
 نجيب محمودزكي  د.  الفيلبيضة 

1 
 

@ymeed87 

 يلَ الفَ َةَ ضَ يَ بَ 

 حممودَجنيبَزيكَ.دَ
َتبااي َوالَتاادَالفيلااةَ:الشااي َقاا  
َالفيلةَاكنتَلو:َهذهَيهَحله َاملرادَواملشلكة
َيفَ،؟َبيضاااه َلااو َتكااو َفماا  اَ،تبااي 
َ،العلما  َاخالا َالسااا َهاذاَعنَاجلواب
َتكاو َعما رةَبانَاحل رثَبنَعم رةَيقو 
َمانَبادللَقاوهَصحةَىلعَواساد َ،بيض  
َالقيا سَدلالَأم َ؛َاللغةَمنَودللَالقي س
َبيضاه َتبي َاليتَاهللَخملوق تَاكفةَأ َفهو
َأنهَىلعَيد َم َالفيلَطبيعةَيفَوليسَ،أبي 
َ؛َابلي ضَغريَآخرَ  َلونَبيضاهَأخذتَب ضَلو

َاحلياوا َمانَغاريهَعانَالفيلَاخال َف  ا
َلكها َوهاذهَ،ون باهَوقوتاهَحجماهَيفَفذلك
َغااريَلوناا  ََابليضااةَيفَتسااال  َالَصااف ت
َاكذلب بةَصغريا ََاحليوا َيكو َفقدَ،ابلي ض
َضاعيف َأوَاكلعقا بَقوي  ََ،اكنلع مةَكبريا ََأو

َ،اكدلج جةَبغريهَأوَاتلمس حَبن بَ،اكحلم مة
َومم َتاغري؛َالَبيض  َلونه َيفَيهَيهَوابليضة
َأ َهااوَورجح ناا َوزناا َاحلجااةَهااذهَي يااد
َف لكواكابَ،وتش بهَاطرادَىلعَجتريَاخلالئق
َمتشا بهَواحليوا َمتش بهةَوابلح رَةمتش به
َحيوانا  ََأ َمالال ََقيالَفاذ اَ؛َمتش بهَوالطري
َأ َنلا َجا زَ،اع َألا َبعادَسايودلَجديدا َ
َبأنااهَالقاانَماانَيقااربَتاارجي َيفَحنكاا 
َوىلعَ؛َوعينانَواحدَوأن َأ ننَ اَسيكو 
َبيضةَىلعَب بلي ضَحنك َنفسهَالقي سَهذا
 .َالفيل

َمشااقةَابليضاةَ ذفَاللغةَدللَوأم 
َوابليضاةَأصالَف بليا ضَ إ َ،ابليا ضَمن
َابليا ضَعانَيافرعَأ َيعقلَوالَ،منهَفرع
َ،بأصالهَدائم  ََشبيهَالفرعَأل َزرقةَأوَمحرة
 ."األسدَ اكَمنَالشبلَهذا"َ:قيلَوذللك
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َحجا َعنَفتس ئلَعم رةَاساطردَث 
َبيضةَقدرَتكو َبأنه َوأج بَ،الفيلَبيضة
َيكارَالفيالَأل َالَ،مارةَعرشينَانلع مة
َيفَألناهَبالَ،لكاهَالقدرَبهذاَحجم َانلع مة
َيفَواألسا سَ،نع ماةَريناعشاَياوازيَقوته
َالَابلا ئ َاحلياوا َقاوةَهاوَابليضاةَحج 
َبقدرَتكرَأوَاحليوا َبيضةَفاصغرَحجمه
َصغريَم َهوَبمقدارَالَضعي َأوَقويَهوَم 
َ،انل سَبنَالش ئعَالرأيَخالفَىلعَ،كبريَأو
َتاد َسا قه َبأمللةَهذاَقوهَعم رةَأيدَوقد
َبيضا  ََوبا ضَكبريا ََاك َربم َاحليوا َأ َىلع
 .كبريا ََبيض  ََوب ضَصغريا ََاك َأوَ،صغريا َ

 

