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ذأدطورةذاؾبطلذوؾدذؿرقزقق 

ذؿصدرذاألدطورة:

اإلدؿموماظؾؼىم:ماظلقدماعؾـورطلماغبدمربؿقدمبـمبؾكرلمبـماغبدمبـماعؾوركمبـم
مصوحل،م مظل مو مسؾل ماظشقخ مو مورضقل، مدالعل مسؾل، ماظشقخ مبـ ماعؾورك مبــ اغبـد
مدصنيماظلوضقيمايؿراء،م مػق ماظشقخمبقضدلؼـمو ؼلؿكمطذظؽماظشقخمسؾلماألصغر،مأو

مؼؽقنمعلؿفقبـومعـقدرامعـمضؾقؾؿني:موبذظؽ
مأحػودمم  مألغفؿ ماظعربقي، ماىزؼرة مبشؾف مضرؼش مدالظي معـ مػؿ مو مدالم، ضؾقؾي

مجعػرماظطقورمبـــمسؾلمبـمأبلمروظىمبـمسؾدماٌطؾىمبـمػوذؿ.
ماظذيمتزوجمم  مو ماظرضقيب، مدقديماغبد ماألول ماىد مإظب مغلؾي مرضقؾوت، ضؾقؾي

 اعراةمدالعقي.
ماإلزدؼو معؽون مو متورؼخ مؼقم مربؿقد ماغبد ماعؾورطل ماظلقد موظد م01/01/0841د:

مبؾؾدؼيمأممظعلؾ،مومػقمأبمظعشرةمأوالد.
موالؼيم مؼب ماظـوغقي ماظؾؾدؼي مػل مو مظعلؾ، مأم مبؾؾدؼي مرقؼؾي معدة ماذؿغؾ اظقزقػي:
مبؾؾدؼيماظرضقؾوت،مومتؾعدمسـمعؼرماظقالؼيمسؾكم ماظيتمطوغًمتلؿكمضدميو تـدوف،مو

م ماظقرينمرضؿ مؼؼورم41اظطرؼؼ مٌـطؼيمم064بمعو ماػؿؿوعوتمبوظذلاثماظـؼوؼب مظف طؾؿ،
مثؼوصؿفموزقػؿفموماحؿؽوطفمبوظؾدوماظرحؾ،محقٌماذؿغؾم مزادمؼبمإثراء تـدوق،مومممو

ماظقزوئػماظؿوظقي:
مرئقسماٌصؾقيماٌوظقيمبؾؾدؼيمأممظعلؾ.م68إظبمم62عـم 
 أعقـومسوعومومعدؼرمعمدليمأذغولمبؾدؼيمأممظعلؾ.م78إظبمم71عـم 
م  مم73عـ ماإلدارةمم78إظب مغوئىمرئقسمىـي مو ماجملؾسماظقالئل اغؿكىمسضق

 واٌولمظؾؿفؾسماظشعيبماظقالئل.
م  مم81عـ ماظقالئقي،مم86إظب ماٌـدوبقي مسضق متـدوفمو مبؾدؼي مؼب اغؿكىمسضقا

 عؽؾػمبوٌـورؼماظـوئقيمسؾكمعلؿقىماظقالؼي.
 إظبماظققممعقزػممبؼرموالؼيمتـدوف.م86عـم 

مم.م04ألدطقرةمحقاظلماظؼرنمتورؼخماألدطقرةم:موريموضوئعما

:مسؿرموظدمعرؼزؼؼمأعلمومبطؾمومذوسر،معـمضؾقؾيم"دالم"،مطونمـصذاألدطورةذ

ماظشقخمسؾلمبقضدلؼـ،م)ايؾيم:مطؾؿيمحلوغقيموتعينم م"ايؾي"مبعدموصوة حوعؾمظقاء
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مضبؿؾم مأن ماظعودة معـ مو مذؿك، مضؾوئؾ مبف مأظػمخقؿي، مؼػقق ماظؾدو، مدؽون وؿع

مذكصمظقاءمايؾي(.

سؿرموظدمعرؼزؼؼ،مضدمعبعمبنيماظؾطقظيموماظشعر،مومضولمطـرلامؼبمايروبمومطونم

موماظؾطقالتمبوظؾففيمايلوغقي.

م*معـمذظؽ:

مولمضولمطالممإوصقـفممم#اظرذقــيمفماظؾـرلمدالوممممممممممممممممم

ملمؼبمؼدمذلمغزلمبقفممم#ولمحؽمجقؽماظدعــراوممممممممممممممممم

مقىماٌقوهمعـماظؾؽر.اظرذقيم:مػلمايؾولماظيتمبفومتل

ماظدعراو:مبذلضقؼماظراءمظػظو،مومػلمظعؾيمضدمييمذؾقفيمبوظشطرغٍ.
أيمسـدماظؽرممالمبدمأنمتؽقنمؼبمعـؿفكماىقدموماظعطوء،مومسـدماظؽالممصبىمأنم
تقؼبمبوظقسـدموماظعفد،مومسـدمايربمالمبدمطذظؽمؼبمأنمتؽقنمؼبمعـؿفكماظشفوسيم

مواإلضدام.م
م**مومظفمأؼضو:

مأسوضدؼـمدؾقكمسؾقبـومممم#ؾنيمسؾكمزفقرماًقؾمممراطممم
مصوقمظقـومصوممجعوبــومممم #أمعودؼـمؼدؼـــوممظؾكرلمممممممم

أيمسبـمدائؿومومأبدامؼبمادؿعدادمٌقاجفيمأيمسدوان،مشرلمعطلرؽلماظرؤوسمأليم
طون،مومععمذظؽمصلؼدؼـومممدودةمٌـمأرادماًرلموماظلؾؿ،مومأعومعـمأرادماظشر،مصننم

مؾي"معودقرةماظؾـدضقيمعصقبيمسبقه."اىع
***مومضبؽلمأنماألعرلمسزممذاتمؼقممسؾكماظرحقؾمػقمومضؾقؾؿف،مصفوءهمرجؾم
ؼـذرهمأنمسدوامسؾكموذؽمشزومضؾقؾؿف،مومأعرهمأنمميؿـعمسـماظرحقؾ،مظؽـماألعرلمملم
معر:م مأحالػؿو مبنيمأعرؼـ مغػلف مصقجد ماٌر، مؼبمصقغي ماظيتمجوءتف ماظـصققي تعفؾف

خذمبوظـصققي،مصقؼولماألعرلمضدماغصوعمظألعر،موماظـوغلمأنمؼرحؾمصقؼــولماألولمأنمؼل
ومػـومتػطـماألعرلماظؾطؾمإظبمودقؾيمأخرجؿفمعـم..مماظؾطــؾمضــدمػــربمعـــمايرب

علزضف،مومػلمأنمؼرحؾمعلوصيمضصرلةم)أومعودني(،مومبوظػعــؾمصؼـدمضطعمػذهماٌلوصيم
صػقرؼـمحبفر،مصؾذلحوظفمدلمسؾكمؼبمثالثمربطوت،مومسـدئذمؼؽقنمضدمضربمس

مصرارهم مسؾكمسدم مأثؾًمصقفو مؼؽقنمضد ماظؼصرلة ماٌلوصي مأن مطؿو مظألعر، ماغصقوسف سدم
موخقصفمعـماظعدو،مومسـمػذهماظقاضعيمضول:



ذؼاؿوسذاألدارريذاجلزائرقة

 

 19 

مبنيماومعودنيمأمسنيماظرمممم#ثالثمرحالتمرحؾـوػؿمممم
مأمظطـــقشلؿمسودميدممم#أرذؿـومرقظــــوػؿممممممممم

مطؾؿ.م01يمضصرلةمالمتؿفووزماومعودني:معلوص
اظؼؾوئؾماظيتمادؿقرـًماٌغربماظعربلمضدميومؼبمحروبمتعقشم***مومضدمطوغًم

م:م م"سؾدة" معرؼزؼؼمؼبمضؿولمشرلمعـؼطعمععمضؾـقؾـي موظد مطونماظؾطؾمسؿر روحـي،مو
وػلمضؾقؾيمسربقي،مهؽؿفومأعرلةمتدسكم"عفوؼي"،مومذاتمعرةموضعماظؾطؾمسؿرمأدرلام

ءتفماألعرلةمبعدمأنمجفزتمجقاده،مومرؾؾًمعـفمأنمؼرجعمإظبمظدىم"عفوؼي"،مصفو
مرطىماألعرلمصفقةم مإن مصؿو ماظيتمصؽًمأدره، مػل مإعرأة مأن معـفو مإذورة مؼب ضقعف،

مجقاده،محؿكمضولمضصقدة:
مومجقؽمخقؾلمحقاصيممم#عزاظًملمتؽــوصكمصوغفورمعومصقفمراصيممم

منيمؼديومرجوشلـومبمم#بنيميدبموماظرمتقيمومجلمعفوؼيمتؿفوصكمم
ميدبموماظرمتقي:مأزلوءمٌـورؼ.

متؿفوصك:معطلرلةماظرأس.
مظؽماظؽقؾم مأرؾؼًمدراحل،مصلقلتلمؼقم،مألرد مضد مطـًماظققم مبعـك:مإغؽمإذا

مبؽقؾني.
ومسـدعومرجعمإظبمضقعف،مومضصمسؾقفؿمعوموضعمظفمععماألعرلة،مصغورمسؾكمضؾقؾيم

مووظد مزوجفو مو مأخقفو مو مأبقفو ماظؼؾضمسؾك مأظؼك مو ماألعرلةماألعرلة، مصفوءتف ػو...
مأرؾؼًمبوألعسمدراحف،م ماظـوسمإظقفو،مطؿو مأسز مو مأضربوئفو راشؿي،متطؾىمصؽمأدر
موضعمبقـفؿو،مزؾًم معو مرشؿ ماظؼمدراحفؿمعبقعو،موظؽـ موسده،مو صؽونماألعرلمسـد

ماظؼؾقؾؿونمؼبمحربمضروس.
مومطونمممومضولمؼبمضؾقؾيم"مسؾدةم"مطذظؽم:

مصوتمضؾوظؽــؿمعـوماٌـدةمممم#عــوذامخؾقـــومؼومسؾدةممممممممم
موماظــدممالرضمربؿــرػوممم#أبؼوتماالرػــولمممـدةممممممممم
موماظؽؾشمسـمخؾؿقمعومخلرػوممم#وماظؽؾشمسقومؼعطلماظصدسيمممممممم

ؼرؼدماظؼقلمؼبماظؾقًماألخرلماغؽمحنيمترىماظؽؾشممتشلمإظبماًؾػ،مصذظؽمالم
م.ؼعينمأغفومترؼدماشلرب،مبؾمترؼدممتؿنيمغطقؿفو

معـفوم ومحدثمطذظؽمأنمشزتمضؾقؾيمسؿرمومظدمعرؼزؼؼمضؾقؾيم"سؾدةم"،موماشؿـؿ
"رؼوض"..مطونمحصوغومعؼوتالمومؼبمعـؿفكماظشفوسي،مومزؾمسؿرمؼؼوتؾممحصوغومؼلؿك

مايصونمإظبمأنمعوت،مومرثوهمبؼصوئد،مومحزنمسؾقفمحزغومذدؼدا،مومبؽوءمالم بفذا
معـقؾمظف.
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ذقةذتـدوف:األدارريذوذاحلؽاقاتذاؾشعبقةذبوال

ذادلصدر:

ماألدؿوذمسؾلمظػؼرلمعدؼرماظـؼوصيمبؿـدوف.
ماظلقدماعؾورطلمأغبدمبـمربؿد.
ماألدؿوذمسؾدماهللمبـمربؿد.
ماألدؿوذمسؾدماهللمظقبقز.
معبعقيم"ضـػي"ماظـؼوصقي.

ماظؿؿقضعماىغراؼب:موالؼيمتـدوف.

ذأدطورةذفدارى:

ذؿؼدؿة:

م مؼب معفؿو مدورا مظعؾً ماظيت ماظشكصقوت مأبرز معـ ماظشعؾقيمػدارى ماظـؼوصي إثراء
واظدؼـقيمظؾؿفؿؿعماظؿـدوؼب،مػلمذكصقيمحؼقؼقيموواضعقي،مومظؽـمأرؾؼماًقولمسـوغفم
معـم ماظشكصقي مبف ممتؿعً مسؿو مصضال ماظعفى، مو ماظغرابي مشوؼي مؼب مأدطقرة ظقـلٍ
اإلسذلافمبوظصالحموماظؿؼقىموماظقرعمعـمررفماًوصموماظعوم..مإغفموظلمعـمأوظقوءم

ؽـرلؼـ،ماظذؼـمتـؿشرمأضرحؿفؿمؼبمطوعؾماظقالؼي،مإالمأنمذكصقيماهللماظصوينيماظ
مػدارىماألدطقرؼيماغػردتمبصػوتمضؾؿومندػومؼبمشرلػو.

ذـدبذفدارى:ذ

ؼـؿلىمإظبمأػؾم"إؼدؼشؾل"محلىماظشقخماظغزواغل،مصفرمػدارىمواظذيمسوؼشفم
مأيم م"اظلقاسد" معـ مػدارى مصنن ماظـؼوصقي م"ضـػي" محلىمعبعقي مو ماظزعـ، معـ صذلة

مـؿؿلمإظبمضؾقؾيم"دوسد"مإحدىمضؾوئؾماظرضقؾوت.ؼ
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ذاؾرحؾةذوذبداقةذاألدطورة:

بدأتمأدطقرةمػذاماظرجؾمؼقممطونمرضقعومؼبمحضـمأعــفمععمضؾقؾؿفومتشدماظرحولم
سبقمأػؾفومومطوغًماظؼؾوئؾمعـؿشرةمسدلماظػقوؼبموماظؼػورمتؿؾعماألطؾموماٌوء،مومطــونم

،مومأعضًمرحؾيمذوضيمومبعدمجفزم"ظػرؼؼ"أخـقالمػدارىمعـمػمالءماظؾدوماظرحؾ،م
مضطعؿفـوماظؼوصؾيمؼبم:

مسؾكم -0 متطؾؼمسودة متعينماجملؿقسي،مو مبوظؾففيمايلوغقي،مو مظػظي "ظػرؼؼ"
معـم موتعينمذبؿقسي مايلوغقي، مأخرىمبوظؾففي مظػظي مصفل م"احملصر" مأعو اظؼوصؾي،

ماًقؿماٌؿقاجدةمؼبمغػسماظقاديمومسؾكمغػسماإلعؿداد.
ي،متقضػًمطعودتفومظؿلخذمضلطومعـماظراحي،مبنيمأذفورماظطؾحماظصقوؼرماظشودع

اٌؿؿؾؽيمبوظقراقموماًروبماألخضر،مومبقـؿوماظرجولمحقلمذعؾيمعـماظـورمظؾؿدصؽي.مؼبم
ػذهماظؾقظوتمشودرتمأمماظرضقعماجملؿعمدوسقيمىؿعمايطى،مومملممتؽٌمرقؼالم

اظرؤؼيمحؿكماخؿػكممحؿكمػؾًمزوبعيمرعؾقيمسوتقي،محطؿًماٌكقؿ،موماغعدعًمصقفو
مطؾمذلءموماخؿػكمععفومػدارى.

ذفدارىذيفذجوفذاؾعاصػة:

ماذؿغؾماىؿعمؼبمإسودةم مبقـؿو مأنمػدأتماظعوصػي،مو مبعد مإظبمخقؿؿفو ماألم تعقد
مسدادم مؼب موظدػو مأن متؽؿشػ مو مرضقعفو، مبوخؿػوء ماألم متؿػوجه مأعقرػؿ، ترتقى

ولمؼبماظقػودموماظشعوبمحبـوماٌػؼقدؼـ،مصؿألتماألجقاءمصقوحومومسقؼال،مومتػرقماظرج
سـماإلبـماظضوئع،مظؽـمدونمجدوى..مأسودواماظؾقٌمسؾـومؼبمأسؿوقماظصقراءمدونمأنم

ما مأي مؼعرصقا ممل مو ماظزوبعي، مأخذتف ماظذي ماٌؽون مإظب مأو مػدارى، مإظب عصورمألؼفؿدوا
مابؿؾعؿف،مومإظبمأؼـمرعؿفماألضدار،محؿكمؼؽسماألػؾمعـماظؾقٌمسـف.

ذ:ذيفذاجملتؿعذاحلقواـي

ؼبمتؾؽماألثـوء،مصؿحماظرضقعمسقـقفمظقفدمغػلفمومحقدا،مومدطمصقراءمالمحدودم
،مضدمتؾـؿفمطقاحدمعـمصغورػو،مومبدلاءةمشلو،مثؿمصفلةمصبدمحقاظقفمدربمعـماظـعوم

ماظلـؿنيمؼصقلمومصبقلمععفو،مومصبدمؼبماظـعومم مػدارىمذو مبدأ األرػولمومدػشؿفؿ

                                                 
"مظػرؼؼم"مظػظيمبوظؾففيمايلوغقي،مومتعينماجملؿقسي،مومتطؾؼمسودةمسؾكماظؼوصؾي،مأعوم"ماحملصرم"مصفلمظػظيمم1

مأخرىمبوظؾففيمايلوغقي،مومتعينمذبؿقسيمعـماًقؿماٌؿقاجدةمؼبمغػسماظقاديمومسؾكمغػسماإلعؿداد
ماحدمأسضوءمعبعقيمضـػيماظـؼوم2 صقيمبؿـدوف،مأغفؿمسـدمحػرمضدلمبوٌؼرةماىدؼدة،مؼعـرونمسؾكمحلىمذفودة

 .بؼوؼومبقضماظـعوم،مممومؼدلمأنماٌـطؼيمطوغًمشـقيمبفذاماظـقعمعـماظطققر
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مبؼد ماًالن،مو مو ماألم ماألػؾمو مؼؿغذىمبوعؿصوصمإبفوعفموصغورػو مطون مصؼد مضودر رة
ماظذيمؼؿدصؼمعـفماظؾنب.

ومبعدمأنمعؽٌمعدةمعـماظزعـ،مأصؾحمؼؼؾدمحرطوتفو،مومؼطوردػومعـمعؽونمآلخر،م
مومأصؾحمععوذفمالمطبؿؾػممتوعومسؿومتؼؿوتمعـفماظـعوممحؿكمبؾغمدـماظـوعـيمسشر.

ذيفذاجملتؿعذاؾبشري:

ثرمأل،مسـدعومتػطـمأحدماظصقودؼـماظؾدومطونماظعـقرمسؾكمػدارىمعـمضؾقؾماظصدصي
إغلــونمؼؿوبعماظـعوم،مبػضؾمخدلتفمؼبمععرصيمرؾقعيماألرضمواألثــر،موماظؿؿققزمبنيم
مإلصبودم مأعؾ مبورضي مظؾعوئؾي ماإلطؿشوفمبوظـلؾي مػذا مطون مايققان، مو ماإلغلـون أثــر

اظضول،ممػدارى،مصفـددواماظؾقـٌمسـفمومبوظػعؾمادؿطوسًمأنمتعـرمسؾكمعؽونماإلبـ
مومإرجوسفمإظبماػؾفمومسشرلتف،مبعدمعومغصؾًمظفمطؿقـومأوضعًمصقفمدوئرماظؼطعون.

ذقؽومصشقؽومؼبماجملؿؿعماظؾشريمومايقوةماإلجؿؿوسقي،مومعـمأخذمػدارىمؼـدعٍم
معشؽؾيم مايققاغل، ماجملؿؿع معـ مسقدتف مبعد ماظيتماسذلضؿف بنيماٌشؽالتماظعقؼصي

مايولمإظبمأنمجوءتفؿماعراةماظؾؽؿ،محبقٌمملمؼـطؼمبؽؾؿيمواحدة،م ومبؼكمسؾكمػذا
سفقز،موماعرتفؿمأنمؼشدواموثوضفمحبؾؾمرقؼؾمؼبمرجؾقف،مثؿمؼؾؼقهمؼبمبؽر،مومسـدعوم
أرؾؼمصراخومومػقمؼفقيمإظبمضعرماظؾؽرمضوئال:م"ؼوماهلل"،م"ؼوماظشقخمربؿدمععروف"،م

مومبعضماألصقاتماظغرؼؾيمشرلماٌػفقعي.
تؿؾؿذمسؾكمؼدماظشقخمعوءماظعقـنيمأحدماألوظقوءممومصبؿعماظذؼـمسوؼشقامػدارىمأغف

مطونم مإمنو محرصي، متعؾؿ مأغف مؼعرفمسـف ممل مو مععروف، ماظشقخمربؿد مو اظصويني،
مؼؼؿوتمعـمسطوؼوماظـوس،مؼؼؾؾماظصدضي،مومؼعطلمطؾمربؿوجموعلؽني.

محقوتفم مرقؾي ماحؿػظ مأغف مإال ماظؾشري، ماغدعٍمؼبماجملؿؿع مػدارىمضد مطون مظؽـ و
ميتماطؿلؾفومعـماجملؿؿعماظذيمغشلمومترسرعمصقف.بؾعضماًصوئصماظ

ذأوصافذفدارى:

مذكصقؿـوم مػقؼي مسـ مغؿلوءل مصبعؾـو معو مصرؼدة، مبلوصوف مػدارى اتصػ
األدطقرؼي:مأعـماظعوملماإلغلوغلمػل،مأممعـماظعوملمايققاغل؟مصؿـمأػؿماظصػوتماظيتم

ؽراعوتماتصػمبفومػدارىمحلىمايؽلماظشعؾقيموماظـوسماظذؼـمسرصقه،مومطذظؽماظ
ماظيتمضقؾمأغفومهؼؼًمسؾكمؼده:

اغػردمبؾعضماظصػوتماظـؾقؾيموماٌؽورمماًؾؼقي،مومخوصيماظـقيماظصودضيم)سدؼؿم 
ايؾقيموماٌراوشي(،مومطؿمطونمطرميومؼلخذمعـمػذامإذامأسطوه،مومؼعطلمظذاكم

مظف.لدونمأنمؼل
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 ضدرةمسؾكمذػوءماٌرضكممبفردمٌلفؿ. 

 صػمبوظغزالمؼبماظلرسي.درسيماىريماظػوئؼي،محؿكمإغفمؼق 

ظفميقيمبقضوء،مومذعرمأدقدمغوسؿمطـقػمملمؼصؾفماظشقى،مؼصؾمرقظفمإظبم 

 حدماظرطؾي،مومؼؽرهمأنمؼؾؿلفمأحد.

 طونمضبىماظعزظي،موالمأحدمؼلؿطقعمذبوظلؿفمدقىمزوجف. 

ضدرتفمومهؿؾفمأطؾمطؾمذلء..مغعؿمطؾمذلء..محؿكمإغفمطونمؼؽلرماظزجوجمم-

مى.فمدونمأنمؼصقؾفمأذعوؼؾؿؾ

مؼؼقممأحقوغومحبرطوتمشرؼؾيمذؾقفيمبوظـعوم. 

اذؿفرمبقجقدمثؼىمؼبمإصؾعفماألميـم)اإلبفوم(،مطبرجمعـفماظؾنبمحنيمضبسم 

 بوظعطش،مومادؿؿرمذظؽمرشؿمتؼدممدـف.

سـدعومتصقؾفماظـقبيمومؼلخذهمايولمؼطؾؼمأصقاتومشرلمعػفقعيمأحقوغو،مومؼرددم 

 ؼومعوءماظعقـني.مػذهماظعؾورات:مؼوماهلل..مؼومغعوعي..مؼومذقكل

ذزواجه:

تزوجمػدارىموأنىمأوالدامرؾقعقنيمملمؼرثقامعـفمتؾؽماظصػوتماظغرؼؾي،مبودؿــوءم

صػيماظؽرمموماىقد،مضقؾمأغفمتزوجماعراةممبفرمأددمتؾعومظطؾؾفو،مومبعدمذظؽمتزوجم

اعراةمأخرىمتدسك"خروبيمبـًماظشقخ"،مومأنىمعـفوموظدؼـمػؿومأغبدمػدارىموظدم

ـعؿيمػدارىموظدماظؼرميقش،مومبعدمعدةمتزوجماعراةمثوظـيموانىمعـفومضرميقش،موماظ

وظدؼـ:مأغبدمػدارىموظدمضرميقشموماٌقجقدمحوظقوممبقرؼطوغقو،مومعوءماظعقـنيمػدارىم

موظدمضرميقشمومػقمعؿقؼب.

ذوػاته:

ؼروىمانمػدارىمسؿرمرقؼالمحقاظلمضرغومومسشرؼـمسوعو،مومملمتؿقصوهماٌـقيمٌرض،م

مظؿؼدم مإمنو مبلسوظلمواديممو مضدله مؼقجد مدصـمبفو،مو مصقلى،متقؼبمبؿـدوفمو دـف

ضراؼرماظعرق،مؼبمرأسمواديماظؼـطور،مومأصؾحمضرضبفمعزارامظؾـوسمتدلطومبفمومتقؿـو،م

مومؼزسؿماظؾعضمأنمغعوعيمتزورمضدلهمطؾمعلوء.
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ذدبعذبـاتذ:ذوأدطورةذاؾرجلذأب

م:موالؼيمتـدوف.اؾتؿوؼعذاجلغرايف

ملمتـفىمدقىماظؾـوت،مومطونمؼبمطؾمعرةمتؾدمزوجؿفممضبؽكمأنمرجالمظفمزوجي

ماظرجؾمبلشؾظماألميون،مإنمأنؾًمظفم مسـدعومغبؾًمبوظلوبعمأضلؿ مذمعو،مو ؼؿضؿر

زوجؿفمبـؿومػوجرمأػؾفمومبـوتفمإظبمبالدمبعقدة..موظدتماظلوبعي،مصؼررمعغودرةماظدؼورم

مطرػومؼبمبـوتفموزوجؿفماظيتمغبؾفومعلموظقيمإنوبماإلغوثمصؼط.

وفماظرجؾمومجولماٌصور،محؿكمادؿؼرمبفمايولمسـدمإحدىماظعوئالت،مصـزلمر

بفومضقػو،مومطونمربماظؾقًمبشقشماظقجفمطرميومعضقوصو،مصرحىمبفمأذدماظذلحوبم

ومحنيمدلظفمسـمدؾىمدػرهمومترحوظف،مذرحمظفمضصؿفمبوظؽوعؾ..مومطقػمأنماهللمملم

مومملمالمتـفىمزوجؿفمإالماظؾـوت؟....ممؼرزضفمذطرام؟

مػلم مػؾ ماظعققب؟ معـ مدوٌوت ماظلؾع ماظؾـوت مػؾ ماٌضقوف: ماظرجؾ مضول سـدئذ

مطوعالتماًؾؼي؟

ضولماظرجؾ:مالمؼـؼصفـمذقؽو،مبؾمإغفـمؼداسؾـينمومطبدعـين،مومظؽـمرشؿمذظؽم

مطرػنت.

صؿشكمبفماظرجؾماٌضقوفمإظبمخقؿؿف،مومأزاحمشطوءمصقجدمدؾعمأصوســل،مواحدةم

ومؼؿؿوؼؾـمميقـومومسلوال،ماغدػشماظرجؾموخوف،مصققماألخرى،مومؼؾؿػنيمبرؤودفـ،م

مومضول:معومػذا؟.

صلجوبفم:مإغفـمبـوتل،مرزضينماهللمبـوتمسؾكمذؽؾمأصوسل،مومإغلمأغبدهمطـرلام

سؾكمعومأسطــوغل،مومإغفـمالمميللـمأحدامبلقء،مومػوذامأغًمتػرمعـمبـوتمطوعالتم

ـوتف،مومػقمضبؿدماهللمسؾكماظرجؾماظعدلةمومسودمإظبمزوجؿفمومبماظصػيموماًؾؼي،مصلخذ

معومرزق،مومأضلؿمبلشؾظماألميونمأنمؼؽرعفـمومضبلـمتربقؿفـمومرسوؼؿفـ.
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ذأدطورةذاإلخوةذاؾدبعذ)أوذؼصةذادرقدرذذفبوا(:

ذوالؼيمتـدوف.اؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذ
مغبؾًم ماظطؾعي، معبقؾل مأذداء، مإخقة مدؾعي مػـوك مأن ماظغوبر ماظزعون مؼب ضبؽك

ماظـوعـي،موممت متمغلفؿمومتلؾقفؿمومدبػػمأعفــؿمظؾؿرة مبـؿو مأنمتؾدمأعفؿ ـكماإلخقة
م...سـفؿمومحشؿفــؿ

ماألػؾموماًالنمإنموظدتمأعفؿمذطــرا،م مو ماظدؼور مبلشؾظماألميونمعغودرة صلضلؿقا
وأوصقامخودعؿفؿمأنمتؾقحمشلؿمبوظراؼيماظؾقضوءمإنموظدتمبـؿو،مصطورتماًودعيمصرحوم

ـًمومخقصومسؾكمذػوبماإلخقة،مرصعًمشلؿمومدرورا،مإالمأغفـومعـمذدةمصرحؿفومبوظؾ
ماألمم متورطنيموراءػؿ مورحؾقا مذطرا، ماٌقظقد مأن مظظـفؿ متلدــػماإلخقة مخضراء، راؼي

مواألخً،مومبؽؿفؿمأعفـؿمبؽوءمالمعـقؾمظف.
عرتماألؼوممومتزوجماإلخقة،مومطدلتماألخً،مومطوغًمطؾؿومخرجًمظؿؾعىمععم

مؼؾؼقنم مو مؼضربـفو، مؼؿطرلنمبفو،مو مؼبمظقؾيمرصقؼوتفو مأغفو ماظشؿوئؿ،مو مبلغقاع سؾقفو
مظؽـم مايؼقؼي،مو موتللشلو مإظبمأعفو مػربمإخقتفـو،مصذلجعماظؾـًماظقحقدة عقالدػو

ماألممؼبمطؾمعرةمتؽذبمتؾؽماألضووؼؾموماٌزاسؿ.
عرتماألسقاممومصورتماظؾـًمصؿوةمحلـوء،مبعدمأنمسرصًمايؼقؼي،مومحدثمأنم

ؿوةمومأخذػومععفمإظبمبالدمبعقدةمومتزوجفو،مشزتمضؾقؾيمضؾقؾؿفو،مومخطػماظزسقؿماظػ
ومأنؾًمظفموظدامومأزلؿفمبودؿمأخقفوماظؽؾرلم"اغبدمدقدي"،مومملممتضمدقىمأؼومم
مأنمؼلتقام حؿكموصؾًمإظبماإلخـقةمأخؾورمأخؿفؿمومعوموضعمظؾؼؾقؾيمعـمشزو،مصعزوعقا
مؼبمطؾمعؽونمحؿكموجدوػو مسـفو مطوغًمؼبمأضصكماظدغقـو،مصؾقـقا مظق مو ؼبممبلخؿفؿ

أرضمبعقدة،مصودؿؼؾؾقػؿمأػؾمزوجفومأحلـمادؿؼؾول،مومأضوعقاماظقالئؿموماألصراحمأؼوعوم
عؿؿوظقي،مومؼبماظؾقؾيماألخرلةماجؿؿعمرجولماظؼؾقؾيمظقدبروامشلؿمعؽقدةمظؼؿؾفؿ،مصلؿعًم
مإخقتفو،م مبفو متـفل مخطي مصدبرت ماظؼؾقؾي، مرجول مو مزوجفو مبني مدار معو األخً

خمومؼؾؽل،مصؿلؽؿفمضوئؾي:م"أرؼرؼدةمؼوماغبدمدقدي،مصفعؾًمتقخزمابـفومبنبرةمظقصر
مغػكقام مأرؼردة ماظـوسماسدو، مو مأرؼردة مشدوا، مو مشدوا مو مأؼرردة ماعل، ماوظد مؼو أرؼردة
اٌلؼل،مأرؼردةمخؾقةمعؿؽل،مأرؼردةمرصدواماٌؾفقم،مأرؼردةمخؾقماٌعؽقم"،موم"أرؼردة"م

قتفومبوًطرماحملدقمطؾؿيمتغـكمظألرػولمبؾقـمعبقؾمظؾـقم،مومػلمتؼصدمتـؾقفمإخ
مؼبم موضعقػو ماظؼرب ماغػكقا مظؽؿ، مسدوة مػل مو متذلصدطؿ مصوظؼؾقؾي مإرحؾقا مأي بفؿ،

معضوجعؽؿ،مومخذوامععؽؿماًقؾمومدسقاماىؿول.
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بؼؾقؾيمذردي،ممـزاوازلعماإلخقةمصقتفو،مومصفؿقامعومترؼدمأنمتؾؿحمشلؿ،مومأغفؿم
ضػًماألممومخزمرضقعفومصـػكقاماظؼربمووضعقػومؼبمصراذفؿ،مومأخذواماًققل،مومأو

ماظؼربم مؼطعـقن ماظرجول مأخذ متلؾؾفؿ مبعد مو مغوم، مضد مأغف ماظؼقم مصظـ حؿكمؼلؽً،
واحدةمتؾيماألخرى،مصعرصقامأنمعؽقدتفؿمضدمبوءتمبوظػشؾ،مومنكماإلخقةمعـمعقتم

مربؿؿ،مومسودوامبلخؿفؿمومرضقعفومإظبمضؾقؾؿفؿمدوٌنيمععوصني.

ذأدطورةذاألخ:

ذ.تـدوفوالؼيماؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذ
ضبؽكمأنمصؿوةمصوتـيماىؿولمازلفومػقؿي،مدؽؿًمعـمايقوة،مصصعــدتمإظبمضؿيم
اظـكؾــيمحؿكمصورتمتـوممومتلؽـمصقفو،مومطونمأخــقػومراســلماظغـؿ،مؼلتقفومطؾم
ؼقممبوظطعـومموماظشراب،مومطونمؼـودؼفو:م"ػقؿيمدظلمدالظؽ،مؼومخقيتمدظلمدالظؽ"،م

ومذعرمرقؼؾمجدا،مومؼؾػماألخمصقفماظغذاء،مثؿمومؼعينمأنمتدظلمبشعرػو،مومطونمشل
متلقؾفمإظقفو.

مصوتـيماىؿول،مصلعرم مبفومرجؾمذومعولمومجوه،مووجدػو ومؼبمعرةمعـماٌراتمعر
معـم مؼـزظقػو مطل ماظطرق مبؽؾ مععفو محووظقا مو مإظقفو مصذػؾقا مظف، مصبؾؾقػو مأن خدعف

مظؽؿ،مصف ماعراة:مدقفمأجؾؾفو مصؼوظًمشلؿ ؾلًمهًماظـكؾيمومظؽـمدونمجدوى..
مجوئعي،مأذػؼًمػقؿيم مو معظؾقعي مادسًمأغفو ماظـقاح،مو مو مبدأتمبوظؾؽوء اظـكؾي،مو
مػلمإالميظوتم معو مو ماظـكؾي، معـ مأغزظؿفو محؿك ماٌرأة مادؿدرجؿفو مو سؾكمحوشلو،

حؿكمضؾضمسؾقفوماًدمماظذؼـمطوغقامؼذلبصقنمبفو،مصربطقػومومأخذوػومظؾلقد،مضالئؾم
دادمإسفوبفمبفومصؿزوجفو،مومطونمؼبمطؾمعرةمؼلتلمومحنيمغظرمػذااماألخرلمإظقفوماز

أخقػومإظبمتؾؽماظـكؾي،مومؼـودؼفومطعودتف،مظؽـفمملمؼعـرمسؾكمذلءمؼدلمسؾكموجقدم
أخؿفمبعنيماٌؽون،مادؿؿرمايولمرقؼال،محؿكمعرتمبفماعراةمصقجدتفمبوئلومحزؼـو،م

مأ مؼؾؽقفو ماظيت مأخؿف مبلن مصلخدلتف ماظؼصي، مسؾقفو مصؼص محوظف، مسـ غزظقػومصللظؿف
تلؾؾمإظقفوماألخ،مومخؾلتفمؼبمصـدوقمخقصومسؾقفمعـم..مخبدسي،مومضدمتزوجفومصالن

مزوجفو.
مإظبم مطوغًمػقؿيمتلؿغؾمصرصيمخروجمزوجفو غبؾًماألخً،مومأنؾًمابـو،مو
سؿؾف،مظؿػؿحماظصـدوقمومتطعؿمأخوػو..مبدأماظطػؾمؼؽدل،مومأخذمؼؿعؾؿماظـطؼمواظؽالم،م

مبعؾوراتمصؾقو مألبقف مؼػفؿمحقٌمؼؼقل مال ماظصـدوق"، مؼب م"خوظل معػفقعي: مشرل غقي
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اظزوجمعومؼرؼدماظقظد،مصقؼقلمشلقؿي:معوذامؼؼقل؟مصؿفقؾفمأغفومالمتػفؿ،مإغفومػؿفؿوتم
عرتماألسقاممومطدلماظقظد،مومصورمضبلـماظؽالم،مصؼولمألبقفمؼقعوم:م"إنم..ماظصؾقون

مخروجؽمظؾع مبعد مؼقم مطؾ مأعلمتطعؿف مإن مو ماظؽؾرل، ماظصـدوق مدللمخوظلمؼب ؿؾ"،
اظرجؾمزوجؿف:م"عومػذهمايؽوؼيماظيتمتدورمؼبمبقيت"،مظؽـفومرؾؾًمعـفماظعفدمبلنمالم
ؼضرمعـمؼبماظصـدوق،مومأغفومدذلويمظفمحؽوؼؿفو،مأخذتمعـفماظعفد،مومضصًمسؾقفم
ضصؿفومععمأخقفوماظذيمطونمؼطعؿفومومؼلؼقفومومؼعؿينمطـرلامبفومحؿكمأوذؽمسؾكم

فو،مثؿمصؿقًمظفماظصـدوضـمومخرجماألخ،مومتصوصقوماشلالكمحزغومومبؽوءمسؾكمصؼداغ
موسوذومععومعدةمعـماظزعـ.

مصلرد طؾمسؾكمادؿقظبمهمضؿقال،موماتربصماألخمبزوجمأخؿف،محؿكموثىمسؾقفمؼقعو
أعالطف،مومملمؼدممطـرلامحؿكمطدلماإلبـ،موماغؿؼؿمألبقفمعـمخوظف،مومعوتماإلبـمبعدهم

دكمومايلرةمسؾكمصؼدانمأسزمعوممتؾؽمبلسقام،موبؼقًمػقؿيمومحقدة،متذرفمدعقعماأل
ماظزوجمواألخموماإلبـ.

ذأدطورةذاؾشاةذوذاؾضبع

ذ.ومالؼيمتـدوفاؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذ
ضبؽكمأنمذوةمعبقؾيماٌـظر،مشلومعوئيمضرنمعـماظذػى،مومشلومأربعمسـزات،مػـم
مسؾكماظؿقاظل:"سوزة،ماععقزؼزة،مداضي،ماعدضقؼي"،مومشلومجديمواحدمؼلؿكم"اظرؼؼظ".

مالمذػؾ مأن مصلوصًمأبـوئفو م"، م"اظؼرارة م: مؼلؿك معرسكمعبقؾ مإظب ًمذاتمؼقم
ؼػؿققاماظؾوبمألحد،مإالمإذامضوظًمشلؿ:م"سوزةموماععقزؼزة،مداضيموماعدؼؼقؼي،مبوظرؼؼظم
ؼوموظقدي،محؾماظؾقًمراغلمجقً،مصؿلماعالنمبوظـقارمزرسل،ماؼطػطػمبوظرشقة"،م

عفومربؿؾيمبوظؾنبموماظعشى،مومطونموتؼصدمعـوداتمأوالدػومطؾمبوزلف،مظؿؾشرػؿمبؼدو
اظضؾعمؼلذلقماظلؿع،مصعرفمعومدارمبنيماألممومصغورػو،مومسـدمذػوبفومأسودمسؾقفؿم
عومضوظًماألممظقػؿققامظفماظؾوب،مإالمأغفؿمضوظقامظف:مإنمصقتؽمالمؼشؾفمصقتمأعـو،م
صذػىمدوسؿفومإظبماظـفور،مصـفرمظفمحـفرتفمحؿكمأصؾقًمذؾقفيمبصقتماظشوة،م

ماظصغورموماسودمسؾقفؿمغػسماٌؼقظيمبـػسماظصقت،مسـدػومصؿحماظصغورماظؾوب،مصعودمإظب
مصكرجًمعلرسيم مأرػوشلو، مملمود ماألم مسقدة مسـد مو ماآلخر، متؾق مواحدا صوظؿفؿؿفؿ
طوجملـقغي،مصدادًمبؼدعفوماظـؿؾي،مصؼوظًماظـؿؾيم:م"ػذامعـفماظؾلماوركمسؾكمشوري،م

اسمحفريمومضدمالضقًمألجؾفماظؽـرلمعـمومأغومجوػدةمبوزػوري.."مأيمعـمػذاماظذيمد
اٌؿوسى،مصلجوبؿفوماظشوة:م"ػوذيماظشوةماٌدبقيماظؾلماضروغفومعوؼيمطقػماظذػؾقيماتؾقدم
سوزةموماععقزؼي،مداضيموماعؼدؼؼقؼي،مواظرؼؼظ"،مأيمإغينمأغوماظشوةماىؿقؾي،مذاتمعوئيم

جرىمشلوممضرنمعـؾماظذػى،متؾقٌمسـمصغورػو،مووضعمشلومععمعبقعمايققاغوتمعو
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مسؾكمزفرهمهًم مجدتماظضؾعمعلؿؾؼقو مطؾرلؼـمو مجفد مو مسـوء مبعد ععماظـؿؾي،مو
األذفور،مصضربؿفمبنحدىمضروغفومسؾكمبطـف،مصلردتفمضؿقال،مومخرجمصغورػومدوٌنيم
متعؾؿماظصغورمأنماظعدومظـمؼؽقنمصدؼؼومحؿكمومإنمشرلم صورحنيمبـفدتفؿ،مومسـدػو

ماظؽـرلمعـمذكصقؿف.

