداويذبحوا

افدماواعندرهاكاراالموحناتمنيعداألرركانالظاوكنالصر

ءنيمصفيطرفاانالرووائخأالمسالمةريةأطواالسوثتافيلةالرسا
اربابهفثرءكانتالمحللطرقؤخرظمصؤراتوصنعوايهاصفخطات

ألبيانعالرحاوالمحلكةمنآخرطرفالىطرفمنإهـحلوناتجارالمناعات

المحاضراتيلقون9خرىاهـالىمملكةنذاهببنيةاالهبراطوربالدفيوالفلسفة
علىابمتأباتدلتفقداقاصيةاارالواتاعلهنأناسةوالفيصينزلوكان

وصاعصياعياغاوفيايوناتامنونقاثئرونيصواساتنةاسباننافيكانانهاالجمار
بونآسياو

معندااليروتبمايمزجونهاووادياخهصصوحاعاتجمعاثاينقلونكانهاءهؤالخو

القرتمحرنجاومامانيةالرباالخةالتكلمعلىبالتدريريعنادونثمعليهصابنزينالتي
منذالشرقلغةجمالونانيةالمثتركةكاربالبالدةلضالالتينيةدتشحتىعثرالثالث

مثتركةحفارةندربةيماالفينشأتكاروميةفيقثأتاالعدرءخلفافام
فيالقديمامالماحفارةواتجتخساولتههاباسااليمنكذالثونيةواالرالحخارةحموها
راالمبراطقبضه

العالثالقرنفياوومانيةريةاالمبراطو

رسافذجتاالنطواالهبراطرةدعبعداالهليةالفتنبداتالسيفيريون

ققدالمزادنيتالمحلإضحهاانرأوأوبرتيناكىاالهبراطور310شةراطورياال

فرنكآالفةخجنديصيعانعلىنقدمعولبيناحدغاابتياعايدانحاالن
مجلرألىالحرسمحملالفرنكالتاضةالىجندياكلهابدفعهرخديديوسوالثافي
فذبحوهبهتعهدبماالقياميشطعأثماهبراطوزاوعيوالثوخ
وقائداابزافائدوهمابهيرةجيوشقثةثافىفوادثالثةبالماكيوجذلككااللوفي

تيايليرياقففوصلترومهالىالمتنافوناثالثةءوسارهرالسوريةوقائديرياايل

بانعدئذصبتروهيةعلىزابراطواسيفيرالقائدسبتيمالمثيوخمجاسفعينغرما
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برتانناجيثىلمدافحةواالخرىيةرسويشةلمدافهااحداهاخهارأالدمافهساسالت

ايساالفقاللتتكافياوجزالذيوحوشنينمدةاخافذةااممةلنفيروظلت

كهبتيبمنوأهزواالجندارضواءاالبناا
بكانابخدارادةغيراطجؤفيقاعدةيمنولمقرنضى5روالةاالفوضى

نركرسكلىيمبرةجيرشعدةويةرفيفيرهـاالحرسجيقهاخالريةابرااال

ينقاتألنرنخاواكاربراطوادقائدلمجعلانيودجبشىصكرأءوأقصواكوالطونة

تاالىالسلطةبتلظاطءـاسعدوافا1قتلثمسنينبفعلحكمراحدالغبةحتىحمتبت
نسشربازأروتيردذاتهابنهعلىيردشفاطبعدههن

مورياكاهـبمابالجمابالفتئاخهارمفيكرائبرطرةامشأالحيئذاكوفي
ونهمءجائزواتشيئيالتجلىاانىانشيواستؤلفأههركوامراةإبثيالس
03مابقالعلىبأصوشاككانقاسوجباربالعرضجنديووانك5رجراطواال

يدعونوالذين3ادرزهعلىزمنوجماغالخرمناجرةعرينيشربوالحممنإبرة
87363عحتالمهتذاحيةالىصمةفىانقطعرعلجراسااثادثونيةبراطوراال
ظالماثينبايخلرألمالثوناءهوالفدياورمانشمهوس

ناجةخاالشوماناجرابرهايركانبعصماعيبعغالشغولوتالبالدبخديناو

الذيهرخصرصآخكالياافاليموكانابونهيخرورثاالمبراحوارضبهئازونالحاهية
الجرماناينالمحارهنباتعطفهجنازهااصالثاالقرنفيالغاراتحذهمنيناالهريقاسي

واخذواوحرنرهاالمدنبواخجيوشآوالةححتدنايهايخبدوالمواذرنكوانةانكاال

اشبحرالماشوابونيخرممصوناصانوشاالفينوذبحواهعهمىااهاأامنماشاو12
اناسمنيمكلفيتجتجمخرافاتفرنوبحرفيص2أةاالذياقرناذا5كان

موايتشبمنالآلبرىوالرتبىيرزواوبىايزالربخلالخرقباباردبخدون

وممطىاوميترابراطوريةاالفيقاطبةاالربابمناكستمعامربفارصيرب
يأتيهاعليهوقدكتبثورانصرعوممبلهااكراتاانثئتااالمصابهصؤره

يةراالمبراطوءاجزاجمخفيألرسرمهذهثاوقدعثرعلىيتراكهالمربتغلبالتيلضلأل
والشودءفياؤيمونبالثعائرالنحرايةانجهاجابمفيرصةهبئملخبسةمىانوعادة

اقيامايجببادةالههذاهللمةفيالمريقبلانوالجلوئهوخبةوتوومحةمقدسة

خوفةوصيقصوممنالطءبا

فد3منهمماتأ5الثالثالىاالولايقرلطمطراطرهاالعددانافدر1
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لجراطرةاالودانلمكطالمفيالىسينالدتافالثإترنااواخرفييقرادينوقدكان
ءمذاذاتمغاورشكلعلىمابدنبمصفيالربولهذاإتهارأبابهذاوالجيمق

أشدهنوكاناورايانراالمبراطوانثأهلخيممحبدابفتايخرومنةكانةهـبارونقوشق
ربهةاحفالتفاخؤعواووئاهصحعلىباباالرءالقاهـالعبدذاكنيالماسةالحاجات
راصهعلىوخهاصيطبهرةامفلنيويقعدبالنصمزينااسضتوئاالموهنلبيالنفى
ندههمحريمنأيخرهاللوححذاعلىبثرريقنرنهتونياومثقوباظثبهنبلوح

ءالمركربطمباالتعدمؤاانتقدوننواتصموشعرهووجههمنالمر7اثوإبعلىبالثة

الحنرةمنيخرخجمديدهجاهفيه8ا4ولدريمجمهون4ايجريومنكافهيئاتاهن
نجوطاصيذاوممنهالحررهخث

أضصرانيةزافوفيهئخدمالذيالقرناففيعهاناددتااخذتاألدياناخالالعا

بالوايدلووهيوسالترييةونوعةءاسماكأاثهىاعبدفطختابافىيخرماعلى

أتدبالههثالعلىتجريائروبعضعنبعضحهانوخةامباداتامذهوجمغراوم
جفيرامحندرعيهيؤفرصالدينيطاالختاهذانياالهئاةاعظمنوالصرانية

نافيةالمنينافىفيهيعبدهملىقصرهفيفقدكانالذمةفوالطيبالمحثمرراحاوجمالال
تيانديوانجورنيوسلمجوعورفيهراواهيمأثوم

ثمبحدوضعمنكنوااصراطرةقامالجةاالوبالحرفيزمنروربدصدجمين
وارطثماادوةزممااجمواحتىةالجندتدرجماتفياشفراجنعاهالينفاهوكانوا

ةمتنصفتوالمئبراطرهاالاولئكمحظمهنحابموندويجراطرةأ
سذاجمةفىوكالوانصزارعاورعاةطفواخهمفيامكابعفووايلرباةالطكواليات

راالهبماراطويرواانفارسهلكوفودخلبتولماالروهانفواد9افدصثالقهمااخافى

ونممتااولوثألرضاعلىويشطعشوفةءعبايابناصلعصراوهبوسبرو
ونقرخةفبلنوسداتريوصكوصيرةمذهنتخنزبر

دابافىاوفيأظاالجيمقنيفاحدثهاالجندعلىءاضدااالمبراطرةءحوالواقدكان

تدرالذيتديوكابراطرراالانبراخاضرمثررةرهاضروامجمأتنتوالكلتناا
نظماتبلكاعنولنازل83هاالمبراطوريةهقاممموليالمطالجضدبةمن
يئربئاطواالونشرة

جمنهاوالدفاعصةاكدابافىاتإثفيالحكمنشولوليواحدرجمايعديمنيوأ
نهازريوثهثافىاوئياثواصابهاضعبائهمنالسينداتخذحلهبراطور15فاتخذص
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افيصرباسمايدصاتدةالهارفيتهماجمن2جزنيالنظرواحمدالىكاوعهد
هالتومتىأغسطىباسممابدفصفنانيمجراطورأنأيتولىاناحياتابحدثو

امبراطرةئنمباتأيعحمتذفافىوشالجاهاالقياصراحمديخلفهاحدهما
عددهافكانئضيهألألىالينبدبوذلكىادحمتىاتساعايازالباتواذحمعت

نجعدانواليةعثرهسغياظوغدتةوال79ازءقاجمتاثافيالقرنفيواليةء8
فاستعاضإإلد1علىاخطرروميةثرياالمإلساطوالحرسواهىبمكانت

القمرفرقتيسمامابفرقئينكهيصيئدرلجراحواال

ريةاالهبراطودعلىأروهانيةنيةالمد

أ92سةوففزإكانثررانقعةلهكتابفيالفتىبلينذكربوصيمدينة
عرتبنئيمدتاخربكاتااهذاانالمعلومكانالقديمبلينخالهفيههالثالذي

افاهنالقرنفينتواكتطوناحدرفيلمودكنإوهيوهركوالنوماوهئينزه

تءهدفونةيبهديخةكثفهثماطممنبطبقةمغثاةهركوالنوممديةبالرضعثر
صخيرهتماثيلعكلىفيهافعقركوالنومفيالبئعبديواتاجبئوجمرالرهادهنقةط

مسوبهحاكوكنبمفياحملالىالعألتوعلخروحةخطوطةمدارججميلة
يبونييبهثوأانواوافىبهبدو3كانواهاعلىوفراكعنحثونافيفوقفاطمفيلطاا

الرمادقىخمتوفرتكلىوالهمباجمعهىكأاالحالقرتضىوقدالرهادنرخيسهلجث
كاكانتاآلن51باتظيركادتصتىيةالمعن

الرمادثقلتالسقوفسقطتوقدفديماعليهماكانتظارعلىلالبوصيظهرت
قاالعلااعنيقشونعادوأثمءإلمالاهذاوؤئجعندالبيوتهنكثيرمننالوفز

مابلباطرهبةاكتواالعلالناتهنهاوأخثمةؤالحيطانبرحتوماالنفاشوانفى
المربهاتبسيررالمحنوطهابافىووارعصااوستباقيالمارهخطياالتيالخطوطفيهاترىزلت
ارسومهناخخناقاهدكواالذبنجثثنركتهماالرمادعاىايفتااوجدوقدجالتوا
اظاثفمالبنتفواخرجوحامالرصظكنيطأءجبئالىابانتوصلواوقد

الجتةاالجاد

صضيرةرومايةهدينةبمفيالعنثةللفكريهفكانتبوهيتصورالروهانيةالعية
وهبلطةإئمةةابازوالىهقطهكةهصنرفةثوارعذاتالباهـحريثةالمدينةهذهزقدكانت

اتنحيمتنواهعهخلمكانءاالاالرعانالصتةاشولمااالجزامحكمالرط
وسعلهنيتلئقتاانعربهينمذركدةكان
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عهاالفرنةكانتبلاثارععلىآطلشتليككفيرهنهانذغيرلمحساكنوأيمن
ناارخاطكانتوارعاكانعرةتاذبوالؤرابهااليدرالدوطوننوافذ

والباعةالسوقةيستأجرهاالحهايتهنصفوفطهااللىوالرئيسةاثوارععداها
لمدينةمجلرضوغديوانملالمصاخالمبافطبهاطبماحطهمالمدينةوساحة

وفبهاابطالةااهلمجتمعنوفيهممدذاقورمسوفوسوقكموثصغيرهومعابد
مئفرخالفانهسةإحوهوأكةفيهنهماابمحيرمناالعظمالضمحفرلتهثيلداران
انعياشلألدائرةنصفصكلكلدرجاتذوثهدوفيهطوخممائةالقابعرالصغ
االفلعلىعامةحماهاتثالثةوفيهاالمصارعودفيهيتمارعوبااللهإفيهنقام

الباردوثالتةابخنماماخرىكمام6الرةكصوغيرههناكثرحفعلالذيوهوالصضهما
وكعداناتوسرروصناديقوهقاعلىاخونةغيررالدوفيولضىاصبابامحلؤنوصه

نلىويجه5فصفالشفاهااالثاثمنرونفيالقدمافىيكنأاذالمصانجمنكثير
بالفسيضاهبلطةنأغياخايمصايفماغنىاناالكبرىاالسئقبالقاعةفيااربة