َاكناتَهالَ:أيضا  ََعما رةَتسا ئلَث 
َ اَفيكااو َ،باا ضَلاوَتلاغااريَالفياالَطبيعاة

َبأناهَوأجا بَالطري؟َطبيعةَلاخذَجن حن
َهااذاَيسااال  َماا َالكااو َنااواميسَيفَلاايس

َمانَخيار َف لسامكَ،طبيعااهَيفَاالنقالب
َزاعناا َهَباالَ،أجنحااةَهَولاايسَابلااي 
َىلعَتسااا عدهَوالَالساااب حةَىلعَتسااا عده
َوما َاذلب بَوبي َالفراشَوبي َ؛َالطريا 
َ واتَمنهَخير َوالَادلودَمنهَخير َ لكَإىل

َفيلَالفيلَبيضةَمنَخير َفقدَ إ .ََاجلن ح
 .َجن حَهَوليسَقوائ َأربعَ و

َحكاا َماا َ:عماا رةَتساا ئلَوأخااريا َ
َأكلهاا َأحياالَالفياال؟َبيضااةَيفَرعاالشاا

َكااذلكَوهناا َعلاايه ؟َحياار َأ َللمساالمن
َحاال َالفيلَبيضةَأ َاملعهودةَبدقاهَأج ب
َإ اَحاال َفيهَ؛َرطابشَحرا وَ،برشطَأكله 
َصاافةَاآللكَاإلنساا  َتكساابَالَاكناات
َتكسابهَأ َخيا َإ اَحرا َويهَ،االفرتاس
َمانَبمان َ َاآللكَيكو َوإنم َ.الصفةَهذه
َهاوَابلا ئ َالفيالَاك َلوَاالفرتاسَعدوى
َاساأنساه َأجيا  َسلسلةَمنَالع رشَاجليل
 َ.اإلنس  
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َوالراعااةَالعقليااةَادلقااةَهااذاَبملاال
َاملسا ئلَهذهَاحل رثَبنَعم رةَأث رَاذلهنية
َعجابَوالَعنها ،َوأجا بَالفيلَبيضةَعن
َبفااا واهَساا رتَاذليَالعاا ل َالفقيااهَفهااو
 .العلم  َمنَغريهَىلعَحلهَتعذرَفيم َالركب  

َ عَ مَ َوتصدى َما َتلفنيدَاملنذرَبنَة َس 
َمانَالفيالَبيضاةَيفَاحل رثَبنَعم رةَق ه
َاذليَالقيا سَدلالَعانَفقا  َ،لونه َحيث
َيباي َاذليَاحلياوا َاكفاةَبأ َعم رةَس قه
َتكاو َأ َبدَالَالفيلَفبيضةَ،أبي َبيضه
َيقاو َالَدلالَنهإَ،الق عدةَمعَاطرادا ََبيض  
َاكفاةَأ َصحيح َفليسَ،الواقعَمنَسندَىلع

َفباي َ،أباي َبيضاهَيباي َاذليَاحلياوا 
َيفَادلجا  َوباي َ،خفيفةَخرضةَفيهَابلط
َبيضاهَما َالطاريَومانَ،خفيفةَمحرةَبعضه
 َ.أزرقَبيضهَم َومنهَ،أقرط

َأ َىلعَينبااىَاذليَاللغاةَدلاالَوأما 
َأ َوجابَوذللكَابلي ضَمنَمشاقةَابليضة
َمعكااوسَاسااتنا  َفهااوَ،بيضاا  َتكااو 
َلاوَحىتَألنن َمعكوسَ،واحدَآ َيفَومغلوط

َ،ابلياا ضَماانَمشاااقةَابليضااةَأ َافرتضاان 
َألنها َبيضا  َابليضاةَأ َدلاال ََهاذاَفليس
 .ََبيض  َألنه َبيضةَأنه َدللَهوَبلَ،بيضة