ذ"ذذأدطورةذ"ذتبؾباؾة

ذوالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي.ماؾتؿوؼعذاجلغرايف:
ذ مبقزؼدنمادلصدر: مذقخ ماظلقد متؾؾؾوظي، مدائرة مبشرل مزطراوي ماظلقد مسؾل، اظشقخ

مرئقسمعصؾقيمبؾدؼيمتؾؾؾوظي.
طؾؿ،مومسـمم311"تؾؾؾوظي"مإحدىمدوائرموالؼيمبشور،متؾعدمسـمعؼرماظقالؼيمعلوصيم

،مصفلمعـطؼيمغوئقي،متعوغلم41ينمرضؿمطؾؿ،مسؾكماظطرؼؼماظقرم411والؼيمتـدوفمبـم
مبوألدوررلم متزخر مأغفو مإال ماإلعؽوغقوت، مؼب معؾققزو مغؼصو مو مسدة ماضؿصودؼي عشوطؾ
متراثفوم مو ماألدطقرؼي ماٌـطؼي مضبؿػظقنمبذاطرة مالؼزالمأػؾفو وايؽوؼوتماظشعؾقي،مو

 اظـؼوؼب.
مدؽـ مإال مؼػفؿفو مال مخوصي(، مذؾققي م)شلفي مبربرؼي مشلفي مبؾؾوظي مأػؾ ونمؼؿؽؾؿ

اٌـطؼي،مصؾوإلضوصيمإظبمثراءمعػراداتفو،مصفلمصرؼدةمؼبمترطقىمعبؾفو،محبقٌمؼؼدعقنم
اٌضوفمإظقفمسؾكماٌضوف،مطؿومػقمايولمؼبماظؾغيماإلنؾقزؼي،مممومجعؾفؿمؼعؿؼدونم

ومػقمحػقدمم0811أنمشلفؿفؿمجـقــيماألصـؾموماإلسبدار،محلىماظراويماٌقظقدمؼبم
متؾؾؾوظي.مم"دقديمبقحقــدة"مأحـدمأوظقوء

مسؿقؼــيممبؽـونم معـمضقاحلمعؼؾـرة مؼبمضوحقي مظؾؿـطؼي،موجدغو مادؿطالسـو سـد
ؼلؿــكم"اظزاوؼي"مبفومأواغلمصكورؼيمضدمييمتقضعمسؾكمحوصيماظؼؾقر،مومبضعيمضؾوبم
ؼعؿؼدمأغفومأضرحيمظعددمعـمأوظقوءماهللماظصوينيماظذؼـمغزظقامبوٌـطؼي،مومإظبمجوغؾفوم

م"ذبؿعماظصويني".مذفرةمعؾورطيمؼعؿدلوغفو
ومحلىمغػسماظرواؼي،مطوغًمتؾؾؾوظيمؼطؾؼمسؾقفوماظلؽونماألوائؾمادؿم"بربور"،م
مسـم متعدل متعينمو مطؾفو مو متؾؾؾوظً"، متؾؾؾوظي، م"بؾؾوظي، مصلؿقػو: مذظؽ، صودؿـؼؾقا
وجـقدماٌوءماظؽـرل،مإالمأنم"متؾؾؾوظًم"مطؾؿيمذؾققي،مو"بؾؾوظيم"معـمغطؼمسربلمالم

مإ ماإلذورة معع مادؿمشرل، مسؾقفو مؼطؾؼقن ماٌـطؼي، مؼب مؼؽـر ماظشفر معـ مغقع موجقد ظب
م"بؾؾول".
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معؾؿؼــكم ماألجـداد، مو ماآلبوء مسـ ماظراوي مزلعف محلىمعو متؾؾؾوظي، مطوغً مضد و
متؼقغقً...م متػقالظً، مبشور، معوظل، ماإلووػوت: مطؾ معـ مؼؼدعقن ماظذؼـ اظؿفـور،

مبفو ماظيتمادؿؼرت ماألوظب ماظؼؾوئؾ مطوغً مو ماظلؾع، ممتؽني،ممصقؿؾودظقن مو مضقة ذات
موحؿكم ماآلن، ماٌقجقدة متعزىماظلقاضل مإظقفؿ مو مدوضقــي، مو مأظػمدوضقي مبفو ذقدوا
األواغلماظػكورؼيمبوٌؼدلةمصفلمعـمبؼوؼــوػؿ،مومػـومؼؿذطرم"ماظشقخمسؾلم"مأؼوممذؾوبفم

،مإذمدورمومعـمطونمععفمذاتمعرةمبوإلبؾ،مصـزظقام0848حقـؿومطونمسلؽرؼومؼبمدـيم
ماظرا م"سرق ماظيتمؼب ماألوظب ماظؼؾـوئؾ مظؿؾؽ مآثورا مؼعؿدلػو مآثورا، مبف مصقجدوا وي"،

ادؿقرـًمتؾؾؾوظي،مثؿمؼلخذم"اظشقخمسؾل"مؼبمدردمعومذوػده:موجدغـومؼبمسنيماٌؽونم
مؼبمطؾمسشرؼـمأومثالثنيمعذلا،مومحؾوالمظـفذبماٌوءم مآبور مسدة اظلقاضل...مووجدغو

ادؿؿرغومؼبماظلرل،مومشرلممم..عـماٌقوهعـفو،مومجبوغؾفومأحقاضومعوئقي،مإالمأغفومجوصيم
مدؽـونم مضقة مسؾك مؼدل مممو ماظؾغول، مو ماًققل مصوئح مآثور ماظلقاضلموجدغو مسـ بعقد

ومظؽـمععمذظؽ،مصؼدمخؾًمعـماظلؽون،ممم..اظؼؾوئــؾماألصؾققــمومبلدفؿمومذدتفؿ
وأصوبفوماًرابمحلىمايؽوؼوتموماألخؾورماظيتموردتمإظقـو،مدونمأنمغعؾؿمطقػ،م

مـماظذيمطـونمدؾؾومؼبمإخالئفو؟أومع
إحدىمم–حبلىمغػسماظرواؼيمم–تضربمتؾؾؾوظيمضدعفومؼبمسؿؼماظؿورؼخ،مومأغفوم

اٌدائــماظلؾعماظيتمدؾؼًمشرلػومؼبماٌعؿقرة،مومدؿؽقنمآخرمصـوءمضؾؾمزوالماظدغقو،م
متػقالظًم مدقى: معـفو ماظراوي مؼؿذطر ممل مبف، متـؿفل مو متؾؿـدئمحبرفماظؿوء وطؾفو

م،متــورودغً،متـدوصًم)تـدوف(،متؾؾؾوظًم)تؾؾؾوظي(،متقات،ممتـطقً...)تػقالظــي(
طوغًمتؾؾؾوظيمعدؼـيمسوعرة،مثؿمخؾًمردحومعـماظزعـمعدةمأربعنيمسوعو،مثؿمأسودم
ماظزعـقي،مؼؼقلماظشقخم مظؿقدؼدماظػذلة مإظبمؼقعـو،مو متعؿرلػو،مومزؾًمسوعرة أجدادغو

مأنمسددمأجداديمػقمسؿورمتؾؾؾوظيمعإسؾل:"مجديماألولمػقماظذيمأسودم م04عماظعؾؿ
مجدام".

ومأولمعـمجوءمإظبمتؾؾؾوظي،مومأسودمتعؿرلػومبعدعومطوغًمخوظقيمرقؾيمأربعنيمسوعو،م
مرجالنمصويونمووظقونمطوعالن،مضقؾمطونمضدوعفؿومؼبماظؼرنماظـوعـماشلفري،مومػؿو:

معـفم"اظشقخمسؾل"،مومأصؾفمعـمم-0 اىدماألولم)اًوعسمسشر(:ماظذيمؼـقدر
بقادم"اظدرة"،معــؾم:م اظلػقل"مإحدىماظؼؾوئؾماظؽـرلةماٌؿقاجدةمبـم"تؼقغقً"م"آؼً

آؼًمخؾوش،مآؼًمترادغً،مومشرلػومعـماظؼؾوئؾ...مومػقموظلمصوحلمالمؼـزالماظـوسم
معـف،مومضبؽكمأنم مبلعر مضؾي مملمتنبمسؾقف مأنمضدله ماظققم،مرشؿ مإظب ؼزورونمضرضبف

ومصبفؾم"اظشقخمسؾل"مادؿماىدماألولمبعضماألحػودمبـقامضؾيمصلرسونمعومتفدعً،م
أومأجدادهماآلخرؼـ،موالؼعرفمدقىمػبليمعـفؿمصؼط:مسؾلمبـماغبدمبـمععطلمبـم

مسزازيمبـمربؿدمبـمبؾؼودؿم)اٌدسقمبقحقدة(مبـماغبد.
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معدؼـيمم-1 معـ مجوء ماظشرؼػماظـلى، ماظقظل م"دقديمزبؾقف": ماظـوغلمصفق أعو

عـفومربؿؾيمبوظلؾعمواًرلات،موماثـونمم27"صؼقؼ"مإظبمتؾؾؾوظيمبلربعنيمعـماىؿول،م

معـفومملمهؿؾمدقىماظؽؿى.

موعوتقام متؾؾؾوظي مدؽـقا مأوظقوء معـفؿ ماٌـطؼي، مسؾك ماظـوسمؼؿقاصدون مأخذ مذظؽ بعد

مودصـقامبفو،مغذطرمعـفؿ:

ماظعزؼز،مدقديم دقديمسؾود،مدقديمسؾلمبـمسـؿون،مدقدماربؿد،مدقديمسؾد

مبـمبقدؾفوم،مدقديمبقزطري،مدقديماظعربل،م ماظؼودر دقديماًؾقي،مدقديمسؾد

م)بقحقدة(،م مبؾؼودؿ مدقدي مرجول، مدؾعي ماظرصقع، مسؾد مبـ مابراػقؿ مدقدي ربؿد،

مدقديمسؾلمبـمغوصر،مدقديمدومل،مدقديمسقلك،مدقديمبقرجف.

ذأدطورةذ"دبعةذرجال"ذ:

ذوالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي.ماؾتؿوؼعذاجلغرايف:
ذا مرئادلصدر: مبشرل مزطراوي ماظلقد مسؾل، مذقخمظشقخ ماظلقد متؾؾؾوظي، مدائرة قس

ذبقزؼد،مرئقسمبؾدؼيمتؾؾؾوظي.
مصوينيم مأوظقوء مدؾعي مسـ مسؾورة مػؿ مو م"تؾؾؾوظي"، مأدوررل مأػؿ معـ مرجول دؾعي
معؽونمواحد،م مو مؼبمآنمواحد مدصـقا م"بوظزاوؼي"،مو ماظعؿقؼي ماٌؼدلة مإظب عؿقصقــ،مغؼؾقا

مع مظؾـوس معزارا مصورت مو مضؾي، مسؾقفؿ مبـقً مأعرػؿ، مطشػ ماظؿدلكموسـدعو مأجؾ ـ
واظدسوء،مومرؾىمايؿوؼيموماظعقن..مٌومؼعؿؼدونمصقفؿمعـماظؿؼقى،مومٌومضبظقنمعـم

مبينمعلفد محقٌ ماظؿؼدؼس، مو مدؾعيمماإلحذلام م"علفد مسؾقف مأرؾؼ ماظؾؾدؼي مبرطز
رجول"مبؾمومملمتعدمادطقرتفؿمحؾقليم"متؾؾؾوظيم"ماظـوئقي،مومظؽـمصوضًمذفرتفؿمإظبم

ر،مومطونمممومضولمصقفؿماظشقــخم"بقدواؼي"مأحدماظشعراءمطؾماىـقبماظغربلمظؾفزائ
عومزالمؼصقلمومصبقلمؼبمعبقعماظؼطر،محؿكمأصؾحمؼـعًمغػلف:مماؾذياظشعؾقني،م

 )ذقخمبقدواؼيماٌعروفمصؽؾموالؼي(:م
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معومغعـرفمظؼــداممومؼـماؼؾقحقغلم#راغلمؼبمســرقمأضقــديماغضقـػمٌؾوتوتم
مينـؿـضـعــيمرجــولمبــؿمتـدؾم#قــوداتمممـوظــيمععؾــؿمدارمضـؾـؾـجؾــؾمب

مصقتقامسؾكمبقزشؿقرمومظؼعـيمغلقاتم#خشمسرقماظراويمحوجؿــؽمراػوماغؼوضوتم
م مبقتقــًمعؼوغل مل ماظزورة مابؽقًمأدبؾـًمم#ظؾينمسؾوسموصؾ معؼقاغلمإل ضقل

مسقوغل
معـم م"اظشقخمسؾل"مسـمدؾعيمرجولمصوينيمغؼؾقا مؼروؼفو مطؿو تؿقدثماألدطقرة

متؾؾؾوظي،مؼبماظؼرنمعراطشم متؼقلماظرواؼوتم01إظب محلىمعو مسؾكمأشؾىماظظـ،مو ػـ
ماظلقدمإغفؿمغؼؾقامطذظؽمإظبمدؾعيمعدن،معـفومتؾؾؾوظيمومعراطشمومتقات،موأعومرواؼي

"اعؾورطلمأغبدمبـمربؿدم"مأحدماٌفؿؿنيمبوظـؼوصيماظشعؾقيمٌـطؼيمتـدوف،مومطونمظفم
دؾعيمرجولم"معقجقدةمؼبمتؾؾؾوظي،مظؽـمماحؿؽوطومطؾرلامبوظؾدوماظرحؾ،مأنمأضرحيم"

متؾؾؾوظي،م متػقالظً، متقات، معراطش، مػل: مو معدن مدؾعي مؼب متقجد مصؼط األدطقرة
متؾؿلون،متـؾقطؿق،مذـؼقط.

مبوشـوعفم مخرج م"جؾور"، مضقؾ مو مؼدسك"جؾقر"، متؾؾؾوظي مأػؾ معـ مرجال مأن ؼروى
مإغ مضقؾ مجدؼدة، مضؾقر مدؾعي مصقجد ماظعؿقؼي، ماٌؼدلة مإظب مؼقم مذات مرأىمصؾققي ف

معوم مدرسون مظؽـف مضدعً، مأؼـ مظقعرفمعـ مأضداعفو مأثر مصؿؿؾع مدؾعمعبول، جبوغؾفو
صؼولمظفماظرجؾ:معومعـممذافدهؼالحظماخؿػوءماألثـر،مصلتــكمرجـالمومضـصمسؾقفمعوم

مبقينم مدرا ماألعر مدع مإخػوءػو،مو معول،مظعؾمبعــضماظـــوسمأراد ذؽمأنمؼبماظؼؾقر
اإلعوممإظبماٌـدلموضًماظصالة،مارجعمظقحدكمموبقـؽمإظبمؼقمماىؿعي،محؿكمإذامصعد

إظبماٌؼدلة،مومأحػرماظؼؾقرمظذلىمعومصقفو،مصننمطونمعوالمصـردمسؾقفماظذلاب،مواترطفمإظبم
سـدعومأذنمظؾفؿعيمومذرعماإلعوممؼبماًطؾـي،مبدأماظرجؾمم..اظؾقؾمظـلخذهمومغؿؼوزلف

مؼؿ ميقــي ماظؾقن،مذا مرجالمأزلر مصقجد ماظؼدلماألول، مؼؼرأمؼبمحػر ماظشقـى، كؾؾـفو
معوال"،م مجؾقر،مػمالءمدؾعيمرجولمومظقلقا طؿوبومؼبمؼدؼف،مصوظؿػًمإظقفمومضول:م"ؼو

"اعؾوركمزطراوي"مأحدمدؽونمتؾؾؾوظي،مأغفمرآػؿمؼبماٌــوممموحلىمرواؼيمأخرىمظؾقوج
ومضوظــقامظفم:م"سبـمدؾعيمرجول،مايؿدمهللمطدارغومعولمؼومجؾور،مظقمعومدرغوشمعولم

روامظؽمزفرك"،موممبفردمعومطؾؿفمعـمطونمؼبماظؼدل،مردمسؾقفماظذلابمومصرمطـومغؿؽل
مخرجم موٌو ماظطرؼؼ، مؼب مسؾقف معغشقو مدؼط مسقدتف مأثـوء مو مصزسو، مو ؼروػمخقصــو
اٌصؾقنمعـماٌلفد،مومجـدوهمعؾؼكمؼبمضورسيماظطرؼؼ،مصلخذوهمومسوىقه،مصؾؿومأصوقم

مرأوػومومادذلدمأغػودف،مضصمسؾقفــؿمتػوصقؾماظؼصي،مصف ىماظـوسمإظبماظؼؾقر،مصؾؿو
ماٌقتكم مشلمالء مضقوصؿفؿ مو مادؿؼؾوشلؿ محلـــ مسؾك متعؾــرلا ماظشقــوه، مععفؿ أخذوا
ماظذبوئحم مذحبقا مترعقؿفو، مإسودة مو ماظؼؾقر مإصالح مبعد مو مسؾقفؿ، محؾقا ماظذؼـ اىدد
وأرعؿقاماظطعوممومذطرواماهلل،مومؼبمتؾؽماظؾقؾيموضػمسؾقفؿمصوحىماظؼدلمومأضلؿمشلؿم
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ميقـو:مظقمأغؽؿمعومجعؾؿؿقغومعوالمعومنومعـؽؿمأحد،مجزاءمطشػؽؿمظـو،مسبـمدؾعيم
مرجولم مأغفؿ ماٌـطؼي مأػؾ مسرف مايودثي مػذه معـ مو معراطش، معـ معـؼقظني رجول

مصوينيمومأصؾقًمأضرحؿفؿمإحدىماٌزاراتمظؾؿدلكمومشرله.
ٌفؿؿنيم*مومسـمهدؼدماظعددم"دؾعي"مأدطقرةمرواػوماألدؿوذم"صالحمسؾل"،مأحدما

مبوظضقاحلم مزطري" م"دقدي مزاوؼي مطوغً مأغف م"سؾودظي"، مبؾؾدؼي ماظشعؾقي بوظـؼوصي
ماخؿؾورم مأراد ماظزاوؼي معؼدم م"اظزاوؼي"،مضبؽكمأن ماخؿصرتمبـ مظؿؾؾؾوظي،مثؿ اجملوورة
صالحماظطؾؾيموماٌرؼدؼـ،مومععرصيمعدىمإميوغفؿمومتؼقاػؿ،مصفؿعفؿمؼبمدوحيماظزاوؼي،م

ـفؿمأنمؼصعدمإظقفمعـمؼدسلمأغفمضدموصؾمعرتؾيمصوئؼيمومصعدمذرصيمسوظقيمومرؾىمع
ماظؿقطؾ ماظقرعمو مو مإظبمبعضفؿ،مم..عـماظزػد ماٌرؼدونمبعضفؿ سؾكمأنمؼذحبف،مصـظر

حؿكمإذامصعدمأحدػؿ،ماخذماٌؼدممذوةمصذحبفومبؽقػقيمالمؼراهمأحد،مصوسؿؼدماٌرؼدونم
زماظؿقدي،مومؼبمطؾمظرؤؼؿفؿماظدممأغفمضدمذبحماٌرؼدمبوظػعؾ،مصعزممبعضفؿمسؾكمووو

مأرؾؼم مبعدعو متقضػماٌرؼدون مػـو مو مدؾعي، ماظعدد ماظشوة،محؿكمبؾغ ماٌؼدم مؼذبح عرة
مظؾؿرؼدؼـ،م مؼظفروا مأن ماظلؾعي ماٌرؼدؼـ ماٌؼدم مأعر مسـدئذ ماظرسىمسؾقفؿ، اًقفمو
مأذؾفم ماظرواؼي مػذه مو مأعوتفؿ. مبعدعو مأحقوػؿ مضد ماٌؼدم ماظشقخ مأن معبقعفؿ صوسؿؼد

مغبدمبـمؼقدػ"،موماظيتمندػومعـؿشرةمؼبموالؼوت.بلدطقرةم"عذابقحما

ذأدطورةذؿؼربةذ"اؾزاوقة"ذاؾعتقؼةذ:

ذوالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي.ماؾتؿوؼعذاجلغرايف:
ذ مذقخمادلصدر: ماظلقد متؾؾؾوظي، مدائرة مرئقس مبشرل مزطراوي ماظلقد مسؾل، اظشقخ

مبقزؼد،مرئقسمبؾدؼيمتؾؾؾوظي.
تؾؾؾوظيماألدطقرؼي،مهقيماظعدؼــدمعـــممتعؿدلماٌؼدلةماظعؿقؼيماظشودعيمأحدمأظغوز

اظؼؾـوبموماظؼؾقرمذاتماشلـدديماإلدالعقي،محبقٌمروسقًمصقفوماووهماظؼؾؾي،مممــوم
مإظبماظققمم متؾؾؾوظي مالزالمدؽون مإظبماظعفدماإلدالعل،مو مغعؿؼــدمؼبماغؿلوبفو صبعؾـــو

ماٌ مضدم مسؾك مطدظقؾ ماٌؼدلة مذلوسي مصلر مبعضفؿ معقتوػؿ، مصقفو مثراءمؼدصـقن مو ـطؼي
مبنيم مرحوظــفو مضؿؾكماٌعوركماظيتمطوغًمتدور مطوغًمعدصـ مأغفو مؼعؿؼد مو تورطبفو،
اظؼؾوئؾماٌؿـوحرة،مومظؽـمعومؼؾػًماغؿؾوهماظزائرموجقدمعؼوبرمؼػققمرقشلومضوعيماإلغلونم

أعؿور(،مممومجعؾفومهظكمم6إظبمم4اظعودي،مضدمتؾؾغمأحقوغومسدةمأعؿورم)تذلاوحمعـم
مطؾمؼػلرمرقلماظؼؾقرمحبلىماٌعؿؼداتموماخؿالفماظرواؼوت:مبشفرةمطؾرلة،مو
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مسؾقف"،م  ماودع م"اهلل مضقشلؿ: معـ مصلرػو ماظذي م: مسقشي" م"بـ ماألدؿوذ رواؼي
مصقدعماهللمسؾقفؿمضؾقرػؿ.

رواؼيماألدؿوذم"صالحمسؾل"م:مطونمأػؾماٌـطؼيمحنيمؼدصـقنماظشكصماٌؿقصكم 
 ؼضعقنمؼبمضدلهمعؿوسف.

مؼدصـقنماٌرأةمرواؼيم"اظشقخمسؾل"ماظذيمص  متؼقلم:مطوغقا ـدػو،مإالمأنماظرواؼي
 اٌؿقصوةمؼبمضدلمزوجفو،مصقضعقغفومممومؼؾلمضدعقف.

م"اظشقخمسؾل"،مصفلماظيتمتػلرمرقلماظؼؾقرمبطقلم  ماظرواؼيماظيتمؼعؿؼدمبفو أعو
ضوعيماٌقً،مومأنماظؾشرمضدميومطوغقامسؿوظؼي،مومبوظـلؾيمإظقفمصننماألجقولماظيتم

فؿمؼبماظذلاجعموماظؼصر،مومالمؼزاظقنمطذظؽمحؿكمؼلتلمؼقمميؼؿفؿمأخذتمضوعؿ
 المؼؿفووزمرقلماظؾشرمبعضماظلـؿقؿذلات،موالمأغقوبمشلؿ.

ذأدطورةذ"جمؿعذاؾصاحلني":

ذوالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي.اؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذ
ذ مذقخمادلصدر: ماظلقد متؾؾؾوظي، مدائرة مرئقس مبشرل مزطراوي ماظلقد مسؾل، اظشقخ

مؼيمتؾؾؾوظي.بقزؼد،مرئقسمبؾد
شرلمبعقدمسـماٌؼدلةماظعؿقؼي،مندمذفرةم"اظطؾح"معزارامظؾـوس،محقٌمؼعؿؼدمأػؾم
مضرؼحم مبف مطـرلا، مؼؾعد مال مآخر معؽون مػـوك مو ماظصويني"، م"ذبؿع مأغفو تؾؾؾوظي
مشردفوم ماظـكقؾ، مأذفور معـ مػبلي مو مسقلك"، م"دقدي مأخقف مبقرجي"، "دقدي

سؾقفومادؿم"خؾطيمدقديمبقرجي"،مم"دقديمبقرجي"،مومتعطكممثورامشؾقظي،مؼطؾؼقن
طونماآلخرم"ذبؿعومظؾصويني"،مألنماظصوينيموماألوظقوء،ماألعقاتمعـفؿمومايقوء،م
ماٌغربم مصقصؾقن مؼقعف، ماًؿقسمو مظقؾي مطؾ مصقفؿؿعقن معؽون، مطؾ معـ مإظقف ؼلتقن
ماظـكقؾم مهًمأذفور ماظعصر، مو ماظظفر مو ماظصؾح مو ماظطؾح، مهًمذفرة واظعشوء

مدؾ مؼمعفؿ مأػؾماًؿس، مأعو مو ماىقالغل"، ماظؼودر مسؾد م"دقدي ماظؾقر مو ماظدل طون
متؾؾؾوظيمصقؼصدونماٌؽونمغػسماٌقسدمظؿـوشلؿمبرطيماظصويني.

مإظبم محطؾـفو مؼلخذ مأو مبـؿورػو مؼـؿػع مأحد معـ معو مأن ماألذفور، مؼب مؼعؿؼد مممو و
حظمبقؿــفمػؾـؽمومخربًمداره،ماظؾفؿمإالمظإلغؿػوعمبفومبعنيماٌؽونمصؼط،مطؿومملمؼال

حققاغومأطؾمعـفــو،مومؼعرفماظطؾحمأغفومذفرةمبفومذقكمبورز،مإالمأنمذفرةماظطؾحم
م)عودةم مرؾقعقي مإصرازات مصقفو مؼالحظ ممل مو مذقك، مصقفو مؼـعــدم ماظصويني مبفؿع

م"اظعؾؽ"ماظالصؼي(.
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مسـم مسؾورة مػق مو م"اٌقدؿ"، مؼلؿقغف مؼبمذبؿعماظصوينيمعو ماٌـطؼي مأػؾ مؼؼقؿ و
مذفر مؼب مؼؼوم مدؼين ماظذبوئحممحػؾ مؼذحبقن مو ماٌدائح، مصقـشدون مدـي، مطؾ أصرؼؾ

ماظدؼـقي،م ماإلبؿفوالت مو ماألذطور مو ماظؼرآن مؼؿؾقن مو ماظطعـوم، مؼطعؿقن مو واظؼرابني،
مسؼوربم مسؽس مثالثو ماظشفرة مسؾك مصقطقصقن ماألخرى، ماظطؼقس مبعض مإظب إضوصي

مرلػؿ.اظلوسي،مومؼذحبقنمهؿفومذوةمومؼؼطعقغفومإربومإربومظؿؼدممظألرػولمدونمش

ذأدطورةذأبـيذقزقدذاؾبدطاؿيذ:

م"اظؾلطوعل" مظف مؼؼول ماظعراق، مبالد معـ مسقلك، مبـ مرقػقر معدؼـيمػق مإظب مغلؾي
"بلطوم"مسلولماظعراق،مومحلىمعومهؽقفماظرواؼيماظشػقؼيم)ػلمضصيمتقارثمسدلم

ماألوظب ماظؼرون مؼب مطوغًم"توشقً" مررفمماألجقول( معـ معؼصقدة ماظـؾقؼي ماشلفرة عـ
ـؾ،ماظؿفور،موماألوظقوءمومعـفؿمأبقمؼزؼدماظؾلطوعلم)واظلمعـمأوظقوءماهللماظؼؾوئؾماظرحـ

اظصويني(،ماظذيمضبؽكمسـفمأغفمجوءمإظبمػذهماٌـطؼيمؼبماظؼرنماظـوغلماشلفري،موٌوم
عرمحبلم"اظقفقد"ماظذيمطونمؼلؿكم"دؼرمسلعقن"م)المتزالمػذهماظؿلؿقيميدماآلن(م

طوغقامضبووظقنمإشراءماٌلؾؿنيممظمأنماظقفقداٌؿقاجدمبنيم"بــربل"موم"خبقيت"،مالح
عـمأجؾمتركمدؼوغؿفؿموماسؿـوقماظدؼـماٌلققل،مصقضعمخطيمألجؾمصضحماظقفقد،م
مبعودتفؿم متؼـعف مو ماظقفقدي ماظزي مارتدائف مؼب متؿؿـــؾ مطوغــً مو مذقطؿفؿ، وطلر
مؼبم مععفؿ ماظصالة محضروه مو مإخل، ماظؾؾـــوس.. ماظؾققي، محؾؼ محقٌ وتؼوظقدػؿ،

ماظشعقذة،ممبفردمأنمدخؾم"ؼووزؼد"ماظؽـقلي،م مو مأنماظقفقدمميوردقنماظلقر وممبو
مأغًم مربؿد م"ؼو مراػؾفؿ: مصؼول مبنيمايضقر مػـوكمرجالمعلؾؿو مأن مأدرطقا اظؽـقلي
عقجقدمبقــو،مصوطشػمسـمغػلؽ،مومظؽمعـوماألعون"،مسـدمذظؽمغطؼم"بوزؼد"مومضول:م

؟"مصلجوبفم"بوزؼد"م:م"أردتمأنمم"أغومػـو"،مصللظفماظراػىم:م"ٌوذامأتقًمإظبمطـقلؿـو
أرؾعمسؾكمدؼـؽؿ"،مصؼولمظفماظراػىم:"ومعوذامسـمدؼـؽؿماحملؿدي"،محقـفومضولمظفم
ماظدؼـم مإغف معبعوء، ماظؾشرؼي مدؼـ ماظقاحد، ماظدؼـ ماىوعع، ماظدؼـ م"إغف م: "بوؼزؼد"

"مومذطرمبعضماٌقزاتماًوصيمبوظؼرآنموماظدؼوغيماحملؿدؼي،مم..ايؼ،ماظدؼـماظربوغل
ىمعـفماظراػىمأنمصبقىمسؾكمعوئيمدمالمومإالمضطعمرأدف،مومبوظػعؾمصؾؼدرةماهللمصطؾ

مطوغًمتؽؿىمسؾكم ماألجقبي مأن مؼؼول مو مسؾكمطؾماألدؽؾي، ماإلجوبي م"بوزؼد" ادؿطوع
جؾنيماظراػى،مصرلددػوم"بوزؼد"معـمبعده،مومملمؼؾؼمعـماألدؽؾيمإالمواحدمسـدمػذام

م م"أغو مظؾراػىم: مضول مو متقضػم"بوزؼد" مظؽـمايد ماظراػى، مملمصبقى ماٌرة"، ػذه
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اٌؿقاجدونمداخؾماظؽـقليمأيقامسؾكماظراػىمأنمؼؿؼؾؾماظلمال،مومدلظقهمسـمدؾىم
ترددهمصؼول:م"أخشمأنمالمتصدضقغلمومتـػرونمعـمإجوبيت"،مصؼوظقا:"سبـمععؽمعفؿوم
معػؿوحم مػق مضوئال:"عو مذظؽم"بوزؼد" مسـد مصللظف مذؽً"، معو مصؼؾ متػعؾ، موعفؿو تؼقل

مردقلماىـي؟" مربؿدا مأن مو ماهلل، مإال مإظف مال مأن م"أذفد ماظراػى: مذفد مدوسؿفو ،
مدخؾم ماظراػىمو ماتؾع مواحد مضلؿني، مإظب ماٌلققققن ماغؼلؿ ماظؾقظي متؾؽ مؼب اهلل"،
اإلدالم،موماآلخرمملمؼؿؼؾؾماألعرمومصضؾماإليود،مصشىمبعدمذظؽمسراكمومخصومم

م متفدم مو ماظؽـقلي، مخورج مإظب متقدع مو ماظػرؼؼني، مبني مالحؼمطؾرل مو ماظؼصر، ععظؿ
األغصورماظؾلطوعلمومأتؾوسفماظذؼـمطوغقامععلؽرؼـمبؼربماظؽـقلي،موماغؿفًماٌعرطيم
ؼبمعـطؼيمتدسك"موادمجدماظـوس"ماٌعروصيميدماظلوسي،مومؼؼولمأنمطؾماظقفقدمعوتقام
ؼبمػذهماٌعرطيمومادؿشفدماظؽـرلمعـماٌلؾؿني،مومعـمبقـفؿم"بوؼزؼد"ماظذيمملمؼلؿطعم

نمععرصؿف،مألغفمطونمزبؿػقومؼبمزيمؼفقدي،مومإذامبفؿمؼرونمغقرامدورعومعـماٌلؾؿق
مدؽونم مععظؿ مررف معـ مععروصي مضؾي مظف مبـقً مدوسؿفو مذفقدا، مدؼط ماظذي اٌؽون

ماىـقبماظغربل،مومتؼوممطؾمسومموسدمتدلطومبفمومبلسؿوظف.

ذأدطورةذدقديذبنذبوزقان:

مبرواؼيمحػقدمابـمبقزؼونماٌدسقمبلرلمظقؿوم.
مسـمحقوةماظشقخ:محملي

معـماظشرصوءمعـمذرؼيمسؾدماهللماظغزواغل.
األطدلمظف،مومجوءمإظبمتوشقًمدقديمسـؿون،مومتزوجمصقفو،ممرردمعـماٌغربماىد

مبـػسم مبقزؼون(، م)بـ مبدوره ماظذيموظد مو مبقزؼون ماظرغبون،مبـ مخؾػمدقديمسؾد و
م.اٌـطؼي،مزفرتمصقفماظؽراعيمعـذمصغره،مومحػظماظؼرآن،مطراعيماظزؼً

مومأؼضومعـفؾماظضؿكن.م–ربطقطمم–ظفمطؿوب:مصؿحماٌـونم 
م)  مأورش ماألدؼػقيمpére orcheاألب ماظدرادوت ممبعفد مدرادي مسؾقف مسؿؾ )

 بوظعوصؿي.
أخذمسـماظشقخمبـمسزيماظذيمتقؼبمبوظطوسقن،مثؿماغؿؼؾماظػؿكم)بـمبقزؼون(مإظبم 

صر،مثؿمدـقات،معـؾ:مدقديمربؿدمبـمغوم7صوسمأؼـمأخذمسـمبعضماٌشوؼخمٌدةم

                                                 
مسؾكمم3 مؼقبخمعـمررفماٌدرس،مصضربمبقده مبقزؼونماظذيمطون مبوظزؼًمإالمبـ مؼلتقن مؼبماٌلفد طؾماظؿالعقذ

مأخرىمتقضػ،مذدماظزؼًمؼومعقلماظزؼً،مععروفمبفذهماظعؾورة.مايوئطمصلولماظزؼًمعـمايوئط،مومبضربي
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رردمعـماٌغرب،موماغؿؼؾمإظبماظزؼؿقغيمٌدةمسوعني،مثؿماغؿؼؾمإظبماألزػرماظشرؼػ،مثؿم
 إظبماىوععيماإلدالعقيمبوٌدؼـيماٌـقرةموماظيتمادؿؼرمبفومعدة.

مبنيماظؼؾوئؾ:م  مو ماإلدؿؼرار مو ماظؿـوحر مأؼـمطونمبفو مزائرا مإظبماظؼـوددي مجوء و
برةم)آؼًمحـوشم+مآؼًمسؾل(م=مؼقجدونمذويمعـقع،موالدمجدؼد،مبينمضؾقؾموماظدلا

ماظقضعم مظؿفدئي ماٌـطؼي مػذه مؼب مؼلؿؼر مأن ماظشقخ معـ مرؾؾقا مأؼـ ماٌغربل، بوألرؾس
ماظؾضوئع،م ماظؿـؼؾمظألذكوصمو مجعؾمحرؼي ماظؼؾوئؾمو مطؾ معبع واظؿدرؼسمبفو،مو

 وبعٌمطؾمضؾقؾيمععؾؿمطؿؿـؾمظؾشقخمظؾؿلعنيمسؾكماظؼقاصؾ.
 عؾقؿماظؼرآنموماظػؼفمومسؾؿماظؽالم.ثؿمتػرغماظشقخمإظبماظعؾودةمومت 
 ومأغشلمعدرديمداخؾقيمؼلتقغفوماظـوسمعـمطؾمأضطورماٌغربماظعربل. 

مذكصومطؾمأربعوء.م411طونمؼزورماظشقخمعومؼؼوربم
ماظغربم  مضؾوئؾ مطؾ مو ماىزائري، ماىـقب مطؾ مؼب ماظؼـوددي مزاوؼي اذؿفرت

ماىزائري.
مدؿؿرار.ومبؼقًماظؼؾوئؾماٌذطقرةمأسالهممتقلماظزاوؼيمبو

مزوجيماظشقخ:مالالمأممطؾـقمموماظذيمانىمعـفومطؾمعـ:
مدقديمأغبدماظؾدوي.م-0
 دقديمربؿدماألسرج.م-1
 دقديمسؾدماظقػوب.م-2

ماًؿقسم  مؼقم ماظشقخ مم00تقؼب مبنيمم0034رعضون معو مدصـ مو ماظزوال، مبعد ػـ
 دـي.011اٌغربموماظعشوءمسـمسؿرمؼـوػزم

م:مأسراضمغػلقي،ماظصرع.اظزؼوت
م:مسدمماإلنوب،مدؼقطماىـني.ظـلوءأسراضما

مطونمؼؽؿىمظؾؿرضك.
مبودؿماهللمعوذوءماهللمالمضقةمإالمبوهلل.م:اظؽقػقي

ماٌرؼضيمؼبماٌوءمومتعفـمبفوماًؾز،مومتؼلؿفومسؾكم عراحؾ،مظؿلطؾفومم2هؾؾفو
م مبقضوء متؾؼكماظقرضي مو ذسؾكمثالثمأؼـوم مؼبم"محفوبو ذذتضعفو مؼبماىـىم" تعؾؼفو

مظؾؿرؼض.
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ذعنيذ"باقزقد":ذأدطورة

م:0اظرواؼيم
مؼبم ماظػضؾ مأن مؼؼول مو م"بوؼزؼد"، مادؿ مسنيمهؿؾ مػـوك مخبيتم" م" معـطؼي ؼب
موضًم محون م)أي معقضً ماألؼوم مأحد مؼب مطون مألغف مإظقف، مؼعقد ماٌؽون مذظؽ وجقدػو
اظصالة(،مومملمصبدماٌوءمظقؿقضل،مصغرسمدقػفمومشؿرهمؼبماألرضمهًمجذعمشبؾي،م

عـماٌوء،معـمصػوتف:محالوةماٌذاق،موماىؿودم)أيمأغفممحقٌمطونمجوظلومتػفرمؼـؾقع
مضربف،م ماٌقجقدة ماٌويي مبوٌقوه مطبؿؾط مال مو متغؿره، مال ماظقادي معقوه مو مصبري(، ال

موالؼزالميدماظققممعؼصدماظؽـرلمعـماظـوسمظؾؿداويمبف.

م:1اظرواؼيم
معـماٌؽونمو مإغلونمصوحل،مدور مإمنو ماظشكصمظقسم"بوؼزؼد" ماظرواؼي ملممؼبمػذه

مأنم مسنيم)أي مػقؽي مؼب ماٌوء ماألرضمصكرج مسؾك مبوظعصو مصضرب مظقؿقضل، ماٌوء صبد
مذؽؾفومطونمؼشؾفمذؽؾماظعقـيماآلدعقي(مومػلمتؼعمبوظؼربمعـمضرؼحماظقظلم"بوؼزؼد".

ذأدطورةذؿوغل:

ماإلدؿ،مصػلم ؼبمعـطؼيمعقشؾمتروىمحؽوؼيمضدمييمسـمدؾىمتلؿقيماٌـطؼيمبفذا
ؾمطؾؿيم"عقشؾ"مؼعقدمإظبمأحدماظرجولمعـمضؾقؾيم"بـًماسؿؼودماظؽـرلمعـماظلؽونمأص

دعقد"مأغؼذمؼبمأحدماألؼوممإعرأةمشرؼؾيمسـماظدؼورمعـمأؼديمبعضماألذكوص،مومأغفم
ظعطػفمسؾقفومومٌعرصؿفمأغفومعؼطقسيمعـمذفرةمومالمتؿؾؽمالمأػؾمومالمدؼور،مأخذػوم

أغقاسفو،مبعدمذظؽمععفمإظبماظؾقً،محقٌمطوغًمتؼقممبوألسؿولماٌـزظقيمسؾكماخؿالفم
مأسفىماظرجؾمبفذهماٌرأةمومتزوجفو،مومؼؼولمأغفمأنىمععفومرػؾني.

مبنيماظرواؼوت،مصػلمرواؼيماظطػؾنيمػقم ماظـؼطيمالمؼقجدماخؿالفمعو إظبمحدمػذه
حلـمومايلني،مومؼبمرواؼيمأخرىمػقمعقدكمومسقلك،مطؿومأغفمؼبمبعضماظرواؼوتم

مبشلنماألوالد، مأيمذلء مسؾكمأنمماألبمطونمالمؼعؾؿ مبوضلماظرواؼوتمصفلمتمطد أعو
األبمطونمسؾكمسؾؿمبلنمظفمرػؾني،ماٌفؿمؼبماظؼصيمأغفمبعدماظزواجمبدأتمهدثمأذقوءم

مأصؾقً مصؼد ماظؼرؼي، مؼب ماظدجوج(ممشرؼؾي ماظؾغول، مو مايؿرل، ايققاغوتم)اظشقوه،
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معـماظدؼور،ماظش ماظذيمجعؾمأػؾماظؼرؼيمالمؼـوعقنماظؾقؾ،لدبؿػلمبطرؼؼيمشرؼؾي مء
اظلفرمٌراضؾيماظلورق،مومػؽذامادؿطوسقامأنمؼعرصقامعـمػقماظلورق،موماظذيمموؼػضؾقن

ماظرجؾماآلغػمذطره،موماظيتمملمتؽـمؼبم ماظغرؼؾيماظيتمتزوجمبفو ملمؼؽـمدقىماٌرأة
مبؾم"شرة"،متلطؾماظؾقؿماظينء،مومسـدعومزلعماظرجؾمبذظؽمدسرم حؼقؼيماألعرماعراة

ما ماظشلء ماظرحقؾ، ماٌرأة مميقتقنمورؾىمعـ ماألوالد مترك مأغف مظؽـ، ماٌرأة ظذيمصعؾؿف
جقسو،موػـومأؼضومدبؿؾػماظرواؼوت،مصػلمبعضفومؼؼولمأنماظرجؾمملمؼػعؾمذظؽمسؿدام
بؾمأغفمطونمؼعؾؼماألطؾمؼبمعلوعرلمسوظقيمؼعفزماألرػولمأنمؼؾقؼقامبفومممومأدىمإظبم

ظقلقامبشراممعقتفؿ،مومؼبمرواؼوتمأخرىمؼؼولمأغفمصعؾمذظؽمسؿدامألغفماطؿشػمأغفؿ
مبؾم"شقال"مألغفؿمؼلطؾقنماظؾقؿمغقكء.

معقتكمصذػؾًمإظبم بعدمأنمعوتماألرػولمرجعًماٌرأةمإظبماظؾقًمصقجدتمأبـوءػو
محلـم مدم م"ظقال م: مزبقػي مبعؾورة مظف مصؼوظً مؼعؿؾ مزوجفو مطون محقٌ "اىـون"
مسظوعؽمظؿـؼقيم مو مدعؽمذربي مو مىعًميؿؽمظؼؿي مسقلك( معقدكمو وايلنيم)أو

ومذػؾًمبعدمذظؽمبدونمرجعي،مومضوممػقمبدصـماألرػولموردمماٌؽونماظذيممأدـوغل"،
مطونمؼعقشمصقف.

ماخذتمععفوم مإمنو مػـوكمرواؼيمأخرىمتؼقلمبلنماظغقظيمملمتذػىمومحدػو،مو و

مأوالدػومضؾؾمأنمتغودرماٌؽون.

ذأدطورةذجبلذ"ؼروز":

ـمعدؼـيمطؾؿمعم34ػقمجؾؾمؼؼعمبوظؼربمعـمضصرمعقشؾماظذيمؼؼعمبدورهمسؾكمبعدم
معـم مذبؿقسي ماٌغربقي مصوس معدؼـي معـ مجوء ماٌرات مأحد مؼب مأغف مضبؽك مو بشــور،
اٌـفؿــنيماٌعروصنيمبطرؼؼيمخوصيمؼبماظؿـفقؿ،مومػلمسدمماظؽالمموماظلؽقتماظؿومم
وإالمصوىـمدـقفمتؿكؾكمسـفؿمومتػلخماإلتػوقماظذيمبقـفومومبنيمػمالءماٌـفؿني،م

،مصقؼولمأنماىؾؾمضبقيمسؾكمطـزمأخػوهمأصقوبفمأعومسـمدؾىمذػوبفــؿمإظبمعقشؾ
مإظبم موصقشلؿ مسـد مظؽـفؿ مو ماآلن( محد مإظب معؿداوظي متزال مال ماظػؽرة م)ػذه مضرون عـذ
مغطؼم ماٌؽون مإظب محنيموصؾقا مو ماىؾؾ، مسؾك مظقدشلؿ مععفؿ معقشؾل اصطقوبمرجؾ
ماٌقشؾلموجدمغػلفمؼبم مأغػلفؿمؼبمصوسمعومبنيميظيمومأخرى،مأعو أحدػؿمصقجدوا

ممؽونماظذيماغطؾؼمعـفمأولمعرةمظقصعدمإظبماىؾؾ.اٌ
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ذأدطورةذاؾؽراؽري:

ػلمضصيمجدمععروصيمؼبمبشور،مومخوصيمؼبمعـطؼيماظؼـوددي،موالمتزالمحؿكماآلنم
بعضماآلثورم)ومػلمسؾورةمسـمأطقاممعـمايفورةمسؾكمػقؽيمأػراممصغرلة(مؼؼولمأغفوم

ؼؼقممصقفوماألذكوصماظذؼـمصؼدوامعـمبؼوؼومػذهماظعودةماظغرؼؾيموماىدمضدمييموماظيتم
طؾمعومميؾؽقن،مومملمؼعدمظدؼفؿمأيمعصدرمرزقمظؾققوةموماظعقش،مبوغؿقورمعبوسل،م
ميقتمصقفمطؾمعومميؾؽقنمطؾمأصرادماظعوئؾي،مأيمأغفؿمؼردعقنمأغػلفؿمومػؿمأحقوء،م

متلؿكم ماظعودة مإظبمصؿوةم"وػذه مؼعقد ماظـوسمسـفو مؼؼولمأنمدؾىمإضالع اظؿؽرطرل"،مو
طوغًمتؾعىمععمصدؼؼؿفومايؿقؿيموضوظًمشلو:م"شدامدقفمغؽرطر"،مصؼوظًمصغرلةم

ماظلؾىمصننم مشلذا مو م"ال، مصردتماظػؿوة: مأطؾ؟"، مظدؼؽؿ مأمل م؟ م"ٌوذا ماألخرى: شلو
واظديمسزممأنمغؽرطرمشدا"،مٌومزلعًماظػؿوةماألخرىمػذاماظؽالممذػؾًمإظبمسوئؾؿفوم

أنمغلوسدمػذهماظعوئؾيماٌلؽقـي،مموضوظًمشلؿ:م"صبىمأنمتـؿفلمػذهماظعودة،مومسؾقـو
معـمؼعقــو".م مند مجرىمشلؿ،مو معو مصبريمظـو مصؾرمبو مسـدغو، معو مععفؿ مغؿؼودؿ بلن
وؼؼولمأغفمعـذمذظؽماظققممضؾعماظـوسمسـمػذهماظعودةماظلقؽي،مومأصؾققام"ؼؽرطرون"،م

مزفرتمسودةمأخرىمعؽوغفومومػلمسودةم"اظؿعوونموماظؿكزر".