وانيثاطازهاراماواكاللمنيياتوفئأساطياهدءافجحملةربصوهغثاةالجدران

برتصووقدرههصواشاراتباتالمثروباعةجلوايتاتجارهابضحفتعرهامحالت

هاداخرحانوتعلىكضباعنموديعحرالكرهةربباخوسصورةاحداها

تدأرانرحيانيهخبزالمدينتكلىظافياعثروفدسررثادثةذاتغرفةيجر8إفنلق

عنهراالساكاالقلزمنادواتهجليتوقحاوكاناليابلقصرهثلفىديبا
ودباغةنقشلومع

سأتةروبفياالعالمنالمطلباكافهـجاةفيداإتاكاناهدأث

دينيةحفالتايالعابعنعارةبوناتفياثماهدكانتفتصررعإلضايصعب

االقلاسبوعصدةاياليةاالياممنونعودالنهارحلولالمشاهدوتتساقب

المظاهراتفاموهاككانتاباساطرةاالمةايههاعدئعنعبارةوالمشهد

والمشهدالسلمبهبموندوابلسانالجفرجونزاا6شةالمدنيةالحروبخاإلفني
امبراطرةتاالثةهيملفقدارمنذاكبالنفوسايهيمماسبكانالفرجة

ممباضىآةللألامدثولارغاءعرمردلمآلثءونونبرحوذيهـةفيثلكاليهوال

انفيتاآالدائرنمفوشكللمرالملعبالمرحالمسرجاوالرزج
ءلطسضعارهاوجقاجلواوقدتاوالممثدونايونانيااالسلوبعلىالمرزحوعن
مثليقدروتالرومانوفالكانيونانيةاخةامناخذوهاقصحمافيكصونوجوههم
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المعروفةالجافةكةااياتالرونفىمموكانواعقولمعنتعلوالشهافدرهاالرواياتهذه

االخماسعوأطفريظويتكماندونمخصأيعثصهاالتيثاوميمنابىثألصيماوالبالميم
باقلماباالتينوافانمبجلمناضعنينبتمندعهناتوكركاتملميئالذين

حهنذيعاصءأالعظالمدعبهونأىاوهنىوادراجمراقعتهاارونةبهاتحيعل
الفآ8هالجمالمىلحآصارحتىالرابمإقرنافيوععثمهتفرجالف053وننير

ذاتالمربهاتسباقويالرومانيسباكمجبناالتيافرجةايمثلوتكانهافاكثخص

وعليهاصراتث6افماالىاقصاهمنالملعبتطهيئارأحدةةبمناايخولاالربعة

االخرىنهااحئمصوشلثركاتتغالمربهاتوصائقواراحدابومفيشوطا53ئفطعان
اكالتثمءبدبادقياربغاتالثصنتفبثركمخاصحاااللبسةمنربمإجونو

بشاقيةرفيالقوماولولقداقردنمنارنيوالخضراثودكليهماشيرهءرقااكوهانثنط

ايضاالوالدالنسافىحدبثموفوعكانحمتىاخيلبسباقاليوهالناسيوفىكاالمربهات
اررفبينالزلمحعهنوئتكونالسباقفيآخردونيقافرراالهبراطوعصبيمكثيرا
سياسنةصألةوالخضر

ذأتغعةشعماروياكوليزةءبنارويةابوابعلىفازيناالمبراطورانثأ
يصطادونانميلىحولهستديربهلهعنعارةتفرجكاتالفشهـصيئنعنطبقت
يخياكامرةارحوشفيهايطالرنغابةالجدانيجعلىنالصدارادوافاذاينقانلونوفيه

هذافعكثيرالحجهاناتعلالمثهدبوصنكانواهايصيدوكرابونلرجال

رافةوارواكركدنوالجواهلديةاافيلةواوالفهودمودمنهاكاالالنادرسيماوالكانا

05ويخآل71بوئياالمبراطوربهااحتفلالتياالفابفيوظهروألتمايمروافو
منبدآلالقومرأىثماوحومقلرائبداراالمبراطرلبعضكانتالمندانفيإسد
عرأضقيدونمالرجمالالحيواناضحكلىبطلازالحيواناتاهاميناارجاليجعان

طيةاكهذهفيأمباالعلىعليهمألمحكومباشداميةاالهبراطوردنجمغفيالعادةعتوظ

الميهبنشهدامنشريموهنموصجضىمنصسانمنرقااالحيهاناتفافترست
الحضورمنمراىلى

المشاهدابئمنيوفابأيدبهصرجمالالمصارجمنقنالكانالمصارعون

بعضابعضهميقتلحيتبارزونالميدانالىمسلوتفينالرجالالرومانبينعندارطه

آنفيالمصارعينهنزوتجا023بقتدنصارواقيصرانعهدعلىبالرومانبنالحالفىث
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بذالثمثلاحانفىوقتلرجملالفاكأعهاحمياتهنياغسطىقتلوقدواص

هععبالاعةاذااالالحالنيييذالمغلوبكاناشهراربحة

يكونونالجصارعيئوبمنالصليخيدانعليهمالمحكوممنباناسهابلخناوكثيم
عصاباتالصراعميدانالىيجلباراتصوكلأخربىيااليدهناخابافي

بلدصمنهعارعونروميةفيكان1المتفرجرنذإيئتبعضئا1بعفهمبفلالبرابرةمن
عننحيلفةياصلةفنقئتلوننوتاكمهمكانوربمالتراسيوتطنوالجزالضاليونفنهم

مصغرهصورفيثالمقاتافىهذهوايرانالرومانمجبكانعادةارطيةتهما
جمهصاالحرأرحداالمتطعضهصاناصأالملهنيالمقئلبنءالهوبنىقىكنت

يقدمونبانهمصلىئاخبنحراوانالفاجةوفواشدهالمعالانفسيمههاقيانخطرحبهم
اعفاههنواحرىتجندوقدئقتيادايقألولحىلحديد01ويحرقوابالعتييضربوا

االمبراحماوررئهمزفيتجندبلمثردينواكجدالمنالماباتمذههنالثيرحتجلى

جميعفيبلفقطروميةفيالخطرهااللمابحذهئقاموالبذاتهالجدانالىونزلكوهي
االلعابمذهنبولنااستبهننقدايونالتامايقةوانروغاياايطايامدن

أربعةفياظهرندلةمورنلجدهاعجانالحدأقتيتمثاقعلىكشصورهوالك
الجدانفينعفهمسقطانبعدحتىيقنتلينبرحواساالمصارعيننعشرزونجااحدابام

االشرافاويخونايهاونهتذكرأاكوالهاثلةدببةسعثوصاد
الثسانباقسفيباسبانياوماييجربمهانحوعلىالدماأهراقيرىبالكن

االمبراطورفقدولقدالمجازرمجضرهذهانسااسبالمالمثيبنيركاإمبإاطواأبنبهيو
يقرأنبمباالولنلكامدشمنمللداظهرالنهرويةفيالعاهةثقةاوربلهارك

قالفيهمخدالمصارعينمعهبلمانرجبانهنبدآلالناسبقابلووييهم
انيريدانهقائليناوصرضكردانالغوغاثكثاوإايطاهاجماالذينالصابر

كاالتفلفالىبفطرناتسيئايسلبنا

بلوحدمالحيدفليىاالوالدحمميلواقانء01لقديخطرلمالمدارس

االكأفطيمنانهبهليةالقرااتعلىبراطوريةاالثمنظيماالمميادال
جيثأفدمنهالاقاارحمطخطابفيقلنطيناالهبراطوراظطباهاحدر1
اناساييةالناسفتلاتهلوالنهالجهوراهاميتمارعاالسرىالبرأبرةنبرهته
8هذامناجلظنرايشعريويتتال
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ءاينايهاإشعلمالتىالمدارسخرفوفلماالرومانيينولرطنييماق4المالغنياكيريخارس
وآبااجمدآلقيالمدرسةهعلمراتبوقدكاتواكتابةهالقراعإدواالشإرطنبين
اومقرعةاالوالدضربعنعبارهالتعاليموطريقةراتبهيهايؤدونالذيناالوالدم

المعلمبيناكانانرابهيمسكةولذايبومديةفيوجبرتصورةنيمثلواوقدامصىبا
بالوطبضربه

انحوافيعالمالفالبفيرومصحبمنمحبدمؤدبعلىاوالدهاالنيةأتصءاالوتعلم
خعلوااتاليهاباؤايرسلهمخاصةاالخنياغاافبانفبلالعإمةوالمدارساليونايةةواللب

ذاككلىعليئاآومراتالخطابةفيذوفهمالناسمنبنزعلمالمنابروالفاالخطابةفيها
القرنففافصشراتءاالدايةاسءيةاكيعلىنورونيالخطبااوالمفوهونبدايداا

علىتالهيذيمرنضهمبهوكان7االغنياافئيانايهانيقبامدارسيةرفيالالول

منعدةثلجفباشاافاحفعلوندطابةاظفيخيايةمرضوعاتفيالمرانعاثءأخأا

خنلفةاصايىعتثردونولصرصىنحطوفوناوالدوموضوعهاةالخطايالروصهذه

هدرسةأءفينفاقطارالمحدكبهيعفيالطرازهذامنمدارسءارالعلىأسست
اوتونمدرسةواعبشايطاالمنبالطافىيقصدهايونانيةاهارشلنامدينةنيقديمة

ايامخراالىرعابقيتالتيوممببالطاإبغيرهااكثرهنعامرةاغطىزهنمنذ
يةرمبراطواال

يففىفيواخرىيمىربمدرسةمهاالثمالفيالوعمذاهنمدارسانثئتثم
ردوبوهدراجمكتالتيايواضهرهذهضلهنمدارسهدنلعدهالجنوبفيوكانث
ذلكبعد

االولوالمقصدرهماجووندخاالصاتذةهافتعبنالمدأرسهذهعلىالمدنثضغئ
منتمكحعاايهمايمتبهاوانونانيةواليألنييةبااليهمالقيةمراتاالءابناتعليممها
اوتونهدرسةنياشاذاشهركانضاصةوالبيانالضيهاويعلمموظفيئايموأن
رجملواعظممدحهكانقسططيئراالهبراطوارملهاوهينالخطبالىابمالقرنفي
ةشرمقاطيععدةلفصو10663االهبراطورابنبيعراوزونهوبوردوسةمدني

هنكفةالنينية

صرهأهنقاموكنفيالاالروميةفيالفنيةالقديمةتهـاالدشتاالشراف
االمفبوحةاالراضيواسئمارالجبايةامواتجارقوالةبالعيرفةاغننتاقطثةلحدساال

ثرفتوبذلكرةاتثرفحاكايعينماالمبراطورانمنكاالمافىبابارمنقييمن
2ه
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مناناسالثاالقرناواخرفيببقلمحتىارالراتاايطاينيالغنيةاألسراتجميع
صفيزأماءعبيدهسنيعيشالمالكءحوالكبرامنعظيمكانصالحادببنالنرصان

االنريوميفاتالتثمغرفةبقعرنغصاشبهرومهفيودارهاتالثاتاعااللهعلال

ةالمورطيةيهايختلمرنارطنييئمناناسوهمبوناثالىبناكشباناسصباحكل

بطلباالصطاجحالنارعالثفيموكبهباصرونوبذليادةعلنهجمونبومصباحص
احمدمنهوراسمحكوفدجماعةبهوبحيطاالالجهوراماما1دارالغنييظالان

مصايفروههخارجويكمبرأروفقطالعبيدهنخمسةفيورتيبتوارعلمرورهالقضاة
يماخذوالفيرلمعلالفيهايتقلونالجبالفيأوابرءشواعلىلمجة

الحديثةليوئنامناكىعلىالرومانيينيمناالغياههوالهلبيوتاجهاتوأيمن

فيهاءشيالعاريةحيطانسوىيمنفلماظارجمناهاداضلمندافىهعهابلكانث
نيوالثريفاتفاتمناالالضوايدالمظيةويقليلوفرشهاصغيرةرفالت

شئمنراخوااليهايدخلواووأريستقبلوفيهاأداألجلىتماثلنصبتوفيهاالبيتوسط

غرفتطلعليهااسدهنفبصضمحاطةحديقةوبتيدالبيرهاوورااسقفافي

منكلنذلكالنالطعامفيهايتناوينوالفيهفلجلوسرريخهازينةالخرمزينةالطعام
الدارلالطيموناماكثيرآيفيونانايبمادهنكاكانالروماناغنياعاد

ءيالفسيفسارآله

عدهانيءاواالالرجمااهاجيهفيوجوفنالرسائلهفيسينيكوصفاالخالق

الثطهذااانعلىالغابرينفياساشهألالعاصرةرومنةنسادابمحتىمزجماوصفا
االدةوفهةالغليعلءأالغنيابذخملربةمهويرةاالخالقروناضطراباتدواممن

االهبراطوريةالحكمإيقةحاسرمنابأثفلميخونزوجالمهاالهوطيقعبيدهممع
ثرتالادعياهاواالثراذهنارفبضعةدياجمعلماولواتفىجمعفياالفراطمنبل

