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 Pompei êمدينة بوم 
�'مانية  ثرية  مدينة 
تقع � جنو� �يطاليا. 
ليأخذ'� منها   ªللنا Üية  جعلها �هللا 

�لع8.
تقع مدينة بومê (�لر'مانية) شرقي 
على  'ُتطل  �إليطالية  نابو�  مدينة 
 Monte فيز'¥  �äه  بركا�  جبل 
Vesuvio . 'قبل 1 /مرها بركا1 

فيز'فو Vesuvioيو4 ٢٤ غسطس 
عا4 ٩٧ ميال/� كا1 عد/ سكاÐا 
ما يقا�� عشرين لف نسمة. 'قد 
بقيت هذ· �ملدينة �فية ' باألحر± 
مدفونة حÌ �لقر1 �لثامن عشر حيث 
�كُتشفت عا4 ١٧٤٨. '�ألمر �ملث$  
للدهشة 1 جثث �لضحايا � تندثر 
متجمد	  حاFا  على  بقيت  'لكنها 
كانت   ºل�  Âأل'ضا� نفس   �'
للمدينة.  �ل8كا1  غز'  ُقبيل  عليها 
مبا�  �لتنقيب  عملية  كما كشفت 
 ��> �الجتماعية  'مر�فقها  �ملدينة 
طابع �للهو '�لتما/� � �لفحشا×. 
شهر  من  "فيز'فو  بركا1  'ُيعد 
 ;'�ل�8كني � �لتا�يخ، 'قد كا1 
حتر� له سنة 4٧٩. '�ستمر لست 
 �تشققا صاحبها  سنة   عشر	 

�ضية خفيفة ضربت جنو�  �'هز�
�لصخو�  �ضمحال;  تالها  �يطاليا، 
�ملتر�كمة عند فوهته �لقدمية . حصل 
 ��µللغا 'فجائي  متد/ كب$  بعدها 
ضغط  تز�يد  'مع  حتتها .  �ملحبوسة 
 ��نفجا�� حدثت   ��µلغا� هذ· 
بركانية  طفو½  عنها  نتج  عنيفة 
غطت مدينة "بومê ".  'لقد حا'; 
�لفر�� �  �ملدينة  �لعديد من سكا1 
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� '�لرما/ �µرية، لكن �لغاè قو���
]يعا،  غطتهم  �ل8كانية  '�لطفو½ 
'هكذ� �ختنقو� 'ُ/فنو� هم 'مدينتهم 
�ملتر�كمة .   �لرما/   �موجا حتت 
فإ1    êبوم مدينة   �� 'باإلضافة 
مدينة خر± Ïا'�	 ل8كا1 فيز'¥ 
 �ُ/مر   (Ercolano ( ه$كولنيو4  
 �'�قد تاما ،  تدم$�  �ألخر±  هي 
�ملدينتا1 حتت طبقة �لرما/ �ل8كا� 
متا� .   ستة  عن  äكها  يزيد   ºل�
'لقد بقيت هاتا1 �ملدينتا1 �تفيتني 
ملد	  ١٧٠٠  سنة ،   �لنسيا1  � طي 
 ��لطبقا µ¡ت ' �كُتشفتا   1  ��
علما×  قبل  من  عنهما  �ل8كانية 

�لتا�يخ .
�لبحر  على   êبوم مدينة  'ُتطل 
كانت  �Ðا  حيث  �ملتوسط  �ألبيض 

�الم�8طو�  يا4 حكم  مدينة عامر	 
�لر'ماÅ ن$'1 <�� Ïتمع �'ما� 
�جتماعية   �طبقا ¡و�  تقليد� 
/ما�  'قبل  �لعبيد.  فيها  مبا  عديد	 
�ملدينة öل �لسكا1 �لعالما� �لد�لة 
يعبأ'�  فلم  �النفجا�  قر�  على 