ذأدطورةذ"دقدذؾعؾى":

مظعؾكم خرؼػو،مرؾىمعـماظردقلم)ص(مؼبمأحـدمم03ػقمرػؾمصغرلمؼؼوربمسؿره
اٌراتماظغزومععف،مظؽـماظردقلمرصضمرؾىمظعؾكماظصغرلمدـــف،مومظؽـمععمإصرارم
مؼؼولمأغفم)أيمظعؾك(مأبرزم اظصيبمضؾؾماظردقلماظطؾىمومأخذمععفمظعؾكمظؾقرب،مو

ذظؽ،مومٌومسودماٌؼوتؾقنممذفوسيمطؾرلةمومعفورةمصوئؼيمؼبماظؼؿول،مإالمأغفمادؿشفدمبعد
مظعؾكم مألم مؼؼقل مأن معـفؿ مأحد مؼؼدر ممل م)ص( ماظردقل مرأدفؿ مسؾك مو مايرب عـ
ايؼقؼي،مخصقصومومأغفومالممتؾؽمعـماألوالدمدقاه،مصلصؾحمطؾمواحدمعـماظصقوبيم
مدواظقؽمحؿكمجوءم مػؽذا مؼؼــقلمشلو:م"إدلظلماظصقـوبلمصالن"،مو مو ؼؿفربمعـفو

ماهللموجف مطرم مسؾل مأسقدكمذوبفماظلقد مأردتمأن م"إذا مشلو: مصؼول مدوبعفؿ موطون ف
صغرلةمومتلتنيممبـؾمظعؾكمأومخرلمعـفمأوممتقتل"،م)إذامبغقيتمترجعـلمذوبيمعزؼوغفم
مضوظًمظفم:م"منقت"،م موالممتقتل(،مبؼقًمتؾؽلمو مأبفوه مظعؾكموزؼـف وقلمدقدغو

مصؿوتًمبعذمذظؽموميؼًمبلبـفو.
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ذأدطورةذإؾقاسذوذواؿؾنذ:

ماألخً.مإظقوس:مابـ
مواعؾـ:مخولمإظقوس.

مظفم م"ؼضقؽ م)اظؿقارق(: ماٌـطؼي مأػؾ مسـد مذفرلة ممبؼقظي ماألدطقرة مػذه متؾدأ و
مبػؿف،مومضؾؾفمعؾقهمبويؼدمسؾقف".

ماألعرم مسؾقف ماخؿؾط مأي مرأدف مأصقىممبربط مأغف مأي متقغػ" مرؼـ متؼروط "واعؾـ
مأض مأو مبوظشؽقة مخوصي مبصػي ماظؿقارق مو ماألػؼور مأػؾ مسـد مظؼرؼي مؼضــعمبوظـلؾي ققؼر

ماظؾنبمشرلمعقجقدمحقٌمطونمإظقوسم مايؾقىموالمصبده،مصؼولماظربوطمظلمو صقـــفو
،مؼومغعؿماظقظدماظذيمفذهؼشذليمايؾقىمعؿكػقومصؼولمظفمخوظفمأحلـًمسؾكمصعؾؿؽم

وظدتفمإعرأة،مومطونماظـوسمؼـودوغفمبعؾدمواعؾـ،ومػذامخقصومسؾقفمعـمأنمؼؼؿؾفمخوظفم
مواعؾـ.

ظقوسمجوظلومظقحدهمجوءهمخوظفمواعؾـموضولمظفم:م"إؼلونمورػنيمومذاتمعرةمبقـؿومإ
مظقسمؼبم ماظؾقؿ ممبعـك مؼدرؼـ"، مإطرر مػون مإؼلون مؼؾؾوطـ مإطرر موال مؼـضقطـ أطرواط
خــروفمصغرلموالمؼبمطؾشمسبقػ،مومإمنومؼبمطؾشمزلني،مصنذامأطؾًمومذربًمٍم

محؿكمظقمطونماألسداءمصققمرأدؽ.
اظققمماظذيمخرجمصقفمواعؾـمومإظقوسمإظبماظصقراءمومتقاظًماألؼوممإظبمأنمجوءمذظؽم

متدسكم مإظبمعـطؼي موصؾقا مسـدعو مو ماظؽأل، مسـ ماظعؾقدمحبـو مو ماظغـؿ مضطقعمعـ رصؼــي
"أدرؼون"ماٌــربطموجدواماظطرؼؼمعقصدة،مومملمتؽـمأيمررؼؼمأعوعفموماىقعمواظعطشم
ماٌ مو مأعوعف ماظذي ماىؾؾ موضرب مدقػف مواعؾـ مصلخرج مبوظؼطقــع، محؾ لؿكمضد

ماظيتمتربطماظشؼنيمإظبم ماغشؼمإظبمغصػنيمومرورتماظصكرة مبلقػف،مو جبؾؾ"أدرؼون"
عـطؼيمتؾعدمبعضماظؽؾققعذلاتمسـمعـطؼــيم"أردؼون"متدسكمبـم"إغزاون"،مومػلمإظبم
حدماآلنمحلىمأضقالمبعضماظشققخماظؽؾورمؼبمعؽوغفومملمهركمومالمتؽلر،مبؼقًمؼبم

ؼؾؾــوتماىقمؼبماظصقراء،ماٌفؿمٌوماغشؼماىؾؾمعؽوغفومعـذمدـنيمرقؼؾيمعؼووعــيمظؿ
موملم معؾوذرة مؼؾقف ماظذي ماىؾؾ مصضرب محظف مورؼى مإظقوس مصلراد ماظطرؼؼ صعدلوا
ضبدثمذلءمدقىمبعضماظشؼققماظصغرلةمإالمأغفؿمادؿطوسقامأنمؼعدلوامومؼصؾقامإظبم

ىقعماٌوء،مإالمأنمإظقوسمملمؼؽـمععفؿمومطونمذطقومحقٌمترطقهمومحقدامؼعوغلمعـما
مؼدػـقام مأن مخوظف مسؾقد مرؾىمعـ معغودرتفؿ مضؾؾ مظؽـ ماظصقراء، مؼب محر واظعطشمو

مإىلذحنيألرجؾفؿمظؽلمؼؿؿؾعمخطوػؿمألغفومتؾؼكمسؾكماألرضمرادكي،مصلخذمبؿؿؾعفؿم
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مظفم مأنمضبضر م)اظعؾقد( وجدػؿ،مصودؿغربمواعؾـمؼبمبودئماألعرمومرؾىمعـمأحدػؿ
،محقٌمطونماألسداءم011طؾمذقهمعبؾ..مإخلمأيمعـمم011غوضي،مم011ضربي،مم011

ماحملوربيم معفؿي مإظقوس مصؿقظب ماظشرب، معـ معـعفؿ مؼرؼدون مو ماظؾؽر مغوحقي ضودعقن
مغػسم مؼب مضبوربماألسداء مو ماظؾؽر مداخؾ ماظدظق مؼدخؾ مطون مأغف محقٌمؼؼول سؾقفؿ،

مومؼؼلمبفمذكص،مومسـدمم011اظقضً،محقٌمؼؼؿؾم مواحدا مأخذمدظقا ذكصمطؾؿو
مبؼقًمصرسم ماٌشوداة مرجعمدلظفماغؿفوء مسـدعو ماألسداء،مو مأخذػو مضربماظؾؽر واحدة
مصلجوبف مرأؼف، مواعؾـمسـ مصرس،مذخوظف مدرضقا مضودعنيمظؾؾؽر مطوغقا ماظذؼـ ماألسداء بلن

صؿػؼدماظؼطقعمووجدمأنمصردومواحدةمتـؼص،مصللظفمسـفومومأخدلهمبلنماألسداءمأخذوػوم
جعؾقهمظلمسؾداموظؽـمؼبماظؾداؼي،مضول:مبوركماهللمصقؽمبخمبخمظؽماظذيموظدتفمأخيت،م

مورردم مإظقوسمادذلجوسفو مادؿطوع مو معـؽ، ماظػرسماظيتمدؾؾقػو متلذلجع صبىمأن
ماألسداء،مألغفمطونمؼؿؿؿعمبؼقةمجلده،مومنحمإظقوسمؼبمػذاماإلخؿؾور.

مأعوماإلخؿؾورماظـوغلمؼؿؿـؾمؼبماآلتل:
مذػىمواعؾـمإظبماظقاديمومأتكمبـالثمعبولمأحدػؿمأسقرموماآلخرمأجربموماظـوظٌ
عؼطقعماظذؼؾ،مومترطفؿمؼلطؾقنماظؽأل،مصطؾىمعـمإظقوسمؼبماظققمماظـوغلمأنمؼذػىمإظبم

مغزعماىؿولمذاظقاديمظؽل مطونمواعؾـمضد مو ماظؽأل، مصقف مػؾمؼقجد ؼذلكماىؿول،مو
اظـالث،مومسـدعومذػىمإظقوسمملمصبدمدقىمأثرػؿ،مومسـدمسقدتفمدلظفمخوظف:معوذام

ومؼبماظـالثيمأذقوءمذدتممأيمصقفماظؽالم:ماظر رأؼً،مومعوذاموجدت؟مأجوبمإظقوس
ماظـوظٌمعؼطقعم مأجربمو ماآلخر مو مأسقر مأحدػؿ مثالثمعبول، موجقد مػل ذػينمو
ماألسقرم مصلجوبمإظقوس: مطقػمسرصًمذظؽ؟ مدلظف: مو مشلذا مصودؿغربمواعؾـ اظذؼؾ،
مسؾكماألذفور،م ماألجربمطونمضبؽمجؾده طونمؼلطؾمايشقشمعـمجفيمواحدة،مو

معمصضالتفمومؼذلطفومذبؿعي.طونمؼضمواٌؼطقعماظذؼؾ

ذاؾزواجذوذاؾتوارق:

عـماٌعروفمضدميومأنماظؾـًمملمتؽـمتدرسمؼبماٌدارسموالمؼبماىوععوت،محقٌم
أغفـومملمترػومحؿكمومملمتعرفمازلفومومالمععـوػو،مومطونمذغؾفوماظقحقدمػقماظؼقومم
ماً ماظؾلؿونمإلحضور متذػىمإظب مشرلػو،طؿو مبويطىمو مرؾخ معـ ماٌـزل ضرمبلسؿول

مبرسلماظغـؿ،موأثـوءمػذامودماظشؾوبم واظػقاطفموجؾىمايشقشمإظبماظغـؿ،مأومتؼقم
ذبؿؿعنيمحقلمرؾؾيماظشويمؼبماظقاديموػؿمؼذلصدونماظػؿقوتماظالئلمؼرسنيماظغـؿ،م

مظؽلمطبؿورمطؾمواحدمعـفؿمسرودفماظيتمتشورطفمبؼقيمحقوتف.م
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دبدلمأبقه،موػذامغظرامصؾؿومؼعفىماظشوبمبوظشوبي،مؼؼقممبنخؾورمأعفمأومسؿفمظؽلم
ماظعشرلةم مؼذػىماألبمإظبمدقد موايقوء،محقـفو مأبقف معـ مواًقفماظشدؼد ظإلحذلام
مبوٌقضـقع،موبعدماٌقاصؼيمؼردؾمثالثمرجولمإظبمأػؾماظػؿوة،محقٌمؼؼقعقنم وطبدله
ٌدةمؼقممطوعؾمػـوكمؼبمبقًماظضققفمإظبمأنمؼرجعماظؼرارماألخرلمعـمررفمأػؾفو،مإذم

مأوموظقفوموؼذبحمظف،ماٌفؿمؼلؿؼؾؾقامسؾكماحلـموجف،مومسـدمأغفمؼرحىمبفؿم أبقػو
مإظبم مظؾزواج ماظػؿوة مؼد مرؾى ممبفؿي مطؾػقا ماظذؼـ ماظرجول مأحد مؼدخؾ ماظشوي ذرب
اٌقضقع،مومؼـوضشماألعرمبقـفؿ،مبعدعومؼعقدمثالثمرجولمإظبمخقؿيماظضققف،مؼبمػذام

م مومدقدمسشرلتفؿ،مو مأػؾفو مو مأعفو مو ماظػؿوة سـدماٌقاصؼيمطبدلماألبماظقضًمتلؿشور
ماًدلمإظبماظعرؼسمومأػؾف،مومبعدم مػذا اظرجولمبذظؽ،مصقعقدونمإظبمسشرلتفؿمظقزصقا
طؾمػذهماظؿؿفقداتمصبؿؿعمطؾمعـمأبماظعرؼسمومأضوربفمومأبماظعروديمومأضوربفؿم
ععمدقدمسشرلتفؿو،مومؼضعقنماظشرطمأيماٌفرموماٌلؿكمسـدػؿمبـم"توشؿس"مومػلم

غوضوتموماظعؾقدمععزةمأومععزتني،مبعدماإلتػوقمسؾكماٌفرمم6-5ذرافمسـدماظـؾالءمواأل
مضبددمعقسدماظزصوفمؼبماظققمماظػالغل،مومتؾدأماظؿقضرلاتمضوئؿي.

ماظعروسمايـوء،م متضع ماًؿقس، مؼقم مؼؽقن معو ماظذيمسودة ماظزصوفمو صؼؾؾمؼقم
موزؼ مظؾعروسمأؼضو مؼـصى مطؿو ماظزصوف، معدة مرقؾي متػورضفو مال موزؼرة رموتـصىمشلو

مؼراصؼفمؼبمطؾمعؽون،مومظؽؾمعـفؿومخصقصقوتمتؾدأمبوٌراةمأوماظعروس.
معـم معصـقسي م)دؾلؾي( مبربوط مإحداػـ متلتل مو ماظـلوء، متزشرد مسؾقفو ماظعؼد سـد

ماظعؼقؼماألدقد،مومتضعفومشلومؼبمرضؾؿفومحقٌمالمتـزسفومإالمإذامرؾؼفوماظزوج.
عـماظؿقضقػيـمخوصيمإذاماظعروديممتؿـعمسـماظؽالممٌدةمؼقممطوعؾمخقصومسؾقفومم-

مطونمذوبمآخرمؼرؼدماظزواجمعـفومأومذوبيمترؼدماظزواجمعـماظعرؼسماظذيمتزوجمبف.
ضؾؾمأنمؼدخؾمبفومسرؼلفومتلتلماٌرأةماظيتمربطؿفوم)وضػؿفو(مومتػؽماظؿقضقػي،مم-

بعدػومترتديمصلؿوغومأبقضمومسؾوءة،مظؽـفومالمتشؾفمتؾؽماظيتمسـدماظرجؾ،مومميشطم
اتمطؾمجفيمومذظؽمبشقطيماظـكؾي،محقٌمطؾمضػرلةمبشقطيموػلمذعرػومدؾعمضػرل
ذقطي،مومتضعماًؾكولمؼبمرجؾفو،مومترتديمايوؼؽمأومعومؼلؿكمم03ؼبماجملؿقعم

 بوظؿورضقيم"أردقى"مأومحوؼؽم"ٌرعو".
مظؾعرودي،م متقضع مظقسمطؿو مظؽـ مؼده مؼب مايـوء مظف مظؾعرؼسمصؿقضع مبوظـلؾي أعو

م مو ماظضراسي، مو ماظعؾوءة مأبقضموؼرتـدي مؼؽقن مأن مضبؾذ مو ماظدلغقس، مؼرتدي صقضفو
أوممأصؾعفمىؾىمايظ،مومؼضعماظشوشمصققمرأدف،مطؿومؼقضعمظفمخومتمعـماظػضيمؼب

مطؿوم ماظلقء، مأصدضوء مو ماظشرؼرة ماألرواح معـ مظف مغبوؼي مػذا مو مؼلؿكمبوحملؾس، مبو
قيمضبؿؾمععفماظلقػمرقالمعدةماظزصوفموماظيتمتدوممدؾعيمأؼوممأوممبومؼلؿكمؼوظؿورض

 "اظلوػضون".
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ومضؾؾمأنمؼدخؾمبزوجفمؼذػىمإظبماىوععمأوماٌلفدمومؼصؾلمصقفمػقمومأصدضوءهم
مإظبمخقؿيمحقٌمخاللماظطرؼؼم مؼذػىمعؾوذرة معـف مسـدمخروجف ماظشققخماظؽؾور،و و
ؼرددونم"ابرداء"مصفلمهؿقفمومتطردماظؾالءمسـف،مأعوماظعروديمصؿقؿؾفوموزؼرتفومسؾكم

ماظزش مصققماىؿؾمو مأو مؼؿػـنيماظـلقةمزفرػو مو ماظؾكقر متؿصوسدمؼبماألصؼمػلمو ورؼد
بؿفؾقالتمتلؿكم"آظققن"،مومسـدماظقصقلمإظبماًقؿيمودمػـوكمأبـوءمسؿيماظعروسم
ؼبمبوبماًقؿي،مومميـعقػومعـماظدخـــقلمإظبمزوجفـو،مومؼطؾؾقنمعـماظزوجمانمؼؼدمم

مؼم ماظذي ماًوظص ماىؾد معـ مطقذاء مذقه مأي مأو ماٌول معـ معؾؾغو معـمشلؿ مبف تك
مإالمبعدمعرورمدؾعيمأؼوم،م موالمتػورضفو مصؼطمتدخؾماظزوجيمخقؿؿفو غقفرلؼو،محقـفو
صؿكرجمعـفو،مومتذػىمإظبمخقؿيمأبقفومومػلمعزؼـيممبكؿؾػمايؾلماظػضقيماظـؿقـي،م

 ظؿؿؽٌمػـوكمٌدةمسوم،مبعدػومتذػىمإظبمخقؿؿفوماًوصيمبفو.
متؿقام ماظيت ماظؽقؾقي ماظطؾقل مألغقاع مبوظـلؾي مأػؿفو:مأعو ماظزصوف مؼقم مسـدػؿ جد

"رضصي"متقـديم"غلؾيمإظبماٌفرمأوماظؿـديماظيتمؼقضعمسؾقفوماىؾد،محقٌمصبؿؿعم
مظؾوسم معـ مسـدػـ معو مأعبؾ مؼرتدؼـ مػـ مو ماظعوزبوت ماظػؿقوت مو محقشلو اظـلــقة
وأدوور،مومؼوتلماظشؾونمومػؿمصققماىؿولمومؼذلصدوغفـ،مومسـدماإلسفوبمؼليمصؿوةم

مايو مبلرضي مؼرجعقغف،مؼؼقم مو مذؾوبماظؼؾقؾي مؼؿؾعف مصققمرأدفو،مو ؼؽماظذيمتضعف
موبعدػومطبطىمػذهماظػؿوة،ومػؽذامدواظقؽ".

مومػذهمصقرةمزبؿصرةمسـماظزواجمؼبماشلؼورمضدميو.

ذاؾؾثامذوذاؾرجلذاألزرقذ:

جرتماظعودةمسـدمأػؾماظؿقارقمأنمؼرتديماظرجؾماظشوشموم"آظشق"،مظؽـمػذامالم
ـماظرذد،موماظشوشمؼطؾؼمسؾكماظؼؿوشماألبقضماظؾقن،مومػقمؼؿؿمرؾعومإالمبعدمبؾقغمد

أعؿور،مطؿومأنمم7ؼقضعمخوصيمؼبمصصؾماظصقػ،مومؼؽقنمرقؼالمأيمعومؼؼوربمحقاظلم
اظرجقظيمايؼقؼقيمأليمذوبمالمتؽؿؿؾمإالمبعدمظؾلف،مإذمضبؼمظفمحقـفوماىؾقسمععم

ماظشققخماظؽؾور.
مإالم مالمؼرتدؼف مبوػضماظـؿـمو مصفق م" مآظشق م" مضؿوشمأعو مػق ماألشـقوء،و مو اظـؾالء

ذدؼدماإلزرضوقمميقؾمإظبماظؾقنماظـقؾل،مإذمضبؿقيمسؾكمصؾغيمتدسكماظـقؾي،موماألصؾم
ممبـطؼيمتدسكم"مطوغقم"م مؼمتكمبفمعـمجـقبمغقفرلؼو صقفمأيمعـمأؼـمؼلؿقردمصفق

دجمحلىماظـقسقي،مؼقضعمؼبماظشؿوءمخوصيمطقغفمم2111إظبمم0111ؼؾؾغممثـفمحقاظلم
م مأعومضبؿقيمسؾك ماظدلد، معـ ماإلغلونميؿوؼؿف مسؾكمجؾد مأيمؼذلطفو مؼطؾؼفو صؾغي
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دؿ،مم2طقػقيموضعفمصقؿؿمضصفمسؾكمذؽؾمضصوصوتمؼؽقنمسرضمطؾمواحدةمحقاظلم
مسؾكم معؾػقصي ماظؼصوصوت مبوظضؾط مو م" مآظشق م" مؼقضع مو ماألبقض، ماظشوش صرلتدي

ماظشوش.

مأعومإذامررحـوماظلمالمٌوذامؼقضعماظؾـوم؟

مػلمدبؿؾػمحلىمأدوررلمسدؼدة،مصفـوكمعـمؼؼقل:صوألجقبيمسدؼدة،موم

مإغفمؼقضعمظؾققوءماٌقجقدمبنيماظرجؾموماٌراة،مأومبنيماظرجؾمومأػؾمزوجؿف. -0

 ؼلوسدمؼبمايروبمحقٌمالمميؽـماظؿعرفمسؾكماظرجؾماٌؾـؿ. -1

 سـدماظذػوبمإظبماظصقدمصفقمصبؾىماظرزق. -2

 ؼصطقؾفماظرجؾمععفمؼبمدػرهمظؽلمؼلعـمرقالمدػره. -3

 األرواحماظشرؼرة.ضبؿقفمعـم -4

مميؽـمأنمؼؽقنمعـطؼقو،مظؽـم ماإلجوبوتمؼبمربؾماظشؽمبعضفو متؾؼكمطؾمػذه و

ماظؾعضماآلخرمضدمؼؽقنمخراصوت.

ذأدطورةذدقديذعبدذاهللذ)واؽد(:

أضؾؾمدقديمسؾفماهللمسؾكمعبوسيمومضولمشلؿ:ماظلالممسؾقؽؿ،مذؽقنماظؾلمؼديم

مسؾدماهللم ماظؾالد،مضول:مأغو ماظردوظي،مضولمزسقؿ مصورسمذفوع،مأبقهمػذه )صقوبلمو

مؼبم مضوسد مظؼكمواحد متقغس، مأصؾحمؼبمبالد مغفور مو مبنيمظقؾي مو محقدة( مأعف مو جعػر

األرطونمؼبمصؿماظؾوب،مضولمدقديمسؾدماهلل:مجؽؿؽؿمبلعوغي،مضوظقا:مأدؿـكمغعؾؿمبؽم

ماٌرلم)عؾؽماظؾالد(.

ذأدطورةذالذالذؿفاقةذ)تاغقت(:

ماظرواؼيماألوظب:
ماظراويماألولمأنم ماظػرغلل،مؼذطر مملمتعرفمإالمبعدموجقدماإلدؿعؿور ماظعودة ػذه

مايققانم مو مظؾلؽون ماإلحصوء مو ماظعد مسؿؾقي مؼب مسؾقفو ماألعر مظؿلفقؾ معـفو خطي
مواألراضل.
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المالمعفوؼيمادؿمؼطؾؼمسؾكمشبؾيمؼبمتوشقً،وماألػوظلمؼعؾدوغفومومطوغًمتؼوممشلوم
نمسؾكمذؽؾمطقعيمطؾمدـيمزردة،مصؽونمطؾمبقًمعـمبققتمتوشقًمصبؿعقنماظعقدا

صغرلة،مومصبعؾمظؽؾمعـمؼبماظؾقًمعـمسؾودمومحققانمسقدهماًوصموماٌؿؿقزمبؾقن،م
صوظرجولمبوظؾقنماألبقض،موماظـلوءمبوظؾقنماألدقد،موماألرػولمحلىمسددػؿمومجـلفؿم

ومتربطمػذهماظعقدانمسؾكمذؽؾمطقعيمومتعؾؼمؼبم بؾقنمومايققاغوتمبوظؾقنماألصػر،
مأسؾكمشضـماظشفرة.

ؼؼقعقنمبذبحماظذبوئحمأعوعفومورفلميؿفومومأطؾفو،مطؿومؼرضصقنمحقشلومحؿكممثؿ
ماظدخونمأومصؼدانماظقسل،محؿكمؼروغفومتذلغحمومترضصمععفؿم)تشورطفؿمبففؿفؿ(.

م-شبؾيمطؾرلةمم-طؿومؼروىمسـفومأنماعراةمصوييمومعـمذاكماظـفورمأصؾقًمتزارم
متؽقنمبلنماٌؼدعيم)زوجيماٌؼدممومػقمص وحىماظزاوؼيماظؼودرؼي(مػلماظيتمومزؼورتفو

متؿؽػؾمبوإلحؿػول.
صؿصـعمعـمأجؾمذظؽمخؾزة،ومعـمممقزاتمػذاماظؾقًمأنمأحدمأبـوئفمعؿزوجمبوبـيم
سؿف،مومتعؾؼمػذهماًؾزةمؼبمرأسماظشفرةم)ومطؾمدـيمأدرةمعومتداوممسؾكمػذهماظعودةم

م(-هضرلماًؾزم-
مؿدامومعؿزوجومابـيمسؿف.وماظذيمؼؼقممبؿعؾقؼماًؾزةمؼشذلطمأنمؼؽقنمازلفمرب

موماًؾزةمتؽقنموجؾيمظؾطققر،مطؿومؼؼقعقنمبؿعؾقؼمطقعيماظعقدانمطؿومذطرغومدوظػو.

ماظرواؼيماظـوغقي:
مزردةم مػـو مظؾؿقظبمدؾقوغف،متؼوم متضرسو مو مبفو متدلطو مزؼورة مػـو مطوغًمتؼوم شبؾي

مبنيمايضر مشػرل،مصبؿؿعمعو مؼبمجق ماألرػولمخوصي ماألرػولمو مو ةمووؿؿعماظـلقة

واظطؾؾ،مومتؼوممومظقؿيمذعؾقيممبشورطيماظـلقةمعـمتـظقؿمزوجيماٌؼدمم)عؼدعيمزاوؼيم

اظؼودرؼي(،مومتؼوممسودةمجبؿعمذبؿقسيمعـماظعقدانمعـمغؾوتماظلؿور،مؼصؾغمبوظؾقنم

مؼبم مهزم مو مظؾـلوء، مطرعز ماألدقد ماظؾقن مظؾرجـول، مطرعــز ماظزسػران ممبودة األصػر

األدرة،مومتعؾؼمؼبماظشفرة،مؼؼصدمبفومايػظمذبؿقسوتمؼبمخقطمسؾكمسددماسضوءم

معـماظؾالءموماظعني،م)غظرامظشؽؾفوماظعفقىمومدؾؾفومرؤؼي(.

مأغبدمأوم مؼعؾؼماظعقدانمصبىمأنمؼؽقنمازلفمإعو اإلغلونماظذيمؼصعدماظـكؾيمو

مومعؿزوجومعـمابـيمسؿف،مومبوٌـودؾيمضبضرونمخؾزةمعلقديمتقضعمؼبمضؾىم ربؿدا

اًؾزةمتطقىمسـدماألدرةماظيتمؼؽقنمعؿزوجومصقفومابـماظعؿمماظـكؾيمظؿلطؾفوماظطققر،

مبـًماظعؿ،مطصدضيمظرصعماظؾالءموماظقلس.

متؿزؼـماظـلوءمبويـوء،مومؼؾؾلـماألبقضمخوصي.
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ذأدطورةذتأدقسذؿدقـةذتاغقتذ:

ماظراوي:ماظدظقؾماظلقوحلمتوزقرمربؿدمبؿوشقً.

مػـوكمثالثمرواؼوتمزبؿؾػي:

ماألعون.متوشقًمػلمطؾؿيمسربقيمتعينم-0

حصونمبػوردفمأغزلمعـمحصـماظؼصرماظؼدؼؿ،ومأردؾقهمظطؾىماظعقنمعـماٌغربم-

 lesذويمعـقع،مصفلمضؾوئؾمضطوعمررقمؼعقشقنمسؾكماظغـوئؿ،مومطونماٌؼوبؾمتركمطؾم

biens de Taghit. 

متدسكمطؾؿيمإشؾقؾموماظيتمػلمسؾورةمسـمدوسدم+مذراع.-1

مذؽؾمثعؾون.مومػذاماظشؽؾمظؾؿـطؼيمؼظفرمعـماألسؾكمسؾك

توشقًمتعينمحفرةمبوظدلبرؼي،مأومصكرةمأيماألسؾك،مأؼـمبينماظؼصرمصقضف،م-2

مأيماظؼصرماٌؾينمصققماظصكر.

ذأدطورةذؽرزاز:

م مداديمايوج، محوصظمم57اظراوي: مو معـمبينمعـقع، مأصؾف مبؾشور، مضورـ دـي،

مظؾؼرآن.

مروىمػذهماظرواؼوتمععماظعؾؿمأغفمالمؼمعـمبفوموالمؼصدضفو.

مؼز ماظـوسمعـمأجؾماظشقخمدقديماغبدمبـمعقدكمصوحىماظطرؼؼــيمطرزاز ورػو

اظؽرزازؼـي،مومضبؽكمسـفمأغفمعـمذدةمتعؾدهمومزػده،محدثمومأنمطؾؿؿفمروحفمسـم

ضربمأجؾف،مومخرتمعـفمضوظًمظف:مدلذؽقؽمإظبماهلل،مألغفمملمؼعطفومحؼفومؼبماٌؿوعم

موماظعقــشماشلـهمؼبماظدغقو.

م مؼشورك مأغف مأؼضو مسـف مؼؼول مؼؽؾؿمو مطون مو ماظشؿس، معع محنيمؼطؾعقن اٌالئؽي

مصقنيم مظقلًمظف، ممتر معـ مبقصؾفي مالبـف م)حرروغل( مسؾد مدرق معو مصقــقعو اظـكؾ،

محضرماظشقخمبـمعقدكمطؾؿؿفماظـكؾيمومأخدلتفمبوظذيمدرقمعـفو.
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ذأدطورةذإقغؾي:

م مداديمايوج، محوصظمم57اظراوي: مو معـمبينمعـقع، مأصؾف مبؾشور، مضورـ دـي،
مظؾؼرآن.
مػذهماظرواؼوتمععماظعؾؿمأغفمالمؼمعـمبفوموالمؼصدضفو.مروى

معـم مطؾفو ماظؼؾوئؾ ماظـوسمؼب مؼؽس مصؾؿو معؿـوحرة، مضؾوئؾ مإؼغؾل متعقشمؼب طوغً
اظعقشمصقفومػفروػومومترطقػومخوظقي،مومٌومسودمإظقفوماظشقخمبـمسـؿونمضول:مآخوظلم

ماسؿر،مػذيماظؾالدمالمزممتعؿر.
مضؾ ماظيتمػفرتمعـ ماظؼؾوئؾ مضؾوئؾمرجعًمتؾؽ مبؼدوم متعؿرلػو مزاد مو مإؼغؾل، ؾ

مجدؼدة.

ذأدطورةذعصاذدقديذعثؿان:

ذبؾدؼيمبينمسؾوس،موالؼيمبشور.ادلوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذ
ماظراوي:مجرعوغلمحودةمسـمسفقزمبوٌـطؼي.

موضػمصققم مضدممإظقفو تؿقدثمػذهماألدطقرةمسـموظلمبؾدؼيم"بينمسؾوس"،مومٌو
مبعصوت م"غرعل مشلؿ: مضول مو مسوظل مبعصوهمجؾؾ مورعك ماظؼصر"، مروحًمغؾـقا موؼـ ل

معـمبـوئفمصعدوام مصرشقا مسـدعو مبينماظؼصر،مو مسـدػو مسـماىؾؾ،مو ودؼطًمبعقدة
ماىؾؾمظقـظروامإظبمعشفدماظؼصرمعـمبعقد.

ومؼبمعرةمعـماٌرات،مغزظًمأعطور،مرقصوغقي،محؿكمأتكماظلقؾمسؾكمطؾمذلء،م
مبوظ معلؿـفدؼـ ماىؾؾ، مذظؽ مإظب ماظلؽون مػرب مصكرجموسـدػو مسـؿون، مدقدي قظل

متقضػماظلقؾمؼبم مصؽوغًماٌعفزة،مصؼد مبفو مرعوه مضوبؾماظقاديمبعصوتف،مو إظقفؿ،مو
مغػسماٌقضعماظذيمدؼطًمصقفماظعصو.

ومعـمػذهماظقاضعيمغلؿـؿٍمأنمػذاماظقظلمطونمؼؿؿؿعمبؼدراتمخورضي،مومععفزاتم
خوصيمذظؽموممخوصي،مععفزةماظعصو،مشلذامأصؾقًمعـطؼيمبينمسؾوسمعؼصدماظزوار،
ماىؾؾ،موالمزالمدؽونماٌـطؼيمضبؿػظقنمبعودتفؿمومتؼوظقدػؿمإظبمؼقعـو.
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ذأدطورةذاؾرجلذوذاؾشاة:

ذاؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذؿـطؼةذبشار.
ذادلصدر:ذاؾؽاتبذرؽقويذحمؿد.

ؼبمضدؼؿماظزعونمطونمػـوكمأبمًؿليمأرػول،مرجؾمصؼرلمومالمميؾؽمضقتمؼقعف،م
ؽـمؼبمبقًمعـماظطنيمضربمواد،مالمؼعؿؾمشالمإذاموجدموؼعقشمؼبمأوضوعمعزرؼي،مؼل

سؿالمسـدمأغـوسمعو،مصوٌلؽنيمطونمؼؿـوولمسشوءمصكؿومغقسومعومإالمؼبمأوضوتماظزطوةم
موسوذقراء..م)األؼومماظيتمؼؿصدقماظـوسمصقفو(.

ؼبمؼقممعـماألؼوممومضؾؾمسقدماألضقكمصؽرمومضولمظزوجؿف:مؼقممشدمدلتقجفمإظبمابـم
ؽومعـماٌولمألذذليمأضققيماظعقد،مومسـدعومضوبؾماظرجؾمابـمسؿــفمسؿلمظقؼرضينمذق

محونم ماظعصر،مومسـدعو مسـدمصالة مأراد،مصردمسؾقفمومضولمظف:مسدمإظّل رؾىمعـفمعو
اظقضًمسودمإظقفمعرةمثوغقيمصؾألدػمملمصبده،ماغؿظرهمحؿكمأنمؼوتلمومظؽـمحونمصالةم

ـمردمصعؾمابـمسؿفموضررماٌغربمظؽـمابـمسؿفمملمضبضر،مصوضطربماظرجؾمومشضىمس
اظعقدةمإظبمبقؿف،ومؼبماظطرؼؼمومسـدعوماضذلبمعـماظقادمزلعمصقتمذوة،مصراحمؼؿؿؾعم
مصققمطؿػفمومأعلؽمضقائؿفوم مؼبمذظؽماظؾقؾمايوظؽ،مصقضعفو محؿىلعلؽمبفو صقتفو
مرأىم مصفلة ماظلعودة، مو ماظػرح مشوؼي مؼب مػق مو مررؼؼـف ماظرجؾ موواصؾ مبقدؼف، األربع

متزدادمؼبم مملمطبػ،موواصؾمررؼؼفمضقائؿفو اظطقلمحؿكموصؾــًماألرض،موععمػذا
محؿكمزلعمصقتماظشوةمتؼقل:ماترطينماترطين..

ماظرجؾ:مازلعلمأغينمظـمأترطؽ.
ماظشوة:ماترطينمومدلسطقؽمعومترؼد.

ماظرجؾ:مسوػدؼينمأنمهؼؼلمظلمعومأمتـوه.
ماظشوة:مأسوػدك.

ماظرجؾ:مأرؼدمأضققيماظعقد.
ماظشوة:مدقؽقنمظؽمػذا.

اظرجؾمدراحفومومذػىمإظبمعـزظف،مصّؾكمومتعشكمومغوم،مومؼبماٌـوممرأىممصلرؾؼ
حؾؿو،مطلنمرجالمجوءمإظقفمومأخذهمعـمؼدهمإظبمعـطؼيمبفومسددمطؾرلمعـماألشـومموطؾفوم

اظعقدموأخدػوممعؿشوبفي،مصؼولماظرجؾمؼبماٌـوم:ماخذلمواحدا،مصوخؿورماظرجؾمأضققي
مأضققيمإظبمعـزظف،مصذػـىمرجؾماٌـوم،ومؼبماظصؾ وحمادؿػوقماظرجؾمومأبـوؤه،مصرأوا

ماظعقدمحؼقؼقي،ومعـذمذظؽماظققممأسودماهللمسؾقفؿماظرزق،مومأصؾقًمتؾؽماظعوئؾيمشـقي.
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ذأدطورةذعقشةذؼقدر:

معـطؼيمسنيماظصػراء.ماؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:
م.رطققيمغقرماشلدىمسـماظؽوتىمرطققيمربؿدمادلصدر:

مؿيمجدماظؽوتىمرطققيمربؿد.ضصيمسقشيمضقدرمضصيمحؼقؼقي،مػلمس
مذرحمبعضماٌصطؾقوت:

مؼزارػو:مظؾوسمتؼؾقديمظؾؿـطؼي.
ماظؼصعي:مإغوءمطؾرلمجدامؼصـعمعـماًشىمأوماألظقعـققم.

اٌردود:مغقعمعـماظؽلؽس،مظؽـفمأشؾظمعـف،مومؼعدمأطؾيمذعؾقيمضدمييمخوصيمؼبم
ــوماألب،ماظصقراء،مطوغًمػـوكمضؾقؾيمحطًممبـطؼيمضربمسنيماظصػراء،مومطونمصقف

ماإلخقةم مو معـمبنيماألبــوء ماظعوئؾي.. معـمأصراد األم،ماإلخقة،ماىد،ماظعؿ،مومشرلػؿ
ـّمؼزوجـمؼبم طوغًمػـوكمصؿوةمرائعيماىؿولمتلؿكمسقشي،ومطؿومغعرفمأنماظػؿقوتمط
مػل،م مو مأبقفو معـ مصؼؾؾمطؾ مسقشي، ماظؽؾرلمظؾؼؾقؾيمًطؾي ماظؼوئد متؼدم معؾؽـر، دـ

ػؾماظعروديمبوبـؿفؿمبوٌؼوبؾمحضرتمسقشيمطؾمحوجقوتفوموجوءمؼقمماظعرسمصوحؿػؾمأ
ظؾذػوبمععمزوجفو،مومػؽذامطونمايول،مأخذماظؼوئدمسقشيمإظبمضؾقؾؿفموماظيتمهطم

مخقوعفومؼبمعـطؼيمبعقدة،مومبفذامتؽــقنمسقشيمضدمبدأتمحقوتفوماظزوجقي.
ظشراءمطونمرجولمتؾؽماظؼؾقؾيمؼبمؼقممربددمعـمأؼومماألدؾقع،مؼذػؾقنمإظبماظلققم

بعضمحوجقوتفؿ:مشـؿ،مشذاء..مأعوماظـلقةمؼبمذظؽماظققممؼؾؿؼنيمؼبمبقًمعـماظؾققت،م
م)اظدػون(، ماظلؿـ مهضر مواحدة معبقعو، مشلـ ماظغذاء مبؿقضرل مؼؼؿـ ماألخرىم و و

مؼػؿؾـم مإخل.. ماظلؽر، ماظـوظـي ماظشوي،و ماظـوغقي مو ماظزؼً، ماألخرى، مو اظلؿقــد،
م مشداءػـ، مضبضرن مو م)اٌردود( مضصعياظؽلؽــس مؼب مؼضعـف ماألطؾ مصبفز مسـدعو مو
مطؾرلةمومؼؽّقغقنمعبوسيموؼلطؾقنمومؼؿقوطقن.

مطعودتفـ،م مذػىماظرجولمإظبماظلقق،ماجؿؿعماظـلقة ؼبمؼقممعـماألؼوم،مومسـدعو
مسؾقفـ، مووضػً مسقشي، مأحد مؼدع ممل مظؽـ ماظغذاء، مؼبم وحضرن مؼـدػو مأدخؾً و
اٌرقموماظددقم،مومعررتفومماظؼصـعي،مأخذتماألطؾمثؿمرصعًمؼدػومومػلمتؿؼوررمعـ

صققمعبقعمرؤودفـ،مربذرةماظـلقةمعـماظؼقوممبليمردمصعؾ،موواصؾًمأطؾفومإظبمأنم
مظقطؾعقام مأزواجفـ مؼـؿظرن مبؼني مو ماظـلقة مشضؾً مبقؿفو، مإظب مسودت مثؿ ذؾعً،

مبوألعر.
مسـدعومسودماظرجولمعـماظلققمضولماظؼوئد:مؼومرجولمسشوطؿمسـديماظؾقؾي.
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بققتفؿمظقفدوامزوجوتفؿمؼشؿؽنيممبومصعؾؿفمزوجؿف،مصؼومماظؼوئدمصوصذلقماظرجولمإظبم

ؼضربمزوجؿف،مومؼلؿعماظضربمظؾرجولمظدالظيمسؾكماغفمرجؾمذفؿ،مومملمتؼؿمسقشيم

مغوم،م محؿك مزوجفو مسقشي ماغؿظرت مواظؾقؾ مزوجفو، مدبفؾ مال محؿك مصعؾ مرد بلي

مإظبمبقًمأػؾفو. ومػربًمعؿففي وأخذتمؼزارػو،

قماظؼوئدمومملمصبدمزوجؿف،مسؾؿمأغفومػربً،ومطونمػروبمؼبماظصؾوحماظؾوطرمادؿػو

ومراحم،ماظزوجيمسورمظزوجفو،مومصبىمسؾقفمضؿؾفو،ماٌفؿمأغفماخذمحصوغفمومبـدضقي

مأضدامم مآثور متقضػًمسـدػو مطؾرلة مصروع مذات مذفرة مإظب موصؾ مأن محؿك ماألثر ؼؿؿؾع

متل معـمأن ماظيتمصعدتماظشفرةمزبوصي مؼرىمزوجؿف مبف مإذا طؾفومسقشي،مرصعمرأدف

ماظذئوب.