هائآلظطونالعبيدمنوماليينمافآلعيثئابعبشوناالحرارمنهئاتبضعوتحتهم
منراىمااغطعىاالمبراطورهالحتىبسرعةئندثراكبرىأالمرهكانت

واذبةوزالهعلىوالعقابواجاكعلىاباسلطنوانبننسناالحرارارجمالعددنقص

هىاالصثزابعددولقدكثرأصالئنيلمئزالىيحتاجالقواسنهذنا8ثبركان
سنبثيبدهنوشممنلموصىيوذلكالرابحةالصناعاتمنمداهنتهمدتشحاالغنيا
بالمرائينخاطانجكونولذاالغنيورزقالانالتدبيرحسنوهنبعدمخذونهيا8المال
طبقينالىالمدينةهذهنيالناسينضمدالروحانيينالقحصييئاحدفالبينروالمتة
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زيادهاالوالدنإصفياننيكيوقالكهبصادمنوشميصطادمنمنم
كقوذالمر

لماذانتهومهوقحهوالرباماسنالرارحلنييئبينتمييزافقدالنازلةبماتط11

ضملىزش7وجاارالياتنصالتدرجعلىاخلكاحقوثهلاتخاباتروميةفييعد

وأأالمبراطوريةنبرارطنيةحقبمغاصرصدرفيه313سنةكاالعدكارا
بالفعلقبلمنعليهيمجارلكاناالنابهيزأالعربهذابر

االغنياطجقتالىالناسبضمويماكهاالتيوتهفيخاحآاامضبازالرجمليمتازو
نيالثيوختجالىاعضاوالمرماناليوخمجلسأعضاوهمءالعثرفاايثرفيدعونو

المدقحون4الفقرايتألفسمنمالعامةشعبومابقيةاماالعمثئفوأدطبقةفمونتالفالمدن
ونراطقوالوفة

وجمغالمدنيةارظائفبعامقومونوملمجشمعافييحبونوحدهمأالشراففاشرف
هنالمدتمحوجمغالفرسانطبقةأووخاثيءاعضاطبقةمناالمبراطررموظني

وحضورالحفالترالمحيلدونيبهصخاصةغالرحميةامتنازاتطمولمالعشرةقماد
باتالعقومذهالتالملفيالوحوشبهصبائوالاليصابرنباالعدامعياذاح
امهوالىءكابالنعاصةكانتالمخزية

منروممةفقراقفيحيضعيثةاالرستوكراسيالمجتحهذافيالفقراقعاولقد
رامرضرئاالعيثةكانتوهذومداهنيءاالغنياالىباالختالفاوالعاهةالصدزت

الذيناالمادكباباربهارارافيمصتحمرينالقرىنيراالفغويمجاذةثااهن
ومنزلتمرقىقةاوصناالمدنفيءالفقراوقىىالعبيدمحاهلةمننقربهعاهاةحىيعاهلوخة

مالحيوزعهازنصيبيمهنالمديخةحمالحسنتواذااخبيدامنالمعنقينهنزلة
اهموهبةواطاماثوأاللحاباخثيلاماهدالىاجؤبدوتيدضلونوالصدفاتمن

تيهاتااحوأضذاتامدسمقاصيرهنأفةموحارحماماتالمدنجمغفيقىكنت
فيالرياضةحالروهايةمديضةفيواطماماتاالرضىتحىلجعموفدنالحرارة

اعظموهانالىررنفيالحاماتبلكانتلمالمملمنافيعنءيراليونانيةالمدية
رههقصوؤناابخاصاختالفعلىالمقاميرمناتمئيوناناعندجيرانهمالرياكةعالمن
وردثةوخلبالزيتالدنلدنكومقعورةباللثصوانالىحارهالىفاشالىبارد

ت01حماافضصنلتوفدعظيمرصذالثجمصطيجوحدائقللرياضةومقاصير
أالرضمنعظيةصاحةروميةهنبالقربالاكا



مالذينالعبيدطبقةاالخيرقبيمابقةاافقرادااحرارالقةطبتحتتيوتاهالعبيد
انيجونلعهدناكانواالرومايينكالثرفييئمنواالدةكان11مظالبالدنضني

ضقحونالعبيدتهنإتبعيشمانيارجميرابيتننييىالهجمهورمنبهرمجيط
والخفواالعالقاففنةااالوأنيونعهدبالفرسقطونافنمتورنهاالتيالحدمبحسب
سرئينهيوامواطامخلىاقيناضاتورصبصائفوهنهللثيابحفظةوشم
وهنهصالثوأرعنيوصيدنهالبيتدسيسافقالذىالمركبعبيداومناونوهؤالميهي
طباوأةاناخواءوالقراالصرأمناومنهروالسواسالحوذيونوهخهرالمحارةالمحفةلة
يهيرليتصفيالحمهصصنفمنصاعاتالصبابواروالموسيقبونوالمحثدإونوالمر

انفسهمحبسواالعبيدمنءهوالوهنالثيابجمونوالصرفومجيهونالدفيقلمجنون
ألىاجهرأبؤجرممنختموثاربحوبمونسأدتهصببيعهااضياتيصعونمل1افىفى

ثكلسيناكهنعبدخحائةاسوس5دكانفةبحارهاواوونتانهمعلىاظارج
المدنعببدرنيدخءهوس

رببداامنعصابةزراكهعلىيتوفربهيرألفنيقهلكصالريفعببد

منسفعهصأفتوساذمثنيجعالميادونوالبسائيونوبمراهوناةالروالحراثون
مفانالماكصاحبيرىوصعليجمنشكيلصحظويااثخاصعثرة

وهذاضدأرضهفيحاصياتوصيئآثالبخاعفهوعشيصارضهتحزانجابهادوأي
عبمنعظيمااعددهايوييواالرضفصاحباالغيخادءالئاجملةمنيجعلونهمما

امهاالطاكأقيبرفدةيالصقايويةبقربهاثوهافيالروالمالثصونكايفالر
ابمبرأالقدالرومانيالماكوهوارسطىالقرونهخذفيلمديخةاسمعليه

الذبريننياةالسافنشدهماخالقعبثداليضاملببدالههعاملة

كالدثونهرائاجيذاوطهعبندمونفقدكانمابلينوسينيووننيضيمثبمأباالواشترا

وهاكسضيرةووشاسرةيمرنانحمحوناومرائدمعلىمموماجاوربما
ربمابلباتالمقراضدوعافبومالحيواناتمعاطةعبيدهممالطالههمنالعكىعلىسافة
عنبئبويىتفربوسفقدكانصبرذلكبمعلىواالمثلةالنفىنيلهوىقتلوم

كعرلى6ييةكبندهاحدبمرلهبركتنيةمربئحمكالمجرياللوريطماضطى
هاصآاثيكةالفياالةانأالهونادز

يدالهحداسعلاذاألامبارةاجمهذهالساداتفظاخسينيكالفيلرفوصف
فيبمبصوتلهوحمعمفتاحاصعىاومتهاوبمالذبابطردأدبةالماهادلاوعطى



ظقسرءضلىوجههيمتاللتفليالصوتهرافعااجابفاذاأكطحمبمنهاالفشعاس
كهسثاونقلعضؤالهونقطعالخربنيمانباإلبهيرابالسناطنصربهانلنابهقأ

يضتاافلمبهيقالنااهاساقهموالعبدلمجعركنتأيبكتوفالفيليناراوهكذا
اهاخطرأسحهاللمظواقالالقائلأحدىاديدخدحاكيفوالنكالشفقةمنثيعلى

كهيمثطهاالذيالحبد3ذرفياالزتغروهاقطعرات

حداعلىغفبىعقيلةجوتالهثلفقدافظاخاحذندليهولآالعاالرايماكان
انحسهها8الحذابمذاأصقحتىابداأناهاجريمةواياصلبوهمولوممبعيدها

يوارادقيولوامرابريد8اانيأتأاماادامرأفأواوالبشرمنالصبدلىوت
الباباهذنيالححة

المغقبلاالولالقرتفينتفاالخالفمنالطفتكنفلمالثربعة101
القانونهذاءالغاأريدولمابهطهمعبيدهيقحلاندنجاذاالبيتعاحببانتوجب
القانونهذاقايهطالتاخاثيمجلىفيالفالصفةمعتبرمميحداترازياخطب

راوصولاليتيعبجثبعيدةضيقةنوافذرالنويدخلهاالرضتحتمطبقيدولى

لئتفلواهقدينجمهميعثونالنهارونيباليافيهجمبونهمساثاحمممابفضباتهافاذاباا

حمابحدبدةموجعوحمتمنكثيرهنهمثغيلةحديدمنبسالسل
بديرهادايبمطاحنطةاكنرنكانواللنيبهةالمالمطاحنالفدمايرفلم
المطخةكانتالعادةنيلهمعقوبةاليمايضدبوناالعمالاضقهنذلككانالعبيد

البوالنتاودغالذينالعبيدشقيااببمتبمبلتوقالوهانمحبىخلفدتما
بدوكواالغاللصلكاوفعقعةاالسواطدوييرنوناكالنوةدقيقهنيقسو

ايهاثابقولهنةداخلهياالقصصيوصفاقيداصانياالقرننيائمطونفرثالثة
ضربمنوتبرقثجلردهماصودتإشرفتدامناكينالىحوئالداتعىهااالرباب
آرجيمهقدوسهمرومحلوقةجباهىمدهينهةقيصمنخرفغيرانهصانستروالالشاط

كهالدفيقغبارعالهموقدانالدمنجفهمهقروضةالنيرانهنابدانهمهثهعه

لهمصاداتهمعاهلةنيانضهمرأيخمهاهوالنرتولذلكبهبرنيألوأيمن
اصابمالجونبلينالىاشسولماعيهمبحقدعبيرميشرونكانماأنفسهمألمحادطاناال
الذيالخطرذأهولرهالحظافالعبيدهبندحمامفيذبناالمادكأرالباحد

منممفرعبيدملحقدعرفةانالرشمنالالصغكثيرآخروقالكاكخايثهددنا
هالظالميحقد
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النربمنكثرايونانيالشرقفياالمبرأطوريةدبافىجمغفيكانالشركات
باسالمناتالرهاثركاتئنلنيالوبسالمحيفةتاليضمندبهيرعلىتينيالال

الثرابعلىبنالكيرالجتماعوشركاتةادوشركاتوالمصارعينلمحمثليئسثركاتاياحدة
اعضاوهاكنالجباهجمعياتمثلاالغيادالرجمالمناعضاهالعثركاتهتهـولمجض
وكنياوءناأيطاببنيكرونالذيناتجارجمعياتمثلاالهريةاالمعالباكزمون

الغومصعايكناهوممعنت1بالجهتلكهعظم
اذاحقبهاتاعتثموالشركاتالجهياتلهذهالروهايةالحكمومغطالولقد

لدقالجعباتفطتمغأالحكومةوكنهاعتهايداليهاتمداختاثالثاالقرنكان
ارضيقتنهااتاليستطيعونمساكبئاناسنئئالفابخعياتحذكانتالموقى

ببنهممشتركايمونسربعلىلمحصولافساطاويدفعونيثتركوننوافأقبرلمليهون
وفيههقبنافىعنعبارةهوالموقىلدفنالمحدالرباوفالمغارةاههاتهمفيهليدفظ

اطامبرخيونهاوميترفاتمنجهاواحدةصفييجعلالمقاصيرمنصفوفكثيرة
برطهالمجبب

رموبعدالئقمدفنعلىحولاطمنثقةالمولملىجمعيةءاعضاتهذاحكلى

هذهحمونوتالحرصىصهعيمجرصون6القدماهاكاتوهوالدهركلالمدائموقبر
اصغاراوجموضهاشركاتبابار2باسماجمونهابلشويمونلثألحزنءالبأسماالثركات

احدحمايةتحتفليالاالالثركاتجمغوتجعلالعبيدفيهاكثيرمنيدخلكات
بميروماكاناسكوالباصمعيهاأطاقواالتيأالطاجمعياتمثلمحمهاباباالر
علىاالزاقاالرالتدروالحكوبئجماعةبتعبدويههراناالغايةمنالثركاتهذهن

هئةعلىمةماالضرىكانتاالديانوجمغالرحميةثعاش11بعضوماكهنةالمعابد
كنائيىاكانتمهصمذبحهمهمومماكاههمصدوفهموالهياجمعيات
النوعهذامناشركاتاوآلالنصراننة

العهاعمكاثانحقالمدنعاهةمنهانينفالصناعاتبابارتحثركتالعواهم
ولرصدةاراالصناتاربابمنالمادفيواعفاوهانوعيامنثركاتعدةفيها

شركةبخيفوفيالصوفحالحطشركةافينفيفقدكاناعفاصماصناعاتءباسماشركة
مناعةاهلمئاناسآائاالانيشركةلصوئقبالبناومملةثركةيونوفيالمالحيئ

جمملونيهحتفاليلىاءيئوئقيمربمجاعباثةئركةجمررنانالعادةومناخرى
وهذهنالمسيىالصةخثركاتنيارسسونالقرفيالعادةذوداتكليه
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منتحارانانملىثركةوتكلالئقةهدافنفيهاتوامتىأعضائهابدفننقمالمركة
بمنأانهاالهماالعضاهـبماصندوقواسنالعادبهافىفيويمعنانالمطيئ