يبالو�  �خلفيفة '�  �أل�ضية   �باFز�
 Xتكونت فو Ìبالسحب �لبيضا× �ل
Ðم  باإلضافة  هذ�  �ل8كا1.  فوهة 
� يتعظو� من 'يال� �لزلز�; �لذ± 
خّر� جز×� من مدينتهم قبل <لك 
بسبعة عشر عاما '� يستجيبو� لند�× 

"êجانب من مدينة "بوم

عينة عن فخامة مساكن ثريا× �ملدينة
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حاكمهم �إلم�8طو� �لر'ماÅ ن$'1 
مبغا/�	 �ملدينة. 'قد يرجع <لك �� 
كث$.  خ$  �ل8كا1   �  1 ظنهم 
حيث ساهم � غنا× تربة ��ضيهم 
باملعا/1 فأصبحت ��µعتهم مثمر	، 
باإلضافة �� 1 �ل8كا1 هو سبـب 
�ألمطا� �ملتر�كمة �لÌ تر'� �µعهم  
نتيجة /خا1 �جلبل �ل8كا� �ملتصاعد 

�� �لسما×. 
نه  �ملقا4  هذ�   � بالذكر  '�جلدير 
كانت هنا� عالما� '�ضحة على 
ثو��1 �ل8كا1 قبل �النفجا� بأيا4، 
�ضية   �هز� عد	  حدثت  حيث 
جفت �ثرها �آلبا� 'توقفت �لعيو1 
�ملائية 'صا�� �لكال� تنبح نباحا 
غريبا حزينا كما 1 �لطيو� توقفت 
عن �لزقزقة. 'لكن �لسكا1 � يبالو� 

'جتاهلوها كلها �� 1 لقو� حتفهم 
'�للهو.  بالتجا�	  منشغلو1  'هم 
�لر�بع  'قع <لك عند منتصف Ðا� 
سنة  غسطس  شهر  من  '�لعشرين 
�لسكا1  äع  حيث  ميال/�   ٧٩
�ثرها  �نفلقت  كب$	  ضجة  صد± 
'�لدخا1  �للهيب  'عم  �لصخو� 
�ملدينة 'ما جا'�ها 'تصاعد �لرما/ 
تصلبه  'بعد  �لسما×.   �� '�لغبا� 
تساقط  ساعة  نصف  حو��  خال; 
بغز��	 على �ª'ð �لسكا1 'مبا� 
�ملدينة. 'تفاعلت �لسحب �ملتصاعد	 
بقو	  �لن1�$  فاندفعت  �ل8كا1  مع 
�ضية عنيفة كما   �صاحبتها هز�
ما   ' �لبحر  سطح  مستو±  ��تفع 
يعر¥ �"تسونامي"، 'حتو; �لنها� 

�� ليل معتم.

صو� �جلثث �لبشرية 'قدحّوFا �لرما/ �ل8كا� �� متحجر�� 'هي على 'ضاعها �لº كانت عليها.

'لقد متكن بعض �لسكا1 من �لفر�� 
� �جتا· �ملينا× '�ختبأ �لبعض �آلخر 
بضعة  'بعد   .Åملبا�'  ;µملنا�  �
 ;µملنا� سطحة  تتمكن   � /قائق 
�ملتهاطل  �لرما/  ثقل  حتمل  '�ملبا� 
�مللتهبة  �ل�8كني   �'مقذ'فا بغز��	 
فتحولو�  حتتها  من  على  فسقطت 
�� جثث متحجر	 ُعثر على حو��  

٢,٠٠٠ منها. 
'�لسؤ�; �لذ� يطر½ نفسه � هذ� 
�ملدينة  Fذ·  حصل  ما  هل  �ملقا4: 
 4 طبيعية  كا�ثة  جر�×  من  كا1 

عذ�� من �هللا؟!
مدينة    � �آلثا�  باحثو  عثر  لقد 
"بومê" على نقو� '�سو4 خليعة 
�النتشا�  على  تد;  'متاثيل  كث$	  
غ$  �جلنسية   �للمما�سا �لو�سع 
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�ملشر'عة 'كذلك للشذ'< �جلنسي 
 1� �ملدينة. كما يؤكد �لباحثو1 
من عا/�� سكا1 �ملدينة Ðم كانو� 
ما4   Ìح علن�  �جلنس  ميا�سو1 
بد�  Ýجلو1  ال  'كانو�  �ألطفا;. 
'عرضها  �ملشاهد  هذ·  تصوير  من 
ما4 �لناª � �ملناµ; '�لبيو�، بل 
'يفتخر'1 بذلك! 'يقو; �لباحثو1 
�1 �نتشا� �لفو�حش � هذ· �ملدينة 
كا1 ك8 بكث$ من �لعصر �حلا�!