مومضولمشلوماظزوج:ماغزظلمؼومسقشي.

مسقشي:مظـمأغزلمأخوفمعـمأنمتضربينم)ومػلمتؿظوػرمبوًقف(.

ماظؼوئد:ماغزظلمالمدبوؼب.

مسؾقف،م مضػزت معـف ماضذلبً مسـدعو مو مخوئػي، مػل مو مبوظـزول، مسقشي صؿظوػرت

مواغفوظًمسؾقفمضربومحؿكمدؼطمسؾكماألرض.

عالبلف،مومؼؾؾسمعالبلفو،محوولماظؼوئدممأخذتمبـدضقؿف،مومرؾؾًمعـفمأنمؼـزع

واظزوجمعراضوتفو،مظؽـفومأصرتمسؾكمرأؼفومومإالمضؿؾؿف،مصؾؿمصبدماظزوجمحقؾي،مصـزعم

عالبلفمومظؾسمعالبلفو،مومظؾلًمػلمعالبلف،مومرطؾًمخقؾفمومضقدتفمومضوظًمظف:م

مبلغؽمضربمايصون مأػؾل مؼظـ محؿك ماعشمضربمايصون مأعشل،م، مجبوغؾؽ ماغو و

مصرأىمأػؾمسقشيماظؼوئدمسؾكمأغفماظؼوئدموأخذتمرر ؼؼماظعقدةمإظبمأػؾفومحؿكماضذلبو

وسقشيمجبوغؾفممتشل،مومظؽـمسـدعوموصالمرأواماظعؽس،مسقشيمؼبمظؾوسماظؼوئدمواظؼوئدم

ؼبمظؾوسمسقشي،معؼقدا،مصودؿػلرمأخقاتفومسـماألعرمورؾؾقامعـمسقشيمأنمتعقدمظؾؼوئدم

ــونماظــقول،مومعـذمذظؽماينيمأصؾحمؼطؾؼمعالبلفمعؼوبؾمأنمالمؼطؾؼفو،مومػؽــذامط

مطوغًمضقؼـيمومضودرةمسؾكمطؾمذقه،مصؾؿممتضمعدةم م"مسقشيمضقدرم"،مألغفو سؾقفو

م"سقشي مصوذذلت محؼفو، مأسطوػو مو مأبـوئف مسؾك مثروتف ماألب مضلؿ مأن محؿك مرقؼؾي

ضقدر"،مإبالمومشـؿو،مومغصؾًمخقؿي،مومأحضرتمخودعي،مومادؿؼؾًمسـمسوئؾؿفو،م

وغًمهؾماٌشوطؾماظؼوئؿيمبنيماظؼؾوئؾ،مومهؾمعشوطؾماألذكوص،مومطونمطؿوماغفومط

ومضدمذفدمشلومبلغفومطوغًمأحلـم،ماظرجولمؼعوعؾقغفومسؾكماغفومرجؾمومظقلًماعرأة

محوطؿمضبؽؿمبوظعدل.
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ذأدطورةذاؾؼاػؾة:

مزصوغيماٌعروصيمربؾقومبـم"مزوزصوغيم"،موالؼيمبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذ
ذؾقدمربؿدماٌقؾقدمسـمسؿف.سادلصدر:ذ

متلؿــكم موضعًممبـطؼي روىمظلمسؿلمسـمضصيموضعًمؼبمزعـمبعقدمسـمحودثي
ومسـدعومأعبعقامسؾكم،م"زصوغي"،مأغفمؼبمإحدماألؼوممومسـدعومعرتمضوصؾيمبفذهماٌـطؼي

اظراحيموماظصالةمصقفو،مومسـدماغؿفوءمعدةمراحؿفؿمأرادوامانمؼـطؾؼقامؼبمرحؾؿفؿ،مملم
ماىؿ ماحد مغػعومؼشل مملمصبد مػذا مطؾ مو ماظقدوئؾ، مبشؿك مععف مصقووظقا ماظقضقف، ول

مرحؾؿفؿ،م مؼب مصودؿؿروا ماهلل، مذوء مإن مبؽؿ مدليــؼ مو متذػؾقن مأحدػؿ: مصؼول ععف،
مؼبم مبؾشورمضبشؿ مسـدغو ماٌؿداوظي مبوظؾغي مؼؼــقلمو ماظذيمبؼلمععمعبؾف ماظرجؾ صوخذ

مسؾ مسقـى م" مظف: مضوظــً مو ماعرأة مصظفرت ماظصويني، مخؾقؿقغوشماألوظقوء معو قؽ
تروغؽقؾم"،مصؼوظًمظف:معومبؽمضول:مإنمدابيتمملمتشلماظقضــقف،مصؼوظًمظف:مضؾمشلوم

مضوم مرددػو مسـدعو مو متؽقغني،مماش.. معـ مبوهللمسؾقؽ ماظرجؾ: مصؼول مبلرسي، اىؿؾ
مدربم مؼبمذورع مصوسماٌغربقي متلؽـممبدؼـي مبوغفو مو معـ، مزوجي مو مازلفو ضوظًمظف

مبوظؼوص ميوضف مسـد مو ممبرورماظقفقد، مو ماألعر، مادؿغربقا مجرىمظف معوذا مروىمشلؿ ؾي،
األؼوممضومماظرجؾمبزؼورةمإظبمصوس،مصذػىمؼلللمسـمذورعمدربماظقفقد،مثؿمسـمبقًم
ماظؾوب،م مسؾك مدق ماٌـزل مأدرك مسـدعو مو ماظصويي، ماظقظقـي ماٌراة متؾؽ مزوج اظرجؾ

أة،مصؼوظًمصكرجًمظفماًودعيمومضوظًمظف:معومخطؾؽ؟مضول:مإغلمأرؼدمزوجمتؾؽماٌر
مسؾقفم مدخؾ مسـدعو مو ماظرجؾ مذظؽ مؼـؿظــر مصدخــؾ ماظضققف، مشرصي مإظب متػضؾ ظف:
ادؿضوصفمثؿمدلظفمسـمدؾىمضدوعفمظفمذكصقو،مضولمظف:مأغًمالمتعرف،مظؽـمجؽًم
ٌللظيمأرؼدمأنمأدؿشرلكمصقفو،مصروىمظفمضصؿــف،مصؼــولماظرجــؾ:مٌوذامتؽؿشػقن،م

م،مأرؼدكمأنمتؼقلمشلومأنمتدسلماهللمشلو.ػذامسقىمسؾقؽمؼومرجؾ،مصؼولمظفماظرجؾ

ذأدطورةذادلرأةذاؾيتذتدؽنذيفذاؾؼؿر:

ػذهماألدطقرةمطوغًمعؿداوظيمطـرلا،محقٌمتروىمضصيماعرأةمومابـفو،مػذهماٌرأةم

طوغًمتػعؾماًرل،مومبقـؿومػلمطذظؽمأخذمابـفومؼؾؽلمبشدة،مومطونمؼرؼدماظذػوبم

ومٌومتقضػمسـماظؾؽوءماظؿػؿًمإظقفم،مػؿؿومإظبماٌرحوض،مومظؽـماألممملمتعطمظذظؽمأيما
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ماظقدخ،م مسـف مأيمذقهممتلح مملمود مو مغػلف، مأيمودخ مغػلف، مظطخ مضد ووجدتف

صلخذتمضطعيمعـماًؾزمومعلقًمظفمبفو،مومطعؼوبمشلومؼؼولمحلىماألضووؼؾماظيتم

مإظبماظؼؿر،م متعوظبمرصعفو مصعدتمإظبماظؼؿر،مأيمأنماهللمدؾقوغفمو مأغفو طوغًمدوئدة

ظـوسمؼـظرونمإظبماظؼؿرمومخوصيمؼبمبداؼيماظؾقؾمظؽلمؼروػومػلمومابـفو،مصؿـفؿموطونما

معـمؼؼقلمأغؽمإذامتلعؾًمجقدامتراػومصعال.

مومتؾؼكمػذهماًراصوتمالمربؾمشلومعـماظصدق.

ذأدطورةذباخروز:

مرعوعفم ماىـ، مسومل معـ مػق مإمنو مو ماظؾشر، مسومل ماظشكصمظقسمعـ مػذا بوػروز

مؼؿؿـؾمؼبماظعظوم.

األضقكمؼذبحماظـوسماظؽؾوشمومؼوطؾقنميؿفو،مصػلماظققمماألولمؼوطؾقنممؼبمسقد

ماظؾقزوظقف، ماظـوظٌ ماظققم مؼب مو م)اٌشقي(، ماظـور ميؿ ماظـوغل ماظققم مؼب مو ماٌؾػقف،

واظعظومماٌؿؾؼقيموؿعمؼبماظققمماظـوظٌ،محقٌمصبؿؿعماظـلقةموماألوالدموماظؾـوتمؼبم

ماظدؼور، مسـ مبعقدا مجدا موادعي مػؿمعـطؼي مبرعقفوممو مصقؼقعقن ماظعظوم، متؾؽ ضبؿؾقن

ومبعدم،مومػذاماسؿؼودمعـفؿمأغفؿمؼؼدعقغفومإظبماألعدلارقرمأوماٌؾؽمبوػروز،مدصعيمواحدة

رعقفومعؾوذرةمؼرجعقنمعلرسنيمخقصومعـف،مومػؿمؼرددونماىؿؾيماظؿوظقي:م"مالمظلمالم

مالمزا ماظعودة مػذه ظًمإظبمحدمظلمبوػروزم"،ممبعـكمأغفؿمالمؼلؿطقعقنمعقاجفؿف،مو

ماآلنمؼبمبعضماٌـورؼ.

ذأدطورةذجبلذعـرت:

عـماظعؿر،مومػلمعـقعقيمم71:مبرواؼيمايوجيمخدصبي،مسفقزمؼبماؾرواقةذاألوىل
ماألصؾ.

ػقمإغلونمؼبموضًماظػراسـي،مسرؼضمومرقؼؾ،محػرمحودقوم)بؽرا(مؼبمجؾؾمرقظفم
عمدوسي،معذل،محبقٌمسـدمرعلمحفرةمجبقصفمالمتؾؿسماظؼوعمإالمبعدمتؼرؼؾومربم61

مواظصقتماظذيمؼلؿعمالمؼشؾفمإرالضومصقتمحفرمسـدماظلؼقط.
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ماظـلقر مععفؿ مؼـؼؾقن مطوغقا ماظعوبرؼـ، مؼلرق ماظطرق، مضورع مسـذل مطون مظؽلم، و
ؼعرفمسـذلمإذامطونمػـوكمغوسمؼؼذلبقنمعـماٌـطؼيمؼشوػدمػذهماظطققرمهؾؼمبعقدامؼبم

مٌوءمظؽـمبوردمجدا.اظلؿوء،مضوعؿفمالمغلؿطقعماظؿعؾرلمسـفو،موماظؾؽرمصقفما

ماظرواؼيماظـوغقي:
وطونم،مؼؼولمإغفمطونمؼبمزعـمذؼوبمبـمشوٍمؼبمسفدمبينمػاللمإغلونمؼدسكمسـذل

مؼرىماظؼقاصؾمضودعيمعـماٌغربمومأدرارمؼؿعرضم مضقؼو،مومضورعمررؼؼ،مسـدعو إغلوغو
مشلو.

ماٌؾ ماظؿعرضمشلو،مصؼولمشلؿ مأراد مو مضودعي مرأىمسـذلمضوصؾي معـماألؼوم عقنمؼبمؼقم

مذره،م معـ مظؿـفقا محقؾي مظف مدـعؿؾ مراطؿ، ماٌؾعقن مأن ماٌؿـؽر( ماظقفقدي مبف )ؼؼصد

ماألرضم)ضول( مسؾك مظؾسمم..اغؾطققا مو ماٌرتػع مصقق مصعد مثؿ محقؾي، مدوسؿؾ مأغو و

جالبؿفماظلقداءمثؿمجؾسمصؼولمسـذلمإنمػذامذبردمشراب،مثؿمشرلماإلووه،مصؿؼؾضم

مضؾعمظفمسقـقف.سؾقفمومضولمظؾؿؾعقن،مأغًماظذيمذفدمجين،ما

ذأدطورةذتأدقسذذويذؿـقعذ)اؾعرب(:

مدـي.م004اظراوي:ذقخمؼؾؾغمعـمسؿرهمم

موصؾقام محـؿك معؽون، مإظب معؽون معـ موبؼقًمترحؾ مطوغًمضؾقؾي، ماظقؿـ مؼب زعوغو

اٌغربموادؿؼروامعدةمعـماظزعـ،مبعدمعدةمضولمشلؿمضوئدػؿمصبىمتغقرلماٌؽون،موضوعقام

مإظبمعـطؼيمبفو جؾؾمطؾرلمؼدسكماىرف،موضعدوامصقفو،مظؽـممبوظذلحولمحؿكموصؾقا

بدأواماظؿشوورموضولمشلؿمرجؾمأغفمصبىمأنمتؿػرضقا،موبعدموضًمضصرلموضػماظؼوئدمطلم

م"أوالدم مزلقػؿ مشلؿ مضول موري، م)أرغى( مضـقؾي مذوػدوا مأخرىمحؿك معرة ؼؿشووروا

جرؼر"موتقجفقامسبقمبشور،موذوػدمؼبماىفيماألخرىمضـقؾيموبعددمطـرل،مضولمشلؿم

مواظؼـقؾيمزل م"اظعؾودظي"، مسبق موتقجفقا مؼروا، موال معـوسقن مألغفؿ م"ذويمعـقعم" قػؿ

ماظـوظـيمبؼقًمهًماىرفمضولمشلؿمزلقػؿ"بينمضقؾ"موطوغقامؼبمبقطوس.

ماظطقىمذقكفؿم مواظلل مجرؼر، مواظلودسمأوالد مأػبوس، مػبلي مػؿ ذويمعـقع

ماظؼـودد معـقع(، مصقفوذوي مذورطقا مبقسؿوعي م)ععرطي مبقسؿوعي مطؾفؿموأؼضو ماظعؾودظي ي

معـقعقن.م
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ذأدطورةذعشذاؾغوؾة:

ذاظزاويماظؿقؿوغقي،متوشقً،مبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذ
ذادلصدر:ذدقؿودذعاقدةذعنذجدتفا.

موواحدم مؼػؾحمؼبمجـوغف مداميو م"بـمسؾقد" متوراجؾمؼلؿقه مطونمواحد ماظـفور واحد
يماسطقينمغشربمبديماٌرةمجوتفمشقظيمػقمحلؾفوماعرأةمسودؼيمضوظًمظفمراغلمسطشوغ

ؼلؼلماٌوءمعـماظؾرلمومؼدؼرهمؼبماٌوجـمومػلمذربوغفمطوعؾمػقمؼعؿرومػلمتشربـمػلم
ظفمراغلمعومغعرفممؼعؿرومومػلمتشربمطقؿومرواتشمذؽمصقفومبصحمذوصؿفمطلمضوظً

ػـومحؿكمواحدمطلماظشفرةمبالمسروقمتزوجفومومسوشمععوػومومجوبًموظدمومطونمعـم
م) مسقؼـفو مؼصؾلماظصؾحمؼبماىوععموواحدماظـفورمعشكمسقاؼدهمطبؾقفو اظزاد(مضؾؾمعو

متوطؾمطالتم ماظعقؼـمطلمجوسًمظغقظيمومعوظؼوتمعو ؼصؾلمومغلكمبوشمطبؾلمظقفو
غصموظدػومومخالتمظراجؾفوماظـصمالخرمومعـنيمجومعـماىوععمضولمظقفوماسطقينم
مسؾكمغص فماظؼفقةمضوظًمراهمحؼؽمهًماظؼصريمومعـنيمػزهمظؼكمغصموظدهمدقشلو
مػربًمظفمومػقمعشكمطبدلم الخرمضوظؿؾفمجعًمومطؾقؿفمبدىمؼدورمطلمؼدؼرمؼؼؿؾفو
ماظؾورودم مظقفومرؾؼمسؾقفو مومطلمضربقا مبقفو اىؿوسيمسطووهمسؿورةم)اظؾورودة(موميؼقا
معوظؼووػوشمحرضقام مسؾقفو مؼدورو مبداو مواخؿػًمو مدخؾًمصقفو مذفرة طوغًمضداعفو

اظشفرةمغؾؿًمعـمجدؼدمذؽؾفومطلمماظشفرةمبوشمدبرجمومعومخرجؿشميدماآلنمو
ماظغقظيمعـمداكماظقضًمبداومؼلؿقامدؼؽماظشفرةمبـم"مسشماظغقظيم".

ذأدطورةذالذالذاؾغاؾقة:

ذاظزاوي،ماظؿقؿوغقي،متوشقً،مبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذ
ذادلصدر:ذبنذصابرذوذـوالذعنذجدفا.

ماظزاوؼيماظؿقؿوغقيمعومالمالماظغوظقيمومظقيمصوييمبقػوظقيمأصؾفومعرابطيمتلؽـمؼب
زالمراػومحقيمسـدػومرجؾفومووالدػومعومؼؾوغقشمظؾـوسمصبقػومطـرلمغوسمعـمطؾمبالدم
ؼزوروػومبوشمتدسلمععوػؿمزلعًمبقفومواحدماعرأةمعـمضرؼيمؼربلمومطوغًمسوضرةمعوم
ماظصوييم ماظقظقي مػذ مدسوتمععوػو مطلمعشؾًمظقفو مو معشـوتمبوشمتزورػو تقظدشمو

اغشــوماهللموقـيبموظدمومزلقفمربؿدمومغطؾىمعـؽمبوشموقؾقؾلموضوظًمظقفومراطلم
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داماظدؼؽمأظلمسـدكمؼبماظلطحمعشــوتماٌرأةمظدارػومومعشكمحولمومجومحولمومدارتم
ظقوممومغبؾًمدؼؽماٌراةمومجوبـًموظدمومزلوتفمربؿدمومبصحمخؾػًماظقسدمإظلمطونم

،محراشموظدػوم)أيمبؾغمذفرمبقـفومومبنيمالمالماظغوظقيمومػلمغلوتفمومعشكمعـمبوشلو
ماهللم مضوظًمظقفو مو متزورػو مبوشمتعوود مؼبمداكماظقضًمعشوتمدؼؽماٌرأة مو مثالثي( أو
ؼطقلمسؿركمؼومالمالماظغوظقيمراهمربلمرزضينمبقظدمومزلقؿفمربؿدمومػذماٌراةمطوغًم
مبؾلمالمالماظغوظقيمغلوتماظدؼؽمحؼوشمبقمػوظقيمبصحمػلمعـلوتفشم داؼرةمؼبمبوشلو

سؾقفمضوظًمظقفومراهمرورمظلمضوظًمظقفوماظقظقيماظصوييمطقؿومرورماظدؼؽمحؿكممودقظؿفو
معـمداكم معوتمو مومػلمزبؾقسيمظؼوتموظدػو مظــدارػو وظدكمؼطرلمعشوتمدؼؽماٌرأة

ماظقضًمسرصًماظـوسمضقؿؿفومومبداومضبؿورعقػومومؼدروظقفومخوررػو.

ذأدطورةذالذالذتؾؿدان:

ماظؿقؿوغقي،متوشقً،مبشور.م:ماظزاوياؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة

م:معوزوزيمربفقبيمسـمجدػو.مادلصدر

ػلموظقيمجوتمعـمتؾؿلونمؼبموضًماإلدؿعؿورمظزاوؼيماظؿقؿوغقيمطوغًمتدسكمععم

ماظـفورم موواحد معقضرؼـفو مو معؼددقـفو مطوغقا ممتـووا مواش مظقفؿ مهؼؼ مطوغً اظـوس

مأيمسؾ مسودؼي ماظعربمدصقـي مدصـقػو مظؾؿقتمو موصؾؿفو مذـي كمزفرػومعرضًمعرضي

وضعدواماظـوسمميشقامؼزوروػومطلمسودتفؿمؼبمضدلػومومدؾقونماهللمطونمربلمؼلؿفقىم

مظؾـصورةم موصؾمًدل مطل مخوؼىمو مترده معو مضوصد ماظلمجوػو ماظعؾد مطون مو ظدسقتفو

مبوظغرلةم ماظعربمو مؼـصر مطون معـنيمربل م)خوصي( مضدا معو ماٌعفقة مػذي معـ تعفؾقا

مس مضؾؾقػو مو مغصورىمظؼدلػو مجوو م)غؼص(موبوظغصي ماظقضًمضؾ مداك معـ مو ؾكموجففو

مظلم مػذا معوغلووػوشمو مو مظقفو متؼطعؿشمزؼورتفؿ مبداكماظشلمعو مو مظدسووؼفؿ تؾؾقؿفو

مبؿؿلؽفؿم مو مطؾمسوم مظقفو متؾكورػؿ مبوىرلمو ؼؾؿقفم)ؼقضقف(موقورػؿمأيمترعقؿفو

مبقفومومحؾفؿمظقفومدارومسؾقفومشـقيمبوشمتؾؼكمداميومؼبمضؾقبفؿ:

متؽقنمحقيمنقؽمظؾوسمسؾقومممممممممضريمخبرلالمالمتؾؿلونمصومجلم
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ذأدطورةذدقدذعبدذاهلل:

م:مواطدة.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورةذ
أضؾؾمدقديمسؾدماهللمسؾكمعبوسيمومضولمشلؿماظلالممسؾقؽؿ.مذؽقنماظؾلمؼديمػذهم
مأبقهم مذفوع، مصورس مو م)صقوبل ماهلل مسؾد مأغو مضول: ماظؾالد، مزسقؿ مضول اظردوظــي

مة(مومبنيمجعػـــرمومأعفمحقد
ظقؾيمومغفورمأصؾحمؼبمبالدمتقغس،مظؼكمواحدمضوسدمؼبماألرطونمؼبمصؿماظؾوب،مضولم

مبؽماٌرلم)عؾؽماظؾالد( دقـديمسؾد مغعؾؿ مأدؿـك مضوظقا: مبلعوغي، مجؽؿؽؿ عشكمماهلل:
معوتؼراشماألعونمدخؾم مسربلمؼبموجفق مجوغو مضوظق ماشلـو مو مراضدمؼبمايرؼر ظؾؿرلمظؼوه

ماهلل مضوظقمدقديمسؾد معشلمعزؼوغيممسـدو معزوضي مواضقؽمضقؽي مضراػو جؾؿؾؽمأعوغي
مبؽم متؼقل مال متشقون مال مسربل مؼو مأػدا مأػدا ماٌرل: موصوح ماهلل( م)سؾد ماظلقػ جؾد

ماظشقهمصققحمم31ادؿفزؼـو،مطوؼـم رضؾيمداؼرؼـمسؾكماٌقدؼيمشرلمرؾوخنيمضوظقمػذا
يماظؾؾدانمسـدكمؼومروعونمومظؽـمشوذقؽمضوظقامسؾدماهللمظقمؼؾؼكمسربلمواحدمطبؾلمذ

مؼلؽـقماوالدغومومؼزؼدومغلوغو.
مضوظفم)اظروعوغل(مخرجقمػذاماظعربلمعومؼعرصشمضؿؾي.

خرجقهمومعشكماٌرلمسـدمبـؿقمميقـيمضولمشلومجوغومسربلماظزؼـمومايلـموماًؾؼم
)طونمػـوكمسالضيمحىمبنيمميقـيمومسؾدماهلل(مضوظًم)ظؾقورس(مانموقؾقمظلمومػلم

طلمؼدخؾماظعربلمدؼرومؼبماظصـدوقم)ومؼؼولمأغفوموضعؿفمداؼرةمصـدوقمغؿوعماظضؿوغيم
مؼبمضؾىمذفرةمذبقصيمؼبمحدؼؼيماظدار(.

اٌؾؽمضولمذقصقمػذاماظعربلمظؾؼكمؼبماٌدؼـيمومالمخرجمعـفومومجوءمظقاحدماظؽفونم
مضزان،م مطفون،مومضزنمضزنمؼو ورؾىماألبم)اٌرل(معـماظؽفونمومضوظق:مطفـمطفـمؼو

مومالمراح؟مضوظق:مراػقمسـدمبـؿؽمميقـي.واشمػذاماظعربلمراػقمػـوم
مػذا ماتعفىماٌرلمعـ مميقـي،مم! و مظؾـؿق مسقط مو ماظعربل ممنـع مررضو واشمسـدػو

مجوتمضوشلوم:مواشمعـمررضونمسـدكمععماظعربل؟مضوظً:معومسـديمحؿكمررضون.

م31ضولم)اٌؾؽ(مظلمبغوتقمبـيتمغدؼرمسؾقفماظؼـيمعومتؾعقؾقشماظعربلمومرؾىماألبم

مسزؼيمصالنم ماظؾلؿفؿمم31هرسمؼبماظؾلؿون،مصعؿؾًمميقـيمحقؾي،مصلحضر تراسمو

بطؾىمعـفومظؾوسمغلوءمربفؾنيمزسؿومعـفومأغفومالمتـؽشػمأعومماظرجولمومأظؾلًم

حورسمسؾدماهللمومادخؾؿفمؼبمودطماجملؿقسيمومأخرجؿفؿمومععفؿمسؾدمم31عـمبنيم
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مابـؿف،مومطوغًمميقـ مثؼؿفمبؽالم يمضدمصرتمععفمإظبماظؾفـمرشؿمتػؿقشماألبمومسدم

بالدومومسؾكمزفرماًقؾ،مصؼولماظؽفونمظؾؿؾؽمبـؿؽمظعؾًمسؾقـومومترطًماظؾالدموضولم

سؾدماهللمظقؿقـيمػذاماظـفورماظذيمأغؿظرهم)اٌؿؿـؾمؼبمضؿولمعؾؽماظروعونمومجقشف(مصؾعٌم

اٌؾؽمجقشمطؾرلمومسؿؾقامضقممسؾدماهللمبوًدلمصؾعـقامجقشوموماظؿؼكماىقشونمومطونم

ما مميقـيمسؾد مو ماهلل مسؾد مبؼك مو ماظروعون، مجقش مسؾك مضضك مو ماٌعرطي مودط مؼب هلل

مواىقشماغؿصرمومسودوامإظبماظؾالدمومسؿروا.

ؼبمواطدمحؿكماظصغورمؼعرصقنمػذهماظؼصيمجقدامومضبػظقغفومسؾكمزفرمضؾى،م 

مصوظؽؾورمضبؽقغفومشلؿ.

 .-اظدلبرمم–ػؿمعـماعوزؼغماظشؾقحم 

ذ2دقديذعبدذاهللذ:ذ

م:مداشؿقظل،موالؼيممتـرادً.يفذؾألدطورةاؾتؿوؼعذاجلغرا

ممتـرادً موالؼي مبمداشؿقظل موظد مصوحل، ماهللموظل مسؾد مدقدي مؼعرفمسـدم، و

مضوومم ماجؿؿوسقو، معصؾقو مطون ماألطدل، ماهلل مظل مو ماهلل مسؾد مبلقدي ماٌـطؼي دؽون

أتؾوسفمسؾكماٌؼووعيمممومجعؾفمسرضيمحملووظيمماإلدؿعؿورماظػرغللمبوىزائر،مومحٌ

مضطو،ماشؿقول،مس مو مطؾؾو مو مععفمصروة مإظبماإلخؿػوءمجبؾؾمداشؿقظل،ماخذ ـدئذماضطر

ماظـػس..محؿكمضقؾمإغؽم ؼؼولمإغفماسؿزلماظـوس،مومتػرغمظؾعؾودةموماظذطرمومذبوػدة

طؾؿومصعدتماىؾؾمترىمآثورمضدعقفمومأضدامماظؼطموماظؽؾى،موماظغرؼىمؼبمذظؽمأنمػذهم

يمدفقده،مأيمطؾمحرطيمؼؼقممبفوماآلثورمتؾدومحدؼـي،مطؿومودمسؾكماظصكقرمطقػق

مإالمومودمشلومأثرا.

تركمػذاماظقظلماظصوحلمزاوؼيمتعرفمبزاوؼيمعقاليمسؾدماهلل،مؼؼصدػوماظزوارمظؾؿدلكم

قلطؾقغفومومؼلؿقنمصوماظدسوء،مبفوم"سرصي"معؾـقيمبوظطني،مؼلخذماظـوسمعـفومظؾدلطي،م

م ماظشر مسـفؿ مدؿؾعد مأغفو مععؿؼدؼـ ماهلل، معقاليمسؾد مدبػػمذظؽمبرطي مأو مايلد و

مسـفؿمأذىمطونمدقؾقؼمبفؿ.
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ذأدطورةذؿؾكذاخلريذوذاؾشر:

م:معـطؼيماٌغرل.اؾتؿوؼعذاجلغرايف
مبصػيم ماإلغلون مؼػلرػو معو ماظيتمشوظؾو معؾقهمبوظظقاػر ماظذيمغعقشمصقف ماظؽقن إن
مآرائفؿم مو ماألجداد ماظؿػلرلاتمتعدلمسـمأصؽور مػذه مرمبو مو مبطرؼؼيمشرلمعـطؼقي سوعي

مغظرتفمأليمزوػرةمتعذلضمحقوتفؿ.اٌكؿؾػيمؼبم
عؿدلمزوػرةمرؾقعقي..مصؼدمطونمؼبماظلوبؼمؼعؿؼدماظـوسمؼشبؿورمزوػرةماظرسدماظذيم

ومسـدعوم،مأنمػـوكمعوظؽنيمأومسؿالضنيمأحدػؿومميـؾمعؾؽماظشرموماآلخرمعؾؽماًرل
ماغؿصرم مإذا مذاكماظرسد،مو ماظدلقمو مؼؿلؾىمؼبمػذا مبقـفؿو ؼؾؿؼقونمصننماظصراعماظؼوئؿ

ؾؽماًرلمصننماٌطرمؼلؼط،مأيمغزولماٌطرمدظقؾمصقزمعؾؽماًرلمسؾكماظشر،مومإذامع
محدثماظعؽسمصننماظرؼوحمدؿفىمبؼقة،مومػذامدظقؾمسؾكمصقزمعؾؽماظشر.

ذأدطورةذدبقؾة:

اظلؾقؾيمػقماحؿػولمؼؼوممؼبمطؾمسومممبدؼـيمجوغً،مومزفروهمعومػقمإالمأدطقرةم
ماظؼ مؼب مضوربي مطوغًمبذوره مو مجدا، مػـوكمضدميي مإن مؼؼول ماظؼدؼؿ مؼب ماظلؾقؾي مو دم،
محقنيمؼبمعـطؼيماٌقزانم)اٌقفون(مومزظقاز.

إخلمعـمسرشمتغقرصقًموأجدلمم..األولماٌقزانمأوماٌقفونمومؼؿؽقنمعـمبقغفمابـوغ

مومزللمبوٌقزانمألغفمؼؿقدطماٌدؼـي.،مومتقؿؾؾؿؾني

مخل.إم..وماظـوغلمػقمزظزازموماظذيمؼؿؽقنمعـمسرشمترةمغفمومابـوغ

ذوعمخدلمشرقمصرسقنموماغؿصورممو،مومؼبمػؿنيماظؼؾقؾؿنيمأضقؿًمحربمٌدةمزعـقي

مايرب مػذه ماغؿفً معقدك، مسـم، مؼعدلوا موظؽل ماظؼؾقؾؿني مبني ماتػوضقي مأبرعً و

صرحؿفؿمخرجمطؾمدؽونماظؼؾقؾؿنيمرجوالمومغلوءمإظبمعـطؼيم)توشزؼً(مظؾرضص،موأثـوءم

ماظػرحمأضقؿًمعـوصليمبنيماظػرؼؼني..م ومبوظؿوظلمأجريم،مومبذظؽماخؿؾطماظػرؼؼونػذا

ماتػوقمبقـفؿومبوظصؾح.
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ماظذطرىمظدىم مظؿكؾقد متؿؿـؾمؼبمحػؾ، معـودؾي مأصؾقًمتؼوم ماظصؾح مػذا معـذ و

اظـوذؽي،مصقعؾؿقغفؿماظرضصموماظغـوء،مومؼبمعػؿؿحمطؾمذفرمربرممورىمتدرؼؾوتمٌدةم

ؼعرضماظػرؼؼونمأسؿوشلؿممأؼوممومهدؼدامؼبماظؾقؾ،موماظققمماألخرلمأيمؼقمماظعوذرم01

وصـقوتفؿمؼبماظصؾوحمظؽـماألػؿمانمتعرضمؼبماٌلوءمحقٌمتقجدمعومؼلؿكمبـم"أشاليم

مغؽول"مأيمشؾؼماظلـي،مومؼبماًؿوممؼعؾـمسـماظػرؼؼماظػوئز.

ماٌـودؾي،مصفؾًمرؼحم مػذه مسـمإضوعي ماٌـطؼي متقضػمدؽون مذاتمؼقم مؼؼولمإغف و

ظلؽونمإظبماظشقارعمؼفؿػقنماغوذقدم)اظققن(مضقؼيمغبراء،مملمتؿقضػمإالمبعدمخروجما

مآالتماٌقدقؼكمادؿعؿوالمبوٌـطؼي،مصؿقضػًم ماظيتمػلمأذفر م"ضـؼوء" مو بكالتماٌزعور

مؼبمطؾمسومم معـمربرم ماظعوذر مؼب ماٌـودؾي مؼقاصؾقنمدبؾقد ماظلؽون مأصؾح مو اظرؼوح،

مسود مسؾك محػوزو مو مثؼوصقي.. مو ماضؿصودؼي مو مشقؾقي مسدؼدة معـوصع مصقفو اتمػفري،

ماألجداد،مومادؿؼطوبماظعدؼدمعـماظـوسمعـمطؾماظؾؾدانميضقرماٌـودؾي.

ذأدطورةذبابذاجلؿال:

م"عـوصر"م معدؼـــي مجؾول مأحد مؼب مؼؼع مطفػمطؾرل، مسـ مسؾورة مػق بوبماىؿول
م33واظيتمتؼعمجـقبمشربموالؼيمتقؾوزة،مؼلؿكمػذاماىؾؾم"زابرؼر"،مؼؼولمأنمبفم

ظعؾورةماظشوئعيمبنيمدؽونماٌـطؼيمسـدعومضبدثمسؾكمغبوؼؿف،موما وظلمصـوحلمؼلفرون
اعرمدقهمظشكصمومؼـفقمعـفمؼؼقظقنمظف:"دذلكمجولمزابرؼر"،مومؼؼولمأنمدؽونمػذام
اىؾؾمظـمؼصقؾفؿمعؽروهمعـؾماظؽقارثماظطؾقعقي،ماومػفؿوتماإلرػوبمومسبقمذظؽ،م

موظلمصوحل.م33ومجولمزابرؼرمعؿؿـؾمؼبم
نمعؾفلمألغوسمؼبمضدؼؿماظزعونمومحلىمبوبماىؿولمػقمطفػمؼبمػذاماىؾؾ،مطو

األدطقرةمإنمػمالءماألذكوصمطوغقامسؿوظؼي،مومطوغقامصبؿعقنماظذػىمومطبؾموغفمؼبم
اظؽفػ،مومععمعرورماظزعـماغؼرضمػمالءماظـوسموبؼلماظذػى،مومؼبمأحدماألؼوممتػطـم
أحدماظلالرنيمإظبموجقدماظذػىمبذظؽماظؽفػ،مصؾعٌمخداعفمظألتقونمبف،مومسـدعوم

أحدػؿمحبؾؾمومأغزلمإظبماظؼوعمبدأمبوظصراخمصلرسونمعومأخرجقه،مصروىمشلؿمعوممربط
مطالبمدقدأظلـؿفو،م مدؾعي ماظذػىمحقشلو معـ مطؾرلة مطؿقي مذوػد ماغف مؼؼول ذوػده،
مسؾكماظـزولمإظبم مملمؼؿفرأ مبعدػو مطلغفومهرس،مثؿمعوتماًودم،مو صوهيمأصقاػفو

ماظؽفػ.
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ؼبمعدخؾماظؽفػ،مومؼؼولمإنمبعضفومالممومؼبمسفدماإلدؿعؿورموضعًمصرغلومأظغوعو
مؼزالمإظبمؼقعـوم.

ذأدطورةذعرفذدقديذؿعؿر:

ماظقظلم مأتؾوعمػذا م"اظعؾقوء"،مو موظلمصوحل،متربكمسؾكمؼدمأخؿف مػق دقديمععؿر
ماظصوحلمشلؿمسوداتمومتؼوظقدمخوصيمبفؿمؼبماظزواج،معـفو:

رمضؾؾماظزواجمضطعيمالمؼعطقاماٌرأةمعفرػومإالمبعدمظقؾيماظدخؾي،مومؼعطقغفومبدلماٌف
مدورو".م3غؼدؼيمتؼدرمبـم:م"

مومدبرجماظعروسمحوصقيماظرجؾني.
مبقًماظعروسمظقؾؼكمصولمخــرلمظؾعوئؾؿنيمأوم معـ ماظعرؼسمطبطػقنمذقؽو مأػؾ و

مبوألحرىمطذطرى.
ومطوغقامضدميومطبرجقنماظعروسمعـمبنيمأػؾفومسؾكماظلوسيماظرابعيمصؾوحو،مأّعوم

مـقي.اآلنمملمؼعدمطذظؽمظؾظروفماألع
مومعـمسوداتفؿمإخراجماظعروسمسؾكمحصونمأبقض.

ماػؾم مالمؼؿذوضقنمعـمرعوم مإظبمبقًمزوجفو مؼذػؾقنمععفو مأػؾماظعروسمسـدعو و
ماظعرؼس،مألغفمػذامؼعؿدلمغذؼرمذمممظؾعرؼلني،مإالماظققمماٌقاظلمبعدمظقؾيماظدخؾي.

موموذب ـمومشوظؾقيماظعرائسمسؾكمسرفمدقديمععؿرمترضصماظـلوءمسؾكمأغغوعفو
حؿكمؼغؿكمسؾقفـ،مومعـمطبوظػمػذهماظعوداتموماظؿؼوظقدمظـمؼـفحمدقاءمؼبمحقوتفم
مملمؼرضم ماٌصوئىمألنمدقديمععؿر مهؾمسؾقف مو ماإلنوب، مسدم مأو مبوظطالق دقاء

مسؾقف.
ومػذهماظعوداتمعـؿشرةمبؽـرةمؼبموالؼيمتقؾوزة،مذرذول،محفقط،مومسنيماظدصؾكم

م(...)اًؿقسمومعؾقوغي

ذ:أدطورةذمحامذرقغة

م:موالؼيمسنيماظدصؾك.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة
ؼؼولمأغفمؼبمضدؼؿماظزعونمدوارمؼبمغقاحلمزطور،مومطونمبفذاماظدوارمسنيم)تعماٌوء(،م
وماٌشؽؾمأنمػـوكمثعؾوغومطؾرلامميـعمعرورماٌوءمإظبماظلؽونمإالمبعدمتؼدؼؿمظفمأضققيم

موتؿؿـؾمؼبمأوالدمصغورمؼؿغذىمبفؿمطؾمؼقممواحد.
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ونمايولمطونماظلؽونمؼؼدعقنمظؾـعؾونمأحدامعـمأوالدػؿمؼلطؾفمحؿكمؼشؾعمومطؿومط
مبفوم مدصع مصؿوة مدور مجوء مذاتمؼقم مو ماألػوظل، مإظب ممير مبوظؿوظلمؼذلكماٌوء مو صقـوم،
واظدػومإظبماظذػوبمسـدماظـعؾونمظقؿغذىمبفو،مصفؾلًمأعوممتؾؽماظعنيمتؾؽل،مومعـم

دؾىماظؾؽوء،مصروتمظفماظؼصي،مصؼولمحلـمحظفومانمعؿفقالمعرمبوٌؽونمصللشلومسـم
شلوماصعؾلمعومؼلعركمبف،مظؽـمحووظلمإخراجماظـعؾونمضؾقالمألمتؽـمعـمضؿؾف،مومصعؾًم

معوماعرػومبف.
مطونم مبلقػمحود ماظشكصماٌؿفقل مذظؽ مضربف مظقؾؿفؿفو، ماظـعؾون مخرج سـدعو
رجمضبؿؾفمدائؿومصطورمرأسماظـعؾونممبؽونمؼدسكماظققممبـم"غبوممرؼغي"،مومأصؾحمطب

مأصؾحم ماظـوسمو مبـوه ماألؼوم مععمعرور مو م"رأسمايؿوم"، مبـ مؼلؿقغف مدوخـ معوء عـف
غبومماظدلطي،مؼلؿقّؿمبفماظـوسمومؼؿدلطقن،مومؼؼولمأغفمعػقدمظؾؿرأةماظعوضرموماظـلوءم

م.مإخل.م..اٌلققراتموماظعقاغس
مومرؾعومتزوجماظشكصماٌؿزوجمبؿؾؽماظػؿوةماظيتمأغؼذػو.

ذ:أدطورةذؿؾوؽةذوذاؾثعبان

ذاألدطورة مرواقة متؾؾغ م"خرلة"، مازلفو ماعرأة مأرعؾي،م43: معقزػيممدـي، و
ممبلؿشػك.

ذؾألدطورة ذاجلغرايف مبالدماؾتؿوؼع مؼب مجرت مايؼقؼقي، ماألدطقرة موضوئع مإن :
ماظعرب،مؼبماظشومموماظعراقموماظقؿـمومشرلػو.

مومدفرتم مأنؾًمدؾعيمذطقر،مصعؿؾًمسؾكمتربقؿفؿ رويمذاتمعرة،مأنماعرأة
إظبمأنمطدلوامومتعؾؿقامأعرمايقوةمعـمصقدمومصرودقيموماظرعوؼيمومشرلػو،مبعدماظؾقوظلم

ذظؽمصؽرتماألممأنمهؿؾمظؾؿرةماألخرلةمراجقيمعـماهللمانمؼفؾفومرػؾيمبنيمإخقتفوم
ماظلؾعي.