هعمالدخولعلىاحديمروماكانءالصنابابارعلىسلطةادفىلها
نيةايومااطقوق

ياحدشارلصومجنموناجمدادهمباجمعهمامرةاعضادبعبالببوتدين

اذااالاشاجداديعبدانالحديحقوالاليهاينظرواانوحدموطمواحدبابهصفار
هنفردنتظنيالببتاربابهيخيجملالذىالمزارقاموالجدوداولئكنرعمنص
وعبادتهالهاديخهاصغيربمنيسةاتجهالرومانيةواالمغغريبتيقتربالالدارهن

نعالههادينيالنةالحدفيأالسهعنبهيزاتخنلفولذلكسااعفماغيرأحدفيهمايقلال
الىبةلمخطوانئهاالبدينيآاحئنااليميرومانيالىاخذارواجالرواج

الرسثرويمقدصةثةيرددوالناسزوجهادارالىهوكبفينخملالدارخارج

بقبموناكواالرالمالهابقدموزوجهادارالىبهاجاوأاذاحقكهالروساتها
ءيكاتالحوارىمنمعولةءالحلوامنفطعةاالشبحصورارباباروجمان

ءالحلوأكةذاكاذارواج
فقارصلىللطبقةيسوخواجاكمنضرتااالطولارمنمنذاروهاناخئرعد

هذاويعرحزوجهافبلمنسهودمجضورفرباخمايائهااواحدبةاقطويبيعاناهاوهو

زوجهافتساكنوخالىتجيانواهاايبغزواجوهذازوجمهيمونانعلىابثاعبانه
بالحادواجالىهذأمتزوجينهعأيعتبرانسنةاعيومتى

وعنداالسرالتندثربانيامروالديندينفوضآإجاكيرونونانكايومانالى
اثرافاحدطلقوقداوالدهخهالهيكونزوتجهاتخذبانهيمرحاروهانيوجبرها

ااوالدهنهايرزقأالنهتجاحيحبهاكانزوجتهءاالغنيا
آزومجارلهاايهاطكضبيتهافيفيأصالذحؤالمرأإرومانيةيستالمرأب

بالجلةوابنتهمثلواشهايدهفياضهاءالفقهاوبقولبعلهابدامرهايصيرنزوجتواذا

احنامرتهابيدالدوامعلىسيدفدلىا

هاويدروجهانةابمفيماويةممطبلالرقبقمعاملةلحعلالمرأملوايطلمهذاع
هطلكعلىتسيلركروجهاالبيتفيسيدةفيراالسهأباارصيدعيناالصكأأم

قاعةنيوتجلىوجمنهالخبزوخبنالحبعىالئافةاالمماليحميعقكلفهنالرفيقات
وتدببراالإلدوتالحفلاالمماهييناالممالوتوزعكويخالدارئمجمنالئثريفات



صامالطئتناولبلالرجمالعنبدةإكالمرأإليونانيةالمرإآلرومايةوأيستالجيتنشولم
الناسرونظهراهامالمدينةنيالطعاملنناولونذهبيناكاشونستقبلزوجهاءالمائدهعلى
النوذلكاهيةجاهلةالعاديموننياحهااالاخكةوأهاماتمثيلادورونيتالحفافىني

فاذازاهديمونالمرإآنفيونهابحتبرصفةواهمناتصعليمبيهونالمانينالر
كأالمرفوغزلتمنهتخرجبتهأولمالرمتاضهامدحهاألىشارانبرهاعلىيكتبوننتها

االرعنييعرفانفيالحقوللوالدلهطكبمثابةالبيهمانيالرارلداالوالد
ويحعنيزلنهنسزوجنريثماإيتانييبقينوالناتاوآلليتفييرابيهاخذفاذا

لمالحالىاستحالفىكرنوقويائهرامعالحقولنيحملونتوالبونامهاضهنهالحظةتحت
صاكتابةنرااابناوهميرفانإمانيهموغايةالصناعاتفيهفتآشعبأعانارثل

القاعةيلقنونهصوالثعروالالموشتفئجمهصفالاصزيدذلكعلىيطلبونالولمالحساب

هنازعمفيوالطاعةمآتيهمفيوالحشمةاحمتوا

رهاالفابواالسؤاباالرومانبدعوهابنتسيداممعيهيطاكأمنانابوالعائلة

مجقيتهفياتجكمالحامفهواالسرةوسلطاناالجدادعبادنيكهنالدهالكماالث
لهومجقرأيهمخذبا8انبدونويزوجيمببيعههاوانءأبنايطردوزوجتيطلقانله
الاذاوالكهمابمبهوكلزوجهاليهتحملهماحلىبلنفهيمدطهنهبستازبماان

فانجهمانهايومماتثصحياتهصفبيدهبالجلةوشيئايمدكوااتالوالدهاوالالرأوغبى
الحاكمالعليهميحكماالسرةفربجريمةارتبهواانداوج

نياضشكواهنجمغ15باعليومذاترهاالروماني681اثوخاصدرتجلى
معالحفلةفياشتركنالالئطءااكاهاالرجالعلىالحكمننفذباخوسببادةالخفالا

تكاناتهموهمنسااعدهواالذينومامرهننيأالسرأتءاباالىالمجلىديالرميئ

غلطاريمتفاذابثاهـمابهالمثلانلهامراتهقاضيالزوجانثأليقولتونافيبما
ديمياكاتاولماكانكايقلخانتاذاباالعدامعليهاخكماكرئناولتواذاحهاا
عليهغكموحاكهفاوففهالمكيدةفياشئركانهاناحدمالحظوخاثالمجلىيدالم

انهصتىالعبودبئمنيخلصالواالقاتهجبدواماالسؤابطصلطةوتدومبالمش

بيوتاصكاباالوألدمجتأالبماتومصايهلسلطةضاضعيظلقضاذاهجاذا

البنهانفعهزوجهابرتخفعوريثسيطرةتحتيمونبلأدآلحرةيمونفالامرائهاما
خصوصوعبندشهسعنعبارروهيةاالولمطإقرونافيالثروةكانثلمكال

المحتمناالشالمالثربويقطعمعناالدراهمعلىبعددل7الذياللننل



فدانانمساحتياارضعيىندلعندهمارثدفظةالنباالرثئتقلأيمناالرضىأن
اعتارعادهقبلواانالروهانيونببثولموحدبقةبيتءالنصافييماننينالموحو

كانواواليضواالراضىوالعجيىشةطلماثادحقوضعئذوعندلهصاجألحقلالمالك
االصتعالوسهاالستعاليبرااالنتفاعحقبانهنهيعرفي

عالدبونوالعقوالمرأهمواواالثاثالحاجماتهنثيصيتاولانالحقلهذأصارثم

عينتهاالتيالصورهعلىيمدكأنشيئآيملكانارادهنعلىومجباالتهناعوحقوق
ارطببمنخسةاماماالخيخعإبماصفقةتجريمثأليهفواليكالصادة
تعادلالميزانحذافيامخاسامنةقطبيديهالميزانتيمسادسوممممجمععننإينو
بموجبليعذاويقوليدهالجاخمحهضبذاعأوصيوائاهزافاذاكانالجغثمن
نزآصوزونالمواساتابهذاتعضهااروهانمطقانونا

افىالمببعءبديمنفونفمماروايدالىيدمنالماثلقلاسهلطرقاابتدعرا
هذانوتبهكتماااللمثلمقتنيبمونبلرحمحاتمليتمالثالالطرقوهذهالمبتاع
لهرحمثاتاوكانكاالحقوقنغىعوالاكغ

منبثيبوصلموأذاءاللميتبعدهاهالكهيعلأنفيالحقالمالثولداحب
وكانوصيهيمبارراثةنظامريغأنارادواذاوتشاوالثهميقتالقبيلهذا

نعالبغفيمتكفةمورةعلىأصحطواثميآلطوزهئاأالهةتجلىامافلذلكمجري
بوصيةايمفوتابانطالاانتتلهريثأومجحلهانبريدلمنله01المالكيبع

كركالوانيئلمنيوصياناالولىالقرونلخافىالماكءلحاحبمجقكانهسطوره
اوالدهنواعدبوصوأانعلىبالتدريراالسرء6باالقضاةكراثمالوالدهبعآث

االرثمنقتماولديالصفاخذوتهصفىهنمبض
الثعوبكسائراصرمبدفيالرومانعندإبمنعثرةاالئنتاارصاياارأح

فيصيجرىجيلانخاياالجدادضاداتلىيجرونبلكانوابةيهتواغالقديمة
محعثر054شةحوالىسنتوقدالسالفالجيلجرىبمشوهرنهتشان

عثراالثنتيشربعةهذكانتالحجرمنرحةثشقيأتنيكتبودثراختخبين
النصفاثحبمثلىاسجافلقنيناالومايقطعةثديدةمرجزةماحأثئتلوحة

وعرعلىيةمحراتنالاذاالساحريعاقبالثريتهذهنجوجبلهوضعالذىبرىبرا
اذاندنعديهمايودلمالنيىالمديننيالقانونهذاحوايكجارهبفلةحقله

اوحصائاجمباطصورعنالسناوالمرضىعافهاذاءاالقضالىرايرخجفعلم
963
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51وزنهاصالصلبسيوراوئناليربطهعليههايوتلمفاذايهمعاثالثينوجملمحفة

المديارطعاةانتعددوااذاوللدائنبناليبرهرورانجمايبنعهبوماصتبنبعدولبرة

كؤاالثنتيثريعةكانتشيئرونفالاكثيراوقلبآلمنهواقطهاذاغبئوالاربم
قرونارتبعدبستظهرونهاسالمدابىفياالوالدكالتهباسنيالروهإتقنينامنغرحة
وضعهامن

صىاالثفاقايمارومايخالقفانونابموججهذايمنيالطادعاوفياالشارات
يرضىاتالرومانبةالمحكةحكماخذالجكفاليمنياالرثمالشراهعالبمائلفي

الغادةجهائقفياشاراتيبعضيقوموهبهاتيلفظانعلمجببلقضيةاالنان

بيدالمدعطيمكه2بثيطالبةفدباالشاراتتمثيايامجريالمحكةأماملقامقفيةوص
اذأهامجريهاكوالحائطحذاعلىبحجرمرنيرجمارهلىحائطهرغجارفىلالتجاج

ثمبارظتانانيريدنهمابايدجهساكاالخصكالنياحذحقلمايهحةفياناتخلفا
فانانالرومايحقوقبموجبليالحقلهذاباناصرحههمايقولصويفترقان

يذهباانالقاضييأصومالهيتا9يخهليفصلالحقلكانألىالقاضيمحكةباممادعواة
بضعالمحاصدفيظرالحاضرينشهودااهامطريقفهذااذهبالهاقأئالالحقلىالى
ارجعاالثهياحردالفيقولجمهمأذطالىرمزذلكوفيذهباخالساكاواتخ

والزابممنهدوةالخصميئنفيقدمصالحقلالىذةااخهماالىاشارةبذلكو
ارومانيوتللمشاحمينالقاضيضعوعندئذثىالدصتبدأوهكمذاقلثارةأ

قاتملوتنجالمادياتانظارهمتجتيقعهاغيرفهمالمجضونالقديمةاثعوبكاش
يرىالالذي

نهافرالمحالغابةوهناالحمنالقديمةلاالشهذهيحصثرنالرومانؤلقدكان

معناعنبالمجثايهتماتدونإقانونانصيطيحالتالدينفيهمكاءإقضاافي

اتقضايامفييةالجارالحمومننفبذهئفيالمبالضتجبمقدسدشورصانوعند
قضبتهيخسرهدعاايرادفيالمحوىصاحبلطشفاذاحقبمونالسانبهمايفوهص

يوردماالتىالصورةيموتانيجبكرمهلهقطعالنهجارعلىقفيتهرجلاقامواذا
لهالمجكميجمربكةعنهااسغاضىفاذاثلألتجردصيةحاويمكةامام

أمرركثيرةنيالنريبارفاقسبيلللروهانيينبخامالمالقهاعلىالمراسيمهذواحترام
ارادومتىليهاسلطةمنمحررارلدمرأتثاإلثابتهاباعاذااالبانئقولفالشريعة

لخربرفيبمبيعهقكالاوهذايةامراتثالثببيعهابنهتحربرروماني
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ولماالعدوتخومعلىبهايناديفاديرصلانمجربةءالبداقبلفقفيالعثريعةوكانت
ياتيكعراالدرفيتهئماالذىكانتابيرملكوسبيرعلىالحربنافىاىرؤيةأرادت
كاناربيروسرعايااحديتاعانتالممطدابهذهللقيامنيةاروهالحكومةرأت
باإلدهنارخممئااكجالحقلهذابانفاوممواروميةهنحقاذالجندبةمناالتقينمن

حمغنلإونالروماوكانعلنلمربفياويدعوحربةفيهابلتطدياكابيروريح
كريةلةفضيدسةالمحراميمانباطآليحتقدونالفيةإالم