َرةامعساَرضبَاملرادَاملعىَوتلوضي 
َاخلازبَوَأصالَفا دلقيقَ،واخلزبَادلقيقَمل  
َمانَألناهَخزبَأنهَنقو َأ َنل َج زَ ذفَفرع
َ،خازبَألناهَدقياقَمانَأناهَجيوزَفالَ،دقيق
َمراحالَرتبنا َ إَحىتَألنن َ،مغلوطَوادللل
َابليضاةَأ َوقلن َ،صحيح  ََترتيب  ََاالستنا  
َألناهَ،خطأَانلتيجةَاكنتَبيض  َألنه َبيضة
َلاايَبااي أَ الشااَيكااو َأ َيكااىَال

َنقو َأ َنل َجل زَالوإَ،بيضةَأنهَعليهَحنك 
َوهااذاَ،أبااي َألنااهَبيضااةَاجلاادارَهااذاَأ 

 .َجرا ََوهل َ،أبي َألنهَبيضةَادلقيق

َ،عما رةَأقاوا َرةامعسَفندَأ َوبعد
َ إ:َفقا  َ،الفيالَبيضاةَلاو َيفَرأياهَبسط
َمساااوىَعاانَشااذو َفيااهَحيااوا َالفياال
َالوإَ،شاذو ا ََيناجَأ َالبدَوالشذو َاحليوا ،

َيفَوالشاذو َ،وانلا ئجَاملقدم تَتك فأتَمل 
َاك َ فااذَوذللااكَأسااود،َيكااو َأ َابلااي 
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َبيضاااهَتكااو َأ َوجاابَلبااي َالفياال
َبمل باةَكنا َ،بيض  َبيضةَب ضَلوَ إَ،سودا 
َعناهَتافارعَالشا  َاحلياوا َ إَ:يقاو َمن
َتنا ق َفياهَقاو َوهوَ،فيه َشذو َالَنتيجة
 .والعج َالصدرَبن

َتلمياذَاحلا رثَابنَتالميذَبنَواك 
:َفق  َ،رةامعسَنقدَىلعَللردَفاصدىَ،جنيب
َقادَ،زم ناهَيفَاملن طقةَشي َوهوَمعسةَ إ
َرجالَمللها َيفَيقعَأ َينبيغَاك َم َزلةَز 
َلو َللبي َيكو َأ َينكرَهوَفبينم َ،ملله
َأوَأزرقَهوَم َابلي َمنَبأ َوي ع َ،خ ص
َدا َما َناهإَيقو َنفسهَالوقتَيفَتراهَ،أرقط
َبيضاهَيكاو َأ َوجابَش  ا ََحيوان  ََالفيل
َابلااي َيفَوالشااذو َ،كااذلكَلونااهَيفَشاا  ا َ
َيكااو َأ َيمكاانَفكياا َأسااودَيكااو 
َ.؟بي ض  ََالق عدةَتكنَل َ إَسوادا ََالشذو 

 

َحنانَأخارىَجهةَومنَ،جهةَمنَهذا
َالشا  َأ َأصحي َ :َاملنطيقَالع ل َهذاَنس ئل
َما َأناهَرةامعساَأيظانَ،؟َشا  ا ََالإَيناجَال

َيدَالَف ألعر َ،حيةَالإَتناجَالَاحليةَدامت
َ ذفاَاألعىم؟َالإَيدَالَواألعىمَ،األعر َالإ
َ،قدمياهَىلعَشايماَمانَينسلَاألعر َاك 
َفلم  اَ،بعينيهَرايبصَمنَاألعىمَينسلَكم 
َمااعَجتارىَبيضاةَالشا  َاحلياوا َيباي َال
 والع دة؟َلفةاأل

َالعلم  َبنَانلق شَجرىَهكذاَ:الشي َق  
...................... 

َ:الشاي َوق  َ،زل اهل َاألرضَوزل لت
َملحاةَ َيفَ،ةي ارَ  َ َقنبلةَموالن َي َ:فقيلَ؟َم هل 
 .ريةواذلَذَاألصلَىلعَيضاتق

َجَ عَ فَ َ:قيل ََ َ يَ الش ََب 
 
َ َ اك ََ َ أ

َ َعَ َ يَ نَ ادلَذَيف 
َ غَ َ َ ل   !!!َهَ مَ ل َعَ َري 