متؾؽماألوضوتمطونم مؼب مسالعوتماٌكوض، مبدتمسؾقفو ماألخرلة مايؿؾ مأؼوم مؼب و
قامعـمأعفؿمػذاماظطؾىمضوئؾنيم:م"سبـمذاػؾقنماوالدػومؼؿلػؾقنمظؾكروجمظؾصقدمصطؾؾ

مأنم مطوغًمبـؿو ظؾصقدماآلن،مإذامحونمعقسدماظقالدة،مصـطؾىمعـماظداؼيم)اظؼوبؾي(مإذا
ترصعمبنيمؼدػومرداءمأبقضومتصعدمإظبمأسؾكماىؾؾماجملوور،مصـعرفمأغفومبـًمصـعقدم

ـفؾ،مصنذامرأؼـوهمحوالمومالغذػىمإظبماظصقد،مأعومإذامطونمومظدامصؿقؿؾمبنيمؼدؼفوماٌ
مصالمغعقدمأبدا،مدقفمؼؽقنمذػوبومبدونمرجعيمومظألبد".
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صوظداؼيمضدمصعؾًماظعؽسممومسـدعومحونمعقسدماٌكوضمومأنؾًماألممبـؿومعبقؾي،
متوعو،محقٌمغبؾًماٌـفؾ،مصرأىماوالدػومذظؽمصرحؾقامعـماظؾؾد،مومعرتماظلـقاتم

م مو مسشرة مترسرسًمحؿكمبؾغًماظـوعـي مطدلتماظؾـًمو طوغًمتؾعىمععمضرؼـوتفومو
ماظلؾعي"،م مإخقتفو مؼؼؾـ:م"ػلماٌؿلؾؾيمؼبمخالء مو مؼشؿؿـفو ـّ مط معـفو ماظغرلة وظشدة
بؽًماظػؿوةمومذػؾًمإظبمأعفو.معوماظؾغزمؼبمذظؽمؼومأعلم؟مٌوذامؼشؿؿقغينم؟مػؾمظديم
ماسذلصًمبويؼقؼي،م ماظػؿوة مععمإيوح مو ماألعر مالمأسرصفؿ؟مووػؾًماألم مأغو مو إخقة

ؽمسزعًماظػؿوةمسؾكماظرحقؾمظؾؾقٌمسـمإخقتفوماظلؾعي،مومصعالممتمذظؽ،موبعدمذظ
وعـمبنيماٌعؾقعوتماظيتمطوغًمحبقزتفومأنمطؾمواحدمعـماإلخقةمضبؿؾمسالعيمممقزةم
)وذوممؼبماألذغني،جلد،ماظذراع،ماظقد،ماظرجؾ،ماألصوبع،ماألضدام(معضًماظػؿوةمؼبم

ومبػضؾماظعالعوتماٌؿقزةموصؾًممرحؾؿفومإظبمأنموصؾًمإظبمبؾدمآخر،مصؾقـًمسـفؿ،
مثؿم ماألعــر، مبودئ مؼب مؼصدضــقا ممل ماظصغرى، ماخؿفؿ مبلغفو مضوظً مو مإخقتفو، إظب
مأنم ماظيتموظــدتمو مأخؿؽـــؿ مصؼوظًمإغفو مأعفؿ، مإظب مبفو مرجعقا مو ماظػؿوة غبؾـــقا
مطوغًمصرحيم مصقؿؾًماٌـفؾ،مدوسؿفو ماظؾقضوء ماظراؼي مأخطــلتمؼبمغبـؾ اظداؼـــي

ؾرلةمجدامومطوغًمشلومععزةمخوصي،مصؾدؤوامؼعؾؿقغفومرطقبماًقؾمومتعؾؿماإلخقةمط
اظصقد،مدونمأنمؼػورضقػومبرػيمواحدة،متذػىمععفؿمصؾوحومومتعقدمععفؿمظقال،مذاتم
مصكو،م مشلو مؼـصنب مأن مضررن مو ماظلؾعي، ماإلخقة مزوجوت مضؾقب ماظغرلة ماغؿوبً عرة

مصوعؿـعمنصؿشورطنتمائؿؿر ماألصغر ماألخ مزوجي مإال مضؿـمسؾقفو مذاتمظقؾي مذظؽ ًمسـ
مذعؾقيم مأطؾي مصقضرن ماظطعوم، معـ مظذ مو مروب معو مصقضرن مطؾرلة مظقؿي مو بؿقضرل
مطـًم م"إن مضؾـ: مو مثعؾون مبقضي ماألطؾي مداخؾ مصلظؼني مثعؾون، مبقض مصقفو ووضعـ
تؼدرؼـمومهؾنيمإخقتؽمبوظػعؾمطؾلمػذهماألطؾيمومالتفضؿقفومبؾمابؿؾعقفومعؾوذرة"،م

عًماظػؿوةماألطؾيماظيتمبداخؾفومحؾيمبقضماظـعؾون،مومبعدموبداصعماحملؾيمظإلخقةمابؿؾ
عضلمدؿيمأذفرمبدأمبطـماظػؿوةمؼـؿػخ،مصزرسًماظزوجوتماظشؽمؼبماإلخقةمضوئالتم:م
إنماظػؿوةمحوعؾمومإنماظعورمدقؾقؼمبؽؿ،مإغؽؿمرجولماظؼؾقؾيمومدقفمتضعمرؤودؽؿم

م.بفذهماظػضققيمؼبماظقحؾ،مأضؿؾقػوموممتقتماظػضققيموماظعورمععفو
اغدػشماإلخقةمومػؾعقامٌوماصوبمأخؿفؿ،مإغفومتالزعفؿمرقؾيماظـفورمحؿكماظؾقؾ،م
ماظلؾىمؼبم مطون ماإلخقة مأحد مأن ماظشؽمو مبقـفؿ محؿكمزرع مػذا، صؽقػمحدثمشلو
ذظؽ،مصؼرروامضؿؾفو،مأيمذحبفو،مؼبمػذهماألثـوءمدخؾًمزوجيماألخماألصغرمضوئؾي:م"الم

مسؾكماظعرافم)اٌشعقذمأ وماٌدجؾ(،مصفقمدقعؾـمأعرػومومطبدلطؿمتؼؿؾقػو،مأسرضقػو
دؾؾفو"،مومصعالممتمذظؽمومسرفماٌشعقذمأعرػو،مصطؾىمعـماإلخقةمايضقرمومضولم:م
مسؾكماظـورم متطفقه مإحدىماظغـؿ،مو مبلنمتذحبقا مظقلًمحوعال،مإنمآعرطؿ "إنماظػؿوة
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محبؾؾمعـ مذظؽماربطقػو مبعد مظؿلطؾف، مشلو مأسطقه مثؿ مبوٌؾحمطـرلا، ماعألوه مو م)ذقاء(
مسؾكمأسؾكمسؿقدمؼب موضعقػو مؼبممرجؾفو مؼبماألدػؾمومرجؾقفو مرأدفو اظلوحي،مضعقا

مبعدم ماغؿظروا مو مهًمرأدفو، موضعقه معوء مصقف مطؾرل مإغوء مضعقا مذظؽ مبعد األسؾك،
مذظؽ".

أطؾًماظػؿوةمحؿكمذؾعً،مومبعدمعدةمزعـقيمأصوبفوماظضؿلمصطؾؾًمعـمإخــقتفوم
اٌشعــقذ،محــؿكمطــودتممتــقتمضؿل،ممأنمؼلؼــقػومعوءمصوعؿـعقامسـمذظؽمبلعرمعـ

ؼبمتؾؽماألثـوءمبدأمثعؾونمطؾرلمجدامومرقؼؾمطبرجمعـمصؿفومومؼؿففمسبقماإلغوءمومبدأم
مؼبمطقسم مووضعقه مضؿؾقه مذظؽماظـعؾونمو ماإلخقة مطؾف،مصلخذ ؼؾؿقيمسؾقفمحؿكمخرج
مذسـ محوظــي مؼب ماظيتمطوغً ماخؿفؿ مظقؿػؼدوا مذػؾقا ماظؾقؾ مسـد مو مبعقــدا، ـرمورعقه
مبــفوم مؼؾقــؼ مأن مدون مذراسفـــو مسؾك مغوئؿــو ماظـعؾون مجدوا مو مطؾرلؼــــ، وػؾــع
مدقءا،مأســـودواماظؽــرةمصؼطعــقهمإربومإربو،مظؽـمدونمجدوىمصؼدماظؿلممعـمجدؼد.م

مرؾىمعـفوم موسقفو مأنمادؿعودتماظػؿوة مبعد ماظؿػمحقشلو،و مو مذػىمإظبماظػؿوة و
م مؼب معلؾؾو مطون ماإلسذلافمعـ مسدامإخقتفو مطؾفؿ ماإلخقة مغلوء مصلذورتمإظب بالئفو،

زوجيماألخماألصغر،مصوغؿؼؿقامعـفـمذرماغؿؼوم،مومغظرامظرجقعماظـعؾونماظذيمغوممأعومم
مؼبمبالدم ماإلدؿؼرار مضرروا مو مبعقدا ماغؿؼؾقا مو مصقؿؾقػــو مسؾقفو، اظػؿوة،مخوفماإلخقة

مأخرى،محػوزومسؾكمدالعيمأخؿفؿماظقحقدة.

ذ:(1ؼمذر)أدطورةذحػلذ"ذآـزارذ"ذ

م"آغزار"،مػقمدقدماٌطر،مطونمؼرؼدماظزواجمعـم مؼدسو ماظزعونمذكصو طونمؼبمضدؼؿ
أعبؾمصؿوةمسؾكموجفماألرض،محبقٌمتؾؿعمؼبمطؾمعؽونمؼبمغػسماظقضًماظذيمؼؾؿعم
ماظقادم مؼب ماإلدؿقؿوم مو ماإلشؿلول ماظػؿوة مػذه مسودة معـ مطون مو ماظلؿوء، مؼب ماظؼؿر صقف

متفربمعـفمخوئػي.اظػضل،مومٌومؼـزلم"آغزار"،مسـدػوم
مومذاتمعرةمادؿطوعمأنمميلؽفومومؼؼقلمشلو:

مذؼؼًمسظؿيماظلؿوءمإظبمحدماظؾؿعون.
مؼومأٌعمنؿ.
مأسطقينمطـزك.

مومإالمحرعؿؽمعـماٌوء.
مصردتمسؾقفماظػؿوةماىؿقؾيمبؼقشلو:

مأتقدؾمإظقؽمؼومدقدماٌطر
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مسؾكماىؾنيممبزؼـماٌرجون

مأسرفمأغـومخؾؼـومظؾعضـو

مذامدقؼقلماظـوس.ومظؽـمأذؽمؼبمعو

مغفوئقو،م ماظقادي مصزال مخومتف محرك مو مشضى ماظؽؾؿوت، مشلذه مزلوسف مسـد و

صصرخًماظػؿوةمومبؽً،مثؿموردتمعـمعالبلفومومبؼقًمسورؼيممتدمؼدػومإظبماظلؿوءم

معـودؼي:

مؼوم"آغزار"،مؼوم"آغزار"

مؼومأزػورماظدلاري

مأتركماظقاديمصبريمعـمجدؼد

مومتعولموماغؿؼؿمعينمومخذمبـلرك.

ؼبمػذهماظؾقظيمصؼط،مغزلم"آغزار"معؾؽماٌطرمهًمعظفرماظضقءموماظـقرماظؼقي،ممو

مخضرةم ماألرض ماطؿلً ماظطؾقعل،و مذبراه مإظب ماظقادي مصعود مصدره، مإظب مضؿفو و

موعبوال.

موضًم مؼب م"آغزار" محؾي مأي ماٌـودؾي، مبفذه مهؿػؾـ ماظـلوء مو ماظققم مذظؽ معـذ و

ماىػوفمظؾقصقلمسؾكماٌطر.

ذزقغذوذاؾتوارق:أدطورةذأصلذاألؿا

ذػؾًمغلوءمإحدىماظؼرىماظؼؾوئؾقيمؼقعومظؾرضصمؼبماظرؼػ،مصؿؿمخطػفـمعـمررفم

عبوسيمعـمظؾغػؾرؼوماظذؼـمتزوجقامبفـ،مومبعدمسقدتفـمإظبماظؼرؼيمبعدمذفقرمسرفم

أػؾماظؼرؼيمدرػـمصؼررماظرئقسمضؿؾفـ،مظؽـماظؼوضلماضذلحمصعؾمذظؽمبعدموالدتفـم

رؾىماػؾماظؼرؼيمضؿؾفـمومأوالدػـمععو،مظؽـماظؼوضلمألغفـمطـمحقاعؾ،مومٌوموضعـم

ضول:مال،مومضررمصعؾمذظؽمأؼضومبعدمطدلماألوالدمضوئال:م"إغفمالمأحدمؼؼدرمأنمطبؾؼم

ماألوائؾم ماألعوزؼغققن مأغفؿ مؼؼول مو مأضقؼوء، مصوروا مو مطدلوا مٌو مو ماهلل"، مشرل اظروح

مواظؿقارقماألوائؾمأؼضو،مأيمشلؿمغػسماألصؾ.
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ذر:أدطورةذأولذقـاق

مإظبماىؾؾ،ومطونماظطؼسمعبقال،مطونمذظؽمؼبم مبلشـوعفو صعدتمذاتمؼقمماعرأة

مؼـوؼر، مخرجًممذفر مظؼد مؼـوؼر، مؼو م"اظؾعـي مضوظً: مػودئ معؽون مإظب موصؾً مٌو و

ماعطرم معـماهلل،مثؿمسصػمو مرؾىماظؼقة مو واخرجًمععلمأشـوعل"،مصغضىماظشفر

ٌرأةموماشـوعفو،مومعـذمواسطكمثؾفومعدةمدؾعيمأؼوممحؿكمؼؾلًموموؿدتماظعفقزما

مانم مؼؼول مو مؼـوؼر، مأيمأول ماظػذلة متؼقىمؼبمػذه مو متشؿد مصورتماظدلودة ذظؽماظققم

ممتـولماظعفقزموماشـوعفومعقجقدمؼبمعؽونمعومؼبماىؾؾ.

ذأدطورةذاحلرباء:

مؼقعو،م مزوجؿفمؼعقشونمخبرلمومدالم،مإظبمانمتدخؾًمإحدىماظـلوء طونمزوجمو
م مو مبفو متزوج محؿك ماظزوج مطوغــقامصلقرت مأغفؿ مرشؿ مأوالده مو ماألوظب ماعرأتف غلك

ؼعقشــقنمؼبمعـزلمواحد،مومؼبمإحدىماٌراتمومٌومعبعًماظزوجيماألوظبمحزعيمعـم
ايطىمووضعؿفــومسؾكماظـورمادؿػوقماظزوجمعـمشقؾقبؿفمصفلة،مصشوػدتماعرأتفمأنم

مػل مو مايطى مسؾك محربــوء ماخذتم ػـوك مسـدعو ماظلقر مزوال اظيتمطوغًمدؾى
ماظزوجــيماظـوغقـيمه مم-ذلق،مصوغؽلرم"خؾكول" مؼبمرجؾفو سؾكمم–اظذيمطونمدائؿو

معـمػلماٌراةم مو مسـمأحقاشلو مو مأبـوئف ماألوظبمسـ ماجزاء،مصلللماظزوجمزوجؿف ثالثي
اظـوغقيماظيتمطوغًماعوعفو،مومٌومسرفمعومحدثمظفمرردػومعـماظؾقً،مصؼوظًماظزوجيم

م"أسوػدكمأغينمدكخذكمأ مظؾقربوء: مذظؽماظقضًمأصؾقًماألوظب موعـذ مذػؾً"، ؼـؿو
مايربوءمؼؾكرمبفومومتلؿعؿؾمضدماظلقرمأومؼبمإزاظؿف.

ذ:(Ani Guran)أدطورةذ"ذآـيذؼورانذ"ذ

مبوظؼقةم ماألدوررل مؼب ماظؼؾوئؾ مسـد مععروف مخقوظل مذكص مػق مضقران" "آغل
مإظبم مؼذػؾقا مأن معـفؿ مرؾى مظؽـف مظؼؿؾف مضقدوه ماظذؼـ مبلسدائف ماظؿؼك مو واظشفوسي،

)حؾؾمدرواظف(،مومٌومذػؾقامومرؾؾقامػذهماألذقوءممومضبضروامظفم)غبوظؿف(مومععلؽره
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عـمابـفمملمؼػفؿماٌؼصقدمعـفو،مظؽـمخودعفمصفؿماٌعـكمحبقٌمطونمؼؼصدمبويؿوظيم
ماألسداءم مرؾىمعـ مو مرعال مصلحضر مغػلف، مػق مدرواظف محبؾؾ محنيمؼؼصد مؼب "ابـف"

ؾفوماظؾطؾ،مومٌومصعؾقامذظؽمتعؾقامدقؼفمرقالماظـفور،محؿكمؼعطقفؿماألذقوءماظيتمرؾ
مضؿؾفؿم محؿك مبفو مضربفؿ ماظشؿسمو مهًمأذعي مووضعفو مأدؾقؿفؿ مصلخذ مغوعقا، و

معبقعو،مصذػىمومخؾصم"آغلمضقران"مبعدمذظؽ.
مػلم مو مذطوؤػؿ مطذظؽ مو ماًقوظقي، ماظشكصقي مشلذه ماظقفؿ ماألعوزؼغ مؼـلى و

مذكصقيمععروصيمأؼضومسـدماظؿقارق.

م"آغلمضقران"مأخ مضؿؾف،مومزؾم*مطونمظـ موضعًمعقظقدا ًموحقدة،مومطونمطؾؿو

ؼػعؾمػذامإظبمانمضررتمأخؿفمإغؼوذمابـفومومأسطؿفمًودعؿفوماظيتمعـقؿفمػلماألخرىم

معـفمأغفمابـمأخؿف،مومتؼقلم إظبمابـفو،موماظذيممتمضؿؾفمعـمررفم"آغلمضقران"مزـو

مخو مؼو مؼؼقلمظف:م"آه مؼؽدلمؼلتلمإظبمخوظفمو مأنماظطػؾمسـدعو ظلمظؼدمغؾًماألدطقرة

معـؽمصلغومابـمأخؿؽ،مومأغـوماظققممأذطكمعـؽمبؽـرل".

*سـدعوموظدماظطػؾم"أذالزق"مومػقمادؿمابـمأخًم"آغلمضقران"مدائؿو،مومأرضعمعـم

ررفمخودعيمألّعفمومطدل،ماظؿؼكمؼقعومخبوظفماظذيمؼقدمضؿؾفمحؿكمالمؼؿػققمسؾقفمؼبم

ؼيماصدضوءه،مومٌوموصقظقامإظبماظذطوءمومؼصؾحمبوظؿوظلمضوئدا،مرؾىمعـفمأنمؼصطفؾفمرص

عؽونمضوحؾمادؿؼروامصقف،مومؼبمصؾوحمؼقمماظغدماطؿشػم"آغلمضقران"مومأصدضوؤهمغؾعم

مسؾقفمسالعيمواخػلماٌوءمسؾكمابـمأخًماظؼوئدمظقؿقتمسطشو،مومظؽـــم عوءمووضعقا

متؾعماظقظدماىؿوسيمإظبم مظشؽفمصقفؿ،مومذاتمعرة مظقـــالممبػـرده ماألخرلمؼــــوم ػذا

ـؾعمظقالمومأدركمعؽوغفمومععـكماظعالعيمعـف،مومؼبماظققمماظؿوظلمومبقـؿومطونم"آغلماظ

ماٌوءم معقضع مسؾك مدشلؿ مو ماظقظد مزفر ماظعطش، مطـرة معـ مؼؽـقن مأصدضوؤه مو ضقران"

مإنمغزلمػقمؼبماظـؾعمحؿكمأخذمخوظفماظلقػمظضربفمظؽـمذطوءهم ظؾشرب،مومظؽـمعو

غفمرأىمرقػمخوظفمؼبماٌوء،مصلخذمدقػف،مطونمأطدلمعـمأنمؼـولمعـفمبفذهماظلفقظيمأل

مغػسم معـ م"ذربماظلقػون ماٌشفقرة: مسؾورتف مضقران" م"آغل مصؼول ماظلالحون ماظؿؼك و

مؼعقدمطؾمعـماألعوزؼغم مغػسماظـلىمومغػسماألصؾ،موػؽذا ايؾقى"،ممبعـكمشلؿو

مواظؿقارقمأصؾفؿمومغلؾفـؿمإظبم"آغلمضقران"مومابـمأخؿفماظذطل.
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ذوراءذ:أدطورةذاإلحتػالذبعاذ

ػـوكمرؼسمؼؼوممطؾمسوممعـمؼقممسوذقراءمؼبمعـطؼيم"زبودعي"ممبدؼـيمبلؽرة،موالم

بدمعـماإلحؿػولمبفمومإاّلمزفرتمحلىماسؿؼودػؿماعرأةمتفددػؿمبلؾىمذظؽ،مومػذام

ماظرجولم مارتداء مو مسشقائقي مو معقحشي مأزؼوء مؼؿؿـؾمؼبمارتداء ماظؼدم،مو اإلحؿػولمعـذ

مررف معـ مأضـعي مووضع ماظـلوء مؼلؿكممظؾوس ماظزسقؿ مػـوك مو ماظرجول معـ ذبؿقسي

بوألدد،مؼغطكمطوعؾمجلؿفمومميشلمعـقـقومومعغطكمرأدفمومؼـػخمؼبمسقدمعـماىؿرم

مذكصو،م مإنمعلؽقا ماظـؼقدمعـفؿ مغزع مسؾكماٌشوػدؼـمو مبوظؿففؿ مؼؼقم ؼبماظظالم،مو

موتلؿكمبـم"ذوؼىمسوذقراء".

ذأدطورةذاؾـخؾةذادلبارؽة:

ماظيت مبـكؾقفو ماظصقراء مشبؾيممتعرف متقجد مذظؽ معـ ماألشرب مو ماظؿؿقر، تعطل
مبـطؼيم"اظزؼؾون"مبوظؼربمعـموادماىديمتؿعدىمصوئدتفومؼبمإسطوءماظؿؿقر،مصفلمشبؾيم
مؼبم ماٌـوم مؼب متلتل مأغفو مأدطقرتفو مهؽك مو م"ايؿراؼي"، متلؿك معؾورطي مسـفو ؼؼول

وماظذبحمصقرةماعرأةمعـمغلوءماظؼرؼيمومتلعرػؿمبنجراءمبعضماظطؼقس،مومػلماظؾكقرم
هؿفومومرفلماظطعوممأومرؾؼمععنيمؼلؿكم"اظعقش"مومؼرشمجقشلومبعدمأنمصبؿعقام
علؿؾزعوتماظطفلمعـمأػوظلماظؼرؼي،مومرشمايـيمحقشلومأؼضو،مومإنمملمؼؼقعقامبذظؽم

متصقؾفؿمعصقؾي.
ومؼبمصؾوحمذظؽماظققممؼؼقعقنمبطؾخم"ماظؽلرىم"مطؾمواحدةمعـمعـزلمعـمعـــوزلم

مربوصؾمومعبوسوتمإظبمومظلمصوحل،مومؼبمررؼؼفؿمإظقفمتقجدماظؼرؼي،مومؼذػؾقنمؼب
ذفرةمؼعؾؼقنمسؾقفومخقطومعـمعالبلفؿمؼعؿؼدونمأغفومهؼؼمشلؿمأعوغقفؿ،مومؼعــقدم

اظشفرةم"مأمماظشالذؼم"مومؼلؿؿرونمؼبمعشقفؿمإظبماظقظل،م عــرةمأخـرىمإظقفو،مومادؿ
م مو مبف، ماحملوري ماألضؿشي مو مضرضبف مجداران مؼؼؾؾقن مػـوك معـفومو مضؾقال ؼؼطعقن

موؼعؾؼقغفومسؾكمأجلودػؿ.
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ذأدطورةذاؾعـزةذوذاؾدارق:

م:مصدؼؼمأغبد،مدائرةمأورالل.اؾراوي

ؼرويمبعضماظـوسمؼبمعـطؼيم"بقؼق"مبوظؼربمعـمضرؼحمدقديمسؾدماظرغبونمسدةم

ؼمطدونموضقسفو،مصرلونمعـالمالمأدوررلمإالماغفؿمؼعؿدلوغفومذقؽومعـماًراصي،مألغفؿم

جعمأحداثفومإظبمذبؿقسيمعـماألذكوصمدرضقامسـزةمطوغًمدؿؼوممبفومضصيماظعـزةمتر

عومؼدسكمبوظزردة،مومأصقوبمػذهماظقظقؿيمحبـقامسـماظعـزة،مصقجدواماآلثورماٌمدؼيمإظبم

مععماظؾعضماآلخر،مومظؽـمصوحىم أحدمعرتؽيبماظػعؾ،مومظؽـفمأغؽرمألغفماضؿلؿفو

طونمظفمذظؽ،مومسـدعومذػؾقامماظقظقؿيمأصرمأنمضبؾػماظػوسؾمبلقديمسؾدماظرغبون،مو

إظبماظضرؼحمؼبمعبعمطؾرلمعـماظشفقدمومضؾؾمثالثمخطقاتمعـمدخقلماظضرؼحمزلعم

مصقتماظعـزةمؼبمبطـماظرجؾماٌرتؽىمظؾفرميي.

ذرؼسذاؾدؿكذيفذاألعراس:

م.54:مدقدةمؼبماظلـيماؾراوي

ماظعرؼسم مأػؾ مإسطوء مسؾك ماآلن محد مإظب مو مسـوبي معدؼـي ضبرصمبعضمسوئالت

مؼقممزصوصفومرؾؼومعـماظلؿؽ،مومؼطؾؾقنمعـفومتـؼقيمعـماظزوائد،مععؿؼدؼـمظؾعروسمؼب

أغفؿمؼطردونماألرواحماظشرؼرة،مومؼؾعدونمسنيمايوددؼـ،مطؿومميـعقغفومعـمادؿعؿولم

ماٌؽـليمٌدةمدؾعيمأؼوم،مععؿؼدؼـمأغفومتؽـسماًرلاتموماألصراح.

ذأدطورةذادلرابطذؿرتقل:

مدـي.م51:معرتقؾمحدة،ماؾراوي

مأومضب ماألسراس مؼب ماظـلوء مودط مؼب مؼغين مو مؼرضص مطون معرابط مػـوك مأن ؽك

مإغفم م)اٌرابط( ماظرجؾ مذظؽ مأخرجقا ماظؼوئد( ماظؼوغوة)أي مأحد مصؼول اٌـودؾوتماظلورة،
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ماٌرابطمعرتقؾمبؿققؼؾم ماٌأل،مصؼوم ماعوم مبنػوغؿف مضوم مبـوتـــو،مو مو ؼرضصمععمغلوئـو

مذظؽماظؼوئدمإظبمدجوجيمثؿموضعمبقضي.مم

مرمضوئدمآخرمايراسمبونمؼضعقاماٌرابطمعرتقؾمؼبمضدرةمطؾرلةمعصـقسيمعـماظطنيصلع

ممؾقءةمبوٌوءمومهؿفومغورمعشؿعؾي،مصقضعقهمؼبماظؼدرة،مصؽونمؼرضصمؼبمودطماظؼــدرةم

مبلذغفمعـم مطونمؼؾؾسمضرط ماظـورمهًماظؼدرة"،مو مايراس:م"زؼدوا مو وؼؼقلمظؾؼوئد

معـم ماظؼوئد،موػؾؾمظفمذػىمصذلسفمعـمأذغفمورعوه،موضػز مإظبماألرضمصودؿلؾؿ اظؼدرة

اظـوسموصدضقامعومرأوه،مواصؾققامؼذلطقغفمؼػعؾمعومؼشوء،موطبوصقنمعـف،مظؽـفمضولم

عؼقظيمضؾؾموصوتفمبلنمطؾمبـوتفموأحػـــودهمأنمالمؼؾؾلقاماظذػى،مألنمؼرىمبلنماظققمم

ؼزوروغفمماظذيمظؾسمصقفماظذػىمحدثــًمظفمتؾـؽماظؼصي"،موبعدموصوتفمأصؾحماظـوس

موؼذحبقنمظفموؼطؾؾقنمبعضماظطؾؾوت،موؼؿؿقزونمغقؾمرضوئفمسؾقفؿ.

ذأدطورةذاؾرقاحذاألربعةذ:

معـم - مأطـر ماظرجول موتـػع ماظؾشرىمواٌطر، مععف متلتل م)اظؼؾؾل(: ماظشرضل اظرؼح
ماظـلوء،موػقمرؼحمرقى.

ماظرؼحماىـقبل)اظغزغل(:متلتلمععفماًرلات. -
مؿ،مالمؼلتلمععفماٌطرمأومأيمذقْكء.اظرؼحماظشؿوظل:مأيماظرؼحماظعؼق -
اظرؼحماظغربلم)اظظفراوي(:متلتلمععفماظعقاصػ،ماظزظزالموماظؽقارث،مغــوصعم -

مظؾؿرأةمدونماظرجؾ.

ذتـبؤذاؾػالحنيذعنذاؾعامذادلؼبل:

ؼبمظقؾيماألربعنيمؼبمصصؾماظصقػمؼؼقمماظػالحقنمبقضعمضطعيمصقفمأومضطـمؼبم
مأي مأصؾقً"غودؼي" مصنذا ماظطؾؼ، ماظعــوممماشلقاء مضؾقــــالمصقؿـؾمونمأنمؼبمػذا عؾؾؾي

مؼؽقنمسوممخرلموعطر.
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ذأدطورةذ"تنيذفـان":

معؾؽيم مصفل ماظؿقارق، مظدى متورخقي مذكصقي ممبـوبي مػـون" م"تني مأدطقرة تعؿدل
جوءتمإظبماظصقراءمعـذماظؼدؼؿ،مومبوظؿقدؼدمؼبمعـطؼيمأبلؾيماظيتمجوءتمإظقفومػوتفم

مصقفو.ماٌؾؽيمومادؿؼرتمبفومإظبمأنمتقصقً

ذؿوؼعذ"ذتنيذفـانذ":

طؾؿمعـمم011صققمتؾيمواديمابؾليماىؿقؾي،وماظرائعيماٌـظرموماىؿول،مومسؾكمبعدم
والؼيممتـرادًمؼبماظزاوؼيماىـقبقيماظغربقيمظؽدؼيم"اشلؼور"مؼبمأبؾليمومسؾكمارتػوعم

"ضصر"معـمايفرماىوف،مومػقمضرؼحمعؾؽلمؼطؾؼمسؾقفمدؽونم تقجدمبـوؼيم0803
مأخرىمدؽونماشلؼورم"ضدلمتنيمسـون".مبعؾورةمأواٌـطؼيم

ذؿعـىذؽؾؿةذ"ذتنيذفـانذ":

مؼبماىؿعم"إػـون"،م مأو م"إػـ" ماظـوعوػوتمصقؼولمظؾكقؿي مؼبمظغي مػق "تنيمػـون"
وطؾؿيم"تنيمػـون"مؼؼقلمبعضماٌشوؼخمأغفمميؽـمأنمتؽقنمصوحؾيماظغرف،مومؼطؾؼم

سـوضي،محـقـٌمأنماٌؾؽيم"تنيمػذاماظؾؼىمسؾكماظشكصماظذيمالمؼذلكماًقؿمغظرامظإل
مغظرام مػلمالمتدلحمعؽوغفو مسؾكماظقضقف،مو مطوغًمالمتؼدر مأعفو مؼؼولمسـفو ػـونم"

مظإلسوضيمأومظإلصوبيماظيتمطوغًمتعوغلمعـفومؼبمسؿقدػوماظػؼري.
مطقػموصؾًم"تنيمػـون"مإظبمعـطؼيماىـقب؟

ؿقسيمعـمؼؼولمأنم"تنيمػـون"معـماىـقبمضدعًمإظبماىـقب،مومطونمظدؼفومذب
ماظطعوم،م مغػذ مو مرقؼؾي ماظطرؼؼ مطوغً مو ماىـقب، مسبق متؿفف مأن مسزعً مو اظعؾقد
مسـدماظؿقارقم صودؿؼرتمؼبمعـطؼيمأبؾلي،م"تنيمػـون"مبربرؼيماألصؾ،مصفوتفماًرلة
مظ ماألوظب ماٌؾؽي مو ماظـؾقؾي ماظؼؾوئؾ مظؽؾ ماٌقعل ماظلؾػ متعؿدل مإذ متورطبقي مـذكصقي

م"ممؾؽيماظؿقارق".
مخودعيمتزوجًم"تنيمػـو مطوغًمععفو مو مأصؾمأعوزؼغل، مؼؼولمعـ معـمرجؾ ن"

مأعوم مشالء"، م"طقؾ معـفو ماسبدر مبـؿو مأنؾً م"تنيمػـون" مؼؼول مو م"تؽؿوت" ازلفو
خودعؿفومأنؾًمبـؿني،ماسبدرمعـفوم"دقمأشوظل"موم"أؼؿؾقؼـ"،مطؿومأنم"تنيمػـون"م

مؼعؿؾ مسؾقد مظدؼفو مأعقالمروئؾي،مصفلمشـقيمشـكمصوحشو،مطون قنمشلو،مطوغًمظدؼفو
مصفلماٌؾؽيموماظزسقؿيمظؾؿقارق.



ذؼاؿوسذاألدارريذاجلزائرقة

 

 71 

عرضًم"تنيمػـون"موماضطرتمإظبمطؿوبيموصقيمظؿقوصظمسؾكمأعقالماظؿقارقمحؿكم
تؽقنمؼبمايػظموماظصقن،مومخوصيمظؿقارقمعـطؼيمأبؾلي،مصذلطًموصقيمضوظًمصقفو:م

معــوظلمألوالدي،مومأوالدمأوالدي".
عـماظذػىماًوظص،مومثروةممصؾؿومتقصقًم"تنيمػـون"مدصـًمععفومعبقعمأدووؼرػو

محققاغوتم معـ ماظصكقر مسؾك معـؼقذي مردقعوت مسدة مإظب مإضوصي ماألعقال، معـ روئؾي
مواظقدوئؾماٌلؿعؿؾيمؼبمتؾؽماظػذلة.

ذأدطورةذاؾدحوم:ذ

مدـي.م52:مشزالمضؿرل،مماؾراوي
ماظربقع:م معـؿصػ مؼب ماظشعؾقي ماٌلطقالت مو ماًؾز مؼصـعقن مضدميو ماظعرب طون

اٌـزلمأومصققماظلطقح،مومذظؽماسؿؼودامعـفؿمأنمأرواحماألعقاتموطبرجقغفومإظبمصـوءم
تلتلمسـدمدخقلمصصؾماظربقع،مومدبرجمؼبمعـؿصػفمبعدمأنمؼلطؾقامعومتصـعفماظؾققت،م
مبقؿفوم متزور ماألرواح مػوتف معـ مطؾمواحدة مو مسؾكمتؾؽماٌـوزل، مبذظؽمهؾماظدلطي و

م"اظلققم"،مومؼؼولمصعالمؼبماظصؾ وحمصبدونماظؼؾقؾمعـمتؾؽموتلؿكمػوتفماألرواحمبـ
ماٌلطقالت،مومصعالمتلطؾفو.

ذأدطورةذاؾؾبانذوذاؾطقب:

ماظزصوف،م معقسد مؼؼذلب محقـؿو م"اٌغرل" معدؼـي مؼب ماظعروش مو ماظؼؾوئؾ معـ اظؽـرل
مؼشذليماظعرؼلونم"اظؾؾونموماظطقى"،مومأدطقرتفومطوغًمدؾؾفومطؿومؼؾل:

ؾك،مصؿقاسدمإذاموظدتمطونمرجالنمعـمضؾقؾؿنيمزبؿؾػؿني،مومظؽؾمعـفؿومزوجيمحؾ
مرػؾمومرػؾيمؼزوجوغفؿومظؾعضفؿو،مومعرتماظشفقرمصقظدتمزوجيماظرجؾماألولمبـؿو،
مذدةم معـ موظد مظف مأن مادسك مبـً مسـده مزادت ماظذي ماألول مصوظرجؾ مابـو، واظـوغقي
اًفؾ،مصذلبًمتربقيماألوالد،مصعؾؿفومرطقبماًقؾموماظػرودقي،مظؽـمسـدعومطدلتم

األؼوممتؾعفومذظؽماظقظدمصؽشػمأعرػو،ومعـمذدةماٌػوجلةممومؼبمأحدمتلؿقؿمظقحدػو،
مدصـفو، مو مبذحبفو ماظؾـً،مصؼوم مواظد ماظقظد مظقاظده،مصعوتىمواظد معرضموطشػماألعر
وضومماظرجؾماظـوغلمطذظؽمبذبحمابـفمععؿؼدامأغفمدؾىمعقتفو،مصدصـومجبوغىمبعضفؿو،م

اظعروشمجقالمبعدممصـؿًمؼبمضدلماظؾـًماظطقى،مومؼبمضدلماظقظدماظؾؾون،مومأصؾقً
مجقؾمؼلخذونمؼبماألسراسماظطقىموماظؾؾون.
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ذبعضذاألدارريذؿنذاؾرتاثذاؾبدؽري:

مسـم-0 مسؾورة مطوغً ماظؼدؼؿ مؼب مأغفو مؼؼول ماظطققر، مأم مبؾدؼي متلؿقي مأصؾ سـ
م ماظدلك معـ ماٌفوجرة،مادلائقةذبؿقسي مظؾطققر مادؿؼطوب معرطز مجعؾفو معو مذظؽ مو ،

مذلةمؼبماٌـطؼي،مومشلذامزلقًمأمماظطققر.صؽوغًمأدرابمعـمػذهماظطققرمتلؿؼرمص
تقجدمؼبمعـطؼيمأمماظطققرم"طدؼيمالظيمربققي"،مؼؼولمأنمػذهماٌرأةماظصوظــقيم-1

مسدله،م ممتر ماظرحؾ ماظؼؾوئؾ ممبؽون مصودؿؼرت ماٌـطؼي، مػذه مدؽـ معـ مأول طوغــً

مؼدسك"ؼؾديم مرجؾ مععفو مصودؿؼـر مؼزوروغفو، ماظـوس مأصؾح مو ماٌرأة مػذه صوذؿفرت

اظـوسمدرودومؼبماظؼرآنموماظعؾؿ،مصلدىمإظبممتعماظـوسمؼبم "،مومطونمأدؿوذمؼؾؼـبعداش

ػذاماٌؽون،مصؾؿومعوتًمػذهماٌرأةماظصويي،مدصـًمؼبمتؾؽماظؽدؼي،مصلؿقًمبوزلفو،م

مب مظؾؿعؾؿ ماظذيمطونمعؽوغو مو "دقديمبعداش"،مومأصؾحممـومزللماٌؽونماظذيمضربفو

م"دقديمبعداش".اظـوسمؼزوروغفومتدلطومومؼزورونمطذظؽم

مأولمرجؾم-2 مأغف مؼؼول م"سنيمسقلك"، متلؿكمؼبماظؼدؼؿ ماظطققر مأم طوغًمبؾدؼي

دؽـفومومادؿؼرمصقفو،مصلضومماظرجؾم)سقلك(مصقفؿومعـؾعمعوء،مومأغشلمصقفومواحوتم

ماظـكقؾمومأصؾحمؼلؼقفومعـمتؾؽماظعني،مصلؿقًمسنيمسقلك.

تؼقلمأنمسوذقراءمتغور،مدـي(مم43ؼبمظقؾيمسوذقراء،مومأغومجوظليمأزلعماىدةم)-3

ماألسراسم متؼوم مال مأن مو مايـوء، متلؿعؿؾ مو مظقؾؿفو متؿزؼـ مأن ماعرأة صالمصبىمألي

طذظؽ،مومتؼقمماظـلقةمبؼصمذعقرػـمومسـدعومدلظؿفومٌوذا؟مضوظً:مؼبمظقؾيمسوذقراءم

طونمؼؼومماحؿػولمظؾـً،مومؼبمتؾؽماظؾقؾيمعوتًمتؾؽماظؾـً،مصقزغًمسؾقفوماظـلوء،م

مومعـعقامأنمتؿزؼـمأيمواحدةمعـفـ،مومأنمتلؿعؿؾـمايـوء.مصؼصقامذعقرػـ،

عدؼـيمبلؽرةم"سروسماظزؼؾون"مؼؼولمأنمغفوؼؿفومثعؾونمأومواد،مومذرحمذظؽمأنم-4

ؼبمؼقممعـماألؼوممدقؾؿفؿفومثعؾونمومؼدعرػومأومؼػقضمسؾقفوموادمصققطؿمطؾمذقهمصقفوم

مومتؽقنمغفوؼؿفم.

مأ-5 مؼعؿؼد ماظطققر، مضربمأم معـطؼي مدواعيماٌغرل مدؿؾؿفؿفو ماألؼوم معـ مؼقم مؼب ن

ترابقيمومدبؿػلمطؾفومؼبمتؾؽماظدواعي،ومإبونمصذلةماإلدؿعؿورمطوغًمسنيمتلؿكم"سنيم

مطؾفوم ماظصقراء موعؾ مأن مبنعؽوغفو مو ماظؾقر، معـ متـؾع مأغفو مصوطؿشػقا اًضراء"،

مخضراء،مصؼوعقامبغؾؼمػذهماظعني،مصودؿؼرماٌوءمهًماظؾؾدة،مومتؽقغًمدواعي.
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ذةذغارذاؾضبع:أدطور

شورماظضؾعمعؽونمعقجقدمؼبمأمماظطققر،مؼبماظؼدؼؿمطونمضؾعمؼلؽـمشورامؼبمعؽونم

ماظضؾع، مػذا ماخؿػك ماظزعـ ممبرور مو موجقده، مصالحظقا ماظرحوظي، مسدله ممتر مطوغً

ماظضؾعمسؾؼمدالدؾم مػذا ماظؾعضمأن ماسؿؼد مشلذا ماظظالم،و مإالمسـد مؼظفر مال وأصؾح

ماظغورميدمورصعمظؾلؿوء،موماظؾعضماآلخرمؼؼقلم مزالمػذا أغفمحقلمإظبمإغلون،مومعو

ماآلن.

ذأدطورةذفوبيذوذأذفرذؼبائؾه:

م.0820،وماىدةماٌقظقدةمدـيم0861:ماظعؿماٌقظقدمدـيممادلصدر
م:موالؼيمبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة

ماظرواؼيماألوظب:
مؼبموالؼيمبشورمتقجدمػبسمضؾوئؾمطدلىمتدسكم"ذويمعـقع"،مومعـمأذفرػومأوالد
بؾكرل،موماظذؼـمؼعؿدلونمأطدلمومأسرقماظؼؾوئؾمعـمسوداتفؿماظيتمؼشؿفرونمبفومؼبمطؾم
مظدىمذويمعـقعمخوصيمؼبماألسقودم م"ػقبل"ماظذيمأصؾحمعشفقرا عؽون،مومعـمبقـفو

ومطؾماظؼؾوئؾمسوعيمعـؾمأوالدمجرؼر،مومعـمأذفرماظؼؾوئؾماٌـقعقيمأوالدممواٌـودؾوت،
مدمسوؼد،مأوالدمرزاق،مأوالدمبقسالم.غبقماظذؼـمػؿمأبـوءمبؾكرل،مأوال

مبوٌعـكماإلصطالحلمػلمأسطقين،م مأعو متعوظل، م: مععـوػو مظغي م"ػقبل" مطؾؿي إن
مضبؽكمأنمأولمعـمادؿعؿؾمػذهماظؽؾؿيمػلمضؾقؾيمسربقيمعـمبينمػاللماظقؿـقي.

صؿقارثًمجقؾمسـمجقؾمإظبمأنموصؾًمإظبمضؾقؾيمذويمعـقع،مؼبم"اظعؾودظي"ماظيتم
مـقع.ػلمسوصؿيمذويمع

رجؾموماعرأةمم01إظبمم01صؽؾؿيم"ػقبل"متلؿعؿؾمسـدمصرضيمصقظؽؾقرؼيمتؿؽقنمعـم
مإالماظعقـون،م معـفو مالؼظفر مو متلؿكم"اٌويي"،متؾؾسمإزارا مبفؿ مبرضصيمخوصي تؼقم

م"اظػـقل".مـوميؽـمأنمؼؽقنمؼبمعؽونماظرجولمغلوءماظالتلمؼؿزؼـمب
ؿولمسدةمتصػقؼوتمومأشوغلمؼبمصقؾدأمػمالءماظرجولمؼبماظـطؼمبفذهماظؽؾؿيمععمادؿع

مذؽؾمعـلفؿمومعؿـودؼمعـؾم:
مػـيبمؼومػيب.م..مممعـميؿقعقيمراغلمدؼًمطقيمممممممػيبمؼومػيب

مومؼعؿدلم"ػقبل"معـمأصضؾماظرضصوتماظشعؾقيمايوظقي.
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ماظرواؼيماظـوغقي:
طؾؿيم"ػقبل"مسربقيمصصققي،مؼـطؼمبفومػمالءماظرجولمتعؾرلامسـمإخالصفؿمشلذهم

عومأوتقامعـمضقة،مومميؽـمأنمغلؿكؾصمعـمػذاماٌقضقعمأنمػذهماظؽؾؿيمماظؾعؾيمبؽؾ
تعدلمسـمسوداتمومتؼوظقدمضؾقؾيمسرؼؼيمومػلمضؾقؾيمذويمعـقعماظيتمشلومجذورمومأصوظيم

مسربقيمهلدمسؾقفو.
م معـقع مذوي مأصؾ مؼبم: مبينمػالل معـ مأغف مؼؼول ماظؼؾقؾي مشلذه ماألول ماألصؾ إن

تؿقدثمسـمػذهماظؼؾقؾيمومأصؾفو،محقٌمأغفومعـماظقؿـ،مطؿومأنمػـوكمسدةمرواؼوتم
ماظلوضقيمايؿراءمومواديماظذػى.