ناقصةهوجزةبعدوخحتالتيلشراخطرحةعثمرةاالثنتيثريعةكانتالفقبما
هذخلفنيالموضوعةالقعاجنهنتانونفيلهاالحلرةكفمائلتعرفىنتف

اضتهروااخاصبعضيبرأ8االخلىالىجمدانمبعةالعادهالصعبةكانتالأالص

احباراوفدهاقناصلومنهماالعتباراكلتوكانواالحقوقهسائلفيبمرفتهم

لهذهيمونالثالعادةوهنالعقالروبةاجوفتاوجمبمولركتابةمءآرايكتبون
زادوفدلحرمةتبارواالمننبجعلىءحأطعاجمهااالنةوقصانبةاالجمو
جملقانوناءباصتكونانوقررهاطء9هوسبعضعينبانطىاجراصاوراال

ألقواعدالجديدةيضحونالمشرعرنالفقهااوالحقوقءوعالعآلالحقوقصارحذاوعلىبه

الفقه3ثقثابذساريةصبصاالتي
المقدسةينفذقواعدالحقوقاعحاعنصبالىوميةرفيالحالدعتالقاضيمرا

القناكلكالخواذالحقوقمجقاناومحكةضوكلثرنيديراأنفقطالقاضيو8اوالقنصل
فيكانالقضاةالىقوقاطفيبالنظرالمادنييهبرنفهمالجويمقبقيادهيعنرن
وجمىار2اخيينبينتحدثاقياالمائلنياحدهمايفصلاالفلغلىحاكانفاضيانروية

قاضييروانبواالجاوطنيينبينننشأاليحالدعاويفياآلخربنظروالمذينهقاضي
ئيارفيمحكةاماماليحاتجالغربالنمحكتانومناكمانبأال

ممطماماينراهعلىالقضاياالنيالمطلقةلمطالىمنلهالمابالنظرالقاضنانوهذان

نلوطاالترضحلمينالروماالمئرأخالنبقانوناذتبمنلماالجانبقاضيانبل
عنددخولهفهويمخبةتءواصنةءالقضانيهنصبهيتولىفاضصكانولماوهانيينالي

القاضيامراالسهذأيهونومأالحفياتباعهاينوكطالتيالقواعلىيخهيينالرأ
لقانونفالفاقانوآيسنانلخلفهيخقنونهةيسقطءالقأمدةمائنترعندسنةبعدو

االوامومنتاسلعنمدربماقاضمجتفظصانالعادجرتوكناحدةجملةلحفه

اقاضياأوامواتجهعتوفيياداتزنضابهاابضيفوالتبديالتبعضفبهافيدخل
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فانونموجعلهاكهالقاضيةءبراالثافيالقرتنيهاردناالهبراطوراثأثمفروئا
االجرأهري

نمتباقينقاعدوضحتاالخرىعناحدأهاانشفمكمحكتانهناككانواذ

ينأوطلمافيالمدبخةقاضيعايهـابهريقيااقيبئغرامحرامنتألفمختافانوقانونان
لفئاءاالجمانبفاضيعلبهايجريالتيالقواعوومنالمديةحمقوقأيالمديةالحضق
هذهأعدلانذأكاذالقومفادركروههعنالريبةالعوبايالناسحقوق

ينارحلحقوقاناالبخبيةالحقوقضياافجمالباالواالواعقاوابسطهاالحقوقنيسالصا

اهابربريةوقهاعدخثونهفيالرومانكانءفلماعنخصورهقوأعدعنإأخوذا

بالدمنناساوعاداتاتجارعاداتالعكىلىاساسيانناالجانباباسأحقوق

وافرهااالياموربكراخذتطنهوووهمةشافمنصالمةعاداتويررمجةنزراخنالفة
ءفقدجامفلالفةفالقديمةالحقوقفكانتيمالقومىراوقروتاكيهرهاالخنبار

مذاوكلظالمةعياساطئغضهالذيهواصعإااتىثالنالروهانيةاالهثالبعضفي
يربالدربلغواحتىاددلمباحمجكونوالقديمالقانونوقلمارطنينخاهانشأ
مجتفيعييبهرياالجانبقاضيكاناتيااقهاعداقساوطنثيئفيينفذواان

اناالفقعلالذكورهنآرباالرثتأنةيةوهانيالىالقانونانذالثلا

ياتالقديمالقانونيقفيواالرثفييثآكنانإصاشاناالقاربدعاي2القا
أتجاعبانهجمنيالقاضيفاعؤفالمبغنيباالحتفالقاماذااالمالمثحاحبالمرهالجمهون

أتزىوانتماكأيمدحتىالملكعايدهبخعوانايتاعهماثمنالباخينقدان
خهاوأبصاالمدأيةالحقوقعلىتغلبتاالجانبعقوق

فاصدرخاصيةاالمبراطركدءعلىالرومانيةاطقوقنثئتاالمطرنوثالض

راالمبراحلتصدرشدرسائلهذنتكاللرائجاالوامرأمنبهبرلجراطرهآالنطونبرن4اال
اقفائياكالحاالبهذاالقيامكلساعدميمآراصطلعيستفلعونالذينينالموظعنتاجوا
حسنتمنزمناثالثالقرنأوائلفيالمثرعينبعضوظلعندهمالمتشرعيتمناناس

هاوجدوهولمجعونالحقرقنيالجديدةالفرايخنيخوناالمبراطرهمنتصاةاوسيرتهم

اسماافطيميرايهمتانانبولىومردسينواوبينخينباأشهرهممنتدئماهنها
بعدمأنيةالرقوق

التديمةالرومانيةالحتوقببئوببنيابهالثاثاثاالقرنفينظاقىاالحقوقوهذ

اإليأرفالضظافإلمتشرعونفاتبمىءالضعفاترحميمنلمالقديمةاذاالحيالمنبحال



اتأيحرايولدمنطجحىالحربةانالىوزجمهنهماقيينالرسماوال
صيدمنحنىانعافهيطبانيبديحقانهارأولذلكالطيعخالفةالعبودية

هايظلمهنارلدحمواكنكاالقايلعقابيعاقبانمجبعبدهفنلاذاهذاوان
يخهواجرفانونتبقةاطفيوهررصطوااقانونبابعدهسصهوالذيدالجإلتقائزناوهذأ

المعروفئرابالفانوناشفيهببشلماوافالناسكافةامقلابهماياصرنحوفةالفاء
االهبرامطوريةبالديهمحىالذيالرومافيالقانونفإشرحةعثرةاالتتيبقانون
ومانالرءفدماهوقانونفوانيننابلداخألفيبعضهأببرحالنالقانونبألذاكزنأطواسرها

عفالمأثورةالحمثالعلىفيهوفيديمةالةالثحوبجمغعاداتمجبوضع
الرومالمجنءافقهاواءالحميتاناسحتياواصمزلمجاذالثصخاسيوناناءح

بالطوقروتا

النصرانية

هدددانسلمنالمغونيتظراالسأئيبونكانمالساكعليهالمجتعليم
ترتالكادالجليلايهاالشمالمنصغرةالبئفيصرةانفيصسىفظيروكلصألم

ايغالماريمهفاناعهفمابابخارهتحترتوضنعةعرهانولدهيهوديةباضها

نعرتيناوالخلصوأربالسنددممطكاالمقدسبتبالىادصوحالماكيفونالمحوح

فقدالعالمفينثرتهاالتيالجديدإتاليماماينبينانأاديكنيالمجةالديانة
وبمركجوارحلثكلمنالهكاربتحبانكقالبالمحبةالاالمجاوصى
كهارصنيئهاتيننيداخلةءاالنبياوتعاليماثريعةتئبماعتحبكافرببك
واانيمةعلىمجعلعادبينأدتهقضىوهتىمالبرواسعامحبةاراجبؤن

فغاذهباوالاتباعهبدبرلمنالمغيقولوالراةوكهاالعطايققماوالجياع
الماعالرجلهواعواالغنيطئريفونيعتبرالقدماهـولفدكانللفقراوادفعهمالك

غيرمجبالنيهوالضاعاربئفاصجالمج4جمامنذهعنانغيراالسمهذأاناال
لمحبمرادفبالالتينيةعواالحاننفعمفيوالسعطالخبرمحبةهواظبرلفي

االحساننيلمجهالمجوضعخسنفعلةمرادنةمحبلفظةوغدتايتوىاساص

والسنبالعينالعينيلبانهعرفتمفقالاالنئفامنيالقديملطاالمراثالنعديممنبدال
اجوالوهاالبسرلهنقدهماااليمنضكمعلىاحدضربماذا3فانولاآلنامايالن

باكواوبغضينكممنخالخيافحلوااكماعماجوابمفاقولانااهاعدبموابغفرابكمقر
اظالمبنواالعادلبنعلىالمطرينزلالذيءالسمافيالذيابيمابضااابموبضطهدونملمن
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يرفونالفانهمياربعنهماعففقاللجادديهاستغفرالصيبعلىوهوالمغانحتى
كأفاعلونهام

االنسانيةاجلمنبلاحدشحباجملمنالوهاتقاطهاباصالمغاحب

حتيالقديمةاالديانكانتولقدتهااما40سوافكلهماالئخاصببنينقطوماها
نفعهتحدةأندونثمينبمنزاحتفاخئهبعنايةفيوبهيحتفظشعبديناسرائنلدبن

االصمجمغوئمياااداذهبىالالينهالمغفقالآخرشحتاتبليضهفي
ببقأثألبقرلهنيةالنصرالمساوأةنعليموفررالحعاريينأحدبولسقامذاكبدو
والعجدوالبرابرهوالقاوالطرونواليهودوالرومبقأكاآخرونوالاوون
كاكلافياهوالممجاصغفقدأحرار

عاعلفةابمجمران11ونينظروأصاناالشانتعليةالثرأنالىيذهبرنالقدمادكان
يمدكهعاتنأزللممنثألكاحمواتايموتلهمفانللفقراهطوبىلالمغفقالثريفة

واللهسبدوالمديتةالىمدينةمنيتنقلىكانابضئاهواتحتىممليتايذايمونال

لماظبسونوالكونلماتأالتقلقهالميقرللمحستقبىكانطونتتالميذماكانوعندبد
المماويءافمانهذاتحعديعوالنزرعالفوءصماالىفيالطيورالىبانظاحالقما
1زقهابريمفل

يتنازعونتاديذكانبادظمةءاالزدرافييمثتدوانوالضمجنقرأنالميهيفعلى

النغيميحنرمالذيهواعطكمانفقالءماامافياالولالمفاملهبمونفنيومذات
بولرالقديىخليفةهواليومالمالبابازالوماكهيرئفعيسقطنيسقطيزخمن
ساياكوالمرالمابمناليهيحدبانيؤثرالمغكانالمولىضدمةبخادميدى

ماخهمركانالناسعامةمن4ارواخارومينوالمحرالضحافبلواالوالد

كهفلوبموايهوالفوانا
نظناللهيمشيؤسىاالرضالىجماةاتبقولجاكاناللهملكوت

الناصرهيسوعدابارالههذهصيبماعلىصلبكتبتموعندمالثفيطامعانههاعداو
فيليىمدكوقيباننفادجصرحفقديقعدماخالفوهذاكانكأايهحداماك

اذاكانطسألهمنواجابءالراجصعوالتالحكوايقابءبيىنلماالرضهذا
المميمرضيولذالتهثهمادوأصرأقيأقيصرهاادغيترلهنيينالروبةالجزاداهـمجب

إلمجنمعاحالحالثوبمياثانضهتهذيبعلىومملاموجودرتجا
يقدمانلهبقتضىال3وتهللوغاهآلويموناللهبمرضاةالمجىيفوزانوالصل
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االربابعبداواليهعدالفريسيونفعلكاالشريعةرحمتماحدعندبقفالنذورو

جماعالميمكةبالحقيقةوبالفكراباميعبدونبنالحقيقيالجعبدينفاندالقديمة
دكاملفانهالحواتفيالذيأبكممثلمليئلألكونهثوممياجمهما

ثروايبانيمالمحولملتفينالذينكانواحوارئاعمثراالثنيالىعهدالحواريون

الىودعواالقدسمعظمهمهكنالمرسلينبالحهاربينفدعهاباسهااالمنيبتعايى
االسرائيإلنمناالولإمصرةاكاناليهوديةارضفيدبنهم

الشرقامماليالدينهذانعاليميحملوخفبالصرانيةدانمناولساولوكان
بلالدوالمرىآسيافياليؤانبةالمدنيطوفإجاتهاتحنذالذياالسمهوبولىأفقفى
أالخرىأالتمءابخابلفقطاالمرائييينالالجدبدالدبنالىداعيناومكدونيةاليونان

يدمثهاممافأمقدعاوارعودالمحالفاتجمكنينبعييمألمسدونةفياسفائاذكنتم
انحاجمةمنيعدولمواحدخهماشمبحماليطونجظرالثعبينبينيميزالهوالنهجا