ُعثر  للجنس   �F� لديهم  'كانو� 
على صو� عديد	 له، حيث كانو� 
 � 'يبالغو1  'يقدسونه  ميجد'نه 
تصوير '°ت �لصو� �جلنسية �خلليعة 
حوله. حÌ �1 �لصو� �لº عثر عليها 
'ضعت   ºل�' �ملدينة  جد��1  على 
� معرÖ خا�، ال يسمح لز'��· 
�لشبا1   ' �ألطفا;  باصطحا� 

�لبالغني قل من �انية عشر سنة.
'بالتا� فال Ýفى على /��ª كتا� 
�هللا 1 هذ· �ملدينة ينطبق عليها قو; 

�حلق تبا�� 'تعا�:
َفَتْحَنا  ِبِه  ُر'�  ُ<كِّ َما  َنُسو�  ا  ﴿َفَلمَّ
 �>َ�ِ َحتَّى  َشْيٍ×  ُكلِّ  َْبَو�َ�  َعَلْيِهْم 
َبْغَتًة  َخْذَناُهْم َ 'ُتو� ُ ِبَما  َفِرُحو� 

َفِإَ<�ُهْم ُمْبِلُسو1َ﴾ (١) 

¡و�  حيث  �إلFية  �لعد�لة  �Ðا 
�لَقصص  بعض  تعا�  �هللا  كتا� 
عن قو�4 عذֲדم �هللا بنفس �لعذ�� 
ال  'هم  <نوֲדم  بسبب   �'Üيا
يشعر'1، يقو; تعا� ﴿ََفَأِمَن �لَِّذيَن 
1ْ َيْخِسَف �هللا ِبِهُم َ �يَِّئاِ َمَكُر'� �لسَّ
ْ' َيْأِتَيُهُم �ْلَعَذ�ُ� ِمْن َحْيُث َ Öَ�َْْأل�
َال َيْشُعُر'1َ* َْ' َيْأُخَذُهْم ِفي َتَقلُِّبِهْم 

َفَما ُهْم ِبُمْعِجِزيَن﴾ (٢)
تنطبق   ��آليا هذ·  فإ1  'بالفعل 
من  شاֲדها  'ما  �ملدينة  هذ·  على 
�هللا.  عذ��  عليها  حق   ºل� �ملد1 
 1 �آلثا�  علما×  توصل  'لقد 
ثنا× مما�ستهم  ªهلك �لنا�ل8كا1 
�نذ��.  سابق   1'/' �ليومية  حلياִדم 
لذلك ¡ذ�نا �لبيا1 �إلFي 1 ال نقع 
نأمن   1  ' �ألعما;  هذ·  مثل   �
�ملفاجئة،  �لنهاية  هذ·  ملثل  'نطمئن 

يقو; سبحانه:
ِمَن َْهُل �ْلُقَر± َ1ْ َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا َ'ََ﴿

ُضًحى َ'ُهْم َيْلَعُبو1َ﴾ (٣)
ملا  ْهلْكناُهم  �لُقر±  ﴿َ'ِتلَك 
        َظلُمو�'َجعْلَنا ملهلِكِهْم َمْوِعد�﴾ (٤)

     

�جلثث �ملتحجر	
(١) �ألنعا4 ٤٤ - ٤٥     (٢) �لنحل: ٤٥-٤٦

(٣) �ألعر�¥: ٩٩         (٤) �لكهف : ٦٠