عؽوغفم"ػقبل"م:مػلمطؾؿيمتعدلمسـمصـمومتؼوظقدمتلؿعؿؾفومسـدمأصراحفو،موخوصيم

م مطوظراي ماظغـوئقي، ماظػـقن معـ مصـ مأغف مغؼقسمسؾقف مأن ماألسراسمصقؿؽـ مؼب أومحوظقو

مايقزي...

مطؾؿوتمععدلةمتؿؿـؾممصفقمشـوءمسؾكماظطرؼؼيماظؿؼؾقدؼي عبوسقيمعـلفؿيمتؿكؾؾفو

مؼبماظصالةمسؾكماٌصطػكم)ص(معـؾ:

مؼومربلمؼومربلمطؾفومومحؾقؾقممممممممومأغومحؾقؾيبمردقلماهللممممم

م م"ػقبل" معـمععـكمادؿعؿوالتم"ػقبل":مصؽؾؿي مهؿؾف مػلمإالمطؾؿيمبؽؾمعو عو

ومسـمعدىمسروبؿفومععممتلؿعؿؾمظدىماظػرضيماظػقظؽؾقرؼيمظؿعدلمسـمأصؾمػذهماظؼؾقؾي،

مطقغفومتعؾرلامسـمصرحمػمالءماظـوسمسؾكمررؼؼؿفؿماًوصي.

مصؾفذامطؾؿيم"ػقبل"متعدلمسـمسدةمععوغلمتؿؿـؾمؼبماظغزلمسؾكماظطرؼؼيماٌـقعقي.

مبؼقيم مو مأجدادغو مسـد مو ماٌعوصرؼـ، ماٌمرخني مغظر مؼب م"ػقبل" مطؾؿي مػل صفذه

مأػوظقـو.

ذأدطورةذالذالذترؽقة:

م:متقورت.ايفاؾتؿوؼعذاجلغر

مدخؾًم ماٌلقؾي، موالؼي مسقلك، مدقدي مدائرة مؼب مترطقي" مال م"ال مظدت و

)اظؽوتوطقً(،مصقػظًماظؼرآنمثؿماغؿؼؾًمإظبمجـونمومعؽـًمصقفمسدةمدـقاتمحؿكم

أصؾحمؼدسكمجـونم"المالمترطقي"مدقرماشزالن،مبعدمذظؽمذػؾًمإظبماٌغربماألضصكم

ماظؾؾ مػذه مطؾ مو مايؿراء، ماظلوضقي مإظب مسؾكموهدؼدا معشقو مإظقفو متـؿؼؾ مطوغً دان
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األضدام،مومػلمحوصقيماظرجؾني،ومآخرمربطيمشلومطوغًمربطيمدعقدة،مثؿمبعدمذظؽم

جوءتمإظبماظرذوؼؼيمبقالؼيمتقورتمومتعرصًمسؾكمإغلونمأجـيبمبوعمشلومعلؽـفم)ؼؼولم

أغفمرأىمذكصومؼبماٌـوممضبـفمسؾكمصعؾمذظؽ(،مومالمؼزالميدماآلن،مطونمذظؽمؼبم

مواحد،مماظلـقات مأصؾ معـ ماظعزؼز مسؾد مازلف مرجؾ معع متزوجً مثؿ اظعشرؼـقوت،

موأنؾًمععفموظدمازلفم"مغبقدةم"مومأربعمبـوت.

مؼؼولمأنمبرطؿفومعـمبرطيمجدػوم"دقديمسقلكماظدغداغل".

ذؽراـاتفا:

ؼروىمأنمرجالمؼدسكماظطقىمطونمودقؿومومطـرلماظؿالسىمبوظـلوء،محؿكمأغفم-0
مبدممتطوولمؼبمايدؼٌمسؾكم"المالم مؼـزلمعـف مغػلف مؼؾؾٌمإالمأنموجد مصؾؿ ترطقي"

ايقض،ومجؾسمؼبمزاوؼيماٌرابطيمدًمدـقاتمطوعؾيمؼعؿؾمطؿومتعؿؾماظـلوء،مإظبمأنم
مسػًمسـفمومأصؾحمذطرامطؿومطون.

اٌوءماظذيمزلـومصوؼبمؼبمعبقعماألسراسماظيتمهضرػوماٌرابطيمترطقيمضبضرم-1
اٌرابطيمأصؾعفومصقؿققلمبعدميظوتممظفمأصقوبماظعرسمإغوءمصقفمعوءمسودي،متضع

مزلـومحرا.
مسؿـم-2 مراضقي مترطقي" مال م"ال متؽقن مسـدعو ماظروائح مو ماظـؼقد مو مايؾقى ذفرة

ماٌكؿؾػي،م ماظروائح مو مايؾقى مو ماظدراػؿ مهقي مذفرة مإظب مجلدػو مؼؿققل حقشلو
م.واحملظقزمذظؽماظذيمؼػقزمبشلءمممومؼلؼطمعـفو

ذنذاؾدبع:أدطورةذاحلجرةذاؾؽبرية،ذأوذاؾعردا

م:متوشقً،مضرؼيمخبيت.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة

ؼبمضدؼؿماظزعونمطونمدؾعيمسردونمومزوجوتفؿمجوظلنيمبوظؼربمعـمجـونمؼلؿكم

مطونم مػمالء مبقـفؿ،محقٌمأنمطؾمسرؼسمعـ ماظػقشوء مؼؿعورقن مطوغقا مو "اظدواعي"،

فرةمميورسماىـسمععماظزوجوتماظلؾعي،ومػؽذامدواظقؽ،مإظبمأنمدؼطًمسؾقفؿم"ح

طؾقي"مطوغًمالصؼيمؼبماىؾؾماحملوديمظؾفـونم)ومعـمبنيمعومؼؿصػمبفمػذامايفرم

مأغفمطونمذدؼدماظؽدلمومعربعماظشؽؾ(.
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مطوغقام معو مو ماظعردون، مػمالء مسـ مايفر مرصع ماظؼرؼي مطؾمدؽون مذظؽمحوول بعد

مأعقال.. مذػىمو معـمخقؾمو معـمذظؽ،موسفزوام ضبؿؾقغف مملمؼؿؿؽـقا إخل،مإالمأغفؿ

مس مضؿؾمغفوئقو مظـمؼؿقركمعـمعؽوغف،مإالمإذا مأنمايفر متؼقلماألدطقرة ـمرصعف،مو

م)ذحبو(مإغلونمؼبمذظؽماٌؽون.

معالحظي:مايفرمضبؿقيمسؾكمسدةمردقممضدميي.

ذأدطورةذزاوقةذاؾرؼاـيذ:

م:مأدرار.اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة
ماهللم مأوظقوء معـ موظل مػق مو م"اظلؾع" مؼدسك مصوحل مرجؾ ماظزعون مضدؼؿ مؼب طون

صويني،موطونمؼؼطـممبدؼـيمأدرار،مومؼبمأحدماألؼوممجوءهماظقظلم"دلمرضـــوغل"ماظ
ؼؾؼكمسـدهمػذاماظقظل،مومضولمظف:م"ارحؾمعـمػذهماظؾالدم زائرا،مصرصضم"اظلؾع"مأن

صفلمظلم)أيمأرضل(،مصؼولمظفمدلماظرضوغلم:م"وماظلؿوءمٌـم؟،مبعدمأنمرعكمبلفالهم
اظقظلماظصوحل،مسـدئذمتقؼـ"ماظلؾعم"أن"مدلمؼبماظلؿوء،مومتلطحمػذاماألخرلمظقؽؾفم

اظرضوغلم"ػقمأؼضومعـمأحؾوبماهلل،مصؼولمظف:مالمميؽــومأنمغؾؼكمععو،مصـقـم"دؾقسيم
ظزوج"،مغبؾم"اظلؾع"محفرةمطؾرلةمومرعكمبفومإظبمأبعدمعؽونمصنذامبفومتلؼطمسؾكم

ودـصؾحمعـماٌؽونماظذيمطونمبفماظقظبمومصوحؾفمصؼولمظف:مابينمزاوؼيمػـومم001بعدم
مومأغًمحراسماظؿقاتمعـماظققممومبوظػعؾمتلدلًمزاوؼيماظرضوغلمؼبمذظؽماٌؽونم أغو
وأصؾقًمعؼصدماظؽـرلمعـمايفوجماظذؼـمالمؼـلقنمأبداماظطقافمدؾعيمعراتمحقلم

مايفرةمؼبمزؼورتفؿ.

ذأدطورةذاؾوىلذدقديذدمحانذ:

م:متوشقًموالؼيمبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايف
مادلصدر مؼب معؿؼدعي ماعرأة مخوظيتم: مايؼقؼل موازلفو محؾقؿي مايوجي متدسك اظلـ

معوييمومظؼؾفمصوحل.
ضبؽكمأغفمؼبمؼقممعـمأؼومماظشؿوءماظؼورصمؼبمزاوؼيمعـمزواؼومبؾدؼيمتوشقًمومؼبم

ماظذيمطونمؼعوغلمعـم مو مععمزوجفو مطوغًمتعقشماعرأة ماظؾؾدؼي بقًمعـمبققتمػذه
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ملمتؽـماظقحقدةماظيتمطوغًمموم،اٌرض،موأربعمبـوت،مملمؼؾؼمظدؼفومومالمضطرةمعـمعوء

مخرجمعبقعمدؽونماظؾؾدةم مطؾفو،مومؼبمإحدىماألؼوم ماٌوء،مبؾماظؾؾدة تعوغلمعـمضؾي

مؼوعقالغوم موشػراغؽ، مؼوربمرغبؿؽ، ماظـق، م:"ؼوربمغزل مبلصقاتمزبؿؾػي ؼصرخقن

غزلمسؾقـومشرلمذقؼومغؿوعماظـق"،موضدموؿعقامؼبمعؽونمطونمعـماألعوطـماظيتمؼؿفقظقنم

مدائؿو ماظيتمطوغًمتعقشمععمبـوتفومصقفو ماظرعؾ،مصصعدمزوجماٌرأة ،مضربمجؾؾمعـ

مترويمبؾدتفم ماهللمأنمؼـزلمأعطورا األربعي،مومطونمؼدسكمدغبون،مصرصعمؼدؼفمومدسو

طؾرلػومومصغرلػو:"ؼوربمشرلمؼبموجفمأوالدغوماظصغورمومغلووؼـومومذقوػـو،مؼوربمعوم

ماظـق مشرل موبوشل معقعـ مرجؾ مأغو مواظق معـؽ مرؾى مؼوربمراغل مؼدؼؽ مبني مراغل ،

ماظصويني".

ماظرجؾم مصلؿل مبعقـف، مصقضون موطلغف مػطؾًمأعطور، ميظوتمحؿك مإال ممتر ومل

دقديمدغبونموبينمؼبماٌؽونماظذيمتضرعمصقفمإظبماهللمبقًمعـمايفر،مؼزورهماظـوسم

مومؼؿضرسقنمإظبماهللموؼلؿغػرون.

ذأدطورةذاحلاجذبوـعاؿة:

متدطؾً،مدائرةمأوظػمذرقموالؼيمأدرار.:معـطؼيماؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة
مسـمجده.م:ماظطوظىمزغوتلمسـمواظدهماظلقدمزغوتلمربؿد،ادلصدر

،مالمأذطرمجقدامطونم0311-0211روىمظلمواظديمأغفمؼبمضدؼؿماظزعونمبنيماألسقامم
جدكماًوعسموظلمصوحل،موماظذيمؼدسكمبويوجمبؽويموظدمايوجمربؿدماٌعروفم

ئرةمأوظػمبقالؼيمأدرار،موبوظضؾطممبـطؼيم"تدطؾً"ماظيتمبويوجمبقغعوعي،مومذظؽمبدا
متؼعمبنيمرضونموسنيمصوحل.

ومؼبمأحدماألسقاممرأىمجدكماظـوسمؼذػؾقنمإظبمايٍ،مصلحسمبـقعمعـماظغرلة،م
ماٌودؼيم مإظبمايٍ،موظؽـمملمتؽـمظفماظؼدرة مأؼضو مطونمؼؿؿـكماظذػوبمػق حبقٌمأغف

تفمدسوماهللمبلنمؼقصؼفمبوظذػوبمإظبمايٍ،مسؾكمذظؽ،موؼبمإحدىماظؾقوظلمٌومأغفكمصال
صودؿفوبمظف،محقٌمتصقرتمظفمؼبمتؾؽماظؾقؾيمغعوعيمحؼقؼقي،مصذػىمبفومإظبمعؽي،م
حقٌموصؾمضؾؾمأصدضوئفمايفوج،مصودؿغربقاموتعفؾقامظذظؽ،مصلدىمايٍمثؿمرجعم
بؿؾؽماظـعوعيمدونمأنمؼراػومأحدمأومؼعؾؿمبفو،مومعـذمذظؽماظققممأصؾحمؼدسكمبويوجم

مبقغعوعيمتصدؼؼومبؿؾؽمايودثي.
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ذأدطورةذالذالذعاقشةذ:

م:مضـودديموالؼيمبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايف
مدـيمشلومسالضيمبوألوظقوءماظصويني.45:إعرأةمتؾؾغمعـماظعؿرمادلصدر

ماظرواؼيماألوظبم:
مسؿفؿ،م موععوػؿ معؿقاضعي، مدار مؼب مسوؼؾؿفو معع مدوطـي مبـًمسودؼي مسوؼشي مال ال

وتمشرؼؾـــــؿيمععـــــوػوم"عربقحي"م)ػذهماظؽؾؿيمتطؾؼمسؾكموطوغًمتؿؿقزمبصػــــــ
محؿكم مبزاف، ماظعزظي موطوغًمتؾغل ماٌمعـني(، مأي ماآلخر ماظعومل ماظذيمؼرى اإلغلون
بداتمتشقفمحؾوبماهللمؼدوروامععوػؿمؼبماظدار،محؿكمبعضماًطراتمتؿؽؾؿمععوػؿم

متؾغلمطـرلمعـموؼفدلوغفومسـمبعضماألذقوءماظيتمدقفمهدثمؼبماٌلؿؼؾؾ،موطوغً
ماًرلمظؾـوسموماظشلءماظلمتؼدرمسؾقفمتعقـفؿمبف.

مظقظدم مؼزوجقػو مبوشني مراػؿ مبؾل مسؾقفو مؼفدروا موسؿفو مبفو مزلعً ماظـفور واحد
سؿفو،موػلمطوغًمضوظعيمعـمبوشلومصؽرةماظزواج،موػبؿًمخبطيمعومتؿزوجؿش،موعـنيم
طوغًمؼبمبقؿفومجووػومحؾوبماهلل،موبداتمتلؿعمػدرتفؿمبصحمعومعفؿؿفوشموبداتم

م مسؾك مرقظً مو مسوؼؾمتؾؽتؾؽل مضبووظقا مدؾوبمايوظي،وطوغقا مؼعرصقا مبوش ؿفو
واحد،موطوغقامصبقؾقشلوماٌوظؽيمواٌوءمظؽـمطوغًممؿاسزظؿفوبصحمعومبغوتمتفدرمحؿكم

مظؾمةمؼبمعؽونم ماظؾوبموجدوا موصؿحمسؾقفو ترصضفو،موعرتمأؼومموذفقرمحؿكمراحمبفو
اظؾـً،موادؿغربقامعـمػذاماظشلء،مزاروامرؾؾومؼلؿكدلوامسؾكمحوظيمبـؿفؿمظؽـفؿمعوم

وبؼوتمػؽداكمحؿكمعوتً،موالتمحؽوؼؿفومسؾكمظلون،موعـمبعدمموجدوامحؿكمحؾ،
مصؽرواماظـوسمبوشمؼدصـقػومؼبمعؽونمربذلممبوشمؼزوروػوماظـوسمصقف.

معـم ماٌوء مؼلؼقا مػلموخقػو مطوغًمراحي مسوؼشي مالال مأن مزلعـو مآخر معصدر وعـ
محؿكمحد،م مصقفو معو مخوظقي موررؼؼفؿ مميشقا مراحق مطونمصغرل، موخقػو ماظؾرل، واحد

مسؾكمذؼوػووبوظر مضودرة مذظؽمطوغًمالالمسوؼشي معؽونم شؿ موضقؼي(،مألن )أيمذفوسي
مسؾقفؿم مخرجقا محؿك ماظؾرل مشلود متقصؾ مجوت موعو مدارػؿ، مسؾك مذقؼي مبعقد اظؾرل
مذؼقبي،وسؾكمحلوبمعومؼؼقظقامأغفومعومرجعؿشمظصػؿفوماألوظبموبؼوتمظؾقءةمإظبماألبد.

ماظرواؼيماظـوغقي:
ذجدتف.اظطوظىمحداغلمزػرلمسـمادلصدر:ذ

طوغًمػـوكموظقيمصوييمازلقؿفومالالمسوؼشي،بـًماظقاظلماظصوحلمدقديمربؿدم
بـمبقزؼون،مواظيتمطوغًمتعقشمععفمؼبمبقًمواحدمهًمدؼػمواحد،مإالمأنماظشقخم
دقديمربؿدمبـمبقزؼونمطونمبوشلمؼزوجفومظقاحدماظراجؾ،موػلمعومطوغؿشمضوبؾي،م
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دالعيمعـماألوظقوءماظصويني،موسـدػوممظؽـفمػقمملمؼلخذمرأؼفومبعنيماإلسؿؾور،مبؾمػل
متراجعمسـمضرارهموخالػومظإلتؼور.

ذأدطورةذاؾعجوز:

م:مبشورماؾتؿوؼعذاجلغرايف
مسوئشيمصوؼب،مروظؾيمضلؿماظـوظـيمأدبل.ادلصدر:ذ

ؼروىمؼبمضؾقؾؿـومأنماعرأةمروسـيمؼبماظلـمخرصيممتـًمأنمتؿزوجمبشوبمؼبمعؼؿؾؾم

مص ماظقحقد، مالبـفو مبذظؽ موصرحً مإدراطفماظعؿر، مظعدم ماألخرل مػذا مذظؽ معـ وشؿوز

ماظطؾىم مػذا مسؾك ماٌقاصؼي مبذظؽ مععؾـو مدردو مؼؾؼـفو مأن مصؼرر ماظعؼقؾي، مأعف يوظي

م ماظـوغل مطوغقن معـ مواظعشرؼـ ماظـوعـ ماظققم موؼب مإظبمم-ؼـوؼر–اظعفقى، زصًماظعفقز

موزؾًم موحقدػو، مصـقع معـ مطذبي ماظشؾوبماظذيمطون مزوجفو مادؿؼؾول مبغقي اًقؿي

ماظصـع،مماظعروس ماظـلٍ،معبقؾي متزؼـًمبلثقابمرضقؼي موضد مسرؼلفو تذلضىموصقل

موسطرتمبعطرمؼلؿكدممصقفوماٌألمومايـوء.

اظعفقزماظضعقػيمسؾكمػوتفمايولمومؼبمخقؿيمعفقاةمومؼبمسزممتصقروا..مظؼدمعؽـً

اظشؿوءمؼقعنيمطوعؾنيمدونمواقمعـماظدلدمؼبمذظؽماظقضًمػؾًمسوصػيمػقجوءمأردتفوم

معقؿي.

ذظؽماينيمؼقمماظـوعـموماظعشرؼـمعـمطوغقنماظـوغل،مؼلؿكمسـدمأجدادغوممومعـ

مبققمماظعفقز،مؼؿقضعقنمصقفمحدوثمسوصػيمسوتقي.

ماظطؾقعقيمؼبمطـرلمعـماألحقونمعـمعـطؾؼوتم مظؾظقاػر ؼـطؾؼماظـوسمؼبمتػلرلاتفؿ

موػؿقيمالممتًمظؾظوػرةمبصؾي،مبؾمػلمتػلرلاتمعقؿوصقزؼؼقيمتػؿؼرمإظبماظعؿؾقيمغظرا

مظـؼوصيماظـوسماحملدودةمؼبمػذاماجملولمآغذاك.

ومظدتماألدطقرةمعـمرحؿماجملؿؿعمصفلمهؿؾمجقـوتف،مومتعؽسمثؼوصيماجملؿؿعم

مبوظلؾؾقيمسؾكمػذهم معلؾؼو مأنمسبؽؿ مأممإصبوبقو،مإذمالمميؽـمظـو مدؾؾو اظذيمصـعفو

زدػورماألدطقرةمأومتؾؽمألغفمعـماحملؿؿؾمأنمتؽقنمػذهماألخرلةمإصبوبقيمتلوػؿمؼبما

اجملؿؿعمومغفضؿف،مومغضربمعـوالمسـماجملؿؿعماظقوبوغلماظذيمذفدمسزظيمخرجمعـفوم

مبشقهمعـمأدوررلهماظيتمهؿقيمبطقالتمتؼقدمإظبماإلضؿداءمبفو.
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ذأدطورةذاؾغواؾةذوذاجلراـة:

م:مسؼؾيمظدلار،مصقوريمخوظقيمغقاحلماظعؾودظي.ماؾتؿوؼعذاجلغرايف
ما مو مدوظػماظعصر مؼب ماألزواج مألحد معطقعيمطون مو معبقؾي ماألوظب مزوجؿون، ظزعون

وغشقطي،موماظـوغقيمسؽسماألوظبممتوعو،مومؼبمأحدماألؼوممسزمماظزوجمسؾكماظرحقـــؾم
صؼـــولمظزوجوتفم:مػقومادؿعدامظؾرحقؾ،مصؼوعًماألوظبمبؿقضرلماظػراشموماظؽلق،مإظبم

وصؾمشرلمذظؽمعـماٌقر،موزؾًماظـوغقيم"مذبؿعيم"مأيمجوظليمبدونمسؿؾ،مومسـدعوم
وضًماظذػوبمسفزتمأؼضومسـماٌشل،مصؼوممزوجفومضبؿؾفومصققمزفره،مومٌوموصؾقام

ًمـوعـؼــوك،مصـقاماظؾؼوءمػـؾمومسزعـقـقاماظرحـرارم"،محطـؾـإظبمبالدمازلفوم"مسؼؾيمظ
اظلقوحيم"مبؿقضرلماألطؾمومتـظقػماٌؽون،مومملمتػعؾماظـوغقيمأيمسؿؾمٌلوسدةمم"

األطؾمتؼدعًمػلماظقظبمظذظؽ،مومبعدمذظؽمأرادتمماظزوجيماظقظب،مومحنيمجوءموضً
مظؽـم مو مغػسماظشلء، متػعؾ مأن مصقووظًماظـوغقي متؿفؿؾ مو متؿعطر مأن ماألوظب اظزوجي
اظزوجيماألوظبمشضؾًمعـمذظؽمومضوظًمظؾـوغقي:مأغومعبقؾيمبدونمػذهماظعطقر،مصؼؾؾًم

ذوءماهللم"،ماظزوجيماظـوغقيمايـيموماظرضبيمصققماألوظب،مومضوظًم:م"تؼعديمػؽذامإنم
ومبوظػعؾمأصؾقًماألوظبمذاتمرائقيمرقؾي،مومؼقجدمصققمأغػفومغؼوطمدقاءمػلمعـماثرم
ايـي،مأعوماظـوغقيمصؼدمأصؾقًمعـذمذظؽماظققمم"مضػدسيم"مطلقظيمومبشعيمومدقؽيم

ماظرائقي.

ذأدطورةذبينذؽؾبون:

واحدماظـفورمطونمراجؾمعـمضرؼيم"خبيت"مبـم"توشقً"مبوشلمؼلوصر،مومرطىمسؾكم
مأعرم موضعمظف مشرلموحدو،مبصحمدؼؽماٌرة م)اظصقراء( مميشلمؼبماًالء مبدا مو غبوره
شرؼىمسؿرمحدمعومجرىمظفمطقػف،موصؾمظؾالدمغوسمأشرابمؼوطؾقاميؿماظؾشر،مومطونم
مبصغورػؿم مسؾقف موؿعقا مظقفؿ موصؾ مسـدعو مو مبعقد، معـ مذوفمضرؼؿفؿ محؿك عوذل

بشرمسؿرمواحدمزلعمسؾقفؿمموطؾورػؿ،مطؾفؿمعؿشوبفني،مسـدػؿمرؤوسمطربمومأجلود
مومالمذوفمضرؼؿفؿمؼبمداكماٌؽونمعـماظصقراء.

ومتؼدممظفمرئقسمػذهماظؼرؼي،مومدقظفمعـمراهمجوي،ومجووبفمومبعدعومتؾػًمٌرتفم
)رئقليماظؼؾقؾي(موممتؿؿؿمظقفومؼبمودغفومومضولمظقفومتقجدماٌقسماظؽؾرلمةمتدؼرماظؼدرةم
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معـمحلـمح مبصح مبوشمؼدحبقه، متغؾل ماألعر،اظؽؾرلة مذؽمؼب مأغف ماظراجؾ مذاك مظ
ودقشلؿمضولمظقفؿمطلمزلقيماظؼؾقؾيماغؿعؽؿ،مضوظقامظفم:م"بينمطؾؾقن"،مومػذامػقمزسقؿم
مظؾضقػ، متػرش متدخؾ مبش معرتف معـ ماظؼؾقؾي مزسقؿ مأعر مو ماغؿوســـــو، ماظؼؾقؾـــي
موتقجـــدمظفمواشمؼوطــؾ،مومبعدػــومذدمزسقؿماظؼؾقؾيمؼدماظضقػمومدخؾفمظداره.

اظؾقؾمطلمبغوومؼدحبقهمخوفماظراجؾمبزاف،ومخالػؿمطلمعشوومميضقاماٌقسممومؼب
محؿكم مبقف مؼػقؼ مبالمعو مرئقسماظؼؾقؾي مبوبمدار مخرجمصبريمعـ مدفوػؿ،و اظؽؾرل،

مظؾؾالدماغؿوسف،مومحؽكمظقفؿمسؾكماظؾلمجرىمبف.مواحد،مومرطىمسؾكمغبورهمومرجع

ذأدطورةذاؾدؾطانذؾؽحل:

ماظرواؼيماألوظبم:
معغر مدؾطون معـمػق مطون مجقشف مظؽقن مؼعقد مبوظلقد مدؾىمتلؿقؿف مأن مؼؼول بل،

اظلقد،مومظقسمألغفمأدقدماظؾشرة،مومضبؽكمأنمدؾىمدخقلماظزغقجمؼبمجقشفمؼعقدم
مدقىم محال مصبد مصؾؿ ماظلؾطون ماٌراتمسؾك مإحدى مثورتمؼب ماظدلبرؼي ماظؼؾوئؾ ظؽقن

طونمؼلوويماظذػوبمإظبماظلـغولمومذراءماظعؾقدمعـمػـوك،محقٌمأغفمؼؼولمإنماظعؾدم
مضقؿيمػبليمبغول.

اٌفؿمؼبماألدطقرةمأغفمطونمذكصومميؾؽمغؼقذامطؾرلا،مومهؿػظمظفماٌكقؾيماظشعؾقيم
مأنم ماظغربقي،مو ماألراضلماىـقبقي مسؾكمععظؿ مطونمحوطؿو مؼؼولمأغف مو مطؾرلة مبؽوغي

مم–دؽونماألرؾللم معـال( ميؿر م)عقشؾمو مايوظقي ماظؼصقر معـفمم–ظؾؽـرلمعـ اذذلوا
ماظيتمأدلقامسؾقفومضصقرػؿ.األراضلم

ماظرواؼيماظـوغقي:
تؼقلمػذهماظرواؼيمبلغفمطونمأدقدماظؾشرةمومػقمعـمبالدم"عوظل"،مغزلمؼبمضطعماظقادم
مأغفؿم مإذ مذطقي، محقؾي مادؿعؿؾقا ماظلؾطون معـ مؼؿكؾصماظلؽون مظؽل مو مزضزر(، )دد

دهمجـقدمأسطقامألحدماظـرلانماظؽـرلمعـماظؼؿحمومأخرجقهمإظبمخورجماٌدؼـي،مصؾؿوموج
مؼقاظقنم مال ماظلؽون مأن مصقلؾقا ماظؼؿح، مو ماظدضقؼ مأععوءه مؼب مووجدوا مدحبقه اظلؾطون
مضودرؼـمسؾكماظعقشموماظؾؼوءمربوصرؼـمٌدةمأرقل،مصشدواماظرحولمومسودوامإظبماٌغرب.
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ماظرواؼيماظـوظـي:
تؼقلمػذهماظرواؼيمأنمدؾىمتلؿقؿفمبوظلقدمؼعقدمإظبمطدلمجقشف،مصوٌعروفمظغقؼوم

مقادمؼطؾؼمسؾكماظؾقنمومطـرةماظعدد.أنماظل

ذأدطورةذادلرأةذاؾيتذملذتردذاؾزواجذؿنذابنذعؿفا:

مػذهماألدطقرةمسـمواحدماٌرامطونمبوشقفوموظدمسؿفومظؾزواج،مومػلمعومبغوتش.
مؼؿزوجفو،مبصحمػذام موظدمسؿفو مبغو مسـدمواظدؼفو،مطلمبؾغًمو طوغًمواحدماٌرا

عكمواظق،مػلمعومطوغؿشمبوشقوتفمػذا،موظدموظدمسؿفومعلؽنيمومضؾقؾماٌولمؼعينمعومؼل
مرجؾم مجوػو موراءه معـ مو مصقفو، ماظيتمسوؼشي ماظؾالد مػفر مػربمو مو مضشف مرزم سؿفو
طبطؾفومصؿشكمذاكمإظبمتػقالظًمبوشمؼؿقفٍ،مومطلمطونمميشلمؼبماظصقراءمتالضكم
ماظعوؼؾي،مضولمظف:مضوعمراػقممالمبوس.م ععموظدمسؿفومصؼصوهماظراجؾمضوظف:مطلمراػو

عشوومؼبمزوج،مواحدماظـفورمطوغًماظؾـًمسؿرػومعومدبرجمبرا،مواحدماًطرةمموعؾعد
معؾـؿ،م مراجؾ مجوػؿ ماٌوء مؼعؿروا مطلمبداو ماٌوء، مغلؼقا ممنشق مؼوظف مػؾقوتفو مشلو ضوظقا
مؼعرفمحؿكمواحد،مػلمطلمذوصؿفم مبوشمعو مطونمعؾـؿ موظدمسؿفو ػوذاكماظراجؾمػق

ومعؾعدمعشك،ومػلمذخؾًمبنيممسرصوتفمرؾىمعـفومتعطقفمؼشرب،معومبغوتشمتعطقف
ػؾقوتفومومدبوبوتمبقـوتفؿ،مومطوغًمعرسقدةمومخوئػيمومضرؼىمعـماظعنيمطونمواحدم
اظغورمدرقمصقفموظدمسؿفو،ومعؾعدمػلموماظؾـوتمعشوومؼبمواحدماىـقـي،مصقفومغؾوتم
مبوظلودؾقم مسؾقفو مومتدلا موظدمسؿفو رقؼؾمؼدرقمبـودم،ومدبؾوومػلمومػؾقوتفو،ومجوء

ػرب،مضعدوامؼدوروامسؾقفمعوظؼووػش،مومعؾعدمػربمعـمجفيمايؿودةمتالضكمصؼؿؾفوموم
خبطقىمبـًمسؿفمدؼلؾفمسؾكماظعوؼؾيمعرةمأخرىمضوظف:مضوعمراػؿمخبرل،مومطلموظبم
اظراجؾمذبفٍمعـمتوصقالظًمسرفمبوظؾلمعوتً،مومضولمشلؿ:مظقمطونمسؾكمبوظلمغؼؿؾفم

مع مسؾقفو مرؾؼقا معؾعد مو ماظطرؼؼ، مؼب مظؼقؿف مخوررش مؼرويمسؾك مذعر مذغؾ دؼح
مأدطقرتفو،موػقمطؿومؼؾل:

ماىوصؾــيمضولمظؽمعزظـــقطممممممممواشمظــؽمصقـــفمأغؿـــقومآمجوصؾي
مضوظقامظؽمعزظقطمواشمظؾؽمصقفمأغؿقـمؼومجوصؾيمممتلووظــيتمبوظـــولموماظذػىمم

مجفدمدودؾــقمومجفـدمعلؿورومممومضــــربمعـــــومشـــدر
مطونممممممؼدؼرواماٌولمؼبماظؽلوؼــــوماظعوطلــيضؾيتمشلــؿمأغـــيتمظــقم

ذذدوروامبقؽمإظبماآلخرةمؼوكمأغيتمؼومجوظػـــيممراغلمعـــــومبغقؿــــــقمممممم
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ذأدطورةذاؾزفرةذاؾيتذؿاتتذؿنذاؾعني:

ػذهماظؼصيماظزػرةمبـًماظؼؾقؾيمظلمبوبوػومضوؼد،مبداوػومغوسمبؽريمومسوؼؾؿفومبفوذم
ماظؼقل:

مضرعمعزشقبممممممعومسطوتقشماظدغقوراهمممممممممممممم
موميــؼمظؾزػرةمممم   راهمطؿؾمعــرلامممممممممممممم

ػوذيماظزػرةمطوغًمذوبيمؼبمضؾقؾؿفو،مومطوغقامؼؼقظقامسؾقفوماظؼقل،مأيمميدحقػو،مم
مومؼؿغزظقامبفومؼبمضصقداتمذعرؼيمؼبمظعراس،مضوظقامبؾل:

موطؿيمسؾكماظغقاظلؼومزػرةمؼومخقخيماظدواظلممممممأغيتمدؾطونمحممممممم
مأبقػو،م معؿوع ماظقداظقوت معـ معؾقح ماظزػرة مظؾلً مو مسرس مطون ماًطرة واحد

ومؼبم وعشــوتمظؾعرسمومعـموصؾًمتغؾعقامومتػفروامصقفوماظـوسمظلمطوغقامععروضني،
دؼؽماظؾققيمبؼوومميدحقػومحؿكمطؿؾماظعرس،مومؼبماظعشقيمعرضًمطلمذغؾمتؼودًم

مصدؼـفومومضوظقامشلو:بوظعنيمظلمصوبؿفو،مومخرجقػومشلمرا
مطؾمعـمحلمعقراهماٌقتمؼومزػرةمممممممومغفورماشلقلمؼرصقدهماظصؾوراممم

معؾعد معوتً،ذرصدواذو محؿك مرقال معدؼح مو ماظؼقل معقراػوم سؾقف مطلمعوتًمضعد و
م.اظؼقل

ومؼذطروػومؼبمظعراسمغؿوعمذويمعـقعمخوصيمؼبماظعؾودظيمغوسمغؿوعمبؽريمومذققخوم
مؼبمطؾمسرسمومؼؿؿدحقمبفو.ماظؽؾورمومضعدتمضصؿفومتروى

ذأدطورةذاجلازقة:

ماظػوئؼيم مذفوسؿفو مو مايود مذطوئفو مو ماظػؿون مجبؿوشلو ماظؾدوؼي ماٌرأة مرعز اىوزؼي
موحؽوؼوتماظلرلةماشلالظقي،مطوغًمترىمومتـؿشرمسؾكمظلونماٌداحنيمأوماظدلاحني.
ماٌؿؿـؾيمؼبم مو متؿػؼمسؾكماألضؾمؼبمغؼطيمواحدة مرواؼوتمزبؿؾػي طقنمصفـوكمسدة

ماىوزؼيمػلمأخًمحلونمبـمدرحونمذقخمأومدؾطونماشلالظقني.
مسـمحىمدائؿم ؼبمأشؾىماظرواؼوتمتروىمسـموالدةمشرلمسودؼيمظؾفوزؼي، ومأؼضو

ماظيتمطوغًمتؿؿقزم ماظزوجقي محقوتفو مسـ مأؼضو مو مشوٍمظؾفوزؼي، مظدؼوبمبـ وعلؿؿر
م.بوظؿعؼقدموماظغؿقض

                                                 
4
 )دوحؾمتقغلل(مغشرػومدعدةمBouthadiحلىماظرواؼيماٌطقظيمحملؿدمبـمحلقين،مراسلمومذوسرمعـطؼيم  
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ظؾفوزؼيمبدأتمععماخؿطوصفومعـمومحلىمرواؼيمدعدة،مصننماٌغوعراتماظزوجقيم
مسؾكم ماغؿصوره مدؼوبمبينمشوٍمبعد مإظبمزبقؿ محقٌمأسودػو مؼفقدي، ررفمدوحر

ماظلوحر.
ومطوغًمظدؼوبمصردفمؼعؿزمبفومطـرلامتدسكم"خضرا"،مومطؿؽوصلةمظصـقعف،ممتـكم
مدؼوبمأنمؼؿكذماىوزؼيمزوجيمظفمبعدمأنمارتوحًمظفمومتعؾؼمبفمضؾؾفومػلمأؼضو.

مػذاماظطؾى،مممومأدىمإظبماظشقـوءموماظعداءمبنيماشلالظقني.ظؽـمأخقفومرصضم
اىوزؼيمتزوجًمعـمذرؼػمعـمابـمػوذؿ،مبدونمذطرمممBouthadiظؽـمؼبمرواؼيم

مصشؾم معـمحقوة مؼبمجزء معؾؽماألردن،موحدثمػذا ماشلوسللمػق زعـمايودثي،مػذا
ماٌؼوتؾ مأذفع معـ ماٌرة مػذا متزوجً مذوؼفو، مإظب مسقدتفو مبعد مو نيماشلالظقني،

اشلالظقني،مومأحدمأبـوءمػاللمأبقمؼزؼد،ماظذيمؼعؿدلمحلونمبـمدرحونمصفره،مومأبقم
م مأدقدا مو مطونمرجالمأبقضو معـمررفمدؼوبماىوزؼيممHomme pieزؼد معؼؿؾف مسـد و

ماظزوجقي،ومؼبمػذهماٌرةمتصؾحمزوجيم"عؾؽم صرتمإظبماٌغربمأؼـمتقاصؾًمعغوعراتفو
مأبـ معع مالحؼو متعقد مدقف ماظذي مو ماخؿفو،ؼفقدي" مأبـوء مو مؼدم وئفو مسؾك مطؾفؿ و

مادؿعؿولم مؼرد ماظذيممل مضدم، مدؼوبمبرطؾي مضؿؾفو ماظدؼور مإظب محنيمسقدتفو مو دؼوب،
مضدػومالمدقػمومالمسصو،محلىماظراويماحذلاعومشلو.

مصؼدم مدعدة، مرواؼي معـ مأػدأ مطوغً ماىوزؼي محقوة مصنن مخؾدون، مابـ محلى و
ماظذ مو مػوذؿ مابـ معـ مأخًمدرحون ماظػؿقحمتزوجًماىوزؼي مأو مبـ مذؽر يمادؿطوع

ػـمأؼـمطونماشلالظققنمؼلؿعؿؾقنمايقؾمالدذلدادمم324مم/م0150اظذيمميقتممبؽيمؼبم
اىوزؼي،مظؽـمػذهماألخرلةمطوغًمعؿعؾؼيمبفذاماظشرؼػ،مومميقتمحزغومبعدمسقدتفوم

مإظبماظدؼور.
مؼبمرواؼيمبينمذؼرانم ماظؼرن،ماىوزؼيمطوغًمزوجيمدؼوبمظؽـممA.Beو ؼبمبداؼي

جملوسيماظيتماصوبًماٌـطؼيمغبؾًماشلالظقنيمإظبمتقغس،مأؼـمدؾطونماظؾؾدم)تقغلل(ما
معؼوبؾم مأو مذرؼطي مظؽـ ممبؿؾؽؿف مبوإلضوعي مشلؿ مزلح مػوذؿ، مابـ مادؿ ماظذيمضبؿؾ و

ومسؾكمعضضمضؾؾمدؼوبماظشرط،ومظؽـمعؼوبؾمذرطمظفموماٌؿؿـؾمؼبمماعؿالكماىوزؼي،
ؿقوتماظعذارىمىؾؾفؿمععفمومعغودرةمزبقؿمإسطوئفمأظػنيمعـماظشؾوبموماظعدؼدمعـماظػ

اشلالظقني،مظؽـمعومصؿهماشلالظقققنمادذلدادماىوزؼيمحبقؾفؿماٌعؿودة،مظؽـماٌؾؽمػىم
ومسودمصوذال،مأؼـمعوتم وراءماشلالظقني،ومطونمدؼوبمظفمبوٌرصودمؼبماظقضًماٌـودى،

محزغومسؾكماىوزؼي.
ماٌرةمومؼبمرواؼوتمأخرى،مرجؾمآخرمؼظفرمؼبمحقوةماىوز ؼي،مؼؿعؾؼماألعرمػذه

مبينم موصقل مسـد متقغس( م)عؾؽ مؼعؿدل مطون ماظذي م"اظزغوتل" مخؾقػي موزغوتل بدلبري،
ػاللمإظبمإصرؼؼقو،مومػذامخطلمظؽقنمتقغس،مملمتؽـمسوصؿيمممؾؽي،مومػذهماألخرلةم

مطوغًمزؼرؼيمومظقلًمزؼوغقي،مسالضوتماًؾقػيماظزؼوغلمبوىوزؼيمععؼدة.
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ورماٌؿـقحمالبـمػوذؿ،مومعرةمأخرىمؼظفرمطعشقؼ،مظؽـمصلحقوغومؼلخذممتوعوماظد
متؾقلمسؾكم مأنماىوزؼيمجعؾًمعفرتفو ميؼدمطؾرلميد معؽوغو مدقصؾحمضرؼؾو حؾفؿو

مضدلماًؾقػيماظزغوتل.
ومؼبمرواؼيمأخرىمتزوجًمعـمدؾطونمررابؾس،مومظؽـماألعدمطونمضصرلامععف،موعوم

متؾؾٌمظؼعقدمدرؼعومإظبمسشقؼفومدؼوب.