فدموسىيعةصنبذتهاشالتياالخرىاالممفانالنصرانبةتجلحتىاسائيلئاالمريمون
ولذابواسالقدبىبمنعهوتزاجاالوحذاابخثريعةبففلينهافيمائقاربت

أالمرسولمي

بهغفيتنصركحيرونثمالصغرىاشيابونانمنسدءباديمرانمةونالمنكان
بونانأهنهونفةاايفرومهفيالمجنةرالطائفةيلطوزمناقىبرىالمدن

جةتهأملكوثيبهألبقولهجابذلكهابثرنحوعلىءببطاوالألمغدينفانتثر
فتؤويالقولجمغمناطولخاتمنهاتيتمذاوخاجوبأصغرفيرالخردلمن
كأظياالىالسماريو

بهاعةالصالةمجتمحونقىوهاالبالدالتيجميعنيألمجيونكاناالصليةكنيسة
آلخراتذكارثتراكيتناورنهاباالحمةوالسريءبالعثاولالحتفالالمولىامادجوانثاد
المجلىابميسةاجتماعاتهروتبييحطة

يانونواالخوةصاملةابعفبعضهمواحدةنيكنيةججونابعاملانالعادةوش
ارهباتهمياحراتاالمرجماوكثروالمرضىراةالةاالراملعلىينفتحعابالعطايا
تولمالآخرونوالديخنةوضإفرباهونيقيوالطائفةشومرنيديرونالقدماهذلكومعنى

نبةالكاعمالكثرتثمبمالملألحظونالعثمامسةبدصناوكاالطانفةلركءانيالنظر

الطائنةوظائفيابظرفيالمكلفبنجماعةاحداهافؤخينالىالمسيحبينعوادانتعمحئ
زالعالنيينالعاهةهنيونحموهمرالموبهوهمالبافونالربمةكلىاياكهنعترجاللموسص
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كورنوكنيسةكنيسةظاكيةابهيسةيقورنهنقككخيسةمدينةلكلكات

االعتقادخايربطجثكانالمشححمنيسةوواحدكنيسةالحقيقةفيالهاروية
ةاظاصاالزاهـاماسواهدونهعيولأفىهوكانثوليمااوالعاهعتقادفاالواحدبايمان

اشكالطواوهامبانهاعليهايحمقفواالطادالهرطقات
ءلهوسوصارالمجبنعدمقدسئاالقديمالحهدإيالهيعندالمقدسأيمابوبتي
بةاالرناجيلفاالالجديدهدااوحمتألاواحدمصحففىأكنيسةامتبماخرىكتب

زهألمثرتافتذكريهالمركلوائالماسااهنلبماوالبتارةحبأصياةصن
االولثدالجمىالىيرنالحواراارسلرصائلالرسلورمائلالعالمفيالبشارة

أفىيعحناالقديراوحاهمالمموالجلياناواالمجلىيوخااقدبىايارولبيوأالبوبم

التيكانتاالنةوبايونايةالجديدثدالهإتكتااختجيهبتامميافيكناشالبع
أنرأزبتاقيمنجميينكخيرابينأخشراوفدالثافيالقرناواخرالىنصيمالملض

المزورههماوولالكنيسةفرفضتهامقدصة

لأال4اكعاايهوداانفرهاظهومنذةغالمالديانةافطهدتضطهاداتاال

االولالثهبداتينالقديىاوراصلبالىبالدثمفياروهانيالحاكمااضطر
هفإصرانيةاعلىاالضطهادوخثمنهيقتلواوكابولىالقديىطبىنياواشتد

هيترازيريىاوهعبالنالشرقأديانجميعمعنوافاقونالبممرفانعانالى
اللهعدهاهـناناالارباجمهمخالروهانيةباالديانيعضفونالصالحةءانوةوالربة

فيالممعلىدتاقياىاككلالجريمةانبلالقديمرةضاابرداتبافىيزدرونءبكانواأ
ئىافكوريحرفواانربديعبرحاالهبراطوعبأدةبابونانهئمكانهاوممانيينالىنظرفي

4روهـربةمذج

يهييقاكلاقبضبا3رأنروخوالتهمافىأواصركأاصارةاالمناصدرءخيروقد
علىيدلتائاراجانإراالجمرأحالىاجافيوايأوكانبلينوقدكنبامهبا

نمارىبانهمصوااخنخاآلنجريتقالالمجيونجمهاالكانالتيالطربقة
الوالىعليهمأعب1اقرفاذاجمييناذاكانوااعاصألهماقيوهواآلتيةالطريقةعلى
3شكلطيانمقتنعامعاليماالعدامبةعقوأنفذاصروأفانبالقتلاباهماحمددوثالثةثانية
بةالعقوقانطاعتموالديدعادهموانفظاعتهماكانتبهيعئرقونالذي

نماريباخهمفابمرواامحابهاءباسماتذبىيمتبحمثيرينالىالمبهوىوقديهت
دهحالاظريالمجوراوقداهاصهماسماكطبمرتالذبناالربابعلىالعالكرروا
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اكراباامنانيقالوغالمشواانهمبلاالربابتمادليمعادبهاتيت
هاجريمبانجبؤنهئمءانهاوكنمارىباخهماخرفوامنوهنهماطقيقنينصارىاك

انهعلىاجاعادةعلىكلساكطلوعفبلأيامبعفىتجراأنهمفيخصورانوخطأم
يمةجربارالعلىااليماناتنخبينهموتعاحدوالهكرامأاالناشيداثادوسكلىرب
علىقوفالرةاخروانورائتايوفوابعيودواوالسيفتلوأوالالبسركانعلىبل

االثميعلىاقفأافييد4ا3شهقيخاددعوهاقينابمرأتيناأعذبانالحقمة
فبهابالنميخنةخراهناالماكان
كانوأجرىالدنانيالعامةاناال1المفطدةممباطكومهفقدكانتهذاحكلى

بافيغيرارآخرالمماونسلىالذينهوسخقونبطتايمرنوايمسينااخطهادكر
غضبالطالمعلىيجلبارومانديهلمالمجينالمراجعانيرونوباباالرهتضقرهو

راصالذيافهمهيشفونووبالحتجاعةتحطوقماذاقوماتعضتاأالربابهذ
3ومطاردخجنالميسعنابكثعلىمالحهصوالثحبسودالفىيالنصارىره15

فيداالضطماسافنالههونصففرنيئلخافىفيالمغجنهناوفهلكالشمهداهـ

نيون2فاروطبتةوجنىسنمنصالهاكونكانوعرضهاالرومانيةالتىطول

هااكثيرمجرنرنويصلبونواالقونبواسديسللجرىاعنافهماكاتضربونتاالى
المماحمفيالثافةاالعالالىجهمببعونعليهمابقواواذاشههمسرةالالوحوشيلقون
فنينوعصمن3الهالعوسائلامجادصارىاكعقابفينببالةاهاءاكخيرا
هدقفياومجسنيمإواضذانبعدنالميشاخلى771نيمفيونعتالتيظمىااالمقتلة

علىكراسياجمدوعثجائقشاأوالتماوصاتمزقشاثعالحيراناتناخذتبنمهاالمىضيق
ذهعلىتعذباتنبالندااهـ12منفياةاومتواذبالنارحاحديدهن

غفانرثوامامووضعوهاشبهةفىجعلىهارهالصو

يرووانهواتابإابىغتالذيبذباارهذابسرياقرنوناهـمجنبم
ايءثداأباأفهمايحونولذالثكانواجاحىفيعاطيادثاالسالىوصيلةفيه

الىأظربخهمتدورالىوندظراكانواانبلشهادةتا3وعقرنإجمهباالااليود
فبرحواواتابمواانخارارنفيظافراالمصارعجمماخونيرواالولميهابااللهشال

ئتاحدماكالتيرآوبمفيلمواتجقيايمالمإلاوهعافواعياداالشهدبعيديحتفلولتاليهيم
انيةوا6ونعهدنيرعلىاالولىضهدوامراتانالميانضيسةاقيئقول11
303ميئديوحمتعهدعلى

73



93

تهوعقووتعذلبهواشنطافهتوينهويهفيةفحةبمبءالهداداتعذبيحضرون

حتىوتظءالثهداأصالإحنتصرةبالعطاكةاخمارهالىخاباتايموهذ
زهاحرالذيلمحجدرددةاالومااقتاهاافىالمحالاشمنالبعيدةالطوائفبين

هثالهعلىالجريفيالتريخبالىاعيةالصحيحبااليمانالمعترفون

بالحكمإطالبواوباقسهمرهمايعبواانالمجمينمنبارتالشهادةحبحداولقد
خبمءنجامنألمسيمبعضعلىالقبضءبالتهايومآسياذاتحكامراحمفوامعليه

ثمبعضافقتلغضالىاليفاستثاطخاكتهماليهاطالبينحكةيتقدمونالمدينةمحنصرة
فثلىالموتعلىكخعرآتحرصونكنغاناالسافلىإجماامواارلأللمقايناآلخروحلرد
فيهاوبقلبونالمعايدمحلونيئالمبعضوكانءعئقيوصبالتسعمفبورعندع
مراتاممضيسةتمغأنالحالقضتحتىنقونيانممنثقةيهونحاعلىاالرباباصام
ةالهاتليلىافمالىتعرض

بدفنونفاخذواالموقىاحراقفيةقداالعادةجعرونالمييونكانسمباندإ

واذكانتنبورالىاناحتاصكفانفيايمفنوانبحديىنهاوفيكاليهيمرتام
التيكانتالرخوهاالرضفيواوحفراالرضتحتارونالمصعنزلجذاالنيةخكاالرشا

وهامحتمراتاصيرفيالمحميرنوهناككانارضيوغرحبلةاودهاليزعاجياقاخروهبة

الرضاتحتمحارتيدةجمددهاليزفهيحتفركجيلاواذاخذصوتايدفنونواجزاططول

وميالننابوليفيكانالدياميىهذهثلالديامبىحمرهاارضيةمديةنالىمع
هناربمنيهافراوااالناافيمحصوفدروميةاهيىدياشهرهااناالواالعندرية

جدبدفرعأأاالرضتحتالمدفىنالعالمهذاباكشافوالنعرافيةواكتاباتالقبرر
اتاناثوهديقدالصرايةواآلثارا5صتاباتعلموحوالتاريحيةلومالعوعنرمن

وهيىاالقلياواحدهضاهدتملدكنهاومحورلمجطةبريرمخقوشةالديايسفيالمدافن

نتصمسيحزروهواعااايالىاوالصالةفييينالمسمنالمؤنيبئصوران10
الذينوالموخنالثهداةالقديينخثدفنواوفيهابالمعابداتبهالقاعاثهذنض

امحاهااكسيراراالاضاولسمةيالونصوكاراجوارمفييدفنواانفياءر
القياماالرضبةاكضائىهذالىاثافاقرنااتاااللفيرونيبئالمس

عايهمالطلبمنللفراراوبصلوأتهم

قسظنطين

نيالثأتضعافبحييئوأدلمحياااللالنالقرنانمضيالنعرانيةنغلب
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بخيونمنالعحدنالمعتضبيدالهاحملةواألسوفةنرمهووالرومانيةيةراالمبراخو

اتحقوجودئنكرإيئالعابقةاوانزخىوفدىاكبىبالمدنإإسكارافي

يشوسكلهكرارجاانهفالالمسيحعلىالقياصرهتاريخفييرطملماالثانيانقرنفيينونسو
الجديدتالدتبامربنونواالددا4ءاالغنيااخذولماروهيةنسبيناالضطرابيلتى

اواذلةوةقرادتانهاالنهصفيوالبهزلغاالمنذللثكنلم
اثياعهااآلخرةكثرنيالجاههذعنالجزاوكدخهصبانلمالهاهذالماكينالنعراية

فقدكانتهابعثتبموافوخبلاننتنارمادونداتاالضطغتحلولمبهابالتديناقائلونوا
ينتشرالنحرافيةالىاالهداهـضقدوحيينإبذرداهالثغدمانيقرلنالمشجون

اواثلتجاومانعظافقرأاينالاكبرىاتاالالربينالثكاإاقرناخالل

باسرهصيحئانيةااليوباللغةئيهمالتيدالبافىايهالثرقجاوفداالاراجالقرن
اقدياتامصاففيةخيماثخجتبهبنطنطينراحاوراالأانةهيافىكانت

وشعاريىأاشارهعالمحوضعراالثساحمهمحريراصواالزراثزولما
دينهمابثعائربقومواانالخمارىخمحرانيةالخغلهلهتبتيمالنيلمبةالةوكانتحالمه
مذاوخاارجاعينطفذاتآ313سنةدرطاصرهتااحدميعارضهاندون
تنيحااصأقةدتجراستتراهكتناةارتاقديمانالدتعنيزلأ

ونقردهقيتاطةلميباامناسحمارخردتهعلىلىك9الحبراالعظمبالقبيالقباالعلىكان
كاأحرانيةخيسةيمالقطنطييةديةفيأصااوقدساربىرةعليهاصنقرسق
ادبمةذدنمراصعبامنيهترنكاننصفىومتالغابةهلهذاتذكارذااثأ