ذأدطورةذروال:

م:مضرل،ماظعؾودظي،موالؼيمبشور.اؾتؿوؼعذاجلغرايف
:مسؾدماظؼودرمبـمدومل،م"ماألدبماظشعيبممبـطؼيمبشور"،معـشقراتماظؿؾقنيمادلصدر

م.30،35،مصم0888/ماىوحظقي،مدؾلؾيماظدرادوت،ماىزائر،م
ػذهمحؽوؼيمخراصقيمؼؿداوشلومدؽونم"ضرل"مومضدمطوغًمحؽوؼيمشلومتلثرلػوماًوصم

شعؾقيمخوصيمؼبماظلـقاتماٌوضقي،مومضدمذوسًمومتداوظًمومروؼًمأبومسؾكماظذاطرةماظ
سـمجدمومالتزالمإظبماظققممومإنمصؼدتمبرؼؼفومبػعؾمعزاغبيماظؿؽـقظقجقوموماظؾدائؾم

ماإلسالعقي.
مغصمايؽوؼي:

خرجًماظـلقةمطعودتفـمإظبمعـوبعماٌقوهمؼبمعقطىمعبقؾمضصدماظعقدةممبوءماظشربم
متقشؾـمؼبمشوبيمتقحلمبوًقف،ماظزاللمومطذامحبزممايطىم مضد سؾكمزفقرػـ،مو

مصلخذنمؼلرسـماًطك،مومصبؿعـمايطىمؼبمصؿًمبود..
مأسقـفـمعـمحطىم متؼعمسؾقف مطوألخرؼوتمؼبمعبعمعو مطوغًمإحداػـمعـشغؾي و
جوفمومتضعفمسؾكمزفرػومومطوغًمحوعالميظؿفومومٌومأرادتمأنمتؼػمذعرتمبلنم

مػؾع،مصؾفلتمإظبموضعمايطىمأضقكمطلؾوئؽمايدؼدمثؼال،مصل صقؾًمخبقفمو
ػذامايطىمسؾكماألرضمسقدامسقدا،مومػـومصقجؽًمأنماظعقدماًرلمضدمتؽؾؿمبعدمأنم

مولدمؼبمصقرةمشقلمومضولمشلو:
إغؽمدؿؾدؼـمبـؿومدـمخضراء،مومسؾقؽمأنمتلؿقفوم"وال"مومأخدلػومبلغفمدقلخذػوم

مومتعرفمسؾقفو..معرتمذفقرمايؿؾمعؿ معؿكموجدػو لورسيموماألممؼبمومؼفربمبفو
موضعًمبـؿوم مأن مإظب مطوظصوسؼي مؼقم مطؾ مسؾقفو مؼـزل ماظغقل مطالم مو مأعرػو معـ حرلة
مازدادتمودووسماألمماظيتمأضقًممتـعم هؿؾمدـومخضراءمطؿومتؽفـماظغقلمومػـو
معراصؼيمضرؼـوتفو،محؿكمأغفوم مسؾكماظؾعىمعـماًروجمو مبعدمأنمصورتمضودرة ابـؿفو

تطعؿفومومػؽذا،مإالمأنماألخؾورمدرسونمعومتلربًممأضقًمدبؾؽفومؼبمصـدوقمبعدمأن
إظبماًورجمومأصؾحماظؾعضمؼعرفمضصيماظػؿوةماٌلفقغي،ووصؾماًدلمإظبمابـمسؿفوم
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ماظؾوئس ماظؼدر مػذا ماظلفـ،و مػذا معـ مرقال مسؿف مابـي مظقكرج ..ممؼقدػماظذيمتدخؾ
ؿحمصؿفوموبعدمإيوحمرضقًمأعفومبلنمدبرجمععفؿمإظبماٌراسلمبعدمأنمغصقؿفومبعدممص

سؾكماإلرــالق،مومأوصًمؼقدػمبفومخرلا..موجدماظصؾقيماىقمعـودؾــومصؿشفعـقام
ظؾلؾوحيمومصعؾقا..مومػـومبرزماظغقلماظذيمعبعمطلقتـــفؿ،مومأخذمؼـــوديمسؾقفؿم

ومؼلعرػــؿمبلنمؼظفروامأدـوغفؿمومعـمملمؼػعؾمالمؼلؾؿــفمعالبلــف..م واحدامواحدا،
ماظيت مرقال مإال مطؾفؿ مؼبممصعؾقا مصرصضــً مأعفــو، مغصققــي متذطرت مو دبــرجً

ماألرػولم معرأىمعـ مسؾك مػـو مو ماًضراء، مصرأىمدـفــو مأذسـً، مظؽـفو مو اظؾداؼــي
اظقدؼونموماىؾولمإظبمأنمادؿؼرمؼبمعلواهمومأحؽومماظغؾؼمومأوصوػومبوظؾؼوءموأنم وذؼمبفو

فومأنمتػعؾمظؿصعدهمالمهوولماشلروب،مومبنيمشلومررؼؼيمحقوتفمومععقشؿفمومعوذامسؾق
مبغزالمصغرلمظؿلطؾفم مؼلتلمشلو مطونمؼبمسقدتف مو ماىؾول.. ماظعوظلمودطمضؿؿ إظبمشوره

موضؾؾمأنمؼصعدمطونمؼرددمدائؿو:
ماظـوعـيم مرجوظي،و مدؾع مظؽ محؾً مبف، مغطؾع محزاعؽ مػوت مأرقال أرقال،
ماظغزالم مصقلؾؿفو مصقصعد، مإظقفمحبزاعفو ممتد مػـو ػفوظي،وجديمشزالمتؾعيبمبف،مو

ىمبفمأوال،مثؿمؼضعفمؼبمضدرػومظؿلطؾمعـفمعومادؿطوسًمأعومػقمصققضرمضدرهماظذيمظؿؾع
ؼؿلعمظؿلعيمأذكوصمادؿعدادامالظؿفوعفؿ..مومطوغًمرقالمضدمبدأتماٌدةمتلذلؼحمظفم

مخوصيمأغفمؼدظؾفومصؽوغًممتؿقـفمصؿؼقلمظفمعـال:
 ؼومسؿلماظغقل،مذقفمضدركمراهمأؼعوؼىمضدري.

مثؿ مؼلخذمضدرهمومؼؽلره ؼلتلمبكخر..مومعرتماالؼوممومؼبمغػسمابـمسؿفوممومػـو
مؼؾقٌمسـم مبدأ ماٌؿلؾىمؼبمضقوسفو، مبوظذغىمطقغف ماظشعقر مو ماظػراق ؼقدػمحرضي
مبوٌؽونم ماظقوظلمإظبمأنماػؿدىمإظبمعؽونماظغقلمسـمررؼؼمشرابمأخدله مو رقالماألؼوم

ؼعقدمعؼقظيموبوظطرؼؼيماظيتمؼصعدمبفوماظغقلمإظبمعؽونمرقال،ماضذلبمعـماٌؽونمومبدأم
اظغقل:مأرقال،مأرقالمػوتمحزاعؽ..مظؽـمرقالمأدرطًمأنماظصقتمظقسمظعؿفوماظغقلم
صؾؿمتؾى،مومأسودماظؽرةمصؾؿمؼػؾح،مومػـوماظؿفلمإظبمإحدىماظعفوئزماظيتمغصقؿفمبلنم
ؼػؿحمصؿفمسؾكمشورممنؾمظقؿرمعـمخاللمحـفرتفمؼقعومطوعالمحؿكمؼصؾحمصقتفمأجشوم

مإظبمرقالماظيتمملمتشؽمصؿدتمظفمحبزاعفومؼشقفمصقتمذظؽماظغقل،مصػعؾ،م مسود و
مسودم ماألثـوء مومؼبمػذه مؼبماظؾقٌمسـماًالص.. موبدأ صصعد،متعورصو،مصؾؽًمصرحو
مبؿلعيمأذكوص،مخوصًمرقالمسؾكمؼقدػم ماظصغرلمو اظغقلمطعودتفمربؿالمبغزاشلو
وتؾورلتمؼبماإلدؿفوبي،مألغفومحػرتمظفمحػرةمضصدماإلخؿػوءمووضعًمصقضفومضصعيم

ةمثؿمأصعدتماظغقل،مومػـومأذورمشلومبلنمرائقيمشرؼؾيمتلؽـمبقؿفمصلضـعؿفمبلغفومطؾرل
رائقيمضدرّه..مصـطؼًماظؼدرمعؽذبي:م"تراهمهًماظؼصعي"،مصرلدمضدرػو:م"تؽذبلمؼوم
مذلءم مبقجقد ماظغقل متراود ماظشؽقك مراحً مػـو مو مزبوظؼشل"، معوؼـشل، طذابي،

وجقدمأيمشرؼىمصلرادماظــــقممبعـدمذبفـــقل،مظؽـــفمؼبماألخــرلمتلطــدمعـمسدمم
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أنمدلظؿــفمرقالمسـمدــرلمغقعــفمومادؿػوضؿف،مصؼولمشلومإذاماغبرتمظفمسنيمواحدةم
اغبرتماظعقـونمصنغفمدقـوممسوعني..مغومماظغقلم صنغفمدقــــوممسوعــومبلطؿؾــف،مأعومإذا

ظغقوزة"مأخذتمرقالمترشمطؾمأرطونماظؾقًمبويـوءمإالم"امغبرتمظفمسنيمواحدة..غا
ومػلمعطرضيماٌفرازمصـلؿفو..مومػـومخرجًمععمابـمسؿفومومرطؾومصردومطوظلفؿمؼبم
اظلرسيمومرؾؾوماظـفوةمضوصدؼـمدؼورػؿو..مومعومػلمإالميظوتمحؿكمهرطًمعطرضيم
اظغقوزةمومذرسًمتضربمرأسماظغقلمبؼقةمومتؼقلم:م"ضرةمسقـؽمعرتمعـؽ"،مصودؿقؼظم

مأدركمايقؾي،مومخرجمؼطؾىم مو ماضذلبمصزسو مٌو مو مصفرىمزراءػو ماظغرؼى.. رقالمو
ومطونمؼعقدمبؽؾمذلءمظفمإظبمبقؿفمثؿم عـفؿومبدأمؼرعقونمظفمؼرعقونمظفمبؾعضمأذقوئف،

ؼعقد،مرعقومظفماإلبرةمصلضقًمشوؼيمطـقػيمظؽـفمدؾؽفو..مثؿمرعقوهماظػلسماظذيمهقلم
ماظغقلمؼطؾمعـفو، مبدأ مصغرلة مإالمػقة مبقـف مو ومحنيممسؾكمجؾؾمسولمحولمبقـفؿو

مروئرانمأبقضونمومدقشؿؾؽونم مغصحمرقالمضوئال:مإغفمدقلتقفؿو سفزمسـمايوقمبفؿو
مصالمؼػصالمبقـفؿو.

ومادؿؿرمؼبماظلرلمإظبمأنموجداماظطوئرؼـماألبقضنيمؼبمسراكمصؼوممؼقدػمبوظػصؾم
محوئرةم موحقدة مصؾؼقًمرقال مأحدػؿو، مابؿؾعف مػـو مو ماظغقل، مغصققي معؿـودقو بقـفؿو

طؾؾيمؼقدػماظيتمطوغًمتراصؼفومومظؾلًمجؾدػوموواصؾًمررؼؼفوممصوظؿفلتمإظبمذبح
مطونم مو ماألخر.. مػق مؼعقد مأ ممتـقا مطؾؾيمؼقدػمو ماظـوسمبعقدة مصودؿؾشر إظبمضقعفو..
مأحدػؿوم ماحشوء مداخؾ مؼقدػمعـ مصقؿؽؾؿ ماظدؼور، مسؾك مضبقعون مظقؾي مطؾ اظطوئران

مطكورؾومرقالم)اٌؿقارؼيمؼبمجؾدماظؽؾؾي(:
ماشمأسشوكماظؾورح"مصؿفقؾف:"ؼومرقالمؼومرقالمو 
 "أسشوؼوماظـكوظيمومرضوديمؼبمًقاظػمأؼقدػماظغدار". 

ومتؽررمػذاماٌشفدمأؼوعومحؿكمزلعفمأحدماظذؼـمدفرواماظؾقؾمبلؾىمعرضمأملمبفم
صلخدلماظـوسممبومؼلؿعمظؽـفؿمطذبقهمصلحلمسؾقفؿ،مومػـومدفرمبعضفؿمصلؿعقامذظؽم

مايقارمبنيماظطوئرموماظؽؾؾي..مصللظف:
مقدػ،مأؼقدػمواشمسشوكماظؾورح".مصقفقؾفوم:"أؼ 
 "أسشوؼومحىمزضزضـموماٌوءماٌوحلمومرضوديمؼبماىقارح"،مصؼولمشلو: 
مظؾطققر..مومؼذلبصمبطوئرؼـمأبقضنيم  "ضقظلمألبلمؼـقرمغوضي،مومؼذلكميؿفو

صقذلطفؿومؼلطالنمحؿكمؼشؾعومومالمؼؼدرانمسؾكمايرطي،مومػـومؼؾدأمؼبمضربفومومػقم
 ؼؼقل:
م  مأسرجو"،م"ضعقا مأو مأسقارا مغضعف مظف مضوال مإذا مؼلؿفقىمشلؿو موال مأطؾؿؿو، عو

وػؽذامزلعماظذؼـمدفرواماظؾقؾ،مصودؿفوبقمظؾـداءمومصعؾقامعومأعرمبفمؼقدػمؼبمبطـم
 اظطوئرماظؾقض.
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مؼقدػمبػردفم متؾؽماظـصققيمحؿكموضعمأحدػؿو مععفؿو مجوءماظطوئرانمرؾؼقا وٌو
مطؿومػق....

عـمأبقفماظزواجمعـمتؾؽماظؽؾؾي،مصودؿغربمأبقهمموعرتمأؼوم،موإذامبققدػمؼطؾى
م"اظعؾدة"م موطوغً مظذظؽ... مادؿفوب مإيوحف مبعد موظؽـ ماظغرؼى، ماظطؾى مػذا عـ
موػلمؼبمحرلةم مخرجًمظؿقػو مرأتفؿو موٌو مدقدػؿو، مضبؿوج معو مظذلى مسؾقفؿو تدخؾ

مواغدػوشمتردد:
م"الظيمضؿرةمودقديمػالل" 

ةموأرادمأنمضبذومابـمسؿف،مصطؾىموبعدمػذهمايودثي،مأصقىمابـمسؿمؼقدػمبغرل
عـمأبقفمػقماآلخرماظلؿوحمظفمبوظزواجمعـمإبـيمسؿف،مصػعؾ،موٌومذػؾًماظعؾدةمظؿلللم

مدقدػومسـمعومضبؿوجمخرجًمعلرسيمواًقفمميزضفوموػلمتؼقلم:
صلطؾًمأععوءهم "الظيمداخؾيمؼبمضـورمدقدي"،موتعينمأنماظؽؾؾيمضدمضضًمسؾقف، 

موادؿؼرتمصقفو.

ذوـتذ:أدطورةذتاؽقت

م:مغقاحلمجرعقغيم)اظشرقماىزائري(ماؾتؿوؼعذاجلغرايف
ؼشؾفماىؾؾماظذيمبينمسؾقفمبرجمتوطقؿقغًمعـمبعقدمذؽؾماًقؿي،موؼرىماظؽـرلم
مػقماظلؾىماظرئقللمؼبمتلؿقيماٌـطؼيم)ألنماًقؿيمبوظدلبرؼيم عـماألذكوصمأنمػذا

مؼؼولمشلومتوطقؿقغً(.
مشلؿ مبوظـلؾي مذظؽ، مشرل مؼرون ماألػوظل مضبؿضـممظؽـ موالؼزال مطون رأسماىؾؾ

مطـرل،موتضقهم مغقر مطؾمظقؾيمعبعي،مؼـؾعٌمعـفو مصقضف معؾورطيمهطمرحوشلو خقؿي
م"توطقؿقغً".ـمبوضلمأسبوءماىؾؾ،موشلذاماظلؾىمزلقًماٌـطؼيمب

ذأدطورةذدقديذثابتذ:

م:متوطقؿقغًمماؾتوؼعذاجلغرايف
معـفمظقعقشمؼبماٌـطؼ ودطمميمتوطقؿقغًدقديمثوبًمأصؾفمعـماٌغرب،موضدمجوء

ضؾقؾيمأوالدمصوحلماٌعروصيمجقدامؼبماٌـطؼي،مظؽـماألػوظلمورشؿمتؼقاهموإميوغفمملمؼؽقغقام
ماظيتمملمؼرجعممؼعذلصقن ماٌراتمبوظذػوبمإظبماظغوبي مؼبمأحد مواظصؾح،مصؼوم بوظلقودة

مايطىم معـ محزعي مزفره مصقق مطؾرلمضبؿؾ مصفد مععف موطون مدوسوت، مبعد مإال عـفو
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عـماظـعوبني،معـمؼقعفومملمتعدمضقةمدقديمثوبًمربؾمجدالمأومعربقريممبفؿقسيم
مغؼوشمبنيماظـوسم.

ذأدطورةذدقديذأمحدذـؽروهذ)محدان(:

ذاجلغرايفذ مبنيمماؾتؿوؼع ماظقاضعي مغوزلقط معـطؼي موبوظؿقدؼد ماظغربماىزائري :
مععلؽرموأوالدمآالبدم)صرغدة(.

قؾمأنمؼروضفماهللمبـمدقديمأغبدمغؽروهمػقمابـمجػولمأحدمأشـقوءماٌـطؼي،ماظذيمض
م مأوالد مظف مؼؽـ ممل م"غبدان" مبـ مأؼضو مواٌدسك مغؽروه" مطونمؿن"دقديمأغبد مصؼد ،

مبوألوالد،م مؼرزضف ماهللمأن موؼدسق ماظشقهماظذيمجعؾفمضبسمبويزن الؼـفىماألرػول
وظقصؾمإظبمعـوهمأسودماظزواجمبوعرأةمصغرلةمبعدمأنمطدلتمزوجؿفماألوظبموملمتعدمضودرةم

موب ماإلنوب، معـمسؾك مؼعوغل مطون مظؽـف مذطر، مبوبـ مذظؽ ماهللمبعد مرزضف مظؼد وظػعؾ
سوػوتمجلؿقيمجعؾًماألبمؼؿـؽرمظفموؼرعقفمخورجماظؼؾقؾي،مألغفمطونمؼظـمأنمعـؾم

مػذاماظقظدمدققطمعـمذلغفموعـمضدرهمبنيمأصقوبفموسشرلتفم.
مدبؾص مأغف مؼظـ موػق مبقؿف مإظب مورجع ماظغوبي مبنيماظقحقشمؼب موظده ماظقاظد مترك

عـمػذاماظقظد،مظؽـمإحدىماظؾؾقءاتماٌقجداتمؼبماظغوبيمرقمضؾؾفومشلذاماظطػؾمغفوئقوم
اظصغرلموأرجعؿفمإظبمخقؿيمأبقف،ماظذيمأسودمرعقفمعرةمأخرى،مصلسودتماظؾؾقءةماظقظدم
مثوغقي،موظؽـماألبمطررمصعؾؿفمظؾؿرةماظـوظـيموملمضبـمسؾكموظدهمسـدعومأسودتفماظؾؾقءة.

موربؿفمإظبمأنمطدلمواذؿدمسقده.مطمأبـوئفوسـدعوماخؿػًماظؾؾقءةمبوظطػؾمود
دـقاتمعـمبعدمعرمعـمتؾؽماظطرؼؼمبعضماألسرابمصقجدوام"غبدان"مػوئؿومودطم

متػعؾ، معو موؼػعؾ متلطول معو مؼعوتؾقهم اظقحقشمؼلطؾ ماألبموأن مإظب مؼذػؾقا مأن صؼرروا
ماألبم وؼـصققهمظعؾفمؼرقميولمابـف، مأنمؼؼـعقا مإظبمذظؽموادؿطوسقا بوظػعؾمتقصؾقا

ظؼودلمخصقصوموأنماظطػؾمأبدىمبعضماظعالعوتماًورضيمظؾعودة،موعـمبقـفوممتؽـفما
عـماظعقشمودطماظقحقشمدونمأنمميلفمذر،موضدمتلطدم"غبدان"مأغفمعـماظصوينيم

حقٌمأصؾحمؼشػلماٌرضك،موؼذلعماألوجوعمواألدؼوممعـمأجلودماظـوس،م بعدمسقدتف،
 وءماظقرـ.وؼؼولمأنمضدلهميدماآلنمعؼصدماٌرضكمعـمطؾمأسب
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ذدقديذحمؿدذبؾحؿرقشذ"ؿولذاؾبؼرةذ":

معـم ماظيتمطوغًممتؿد ماظؼؾقؾي مبينمحؾقى، مضؾقؾي معـ موظل مبؾقؿرؼشمػق ربؿد
عـطؼيمدؾدومإظبمبينمدـقس،موطونمظدؼفمبؼرةمعؿعؾؼمبفومطـرلا،موػذهماألخرلةمطوغًم

مشلومسودةمأغفومترسكموتلطؾمعـمحشقشماآلخرؼـ.
مأػو مبعض مضوم ماألؼوم معـ مؼقم مضصدموؼب موػذا مورفقفو، ماظؾؼرة مبذبح ماظؼؾقؾي ظل

اظؿكؾصمعـمعؿوسؾفو،مورشؿماٌدةماظزعـقيماظطقؼؾيماظيتمادؿغرضًمصقفومسؿؾقيماظطفلم
مإالمأغفومملمتطف.

مظفم مسؾؿمدقديمربؿدمبؾقؿرؼشمرؾىمعـمبينمحؾقىموبغضىمبلنمضبضروا وٌو
بؼرة"،موغفضًمبؼرتف،مصلحضروامظفماظؼطعمؼبمجؾدماظؾؼرة،مصصرخماظقظل:م"اغفضلمؼو

ماظؾؼرةموبدأتمبوٌشل،مثؿمظعـمدقديمربؿدمبؾقؿرؼشمبينمحؾقىمسؾكمصعؾؿفؿ.
وعـمتورؼخمذظؽماظققمموأػؾماظؼؾقؾيمؼعوغقنماىقع،مأؼـمطوغقامالؼفـمونممبلطؾمأوم
عشربمسؾكمعقائدػؿ،مصؽوغًمتلتلمرققرمعـماظلؿوءموتلخذمعومسؾقفو،موػذهماظطققرم

ممممpigeon ramierتدسكم"اظزسطقط"
وسـدمضؿؾفومتؿعػـموطبرجماظدودمعـفومبؽـرةموتؽقنمشرلمصوييمظألطؾ،مصؿوتقامعـم

ماىقع.
وسؾقفمملمؼؾؼمشلؿمدقىماشلربمعـماٌـطؼي،موىلوامإظبماٌغرب،موبؼلمػذاماٌـؾم

مسدلةمسؾقفؿم:"خالػؿمطزسطقطمبينمحؾقى".
مبـ مأغبد مبلقدي مواٌؿعؾؼي مبلردػو مضؿـو مبوظيت مذؾقفي مضصي م:ػـوك معالحظي

م مظفمسؾكمذؽؾمربؿر ،موغػسماظؼصيمععمدقديم0781ؼقدػمواظؼط،مواظيتمضدعقػو
مضبلمظعقداظلمواظؽؾشممبـطؼيماظؼؾوئؾ.

ذ:ذذذقـاقرذعـدذبينذدـوس

ؼدوممػذاماإلحؿػولمعومبنيمأربعيمودؾعيمأؼوم،موطوغًمػذهماإلحؿػوالتمتـقصرمعوم
ماإلحؿػوالتمعصر، مجوورػؿو،موأصؾمػذه موتؾؿلونموعو ـمطونمأضؾورفومأؼ بنيمعغـقي

مضبؿػؾقنمبفموؼلؿكمبـم"اظـرلوز".
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وخاللمسؿؾقيماظؿقضرلمألؼومماإلحؿػول،مأػؾمضؾقؾيمبينمدـقسمالمؼلطؾقنمدقىم
م.األشذؼيماظغرلمعطفقيم)وػذامالؼؽقنمإالمسـدمبعضماظعوئالت

مطؿومم مظؾؿـودؾي، ماظضرورؼي ماٌقاد مظشراء ماألدقاق مؼب مؼؾؿؼقن ماظرجول مؼـوؼر ضؾؾ
طوحـمىؾىماظلؿقد،موٌدةمػبليمأؼومماظـلوءمبدورػـمؼؼؿـمبؿفؿقعمؼؿقجفقنمإظبماٌ

موتؼطقعماًشى،ماظذيمضبؿؾـفمسؾكمأطؿوصفـمعـماظدلاري.
عـذمصؾوحماظققمماألولمعـمؼـوؼرمؼذػىماألرػولمواظـلوءمإظبماظغوبي،موصبؾؾقنمععفؿم

ماظزؼؿقنمواظرعون مأذفور مسؾكما..غؾوتوتمخضراء ماألخرلة مؼرعقنمػذه دطحم.مإخل،مثؿ
ماظلـيم مدرل مسؾك محلـ متلثرل مشلو ماًضراء مصوظلقؼون مظؿفػ، مظذلطفو موػذا اٌـوزل

م ماظلقق، مػذه معـ مؼوغعي مخضراء متؽقن ماظؿقلقف ماألسشوبممؽؿتاىدؼدة، ؼرعل
مجدؼدةم مظلـي متػودؼو ماٌـوزل، مأدطح مسؾك مدائؿو موػذا مبوٌرارة واظـؾوتوتماظيتمتؿؿقز

 Cheh vert،ماظؽروشمTahsia،ماظدرؼوسTuyaعرة،موػذهماألسشوبمتؿؿـؾمؼبماظعرسورم

مإخل.مم.…
محورضيم مأؼومممBrulanteوظؽـ مأو ماظلـي معلؿفؾ مؼب مدـقس مبين مأػوظل ؼؿفـى

محزمم ماىؾول معـ مأؼضو ماألرػول مصبؾى م)اظؿقابؾ(،طؿو ماٌؿؾؾي ماألشذؼي اإلحؿػوالت
(محزممصبىمأنمؼؽقنماظعددمزوجل،موعـمبنيمػذهمايزمم7-5صغرلةمعـمغؾوتماظؾػيم)

ممعـفومتؽقنمجوصي،مطؿومصبؿعقنمضؾقالمعـماظذلبيمايؿراء.حزعني
مإظبمبققتفؿ،مأؼـم وثالثيمأحفورمطؾرلةمتمخذمعـمعؽونمععني،موضبؿؾقنمطؾمػذا

مبؿقطقؿماظؾـوءماظؼدؼؿمبوظػلسموترصعم تؼقمماظـلوءمبؿغقرل أومودؼدمبـوءماٌطؾخ،موػذا
وتعقؼضفومبوألحفورماىدؼدةماألحفورماظـؾـيماظؼدمييماظيتمطوغًممبـوبيمدسوعيمظؾؼدر،م

اظيتمجؾؾفوماألرػول،محبقٌمتؼقممبؿؾؾقؾماظذلبيمايؿراءمبوٌوءموتعفقـفوموتؾقؿمبفوم
ايفورةمظؾؿطؾخماىدؼد،موتدسفمصبػمإظبمدوسيمهضرلمأولموجؾيمأطؾمؼبمأعلقيم
ماظرجولمؼصطودونماألراغى،م معـماىؾولمبقـؿو ماجملؾقبي مبويوصي موتشعؾماظـور ؼـوؼر

ماظققمماألولمعـمؼـوؼر،مطؿوممperdrixطققرمعـؾمايفؾموبعضماظ اظيتمتمطؾمؼبمغفور
م)طلؽس(م ماظدلبقذي مبلطؾي مهضرله مؼؽقن ماظذي ماظعشوء مأعو مسـزة مبذبح ؼؼقعقن

مبويؾقى.
ماظؼوئدم مأي ماظرآس، مؼؽقن مؼـوؼر متوراسمؼب مؼلطؾ ماظذي مأن ماسؿؼوداتفؿ، وحلى

مواظرئقس.

                                                 
مؼؿقضػمسؾكماٌلؿقىماٌعقشلم.م5
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ذأدطورةذدقديذبوزقدذ:

مؼبمعـطؼيمجؾؾم"اظؾقضور" ؼدمإظبمضؾقؾيم"سزؼز"ؼـؿؿلمدقديمبقزذذ  اٌشفقرةمجدا

مأدرةم مواظزراسي، ماظػالحي مسؾك مسقشفو مؼب ماظؼؾقؾي مػذه موتعؿؿد ماظؿقذلي(، )توضـلي،
مصويوم مرجال ماألبمطون محقٌمإن معؿدؼـي، مسوئؾي مإظب مبدورػو متـؿؿل مبقزؼد دقدي

م)دصـمؼبمشوبيمتوضـلي(.مؼدسكمبـم"دقديمبؾعقؼدات"
مدقدم مبؾعقؼدات"تؿؾؿذ م"دقدي معـ مطؾ مؼد مسؾك مبقزؼد ماظعزؼزم ي مسؾد "دقدي

بقصورس"،موسـدعومطونمؼدرسمسـدمػذاماألخرلمورأمؼبمأحدماٌراتمسؾكمزبوظػيمأواعرم
دقدهمؼبمشقوبف،مورؾىمعـماظؾـوءمأنمؼغرلمررؼؼيمبـوءمصقععيماٌلفد،محؿكمتصؾحم

اظعزؼزمعـمدػرهمووجدمأطـرمعالءعيمالووهماظؽعؾيمايؼقؼل،مسـدعومرجعمدقديمسؾدم
اظشؽؾماىدؼدمظؾؾـوء،مشضىمشضؾومذدؼدا،موتقسدمتؾؿقذهمبوظطردمإنمملمؼلتفمبدلػونم

مؼـؼدمبفمغػلفمعـمػذهماظقرري.
تضرعمدقديمبقزؼدمإظبماهلل،موبعدموضًمضصرلمعـماظؿعؾدمواظصالة،مزفرتمأعومم

ماىؿقعماظؽعؾيمؼبماٌـطؼيماظيتمرؾىمدقديمبقزؼدمبـوءماٌلفدمصقفو.
ماٌراتمرصضم"دقديمبقزؼد"و ماظيتمرؾؾفوم ؼبمأحد ماىقشماظذلطلماٌموغي إسطوء

م)ؼؼولمأنماٌؽونم مواظلطق مبوظؼقة مأرادمأخذػو متوضـليمسـدعو عـفموردعفومهًمجلقر
ماٌزسقممؼقجدمهًمأغؼوضفمبؼوؼومإغلوغقيموأدؾقيمطـرلة(.

ماٌ ـطؼيماظيتمدقديمبقزؼدمعوتمعـمضرونمشوبرة،مإالمأغفمععمذظؽمالمؼزالمؼزور
مأعضكمصقفومحقوتف،موظؽـفمؼػضؾمأنمؼلخذمػقؽيمأددمسـدعومؼعقدمإظبمايقوة.

ذأدطورةذدقديذعبدذاهللذبوجؾقداتذ:

دقديمسؾدماهللمبقجؾقداتمجوءمعـمعـطؼيم"اظلوضقيمايؿراء"مرصؼيمأخقتفماظلؾع،م
مومترطزمرصؼيمسوئؾؿفمؼبمخؾقٍمضوبسموبوظضؾطمؼبمعـؿصػماظطرؼؼمبنيمضوبسموررابؾس،
ؼبمصغرهمطونمطـرلماظؾفقمودقهماألخالق،مصؼدمسرفمسـفمأغفمطونمؼلرقموؼلطقمؼبم

أخقتفمبوألعرمشضؾقامعـفمورردوه"ماظبمعـطؼيمجدم"األدقاقمواألعوطـماظعوعي،مصؾؿومسؾؿم

                                                 
6

ععطكمبعددمػوئؾممبؾعقؼداتم:مدؾىماظؿلؿقيمؼعقدماظبمذؽؾماظضرؼحماٌدصقنمصقفمدقديمبؾعقؼداتم،واظذيمطون 
 عـماظعقدان.
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مرقؼؾيم مٌدة ماظصقراء ماهللمؼبمػذه مسوشمسؾد متدسكم"دقديمتقري" موبدائقي عؿقحشي
مالرصقؼمظفمشرل.

مايققاغوتم مبويلـكماظقحقشمو متعوعؾف مو مبكؿؾػمأغقاسفو،مطوغًمهـمسؾقف
مظقالم مبؿدصؽؿف مأعر مو مسوتؼف مسؾك ماظـعوم مأخذه معالبلف معبقع مصؼد مسـدعو مأغف حؿك

مبلجـقؿف،مطؿومأنمشزاظيمأصؾقًمترضعفمعـمصدرػو.
ماظطؾقعقيم متصرصوتفو ماظؽـرلمعـ مؼؿؾـك مايققاغوتمجعؾف معع ماٌلؿؿر ماظؿعوعؾ ػذا

اظعوظل،مطؿومأغفمبدأمؼؿغرلمعظفرهماًورجل،محقٌمزفرتمطوىريماظلرؼعموماظؼػزم
هًمبطقفمجؾدتنيمتشؾفمإبطماظطققر،مومشلذاماظلؾىمأصؾحمؼلؿكمبـم"مدقديمسؾدم

ماهللمبقجؾقداتم".
ؼبمأحدماالؼوممعرمبعضماظرجولمعـماٌـطؼي،مصقجدوامدقديمبقجؾقداتمسؾكمتؾؽم

مأغفمعـماٌكؿورؼـمو عـمأوظقوءماهلل،مصلخذوهمععفؿمماشلقؽي،مصلظؾلقهمثقوبو،مومأدرطقا
وزوجقهمبقصػقيمتدسكم"عدلوطي"ماظيتمأنؾًمظفمابـومأزلوهم"اظلوؼح"موماظذيمؼعؿدلم
مأنم مطؿو م"ظؾققض"، مجؾؾ مو مؼبمدفقبم"اىػورة" ماٌؿقاجدة م"اىؾقدات" مضؾقؾي جد

م مبـممRebaîyaضؾوئؾم"اظربوؼعقي" متقجد ماظؾعضمعـفو ماىزائر، مبنيمتقغسمو اٌؿقاجدة
مي"متـقدرمطذظؽمعـمغػسماألصؾ."اظؿقذل

مإنمضبؾػمبوظؾورؾمدبرجمعـفم مصؿو مظؽؾمطذاب، معصقدة ضدلماظقظلمععروفمبلغف
مذعؾيمغورؼيمصقضفمدبقػماظؽوذب.

ذأدطورةذدقديذعقدىذؿولذاحلدبة:

 .P07،م1913،مN°57م،Revue africaine:ممادلصدر
مإغم مؼؼقظقن مآخرون ماظـعوظيب،و ماظرغبون مسؾد مدقدي مإغف مؼؼقل معـ مابـمػـوك ف

مدقديمسؾدماظرغبونمعقلماظصقرم)شرلماألول،مذبفقلماألصؾ(.
ومػىمدقديمسقلكمغػلفمظؾققوةماظصقصقي،مصؼدمطونمميرمظقؾفمومغفورهمؼبماىؾولم
مدقىم مرصقؼ مال مو معمغس مظف مؼؽـ ممل مايؾػي،و معـ مؼؾؾسماًشـ مو ماظصقوري، و

ولمجؾولمزارزمايققاغوتماٌؿقحشيمطوظـلقرموماظصؼقرماٌعششيمسؾكمضؿؿماىؾؾمبشؿ
ومصقؿوممKerabaؼبمجزءمعـماظقدطماظذيمؼلؿكمحوظقومضرلبيممZarez Charguiاظشرضلم

متدسكمزسزعم مٌـطؼي معرابط مابـي معـ مظقؿزوج مغوؼؾ مأوالد مسـد ماىؾول مإظب مؼؾفل أصؾح
Zaza.م

ومطونممثرةمػذاماظزواجمابـنيمػؿو:مدقديمععؿرماظذيمتقجدمضؾؿفمظقسمبعقدامسـم
مأبمىزءمعـمغػسماإلدؿمظؼؾقؾيمأوالدمدقديمسقلكميدب.اظشؾػ،مومدقديمسؿقرم
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ماظصقدم مأثـوء مضدعقف مطلرتمأحد مؼبمؼقم مأغف مسـمدقديمسؿرو، مجوء عـمبنيمعو
م معـفممCharguiمZarezمبـطؼي مروظؾو مدقديمرابح مأخقف مغودىمسؾك متؾؽمايوظي مؼب و

مف.اظـفدةماظذيمضدممإظقفمبلرسيماظدلق،مومأجدلمطلرهمؼبميظوت،مووضػمسؾكمضدعق
مسـدم ماٌطر مىؾى ماهلل مسـد ماظؿشػع مطراعي مشلؿ مطوغً م"رواجبقي" مدالظؿف أعو
معرضم معـ مظؾشػوء مايفؾي مطؿوبي ماخؿصوصفؿ معـ مصؽون م"اظطزاػرؼي" مأعو ايوجي،

ماظؽؾىموماظؽقظرلا..
مأعومععفزةمدقديمسقلكماظقحقدةماظيتمسرفمبفومػلمتؾؽماظيتمطوغًمبعدمعقتف.

مط مضد مو مرقؼال، مسقلك مدقدي مسؿر مخداعفمظؼد مصـودى مأجؾف، مبؼرب مضبس ون
ماظذيم مؼبماٌؽون مدصـف ماًرلة،محلمؼؿؿ مزصرتف مسـد مبغؾي مصقق مبقضعمجلده وأعرػؿ
تؿقضػمصقفماظدابيمغفوئقومسـماظلرل،مومطونمظفمذظؽمشرلمأنمبعضمعـمعرؼدؼفمذػفؿم
عومرأوامعـمحولمعقالػؿ،مصفؿقامإلغزاظفمعـمسؾكماظدابي،مومطؾؿومأرادوامصعؾمذظؽمإالم

تماظدابيمبوظػرارمسبقماظشؿول،مأؼـمطونمتقضػفومسؾكمػضؾيمععروصيمحوظقومبودؿموالذ
مايػرةم مجوغىمتؾؽ مإظب مضوئؿي محػرة مػـوك مغػسماظقضًمطون مؼب مو مسقلك، دقدي
مطوغًمعـمحػرمدقديمسقلكمغػلف،مومضقؾمإغفمطونمؼدركم اجملفقظي،مومضقؾمإغفو

معقسدمعقتفمصقضرمعومطونمصبىمهضرلهمظذظؽ.

ذاؾدحاري:ذأدطورةذؼبقؾة

م:موالؼيماألشقاط.اؾتؿوؼعذاجلغرايف
م.J-Letheilleuxظمبمم0844ومم0834:محلىماٌعؾقعوتمعومبنيمادلصدر

مدققؼي،م مإظبمسصقر ماٌوضقي،مترجعمأصقلماظؼؾقؾي ماظؼرون متردد عؿفووزؼـمبدون
أؼـمسوشمعقدكمؼبمبالطمصراسـيمعصر،مبعدمأنمأغؼذتفمابـيماٌؾؽمعـمعقوهماظـقؾمؼمطدم

م مععوصؿ(مسؾؿوء مبـ م)صرسقن مؼلؿك معصر مضوئد مأن اظلقوريمبؿقضققوتمشرلمعقثقضي
مؼدسكم ممبؽون ماظـقؾ مبدظؿو ماظؼؾقؾي مأشؾى مسوذً معزاحؿ(. مبـً م)جوزؼي وزوجؿف

 ."طقلؽقالن"،مأؼـمبؼقًمعؼقؿيمػبلومومأربعنيمدـيمبعدماشلفرة
ممب مصرسقن،موممتؿعقا مبوظزواجمعـمسوئؾي معو ماظؼؾقؾيمعؿقوظػنيمغقسو قزةمطونمزسؿوء

ماًػقيم ماظعؾقم مو ماإلالػل ماظػـ مو مظؾلقر مطون مضد مو ماألعراء، مبالط اظؿلثرلماظؽؾرلمؼب
مصغـم مشلذا مو مذلء، معـفو مسؾقفؿ مطبػك مؼؽـ ممل محبقٌ معرعقضي معؽوغي واظشعقذة
مأصؾقًم مطوغًماذؿفرتمو ماظعومل، مػذا مظؽؾور ماظيتمػل مبوظؼــقة اظعوئالتماظؼقؼــي

فؿ،مؼبمؼقممعـماألؼوممالمغدريمأليمدؾىمورأمرػقؾيمبوظؼقةماًػقيماٌفقلةمؼبمسؾقع
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أحدماظلقورىمومادؿعؿؾمضقتفماًػقيمسؾكمصرسقنمغػلف،مدقرماٌؾؽمصعال،مظؽـمردةم
صعؾماٌصرؼنيمطوغًمجدمسـقػيممموماجدلمطؾمضؾقؾيماظلقورىمسؾكماشلرب،مصفوءتم
مدظؿومتؾقٌمسـمعؾفلمسـدماظؾقؾقني،مأسداءمعصرماظذؼـمايؼقامأضرارامطؾرلةمأحقوغومؼب

ماظـقؾ.
مىؾؾم ماىؾؾقي ماٌرتػعوت مودط مؼب ماظعوظل، مبلطوعل مبقادي ماىؾػي مبـطؼي
اظلقورىمؼظفرمظـومعؼوممدقديمبوؼزؼدماظؾلطوعل،مؼؽقنمدقديمبوؼزؼدمضدماضوعقامضؾالم
سؾكماٌرتػعوتماٌشفرة،مػذاماظرجؾمبوؼزؼدمضدمدؽـمطذظؽمبؼرؼيماظؼصرمومػلمتؽؿؾم

ػرامبوظقتدماظذيمؼػصؾفموادمبلطوعيمسـمربقةماخرىمبربريمصغرلمالمؼزالمبعضفومزو
واظيتمؼؿقاجدمبفومحوظقومضؾيمدلماظطقىمبـمبؾقط،مطونمدقديمبوؼزؼدمؼذػىمظؾصالةم

معـػردامبـم"طـقدة".
وصؾمؼبمؼقممعـماألؼوممدقدمربؿدمبـمصوحلمإظبموغقـيماظيتمملمتؽـمهؿؾمإالمعؽوغوم

ماٌ مؼب مذبؿؿعني ماألصؾقني ماظلؽون مصقجد ممبصوحلمربصقرا، ماظـػوش ماجؾ معـ ؽون
ماظصراخم مبدا مومدؾؿمحبرارة،مطرجؾمواثؼمعـمغػلفمثؿ عشذلطي،معـؾماٌرابطمأعوعفؿ
سوظقو:م"ؼومدؽونمزغقـيمبقعقامظلمأراضقؽؿمومطؾمعـوزظؽؿ،مدلدصعمظؽؿمعوئيمدقداءمععم

مسفقشلو".
ماظزائرماىدؼدمأيمعوذقيمأومضطقعمأومخدممظؽـماظـقوبم بوٌؼوبؾمملمؼؽـمععمػذا
ماظعرضماٌزسقممملمؼؽـمإالم متدلمبشؽؾمواضحمسؾكمأنمػذا اظرثيماظيتمطونمؼرتدؼفو
مملم ماٌزاجـ مؼب ماخذوا مو مأطدلػؿ مإظب مأصغرػؿ معـ ماىؿوسي مأسضوء معـفو مدكر عزحي
ؼـػعؾمدقديمربؿدمومطررمسرضفمجبدؼيمتوعيمومطونمشلدوئفمومػقؽؿفماٌقضرة،مرشؿم

مس مرشؿو ماىؿوسي مأسضوء مؼب مأثر مإدوءةمسالعوتماظػؼر مسؾك مأحد مؼؿفرأ ممل محؿك ـفؿ
ععوعؾؿفم:م"ظقـؿظرغلماىؿقعمػـومومظقؿؾعينمواحدمعـؽؿمصؼطمظؽلمؼلخذماظـؿـماظذيم
متؼدم مظؽـ مأطؿوصفؿ، مػزوا مإظبمبعضمبطرفماظعنيمو مبعضفؿ ماظرجول مغظر مسرضؿف"،
أحدػؿمابؿعدماٌرابطمعؿؾقسومبفذاماظرجؾمحؿكموصؾمإظبماٌؽونماظذيماصؾحمضبؿؾمادؿم

موضؿفم"اظؾؼ مادؿدسكمعراصؼف مظؽرعف مو مجودا مدائؿو مطونمدقديمربؿد متقضػو مو ورؼي"،
إظقف:م"أشؾؼمسقـؽمومالمتػؿقفؿومإالمبلعرمعين"،مثؿمبدأمؼعدمبلسؾكمصقت:مواحد،م

ماثـون،مثالثي..محؿكمتلعني.
زلعماآلخرمحرطيموطءمعشقذيمومشرؼؾي،ماحؿورمومملمؼلؿطعماٌؼووعيمومصؿحمسقـفم

مع ماظذيمتؾؼوهمضؾقال،مصرأىمضطقعو مغللماألعر مو متػوجل مؼؿؿوبعمبفدوء ماألدقد ماظؾؼر ـ
وصؿحمسقـقفمجقدامطونمصزسفمعـماظؼطقعماوفًمسبقهمذبؿقسيمعـمػذاماظؼطقعمصفلةم
اخؿػكمػذاماظؼطقعمؼبماألرضمٌـشػيمصلؼطمسؾكمرجؾلماٌرابطمروظؾومعـفماظعػقمظشؽف،م

عرم:م"ٌعوضؾؿؽ،مظـمتلخذوامملمؼػعؾمدقديمربؿدمذقؽومشرلمظقعفمبشدةمظعصقوغفماألوا
مدقىمتلعمومتلعنيمبؼرةمدقداء".
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ماصقؾقام ماظـوس مطؾ ماظلؿقـي ماظلقداء ماظؾؼرات مزفرت مسـدعو ماظؼرؼي، مدوحي ؼب
مظؽـم مطؾرل معرابط مبوظؿلطقد مأغً مدقدي، م"ؼو م: ماحدػؿ مضول مذظؽ مبعد مو بوظذػقال

مصن ماإلتػوقمملمؼؽـمإالمعزحيمالأطـر.."مبوظرشؿمعـمػذا نماظطؾؾيماظذؼـمايؼقؼيمضؾقظـو
مسؼدم مو مطؿوبي مظؾؿشذليمضدعًمظف مايؼ مأسطقا ماألجالء ماٌشوؼخ مو متًمادؿشورتفؿ
صققح،مآخرونمأرادواماإلجؿفوجمبوغفمتـؼصمبؼرةمومطؾماظعفقلمشضىمدقديمربؿدم
ومأغزلمسؾكماظؼرؼيمومبوءمداممثالثيماذفرمطؾماظؾدارغيموماٌالكماظؼدعوءمعوتقامأومػربقام

مضولمبدراغيم تقلؿلقؾًمبؽقغفؿمعـمدالظيمزغقـيمأعومدقديمربؿدمصؼدموجدمومشلذا
مغػلفموحقدامؼبمودطمأربعنيمعلؽـومعففقرا.