االهبراحإلريةفيالىير

إدصااليخمانالمالتياالزمانافيحتىالمسححيبناللفييخطراكنيةلنظي
اوررأاال7حالفااساقفيماصجاضطسادبطلخذويةربراطوااليقلبوايهانان

ألىعليهابقينالتيالصورةلىفطعيةبصورهجحيةالىاكنيسةحالةانتخامىاوعنده

لهاالنابينيحيينالىعلىويحمالحاضرةفيبقيماسقفهديةفصارجمذايومنا
ابرشياتاننةالرويةراإقطاراالفيكانابرشيةسقفالاظاخحةاالرضصو

يخيريناالساففةكاناجلىهنالذيالمجبهروهذامدنمنافيماقدرعلىواساففة

مدنفىايمىاوعلىالمدنضددحجثكثراابطايوفيالشرقفيصغيرهواالبرشنات
الجنبماتابرثاعلىماومعفمهاابرضية031سوىوالبيرننهالرينبينيمنلمفانهياغا
ةالءةاهاطة
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رئيىدبهالمركزاسقفاالحمةاضفوحميكخائيةمقاحفعةاليةصاجمى
تلكفياالساففةارقىبانهبضنيمدنةاعظمامقفالىبنظرهاكثيرااالساقنة
إنةواالسيةاالسبهدرةيماانطقدسافياثباةادثيالمدنفةاساةكانءاالرجما

الكنبسةفياالعظمسالرثوقرروميةاصقفاباااعهموفهوبالبطاكةرنإد
خاكةخءاوالاحرىاةاافينيماالعبرىةالدنيالمجااختةأااتمرنااذءوفي

االوفىالمرةشاطيقطاد433سةوفيكهتهانوايامنةإااسازفةنيهايجضح
هنرجمآل813لحفرالصفرىاميافينيقيةضةمدالىاالرضاحلنعادبيأجمط

الذينكثوالبايمأناالضرافاوأنثرهـهوتةالماالمائلفيتافوالجسةالرجال

كخبثماحلىتداسصفيايومافىلمونهيلجونالأزالومانيقيةؤانونلره
العامالمهعياجمعفيماتجلتاقياالمولىارادةتمشلانامماثمىاةعاالىربراطواال
شربعةالجااخئقررهاالتيالقراراتتوالاالنيالمصالمجمعهرحذاكان
جمرعمناتيتأوالضاعداوالقوانعنوسرمابهالمجلواانةةقاطجينالمعلىمجب
ةثاالأجنالقوااتواضدارز

فييخالفوتحدةهلرألمحيحييبيناالفيالقرننذتأالمراطقةالماألحدة

يعلنوالجدفياالصاففةابئ01ايهثيرخيسةااءانجاتاالعظمالسواداراخبم
نيحزجرتابىواذاهالىجرععلىبتدعويمرهواباطلالجديدصباتبالاألمميى
يروتفالنهدصعكىيخعرنيةاعوانمالدعةاحبلمجتجيقوفدالمجحيةارحمد

نتأتخاومن2اآلران3بامجحعتجاحيدينونبظلونو4عإعماياففرهارجوع
االرثوبمىاممنببرأىنضعاةاجمنصحالاببئوينبيدةافدوالفننصداواتا

لماولمكنخابةأمبأاالينهماننازحمالمدينئموهفطخحافاصالمسيمتواذبم
اآلراهـبعضفينهموالمخالفيننابسنالنزاعاحالعاصيحيهااللالداجمت

اميةحروبهنهلمثبمااصحفىلمالحمدةاد1اخطالى

االذيمامنبداناسعلىمحرواابانرةبينهدااذاكفيدعاجمغتنتدوجمع
الشيثارصافهمخاولةمنالعادةفيالبدعتاكأتدوقدادلناسينوالفطا
المشحضاكأاآلبتهاانهذحهـبهفنالبإلعجمبعافوىيوساربدعةوكانتامحدا
ومذعامةالثرقبلالدفيانذثرمذبنبتبلبعهالنيتيالمجحذيمثلههوويش
يسةفطالكنصلطةبايستأثرايهميينهمنازعونيتواآلريوصيونئوليكاظلالهدذاك

زنومضىالخالفالحزبءزممايذجانآياجبحبىوينئوبحزلاالقوىوالحزب
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ئقوىكانتريوسيةاالانثماطرةاالمبمامنعدةاقوتحزبوتيييينربالمهاضوا
السافشهمصاخدخبالمذابهووتمذهريةراحاواالنيالبرادضلءرجمح

تيعاالمذهبهذاعلىقضواحتىصنةمائتيزهاثولكافقضى

يةاالهبراطوراياماواخر
السادسةفيصفلنهمافلت83سنةناعاختهافطظيناضرالجنهدذجلما

يدعلىررباالصغرىاسيااقاصيبصيبهجمراحفوراالنجعلهبمليئاصعهرمن
المقدستابايملوتالمزاهيرويندءضهدافبراالىالهوبهفبحثهيحيينفسيسين

الرومءلمغاتحبيدرسأفاثاالصتانةالىقدومبالهرخصضبولماالبما
دروسهاتموافصرانيةعنننهحانصرفتاالفالطوذجنالفالسفةباحدواولوفالسفتهم

واخذعلئاالقديمالديناثياعنانهإجاهرثمارزيىاسارهحبدفيهاوتعلمآثناني
بايرتدونالمعفاباباالرخبادةيحتفل

رقسطنطينبراطولالبمنلمواذيةرراالمبرأطرةاالسمنححآبتيمناخرجولبنكان
ياغاجشعلىفائذابهبعتقجصروباسحميلتيهانعلىاساجمعاغيرعذيرثهوارث
منبةهقرططااللمايخيننخابةتتوجاإإلداهذهضاجمتفدةالبراجمينتصأ53ه

فمرفإدفةادرسافىتهأعرفتاباطربرةلجرلنأجمنواذتونامدينة

إراةاصثاميرةسيرةنلووطرنونفهبربضوالصأالنراكرصناعةلمنهفيبطولهءسا
أبرابرةاوالنرصاتنأوهاالىاثماةمنصفيرجيقفيااللمانعلىحملذللثلهتمنا

افاكركبوسقراشورغمدينةهناقربباسهلفيالثانيةاطلةفيالظفرلهبميب
وجلاخرىسنينإلثثغاليافيجولينوقضى1753ارينهريجتازونرجعهاوااللمان

كانايىثجزرمنجزيرةفيمبيةوممبيزيارالبثبالحاضروتيىبلدةفيئتا

وصفهامناولوهوالمبربةرتيىديدعصا

ليقاتلالمثرقالىخههنحبقاليهيبحثانراالمبراطوامراتاالمدينةهذوفي

تلكمثلألىدمبافىاعنبتعدانالجنديرفلماالمبراطوريةبالدداممواالذينبنالبارثج
مجريالذيسلوسمواالحذانكاقىسعلىورفواغذواجولينثمألرابقاانوابواةحاقاا

63ءاغسطسليوإيئياثينوموحملوهملىكهممبابتفيالجرمايونألمحاربئعإ
علنهفطضطبنفابىلهنفاريرتضيهانعلىيريدأالمبراطوراتجوأينبهبب

63اوصولهقبلهبففىؤحطشطيننصةتةتصاضحةا4تبمنيجرلإلننزحفذأك

الدينبعدانوحاولالثرقفياقاموحدهاهبراطوزاواعبميناظولما
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بلباباالررالنذومديمواعادوهناصبهلمركهمأنةاالالىفارجعأارثنيةالقديم
كنائمىالىحورهانواءالتيالمعابديرجحوابانالمجبينالىأصرهاصدر

المطينوطردفارظافيالمسعيينيعينانوابىصةباشةافعرافيياهضأواث

ومأالرباباممفهايذكريدريواكباانلهبمالمجقاتلملىفاالمدارسنالسيينا
ايقروانكنهةالىادبانحالهالىاقدكاالدبناعادةألىوسسفيهامدونال

وغاحمهمالحارثينعلىحملةفسافرنيخانهاكمنانأالدلنةودروساأعظالعاهةعا وى

اياشكاليليغليتاقدلألبنضهيجودوحرحرخانهوقنلالمعاركاحدىفي3بساصيب
الثرفاخدىفقدمرهالولالقدكاالسوقةدينعلىيقضلمارثيةعلىالقفا

بدتهإصأهناضالمتاالهةانبلالمدنفياالجميرنيبئفلمالغربفياماالاطني
علىاالخيراقضاةايقضهاانوايربلمادتيرلجنوراالبراطرةاالالنوذالثاالصام

يراشرنباالرةكينةونرالمبهينكاالنيهـالفلمجرنبلكانواالقديمكةاند

ابىمنأول483سحةفرافنوريرااالكانآعظاااحبارونيجةوالدييةءاالم
هنذالرومانيالدينباضطهادءبدياقرناذاكنياحاااواذمكااالراطإياقبنن

فرئاعشراحدفذروميةفيدثعلالذممبكانالمقدسالموقدءواحنيغيررحمياض
رةاخراحتفلكدتافاركامايوفدنفابدفيكنالالقيهناتأىوطرحت

9رااانرفيالنساكخربموعندأت493شةيوناندبافىفيالالوإيةبااللعاب

إسلواوقاموسعرابيسيسانونجورفيبقاياهاعلواورهوالمزباباالرءمذايخقضوا

ازايةفيالمثتركطهعبدصفربوالمثوذينالجندهنعحابةمقدمةنيالسورياالضف

القديسبنبمصنيسقهننجعيهالفالالصنفقئلهالمزاراتيخربوالالديجوبنئأواع
المرأفبةمنافرارايئايأوونالقرىفياالاوثانعبدةيبقلمحتىفليلاالهوثا

البعيدةالمزاراثفيلمجترنوابموايئالمقدسةاالخماردونيبقواممنفالصنوم

ءدبالظرفاادذاكالىسكلومانكاعلىاافالحيناأرتنجناسميطلقونالمجونذوا
وغالياواسبانياايطاليافييةؤالىعلىالحالاشتدتوكذامعيميطلقاالسمذاكبتيو

اسكوثءطتحتاباحاوطويالراجاقرناأواخرالى

ريةاالهبراطوالجديدفيالعنيم
هنعلنهنواقىبماالثالثالقرنفينهسوقلربالةخربوالفسطنطينيةروهية

دبوبهسيننيمةبرأطورامالمهماقماانييوةاالشرقفاصغوالغاراتالحروب
فتومعقسطنطيناماالصرىآصيافيديايكفيعاصكلتوجعلةرعنتخلىقد
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منرأشعلىةطتاصعاةاتةحمصرفافيجمربده4ءروفانأذلكهنثثراالمرفي
الكرومكحيرةارضفيإصقاابوصعرراخجرغاسياعنربااواليفصلحلفيانبر
هنلهاكانييزانىمدبةالروممنطوارياالدحهوالثاصايةمماعتحتوافالتوا
أاااءمرافياحنمنالذهببقرالمعروفوهارفاوالدناععلىمهلةاالبهعااكاماآل

فنهاكالعدومخطاماساحلياالئالحر053طاالبللةسدهويهنسفينة0031يؤوي

اارأاطرازافيوجعلقطنطينمدينةينيةطاقهاالجديدهمدينئهفسطندتنثاا

درودصاوهااعرةزيهااأصووأةوةارابههبالنإةراةنساتاجةأوازثإيئمحا
يهيةصهضيسةوهعابدوحياماثةواب

البارزةمقوالنالماثيلمنفيهاكانمااالخرىالمدتنقسطنطينيزع
وقدراقرةباالمجاورهالمدتنصاايانقلنهااسوالجملمدينتهبهاينزأاثمهورة

وهيةرفيالحالوفرركاكاناليهاننتقلالتيبرىاالسرالفىتثريفالقابكافآت
لهىاؤالفرجالمتاهدوتوفيراالسعلىيتوالىوالخرطاتتوزخ
الثرقفيالقومهامجبنحوووبةالغرسعةالىمنالعاحمةظكتأسيىتبم

ابار11فيبافتتاحهاواحشفل633صنةبرنوةفيالظلربنفطبذلكادملفبدا
المحاتجيتاتعلىاقطنطينياصرتالدهرفقدعلىتبقىبحيثصتاوكن033مشهمايو

اوليوماالىالوالشتمزقارومانهوالمملكلىأبفمعاحمةبمقامبقيتوتقرعشرة
الشرقفيهدبنة

تعدأواناعيانهاخلعىفيهااوضاكلمةاقردنهأرومهاالهبراطوراتركولما
اقديماالدينياطزبركزلرأجاماخرالقرناالمطاكابقتتمحتفاالصزاراحماشابقيبوسلصةله

يابسونأخوأوابمالداتهايودافيالرقانزصاالذتالالمبراطرةاخذالقمر

جمبونوقيءباللورمرصعاتاخارووسهماعلىويجلوتإقمبروارتاطمنفيةاظثيا

عنيفصلوزراو3وبهمكفذهبمنعرسقعلىونبهاحيثكانوافمورمفي

حماطظبماهثفيينالهنوبيهليلريييولوظفإنواوأبخلبمبئيمانءرجصالناس
الربفيحرواالاثرففيحدماااتاتبراطرريةاالمايتولىحمثيرااؤ

أيطاياواآلخرستانةاالينزلهااصوانكانراتفاالهبراطوواحدةالمهلكةوانيمن

بابئيخاطبونهاحددخاطبمااذأاقىتفواحدثخصيمونابانكانايعيات
حباالحطابضادةنمثأتوهكذااعحماالمبراطورينمجاطبرنخهمانتمكاهـلهفيقرون

المثراطرهالملوككهاالمفردلملصنةنحاطأكاالتهلىفىالناالاية حورلىبورلويمسهـر
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عليهبمونيطاووالخضوعالعبادةهةشافىالالرضىفيهويمرخوهم101مجدبانمواجهتهما

يقورنهقرسمأمخايمىماكلباباالرملا3يعاهلوغولةالجالوىانلولىالقاب
المقدسةواظزانةالممدمنيةرراحاواالهجالمىوالمقدسه1خرفةواالمقدساقمرا

الىاالولالترتمئايطايابيةالغريةاوراالمبرأفيراالهبرااوشتءنبع

القسطنطيةيقالثرقيةربراصدواالرفيبراطواهافصراالقائداوحاكمبجاةاشبهاخاكا
المالثريةاالسراحوريةفياطيماريقةلىأطاقوقدفارسبقصرمالشبهفهو
همالقبالتيثةاثااالقروتفىلفةالىاررحلطربقةصارضةاطئةالىيةربراطواال

يةاولاوريةطراال11

عيرجيثررباالمبماراطوويحغىمماكانوااعدداكثرالموكغوناصجالموظؤن
وسحاةنجابوعالوتجلسوخدموصثبىوفرناحرساكومفصرهونمجرسةأضان

ايفآسراذاكثراأرالياتفيالموضافونواكججمعاتببعةارالىونسز8وأشا

قمممثآلاياغازفطعتالىزتههاهتسعةارالباتدجمالثناالهبراطورراىاذ
اصجئا61يةأالصراطورفيانكانبعدوثادثالىنواقياربمالىاجونوالية
ةكتدوشاتنسنرقوادآءالوالىادالةلواحفيظائفاوازعثم711فيها
الكومعدارافعهأوالياتفي

بهارااليخاحابوتفالمباشرهراالمبراحهـواصراواإةتصالبئالموخافخجيواص
يهوااخالاالثفيونوالمونحافصءتالةحرسئدفيإظارالخعفيمءروصاإيخايخنا

واركلألدةسفىالمتاماءاالتولىالذفيوأتالالىوالاالةوةبهـالحرس

الىيربمنحرأقاافيمرخوتجياالجنادواليالىيمالفبأطاالهالكلىثرفالمالجونت
وزرأبمساالروالوهوالمقدسهالرفةرئبىالمالقحىوخدهةالشريفاتولى

وجباةاوقهادوقضاةموخفيىفىاناعضدفقدفمهاعإلنايصحجىالياقةاطراهذ

افىرماوثرجعصاااممفةدواوالكلتورخهااقيااعالمفيتالتاتعلىثندسيئو
اتاالاالستانةفيممااكثرراتالنظمئذاعندانبلدبوانهرئشهوناظر

خروجوالاقباسيخهسالمافولةمنؤأرفمنهاالاالفناهاالتييةاالداراالداهحذه
واحنغظتالجابمذانيانموذجمالريختريةنراضوءاأللقدكانتيعلالحدعن

اطامضعلىئنجانالمطلقةتؤاخحاوكداذاكناليزنطيةماحتابه
الحكماممالولنمنبهبنتفعمااسلفيايهيلمنثذنيالن

فاصلاالحدييةبراطوراالهذهكانتالثريةاالمبراطوريةفيالمجتهع
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ثرقالملوكلخنخةخالمظاقةفياالروالحايمساطةيهاتأحفالحضارهتاريخفي
فبتااكلجمعلمالتيأساطةاوعذههدااذاكالىعهدابحنلمسلطةمنهسايتالف
الراجالقرتنيألجيئروخيثنريةاالمبراطنءيعدنميدهافيءثيعلىص

نالسمنوافبيداللأليةبالىاظاضونالرعاالمدتييةبايدعونحاروابل

اياهيوإءبئالذيالشرففيدرجاتومامافيرنلمقياحموجمعيةراالمبراحاوبيصتم
درجماتهالمجحباصبالمتتالثإبئوام3ابنارثونهيوولممرال

االمبراطوريةةاالوافاالهـفاأا

اللواوينءسارووزراءاواثماهير3

صبالمناياباراربمومونرالمش3
االعجانادنءيدوفينالموبهارومدونابىث
لاءالا1ه

والموظفونالندماحترامآاالناسىواكضووخطائفهوإتجهقامهشماحبصواكل

السلطةتبلكللىايالىثمدوهاقطثريفاتواكقابعداالالعيدذاكيدانعكلحتى

انينباانباالكثاراحىيبصرالىإواااللقابفيوتابئدعيهاأذاالمطاشة
قيتاووالحكوتالالآلاتلجارلمجتمأءتاماالالثزجةيةراالمبراطوفقدكانتوعيه

إمديموسالمطلقةاالطةانمارالومكأاليهيتطالمااقصىلحازتقيثمزاارادةفى
الرقيئامبراصورقمااالتيالتقاليدتالثيافىاوزنآيةااشاع

راوالرااالنص3باتغالىعاامرالابةبهالرومانبقنلمىيةدامحوهة
كددواباظافيسضفكىوذالثبمواليةصمنالمطلربلرلاانبفصع
ةزرماقياىالمدينةةيمو5أداواخلجمجبمامدينةكلاليالىيحاآويريدح

واجمزفاذامنااإلجنلهزطمياخرأارالييجينيةءالمدينةتداوالمطلوبالجلت
وخزانةالخراتعنهسئورنالنىااجزاسدساناظراتتورامنعلىتمفيالدخعن

حقوفهاشازلختاليةراالمبراطو

المثرفبابأنكاتةبمرضءلثاثاااقرناحىابابةانعبوإقدكان

شصبيعوددإلجارت15واذارومجةئنوتاوتيممديخهفبالجابيفيعد
االمبراطرةىفراتوايمامنيالنفسفتؤئتوليهايمحصرانتيالمناصبمنالجباية
نفهاأءسذالثدسبالجابيفعارالخراججايةبأبىمناهقابقاةوئاسواات
أوطويماطباهاحدنانأالرشنفدائانوعثرتخةيمالثمنعلىصوعص
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جبربوااالراضيثصوناءيخرجواانشوتية1ةحابانخير13كرةا
اواصرماالمبراطرةةأسدرصدتةوابدامستئاالاورنواصلىنالرهثسفيإدحملواو

قرانينااحدفيءجماوقددبالقبدخبمالىدوابوانثافارتاالعهوعنبال

ريةبراحاااليىعماخالمسونة
واذكانتةههيصهذهشلالمدنننءتتاكعاصتبتيانتحاولةءالحكلتءز
عهدعلىفيتاجوخاخلسكانقافيابذااةالجضعدداحيبمبحزاخامبيتغتخرب

ارالياتىاصفبفآننمثبتعأاليالتهرنوفيعضوصةهنبيةالريةاالمبراطور
اراليايىجمبةمدتصمنباهاتءتةثاوسبريآشوهانراحاهـاالاحدرءفا
11اةابمنثةثدباايصجمااالدنةافباناتامجبمالذيبقررماانليماألنا

المؤصعاتعاههنياثليخاواةتسبرادإاالفيوقكحمروتةا
قرىافييقاويداضمجاوحرارالمالكأحمعاتيطااالومرانوايونانوطةاسبالةقديمةا
ديءالماإذهآنتحمإتخربايةاالىةداااتاالجرمنراباطتحعيخيمااء

وقدصدر313االلثالقرنوفينتا0ءزهـالالمالقرنافيتطالىددءكان

نيوتاوالىاضيناارزةتىا11حقبةاوربرااالنسءيعبمراحاورراالما
كانمافيالىماطانسدأاانسائرلحمافىبخادونو1يئلمالاتإهدون

حلهيضيمنجإياايطالاقبانبعااححعتالمهححربااالاخفيا
يدااتضيراالجنودمن

احلجرام101تففرااتكاالمابابارسغارغديححبواالغسياتثبةاطكموجهسذا
حاواك6األمااحبسافيبوثةايداابيوضؤبوناوةدتابنيفيشدهون
ناحاءافىهؤإحجيداعرحهااعحةكاسايردتاجاابضفيقالمكأاصتىاراخيى

حربءبالىمنذاكاذةأرإاارضاصامنعارشعرشفاذاتجددونالبيدإ1ن
اورارضاالابتىأ6المالماحدىانجبراثيناطمنور7حهثوهاإرةإراوغارة

تيبئوإااساكمناحمهلىخماهاكانسيماوالدرااكلىرىاصفلت
سرانواتبمااتخالتةتحقيهفغارححتالمينءاكلاعدةفيساربلناففياال

رةراةاادخا1وإحمداذاكخذتنيب01بالرويدعونحمتالىنحنضا
نصخطاكانحيتثصصقافيشعباحؤكاناروللغاليناييجدوااليامضالى

دبااليوآادزالتومافياوالىتباثمافيااافغاءافىلدةفلوأابءا وركا

ليارومندممخانةاالس
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بهميواروهمواضربومخنالبربرنعصاباتفيهايمانونياالمبراطرةنانثأ
مثلفقطيستععرونهابااالراضيناليملكلالبرابرةالدهؤاناالالقرىنلكمات

والااليفارقوشيهااانزشقيااالرضنيقوايباكأعليىبقغىواسبارطةفيلوتيبنالمي

االبدالىمصأجرينكانواثمتةمقرراآل01االرضحبادطبؤدونبكاداوالدم
الثرقيةاالمبراطوريةعيخدعلىيااايطفيكانباجديدانظامالهذاولسالقوة

عظيمماصاحبخدمةفيشاانفهفيدوااشافتىااالحرارمنءطراريامنأناس
اآالياعبلماشكبرىدةزتءراريااءالهؤسوادوزادرعوخافىترظانهاالىلن

رابرامناالسرى

فروناتكانبالحراثينإكاالنةاياافيفأجضدتدةابقةطراومذه
واتياداكلبإتالخرنءالمظىالجوشربعدسساظاالقرنفينيسدساو

إاغاادنيبتيووستاتلجراحاةالمالعلىحذيربمافرسةالملاراضيفيكات
ياتوالواقفرتضاتالعامالهقابورااألراضيامنتفربكا4اوفيإايطاااسباياو
خذاباقاناالىيسراسونالطولهحوفىحبفيفيالروساكاشمطوقداعرما

ءانفرنكانكةزتسااةاؤتءأاالادابااتالمثفيصحنفامادسااقرنا
ففرغيرالبلجكنيبهدوا

نزججردااناستستديالخاليةاالراضيهذهمانياوالجيزنيءرالبرا
االيصحبجيقنجعشمانيةارمةفىكبءداومايكحلوهاانالدوامصملىكاوشنارةاجراا

وأنفالالايجادةءعحرارالىيدطاحزفيراألاناالاأاعقاعلىآرداناعا
اضطرتحتىالجديةنحدهةفيبتهاييوأنءالحياةيراحاوريةأالان

الذينوالطوارىبمضالهزذيأاالمالالثابأإارمنبهارنداتطلبانوهةا

نجدايتهىحارراومنأقرهإذتتالمأايايهنهؤالونزجآاراكأتمفينبعمل
حماالتتطغكيثضعفاابعهنإااقرننذااجنوددتوالصالكيركفو

بعاتإغاإاطوذعنواستعاضتورالد

االفلعلىةهـبثلمونحقاالحمبمبربرامنجنافارالمراءتانونيؤشألقوادصاوا
جراباتاوونالجرماسنهنانجودزنيخدتهـافياالمبراطوريةجندتوقد

الراجالقرتفياربانبراطرةاضذطرسانااناكثرنحباستهميقانلهتو
ضااثاجمهـبونهمااراضفياوخدتاوالدكل3نماشخيؤلىنإهـخاباتشضبريخدون

موعاداخ3باشغروهايةارشفياخازونالىاربونءهرومجتنفاالجرايةسبيلعلى
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هجيفيمنميقليأخذانهربااللمجراطولعوكانألمحاليدعونووزعائهمبالحممو
انهاآثماحيانابالقوةالترماجتازوانما5ووالبورغندبفوتاوزمثلبرهخهايمشصو
بريةبرثحوبنةلةمزنيروجبوشذأكاذفأصبزبقاتلوانمحخدمحهفينوأبم

منلقامو154نةايخا3غارردالذينيالروالجيقواقدكانربريقائدتيقردها

سيلفانوسااجألىالقرنمنذومانالىالقرادثيرمنيمرتمندوصاراإلووالفرنكزيموتار
بريبراطبهمنوادواكرورمييرنتيصتلالخامعالقرنفيموخظصتبوجوار
بخماهـبابعدظمافادرةرااامنبينرالمتناسااالةتومايخةالىجراصررتةاالتعدو

فوحمحهه