مععمعبوظف،مذػىمظقفدم عرمدقديمربولمبـمسوبدمدوفماوالدماظشوؼىمعـمػـو
ماظعؿقوء اظؼرسوء(،مردمسؾقفمماٌرابطمومؼطؾىمعـفمإرجوعماظصقيمالبـؿفمعؼـقيم)اظصؿوء

مضوئال:"ظلًمر ماٌرؼضي"،مدقديمربؿد مزبؾقضوتف مذػوء مسؾك مضودر ماهللموحده ؾقؾو،
ورشؿمإصرارماألبماٌلؽنيمووسدهمإالمأغفماضطرمظؾرحقؾمدونمانمؼؿقؼؼمرؾؾف،مومظؽـم
مإنمعشكمبعضماظؽقؾقعذلاتمحؿكمذػقًماظؾـًمبلرسيمومأصؾقًمذاتمعبولم عو

همابـؿفمخوصمبعدمذظؽمرجعماألبمإظبماظؼوصؾي،مومتؼدممعـمجدؼدمأعومماٌرابطمومأسطو
ماٌعوصوةمبصقيمخودعيمومسؾدامأدقدمومطـرلامعـماىؿول.

معـم مطون مصوحل مبـ مبلقديمربؿد ماحملقطي ماظػورشي مبوٌـوزل مظإلضوعي مأغوس ضدم
مبقـفؿمدقديمؼقبماظذيمملمغؽـمغعرفمسـفمدقىماغفمضدممعـماظلوضقيمايؿراء.

مؼعؿ مذرؼػو، مطون مصوحل مبـ مربؿد مدقدي مأن مسؾك معؿػؼني مطوغقا ماظـوس ؼدمطؾ
ماظؾعضماغفماألخماألصغرمظلقديمبقزؼد.

مؼلؿعؿؾم مأن مؼرجقغــف ماظلؽون مصفوءه مبوجملوسي معؿؾقسي ماىػوف مدـي محؾً و
مذؼؾم مذظؽ مأثـوء معلرسو، مشودر مو ماظؽؿقً مصردف مصرطى ماظلؽون، مإلغؼوذ برطؿف
مؼؿفورؾم ماٌطر مصلخذ ماٌوء، مدؼطًمبعضماظؼطراتمعـ مأن مإظب مسصـــره اظدلغــقس،

غػلفماضطرمإظبمرؾىماظؾفقءمإظبمأضربمخقؿي،مػـومرؾىمعـماظـوسمحوالمحؿكمأغفمػقم
ماوالدم مبـمضبلمعـ مسؿرو مأراد مطوعؾي، مأؼوم مضؾؾمدؾعي محؼقشلؿ مظرؤؼي مؼذػؾقا انمال
مظؽـمػـوكم علعقدماظذػوبمؼبماظققمماظلودسمصقجدمأنماظشعرلموماظؼؿحمضدممنومجقدا

ؿظورمظؾققمماظلوبع،محؾقبماومدـوبؾ،مسؾكمسؽسمأوظؽؽماظذؼـمطونمظدؼفؿمصدلماإلغ
مصؽونمشلؿمحظماظـظرمإظبمحؼقشلؿمعؾقؽيمبوحملوصقؾمتلدمحوجؿفؿمرقالماظلـي.

ماظشرصوءم مطوغًمخقؿ مظألجوغىمو ماٌؼوعي ماًقؿ معـ مخقؿي مؼب مبزاضر مظإلضوعي جوء
مدؾطونم معـصقر، مبـ مأغبد مبـ مزؼد مدقدي ماٌغربقي، مإدرؼس مدقدي مدالظي خؾػ

ػقمغػلفمعـمػذهماظلالظيموظؼدمادؿضوفماظلقورىمطونمإذنمراذدامبـمعرذد،مطونم
زوارامسرصفؿمعـمضؾؾمسـدعومطونمحوطؿمرـفي،متقردتمبقـفؿمأواصرماظصداضيمؼبمصذلةم
متزوجم مذظؽ مبعد مراذد ماظلؾطون مبـوت مإحدى مبويؿرة، مزؼد مدقدي متزوج مو وجقزة
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دقديمزؼدمعـمصورؿيمبـًماغبدماشلالظلمظؽـمزواجفماألولموحدهماطـرمععماظلقورىم
مفمبلرسيمسدوامظؽؾمأسداءمدالظؿف.جوسالمعـ

مبـم مبؾفودي، مجقالظل، مػؾول، مذطقر: مأنىمأربعي مظلقديمزؼد مزواج مأول عـ
داود،مطونمؼؼطـمععفؿمبضقاحلمحودلماظعقد،مػبسمطقؾقعذلاتمذرقماٌـطؼيمأؼـم

متؽقغًمصقؿومبعدمدارماظشققخمطونمؼبماتصولمدائؿمععمأوالدمرغبونمؼبماظشؿول.
مأص متقؼبمدقديمزؼد معرارامسـدعو مػؾولمعلموالمسـماظعوئؾيمربووال ماظؾؽر ؾحمابـف

مأحدم مؼب مضرر مرغبون، ماوالد مضؾقؾي مو مبنيمضؾقؾؿف ماألوضوع متفدئي ماظعالضوتمو تقرقد
األؼومماظؾقٌمسـمرئقلفؿماٌلؿكم"بقدؾعميك"،مؼبماظؾداؼيمادؿؼؾؾفمحبرارةمبعدمػذام

شؿـؿمدؾطونمرغبونمبؼؾقؾمشودرمإخقةمػؾولمإظبمغوحقيماظصقراءمظؾؾقٌمسـماظرسلما
اظػرصيمظققؿفزمػؾولمومضولمظفم:م"أحضروامظلمػـومدؿنيمغوضيمبقضوءمأومدلضؿؾؽ"،م

مأردؾمػؾولمبرضقيمإظبمإخقتفمؼشرحمشلؿماظقضعقي.
أدوبقعمبعدمذظؽ،موصؾًماظردوظيمربؿؾيمبؾضعيمشراعوتمعـماٌؾحمومدؽقـومحودام

مؼبمخرجمصورس،مصفؿمػؾولماظردوظي،مضؿؾماظلؾطونم"بقدؾ عميك"مومػربمإظبمجدا
ماظصقراء.

ؼؿقاجدمأوالدمزؼدمحوظقومؼبمعؽونمبوظصقراء،مؼقجدمعـفؿمؼبماظؼؾقعيمعـؼلؿنيمإظبم
مصرضؿنيم:مأوالدمسقشيمؼؼقظقنمإغفؿمعـقدرونمعـماظـعوعل.

سرفمسـمأبلمبؽرمبـمزؼدمدؾقطفماٌلؿؼقؿمصؾوظػرضيماظيتمتـقدرمعـفمتقجدمػـوكم
ماظذي ماظرجؾ ماظزواج مضؾؾ مممقزة: مضؾقالممسودة معفرا مزوجؿف مظعوئؾي مؼدصع دقؿزوج

مصؿعطلمابـؿفوم ماظزوجي مألم مبوظـلؾي مأعو مرؼولمؼبمبعضماألحقون، مؼصؾمإظب وربدودا
عؾؾغومصغرلامضؾؾمعغودرتفوماظؾقًماظعوئؾل،مػذهماظعودةمتضؿـمطؿومؼؼولماحذلاعومأطدلم

م"ايصونما ماٌفؿ ماظدور مدونمذؽماظذؼـمطونمشلؿ مػؾولمػؿ ظلقػمظؾؿراة،مإلنمأوالد
واظؽرؼؼ،مضدممسؾكماظرطوب،مسنيمسؾكمأوالدماظؽؾى،مؼدمسؾكماٌؾقكمومغعقشيمسـدم

ماظؾدو"

ذأدطورةذخريذوذاؾؽافذخلضرذوذدقديذحمؿدذؿولذاؾؽافذاألخضر:

م.1913،مN°57م، Revue africaine:مادلصدر
تؼعمؼبمعؼطعيماىزائرماظعوصؿيمؼبمحدودماظؿؾممchain on Taheriعـمأػؿمجؾولم

وماظؽوفمًضرمضبؿؾمؼبماىـقبماظغربلمظؽقرغقشيمطؾرلةمعػؿقحيمسؾكمواإلدؿؾس،م
اظطؾقعي،محبقٌمػذهماظؽقرغقشيمطوغًممبـوبيمعؾفلمظإلغلونماظؾدائلميدماآلنمبؼقًم
ماظيتم مو مطؾرل، مو مسؿقدي مبشؽؾ مدقداء مسالعوت محقشلو مهؿؾ ماظصكرة ذبفقظي،
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ماأل مؼب متؿفؿع مو متؿفورؾ مطوغً ماظيت ماألعطور مدققل مبلؾى ماظصغرلةمتشؽؾً جزاء
اٌؽلرةمومتعؿؾمسؾكمتلطلدمايدؼدمجوسؾيمػذهماظصكقرمتلخذمتؾؽماألظقانموماألذؽولم

ماٌؿقزة.
مشلؿم مصؾوظـلؾي ماٌـوخل، ماظؿػلرل مػذا معـ متعؼقدا مأطـر ماظؼضقي ماألػوظل مسـد ظؽـ
ماٌؾعقغنيمعـذمزعـم معؿققظيمىقشمعـماىـقد مسـمأجلوم مػلمسؾورة اظـؼوطماظلقداء

اىقشمًرلةماظيتمطوغًمتلؽـماظؽوفمًضر،وماظيتماسؾـًمسداءػوممبعقد،مطونمػذا
ماظعربلم مظؾدخقل مظؾؿصدي مطؾرلة مغظؿًمعؼووعي مو مإصرؼؼقو، مإظب مدخقشلؿ ظؾعربمعـذ

ماإلدالعلمإظبماظؾالدماظيتمطوغًمهؽؿمصقفو.
ماظيتمبؼقًم ماظشؿوظقي،و ماظـوحقي معـ ماظؽوفمًضر مأدػؾ مضرؼي مأغشلتمخرلة و

ومواظيتمتدسكمبؼصرمخرلةم)أيمضرؼيمخرلة(،مومظؽـمتشقهمدقديمبعضمآثورػومإظبمؼقعـ
مأؼـم مبوظؾقنماألغبر، مصؼوعًمبدػـمطؾماظؽوفمًضر ماظعرب، مضودة مأحد ماهلل: سؾد
زــمأنمػــوكمضـقةمطؾرلةمعـماظدلبرمؼبمعقاجفؿف،مومظؽـمسـدعومحؼؼمؼبماألعرمتقؼـم

ؼوظؽوفمم:مذظقؿقينأغفمأخطلمؼبمتؼدؼره،مومسرفمأغفومحقؾيمعـمخرلة،مومصرخمضوئال
مًضر،ماهللمؼذلمدؽوغؽمسؾكمرقلماظدػر.

مؼبمعـطؼيم متؿؼفؼر ماظدلبر معؼووعي مومجقشفو،و مخرلة مذظؽماظققممخورتمضقة معـذ و
متقفريمومهؾمربؾفوماظؼقاتماظعربقي.

مبوظزسوعيم مأصؾقًمتعرفمطـرلا ماظدلبرؼي مأن مؼقضح معو ماظؽوػـي مبلدطقرة ذؾقفي
مTitteriغربمؼبماظؼرنماظلوبعمػفريمإظبمعـطؼيمواٌؼووعي،مضدممدقديمربؿدمعـماٌ

وػقموظلمصوحلمازلفمدقديمربؿدمايوجمبـمسزوز،ومؼبمعدةمضصرلةمجدامػقؿـمسؾكم
ماٌـطؼيمومعومحقشلوموممترطزمؼبماظؽوفمًضر.

ذوادذؿرصةذحاؾقا:ذcap-aobesذفرذؿايذعـدذاؾؼبائلذ

مؿون.ظـم:مرغبوغلمدؾقمRevue africaine N°362/363 1935اٌصدر:م
يم)عوؼق(،موأػؾمػذهماٌـطؼيمظدؼفؿمضـوسيمذدؼدةموماسؿؼودمطؾرلمبشموعقيمذفرمع

حبقٌمطؾمعمدلوتفؿمومطؾمأسؿوشلؿمظقلًمعؽرديمظؾػشؾمصؼط،مومظؽـمصبرونمإظبم
م.غؿوئٍمربؿقعيمؼبمػذاماظشفر

ومطؾمعومطونمدقعؿؾمؼبمذفرمعويمؼؼقعقنمبفمؼبمأصرؼؾ،مأيمؼؼدعقغفمأومؼمجؾقغفم
ومبعضمػذهماٌكووفماظيتمتـؿوبمأػؾمػذهماٌـطؼيمعـمػذاماظشفرممإظبمذفرمجقان،
معؿؿـؾيمؼبم:
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تفؿمأنماظزوجيماظيتمدؿدخؾمسؾقفؿمدؿفؾىمععفومhسدمماظزواجمصقف،مصػلمععؿؼد
مظؽـمحؿكمأصرادم مو مايققاغوتمصؼط مالمؼعينمصـوء ماألعر ماظعوعي، ماظؿعودي معـ دؾلؾي

مسوئؾؿفوم)اظعرودي(ماىدؼدةمدقؿقتقن.
مطوغً مسروسمجدؼدةممصؾق مدخقل ممبفرد مو معصوئىمعؿؿوظقي، معـ متعوغل اظعوئؾي

صالمتؿقرعمػذهماظعوئؾيمسؾكمغعؿفوم)اظعروس(مم–حؿكمومإنمملمتؽـمؼبمعويمم–سؾقفوم
 بعرسمذفرمعوي.م)طـوؼيمسـماظؿشوؤم(.

ماظشفر،م مػذا معـ مطـرلا مؼؿكقصـ محبقٌ ماظرجول، معـ متطرلا مأطـر مػـ ماظـلوء و
لماٌـزظقيموماظعوئؾقي،مومترطفومجوغؾومألؼوممأخرىمبدالمعـموؼػضؾـمسدمماظؾٌمؼبماألسؿو

مأؼوممذفرمعوي.
معـمخشىم مؼصـعـفو،مطونممBruyéreحؿكماٌؽوغسماظيتمطـمصبؿعـمحطؾفو و

 ؼؿؿمذظؽمؼبمبداؼيماظربقع.

ذأدطورةذوالدذصاحل:

ضؾقؾيموالدمصوحلمعـمبنيمأطدلمضؾوئؾمتوطقؿقغً،مومأطـرػؿمعوالمومذفرة،مومؼرجعم
ػذاماظعؾقمؼبماظشلنمإظبمضصيمضدمييمحدثًمؼبموضًمطوغًمصقفمضؾقؾيمتعقشمأصقوبفوم

ؼبمحوظيمطؾرلةمعـماظؿقحشموماظؾدائقي،محقٌمأغفؿمطوغقامطبشقنماظشؿسمومؼرصضقنم
اًروجمبوظـفورمًقصفؿماظؽؾرلمعـماظضقء،مادؿؿرماظقضعمػؽذامإظبموضًمرقؼؾمومملم

مض ماظصوحلمإظب ماظقظل مسطقي" م"دقد ممبفقه مإال مضؾقؾيمؼؿغرل مػل مو م"بينمعراي" ؾقؾي
مؼبمإحدىماٌراتمإحضورم موالدمصوحلمومدؽـفمععفؿ،محقٌمإغفمرؾىمعـفؿ ذبوورة
مايققاغوتم مسـدػؿ مؼؽـ ممل مأغفؿ ممبو مو مبوظؼرؼي، معلفد ماًشىمظؾـوء معـ ذبؿقسي
اظالزعيمظصعقدماىؾؾمومغزوظف،مرؾؾقامعـموالدمصوحلمإسوغؿفؿمصؼؾؾقامبذظؽمومرحؾـقام

ؿماظؽـرلمعـماًشىمووضعقػومبوظؼربمعـم"وادمبري"مومرحؾقا،بعدػومورؾؾقامىرلاغف
بؼؾقؾمرجعمرجولم"مبينمعرايم"مألخذماًشىمصقجدوهمعؿلخمصؼوعقامبغلؾفمومغؼؾفم
مبفم ماظعؿؾمضوم مبـظوصيماًشى،مومزـمأنمػذا إظبماظقظلماظصوحلماظذيمأسفىمطـرلا

مؼـزعمعـم مأن مرؾىمعـمأػؾف مبوًرلمو مصدسكمظـفؿ ماًقفمعـموالدمصوحل، ضؾقبفؿ
ماظـوسمؼبم معـمذظؽماظقضًمأصؾح مسؾكمطؾماظؼؾوئـؾ،مو مدودة مأنمصبعؾفؿ اظشؿسمو

مضؾقؾيموالدمصوحلمالمطبشقنماظشؿسمومطبرجقنمؼبمضقءماظصؾوح.
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ذحدبذرواقةذ)جــودتقـقــوس( ؿوضوعذاألدطورة:ذعؾقدــة

و،موابـؿفمومػقمعوزالمصؿكمؼوصعـمابـفم)بقغؿوظققن(مسّقـم)عطق(معؾؽم"صقر"مخؾػومظف
م)سوذرم مخوشلو مبفو مبـك مـ ماىؿول مو مايلـ معـ مشوؼي ماظيتمطوغًمسؾك مـ )سؾقلي(

مايظ معفقىماىوغىمعقصقر مطون مو مـ م)عؼراط( مطوػـ مػق مو مـ مبنيممبوص( مؼعؾقه ال
اظشعىمإالماٌؾؽموحده،مومطونمسؾكمػذامثرؼومسرؼضماظـّراء،ممتّؾؽفماىزعمسؾكمأعقاظفم

ماألرماظطوئؾي مأحشوء مؼب مرؿـع)بقغؿوظققن(مصغّقؾفو معـ مخقصو معلؽـف مسـ مبعقدا ض
موجشعف.م

ماٌؾؽم)بقغؿوظققن(م مبلؿع ماّتصؾ ماٌغّقىمؼبمجقفماألرضمحؿك ماظؽـز مغؾل مرور و
صقّركمرشؾؿفمالعؿالطفمومظقمأّداهمذظؽمإظبمدوسمعوماّتػؼمسؾقفماظـّوسمعـمعـؾمحلـــكم

فرهمتقرؽيمإلذؾوعمومعؾودئمسؾقو،مصؼؿؾمذظؽماظذيمطونمؼبماظقضًمغػلفمابـمخوظفمومص
مغفؿؿفمومإرضوءمذفقتفم.

مػذهمم مارتؽوب مسؾك مأضدم ماظذي مأخقفو مسؾك مشضؾو ماظؼؿقؾ مزوجي مادؿشورً و
مطؿؿًمسقارػفو مظؽـفو مو مسوصًمعرآه، مو ماظشـعوء، ماصطـعـًماظؾشــر،مماًطقؽي و

وأضؾؾًمسؾكمأخقفومتقػؿفمبلغفومترؼدمأنمتػورقمعلؽـفومعؾعٌماظؼؾؼمومعـورماظذطرؼوتم
،مظؿعقشمععفمومؼبمطـػف،مومطوغًمتؼقلمظفمذظؽمومػلمتؾؿلؿمؼبموجفف،مومؼبماألظقؿي

جقصفومبرطونمعـمايؼدموماألملمؼضطرممومضبرقمأحشوءػوم؛مصؼؾؾمأخقػومذظؽمبؽؾم
مأخؿفم معع مبقؿف مدؿدخؾ مبوص( م)سوذر مطـقز مأن مؼظـ مطون مألغف ماإلبؿفوج مو اظّلرور

معؿوسفوم.م)سؾقلي(،مومأردؾمخدعفمععفومظقؿّدوػومبوظعقنمؼبمغؼؾ
ومٌومأتكماٌلوءمتقّشؾًم)سؾقلي(مؼبمسرضماظؾقرمومأعرتماًدممبلنمؼؾؼقامؼبماظقّؿمم

مبوسؿـوء،م مربطؿفو مو مرعال، مو محفورة معألتفو مو مضؾؾ، معـ مأسّدتفو مطوغً أطقودو،
مؼـّػذونم مطوغقا مبقـؿو مو مدّقدػؿ، مؼـؿظرػو ماظيت ماألعقال مسؾك مهؿقي مأغفو ظقؿقّػؿقا

قوسمصــلمضعــرماظؾقرمطوغًم)سؾقلي(متؾؽلمومتـوديمزوجفومأواعرػومومؼؼذصقنمبوألط
مطفدؼيم معـفو، مؼؿؼّؾؾ مأن مإظقف معؿقّدؾي ماألدك مو مايزن معؾمه مبصقت مبوص( )سوذر
اٌقتك،متؾؽماألعقالماظيتمطوغًمدؾؾومؼبمعقتفم؛مثؿماظؿػؿًمبعدمذظؽمإظبماًدمموضوظًم

مؼبماألعقالماظيتمطونمشلؿمبلنماظعذابماألطدلمدقلّؾطمسؾقفؿمعـمدّقدػؿمألّغفؿمصّر رقا
ؼـؿظرػومذظؽماظطوشقيمبؾفػيمذدؼدة،مصورتعدتمصرائلفؿمعـماًقفمٌومزلعقامطالعفوم
ومرؾؾقامعـفومأنمتذلطفؿمؼراصؼقغفومؼبمػفرتفو،مصلبؼؿفؿمععفو،مثؿماظؿقؼمبفومعبوسيم

ماألسقونماظذؼـمطوغقامسؾكمأػؾيماإلدؿعدادمظؾلػرمبصقؾؿفومتؾؽماظؾقؾي.
ؼرةم)ضدلص(مومتؾّؼوػؿمطوػـمتؾؽماىزؼرةمبؽؾمحػـــووة،مومدّؾؿًمصردقامأوالمجبز

إظقفم)سؾقلي(مجوغؾومعـمأعقاشلو،مومطوغًماظعودةمبؼدلصمأنمؼردؾقامبـوتفؿ،مؼبمأوضوتم
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معؼومم مذظؽمسـدػؿ مؼؼقم مو م)صوغقس(، مظإلشلي مظقضّقنيمبؾؿقظؿفـ ماظشوره مإظب ععقـي،
مصل ماٌؼّدسم؛ متعرفمبوظؾغوء ماظعودة مػذه مو ممثوغنيمبـؿوماٌفر، معـفـ خذتم)سؾقلي(

مععفو ومأنوالممعوزظـمسذارىمروػرات،مومضؿـًمبذظؽمضرؼـوتمظؾشؾونماظذؼـمطوغقا
مظؾؿدؼـيماٌؼؾؾي.م

مبؾغفمصرارػو ٌّو ماٌؾؽم)بقغؿوظققن(مصنغفم مأؼـمماػؿوجمشضؾومأعو ماسؿزممأنمؼطوردػو و
ّدؾًمإظقفمأعفمأنمحّؾًمحؿكمؼظػرمبفومومؼطعـفوماظطعـيماظيتمتؾقؼفومبزوجفوم؛مومتق

ماغؿؼوعفو،م مؼدرطف مو ماآلشلي مظعـي متؾقؼف مأن مزبوصي مصودؿفوبمشلو مضؿؾفو، ؼعدلمسـ
ومحّذروهمعـممخصقصومومضدمأغؾلهماظعّراصقنمغؾلماٌدؼـيماظيتمدؿـشؽفومأخؿفمبعدمحني

ومتعطقؾمتلدقسمػــذهماٌدؼـيماظؿــلمدقؼّدرمشلومأنمتؽقنمأسظؿمعدنماألرضممعؼووعؿفو
مؼبماظؼّقةمغصقؾوم.مومأوصرػومحظو

مإصرؼؼقي،م مإظب مــ مأحقوغو مؼلؿقغفو مطوغقا مطؿو م)دؼدو( مأو مــ م)سؾقلي( متؼدعً ثؿ
ومؼؼؾؾقنمسؾكماظؿفورةمععفؿممصقجدتمبفومغودومميقؾقنمإظبماظغربوءمومضبـّقنمإظبمظؼقوػؿ

بوٌعووضيموماٌؼوؼضي،مصوبؿوسًمضطعيمأرضمالمتؿفووزمعلوحؿفومعومؼشؿؾفمجؾدمثقرم؛م
اتػوقماظؾقعمععم)اظؾقؾقني(مـمسؾكمأنمتدصعمشلؿماظـؿـمأضلورومدـقؼيمـممومبعدمحصقل

مرضقؼومؼبمصقرةمدرلمرقؼؾمأحوطمبؼطعيم مذظؽماىؾدمضّدا مبؼّد أعرتم)سؾقلي(مأتؾوسفو
مادـــؿم ماٌؽون مذظؽ مسؾك مأرؾؼقا مظذظؽ مو مبفو، ماإلضؿـوع متظفر ماظيتمطوغً معـ أطدل

م.م)برلصي(مومععـوهم)جؾدمثقر(مبوظؾغيماظققغوغقي
ومممومالمذؽمصقفمأنماظؼّصيماٌؿعؾؼيمجبؾدماظـّقرمـموماظيتمذورطًمؼبمغؼؾفومأجقولم

مؼبمودطمؼقغوغل مضدمغشلتمإعو مـ مؼقغوغل،مأومؼبمودطممطـرلة صفلمحقـؽذمعـمعصدر
ضرروجلمعؿفؾـم)أيمعؿلثرمبوظققغوغقي(،مومذظؽمألنمػـــذهماظؼصيمالمميؽـمتػلرلػومإالم

فماٌقجـقدمصــلماظـطؼمبقــــمطؾؿيم)برلصي(مومععـوػومبوإلظؿؾوسماظـوذهمسـماظشؾـــ
بوظققغوغقيم:مجؾدمثقر،مومبنيمطؾؿــيم)بقرصي(مومععـوػومبوظػقـقؼقيم:ماظؼؾعيمومايصـم

ماٌـقع،مومػقماٌعـكماٌؼصقدمػـو.
ومضدمتقاصدتمسؾكمذظؽماٌؽونمعبقعمعـماظؾؼوعماجملوورةمصبؾؾفؿماألعؾمؼبماظربح،م

ؽـرلةماظيتمأتقامبفومععفؿ،مثؿمادؿؼروامبلغػلفؿمؼبمذظؽماٌؽون،مومسرضقامبضوئعفؿماظ
.مومػؽذام..ومأتًموصقدمأوتقؽقيمبوشلداؼومٌـمطوغقامؼعؿدلوغفؿمطنخقةمومعقارـقــمشلؿ

ماظققغوغقــقنم مزلــوػو ماظيت مايدؼـي ماٌدؼـــي مأي محدذً( م)ضرط تلدلــــً
م)ضرروج ماظعرب مو م)ضرروخق(، ماظروعوغقــقن مو ماظقـــقمم)ضرخدون(، مغلؿقفو مو ي(،

م.ـرةماألزلوءمتدلمسؾكمضقؿيماٌلؿك)ضرروج(،مومط
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ذاـتحارذ"ذعؾقدةذ"ذ:ذ
ومطونماظـوسمؼؿلوبؼقنمؼبمايدؼٌمسـم)سؾقلي(معؾؽـــيم)ضررـوج(،مومؼؿؾورونمؼبم
اظؽالممسـمصؿـيمعبوشلو،مومسذوبيمصقتفو،مومرذوضيمضّدػو،مومبؾغًمأحودؼـفؿمزلعم

،مصلردؾمؼبمرؾىماظذؼـمؼؿزسؿقنماٌدؼـيماىدؼدة،مومأذعرػؿم)ؼقبوس(معؾؽم)اظؾقؾقني(
مسـفمحربمضروسمتـؿفلممبدؼـؿفوم متـفّر مأنمرصضفو ماظزواجممبؾؽؿفؿ،مو مؼرؼد بلغف

ماظـوذؽيمإظبماًرابماظعوجؾموماظػـوءماحملؼؼ.
ماٌطؾىمسؾكمعلؿعماٌؾؽي،مصؼوظقامشلومإنم ومٌومسودماظردؾماحؿوظقامؼبمسرضمػذا

م مسـ مؼؾقٌ مآدابماٌؾؽ ٌّ مب مو مذعؾف متفذؼــى مو متفذؼــؾف مسؾك مؼؼــدر ذكص
اٌؿؿّدغنيمؼبمرجوظف..مثؿمأردصقامطالعفؿمبؼقشلؿم:م"ومظؽـمعـماظذيمؼرضكمأنمؼففرم
ماظقحقشمخشقغيمومجػوصو،مظقفّذبمعشوسرػؿ،م مأػؾفمإظبمذعىمؼشؾفمأبـوؤه ورـفمو

م م؛ ماألتعوب" مو ماٌشوّق مطؾمػـــذه مضبّؿؾمغػلف مو مرؾــوسفؿ، مسؾــكموؼرضؼ صالعؿفؿ
تؼــوسلفؿ،مومأخذتمتشرحمشلؿمأنماحؿؿولمايقوةماظعلرلةموماظـؼقؾيمؼفقنمؼبمدؾقؾم
مشلؿم ماظػوهنيمعرّده مؼد مسؾك مخرل معـ ماجملوورة ماألعؿ مسؾك مؼعقد معو مأن مو اظقرـ،

موعرجعمصضؾفمإظقفؿ.ممم
قامصشّدوػومبؼقشلو،مومأرؾعقػومسؾكمردوظيماٌؾؽ،مومبلطقامشلومحؼقؼيماألعـر،مومرؾؾ
عـفومأنمتؾدأمبـػلفومبوّتؾوعمعومأذورتمإظقف؛مصلحّلًمبلنمطالعفومأوضعفومؼبماظّشرك،م
معـالمأسؾكمظؾشعى متعؿدلمغػلفو موسدػو،مو مطوغًمتؽدلمسفدػو،مومهذلم بفممألغفو

ؼؼؿديمومسؾكمضقئفمؼلرلم؛مومظؽـفومعـمجفيمأخرىمالمتلؿطقعماإلجوبيمشلذاماإلثؿ،م
متؿقّؿؾمأخطورماشلفرةمومسذابماإلشذلابمإالمعرضوةمصفلمملمتؿفّشؿمعشوّقماظلػرموممل

مظزوجفومؼبمضدله.م
مصقفم ماظذيمصفعفو مرقػمزوجفو معرمخبوررػو ماظّصؿًمضؾقال،مو اظؿزعًم)سؾقلي(
مترثكمزوجــفوم ماظذطرىمإظبمايـنيمإظقف،مصوغػفرتمبوطقي مصقرطؿفو جشعمأخقفو،

م مو مأذفر، مثالثي مميفؾقػو مأن مرؾؾًمإظقفؿ مثؿ م؛ مدقفموتـدبمعصرلػو ضوظًمإغفو
متذػىمأؼـمؼـودؼفومحّظفومومحّظماٌدؼـي.مممممممممممممممممممممممممممممممم

ماٌدؼـي،م مبطرف مايطى معـــ مطقعي مبنضوعي مأعرت ماألجؾ مذظؽ ماغؿفوء مضؾؾ و
وأذعؾًماظــــورمصقــفو،مومضّدعًمشلوماظؼرابنيمعـمذقوهمومثرلان،مثؿمارتؼًمبـػلفوم

ماظلقػمبقدػو،موما مترؼدونمتؾؽماظؽقعيمو مومػــلمتؼقلم:م"مإغؽؿ ظؿػؿًمإظبمذعؾفو
.مػومأغذامذاػؾيم"،مثؿمادؿّؾًمدقػفومعـــمشؿدهموشّقؾؿفم..عينمأنمأذػىمسؾكمزوجل

ػؽذاماغؿفًم)سؾقلي(مومػؽذامصورتمتؼّدسممؼبمصدرػومومأظؼًمبـػلفومؼبماظـرلانم؛
 بؼرروجمعـؾؿومتؼّدسماآلشلي.م
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ذأدطورةذاؾؽافـة:

مـػفريماٌقاصؼمظم58روبلمسؾكمؼدمحلونمبـماظـعؿونمدـيمبعدمعؼؿؾمطلقؾيماألو

عقالديمبعدمضؿؾفمظعؼؾيمبـمغوصعمتػرضًمرئوديماظدلبرمؼبمبطقنمزغوتيمومطوغًمم577

مأسظؿمضؾوئؾماظدلبرمومأطـرػومعبقسومومبطقغومومعقارـو.

مومعـماػؿماظؾطقنمجراوةمضقمماظؽوػـي،مومطونمعقرـفؿمجبؾؾمأوراس.

اؼدؼرتمبـمجوغومومطوغًمرئودؿفؿمظـوبًمأبلماظؽوػـي،مثؿمومػؿمجراوةمأوالدمبـم

مؼبم مأبقفو معع مطوغًمتؼوتؾ محقٌ مذفوسي معـ مبف متؿؿؿع مطوغً مٌو مالبـؿف، اغؿؼؾً

حروبمطلقؾيمإذمطوغًمضوئدةمظػرضيمعـماٌؼوتالتماظدلبرؼوتمحلىمبعضماظرواؼوت،م

لؾىماٌقاػىمومظؽـفومملمتؿؼؾدماظرئوديمبلؾىماظشفوسيماظيتمطوغًمتؿؿؿعمبفو،مبؾمب

مضؾؾموضقسفوم مبفو ماظؿـؾم ممبعرصيماألحداثمو ماظيتمطوغًمتلؿحمشلو اظربوغقيماًورضي

محلىمعوماسؿؼدهمضقعفو،مومظذظؽمظؼؾفوماظعربمبوظؽوػـي.

ومػلمدعقومأومغودعوؼًمبـًمبـمغقؼونمبـمبوروامبـمععلؽريمبـمأصردمبـموصقالم

مبـمجراوماظزغوتقي.

ماظؽوػـيمهوظػمضقيمععما مظؼقم مطوغقا:مطون مإذ ماإلشرؼؼماحملؿؾني، ظؾقزغطقنيمو

"ؼعطقنماإلصرنيمبلعصورػؿمروسيمععروصيمومعؾؽماظضقاحلمطؾفومشلؿمومسؾقفؿمعظوػرةم

ماإلصرنيمعفؿوماحؿوجقامشؾقفؿمحلىمرواؼيمابـمخؾدون".

ماآلخرم مبربريمو مبرجؾنيمأحدػؿو ماظؽوػـي ماظؿقوظػمدؾىمزواج مػذا مؼػلر مضد و

مدؾقؿونمإشرؼؼلمحلىمبعضماظرواؼوتم مازلفؿو موظدا معـفؿو مخّؾػًمعـمطؾمواحد و

موعصراؼـ.

إالمأنمعـذمتقظلمطلقؾيمضقودةماظدلبرمأصؾحماظؿقوظػمععماظؾقزغطقنيمهوظػومؼلقطرم

مسؾقفماظدلبرمحقٌمتقظقامصقفمايؾموماظعؼد.

ممبـطؼيم معلؽقوغي مبقادي مأوظب مععرطي مؼب مغعؿون مبـ محلون ماظؽوػـي ماظؿؼً مضد و

ماألوراس.
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ذورة:ذ"جـّديذاؾبّحــار"ادمذاألدطذ

مؼبمأعوطـمم:معـطؼيمحّبورةاؾتؿوؼعذاجلغرايفذ معـؿشرة مضّدارة،مو.بقعرداس( )بؾدّؼي
مسدؼدةمعـماألخضرّؼي،موبينمسؿران.

ماٌؿقاجدةمم مظؾؿفؿقسوت معرطزّؼي مأصؾ مأدطقرة ماظؾّقور" م"جّدي مأدطقرة تعؿدل
مبقدواو مدائرة مضّدارة، مظؾؾدّؼي مإدارّؼو م"حّبورة")توبعي ماظعوصؿي،مممبـطؼي ماىزائر ذرق

تؾعدمسـمػذهماألخرلةمحبقاظلمػبلنيمطقؾقعذل(مواظيتمتّدسلماألصؾماٌشذلك،ماٌؿؿـّؾم
مظلونم مسؾك مجوءت مطؿو ماظرواؼوت مبعض مغقرد مألػؿّقؿفو ماٌذطقرة، ماظشكصّقي ؼب

محـني.واظؾ
ماظـرواؼـيماألوظــك

ماٌصـدر:
ذأدطقرةمأصؾموادؿؼرارربقعةذاألدطورة:ذ
سشرةمضرن،معـذمأنمشودرماألغدظس،مطونمؼدرسمػـوك،مثّؿمأتكممعـذمحقاظلمأثـك
مظقؽؿؾمدرادؿفمسـدمأحدمعشوؼخماٌـطؼي،مػـوكمعـممإظبمعدؼـيماألخضرّؼي )بوظلطرو(

مؼؼقلمسـدماظشقخم"بّؾّؿق"،موػـوكمعـمؼؼــقلم
سـدم"اظّشقخمايّؿوعل".موػـوكمعـمؼؼقلمأّغفمأتكمععمواظدتف،موػـوكمعـمؼؼقلمإّغفم

.مؼدرسمتورةموؼشؿغؾمبوظػالحيمتورةمأخرى،ماىؿقعمػـوكمؼؿطّقعمًدعيمأتكمظقحده
ماظّزاوؼي.

بلرضيمعؼدارمحػـيمتؼقممطوغًمواظدتفمؼبمطّؾمعّرةمعـماٌّرات،موسـدمؼؾدأمبوظّزرع،م
عـمتؾؽماظؾذور،مغظرامٌومؼعوغقونمعـمذّدةماىقعموايوجي.مؼبمعّرةمعـماٌّرات،موبقـؿوم

مظزراس ماألرض مضبرث مػق مذظؽمطون معصدر مسـ مادؿػلر مرعوعو، مظف مأحضرت ؿفو،
مضقؾمإّغفمملم مسوم. مؼبمطّؾ ماظيتمؼزرسفو مذظؽمعـمصضالتماظؾذور مأّن األطؾ،مصلخدلتف
مأنم مأراد موسـدعو مبعد، معـ ماظذيمأتك ماظعوم مؼب مؼبماًّط. مبدصـف مضوم مبؾ معـف، ؼلطؾ
وءمضبرثماألرض،مدؾقونمعـمالمطبػكمسـفمذلء،مسـدػوماصطدمماحملراثمبذظؽماإلغ

موعومضبؿقؼفمعـمرعوم،مأخرجفموإذمبفمؼؿقّقلمإظبمذػى.
ماظّشقخ،م موبدأ معؾؽف، ماظّرزق مػذا موبلّن مبويودثي، موأخدله رطضمصقبمذقكف،
م"أحّبور"مرصضمأنمؼلخذهم ـّ ماظّرزقمعؾؽمعـموجده،مظؽ طبدلم"األحّبور"مومؼؼـعفمبلّن

مبّؾّؿق،مضقؾم ماذؿغؾمدـنيمأخرى،مسـد مبعدػو مأّعف. مصعؾؿف مٌو مطونمضبّدثمعلؿوء إّغف
ماظشقخممزعالءه مزلع مواالدؿؼالظّقي. ماٌغودرة، مؼب مبرشؾؿف مععف، مطوغقا ماظذؼـ "اظّطؾؾي"
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مرّدم مادؿطعً، مإن مبعؿؾ متؼقم مضؾؾمذظؽمسؾقؽمأن مظؽـ معقاصؼ، مأغو مظف مصؼول بذظؽ،
م"أحّبور"مبوٌقاصؼي.مضولمظف:

مطؾش مأو متقلو، موادرق مواذػى موأغًممأحذر، مأو متذحبف، موأغً مأحد مؼراك أن
لرضف.مضقؾمإّغفمذػىموصعؾمعومأعرمبف،مصلخذهمظؾغوبي،موػّؿمبذحبف،مثّؿمأظؼكمبؾصرهمت

مإظبم مسود مثّؿ ماظؼطقع، ماظؿقسمإظب مورّد موغفضمبعدػو معؽوغف، مؼب مصؿفّؿد ماظّلؿوء سبق
مذقكف،مبودرهمػذاماألخرلمضوئال:مأؼـماألعرماظذيمأخدلتؽمبف؟
مس ماظؿقسمظؾغوبي، مأخذت مظؼد مذقكل، مؼو م"األحّبور": مؼراغل،مرّد ماظّؾف مأّن ؾؿً

مصذلطؿفمعـمؼدي.
سـدػو،مضوممذقخماظزاوؼيمبؿقضرلمداّبي،مودرجفو،مػـوكمعـمؼؼقلمسقدةموػـوكم
عـمؼؼقلمزاؼؾي،موغّبؾفومبؽّؾماًرلات،موضولمظفماذػى،موالمتـظرمالمسؾكمميقـؽموالم

كم،مصققـؿوموصؾًمسقـوسؾكمؼلورك،موسـدعومتؿعـّرماظداّبي،متقّضػموارصعمبصركمضؾقال
مصفلمظؽ،مأيمحدودمأرضف.
"،مغصم"ظقالدمعقدك"،موإظبم"إشزرماؼؾوون"،مغصم"ظؾوظقلطرموصؾًمسقـوم"أحّبور"

جوتمؼبم"اذقبور"،مثّؿمسودتمإظبم"ايشوظػي"،موسودتمحّؿكم"اظقادي"،مأيم"ذراعم
ماغلقؾؿ".م

ماظــرواؼيماظـّوغــقيم
ماٌصــدر:اظلّقدة.ت.حّدةم)حبـورة(
ماظؾّقور" م"جّدي مجوء م"سنيمسـدعو ماٌلّؿك مبوٌؽون مػـو مودؽـ ماظؾالد، معؾؽ ،

مطونمضبرثممبقراثم مؼعرصف، مأحد مؼؽـ ممل ماظّلؾطون، مطونمضبرثمسـد اظّلؾطون".
عـماظّذػى،متعّرفمسؾكمذظؽماظؽـز،مأيمطـزماظّلؾطونمماؼؼقدهمثقران،محّؿكموجدمطـز

واضعوممألّغفموجدهمبلرضف،موطونماظّلؾطونمؼؿوبعمحرطوتفمعـمبعقد.مسّقـمعؽونماظؽـز
ضوئال،مإّغفموجدمذقؽوممسصوهمسـده.مصؼولمظفمذقكفمٌوذامتقّضػًمسـمايرث؟مرّدمسؾقف

مزبػقو.مسـدعومخّقؿماظؾقؾ،مضدمماظشقخمرصؼيماظلؾطون،موأخذمػذاماألخرلماظؽـز.
ضولماظّلؾطونمظؾشقخ،معوذامأسطقؽمعؼوبؾمػذا،مصؽّؾمعومأسطقؽمزائؾمالمربوظي.مرّدم

مأتقًمعـماظلوضقيمسؾقفم:مأسطينمضطعيمأرض،مصو ألرضمالمتـؿفل،موالمتزول،مصلغو
ايؿراء.مصعدمإظبمسنيماظلؾطون،معـمسنيماظلؾطونمحّؿكمظؾقشوظػي.مضولمظفم"رّعشم

ماظؾ متقاصؾ ماظؾقر، مإظب مأرضف محدود مظقصؾً مسوظقو مبصره مرصع مصؾق حـيموسقـقؽ".
مرواؼؿفو.

اظقبوء"اظّؿرطي".ممسـدعومضدممإظبم"حّبورة"،موجدػومخوظقيمعـمدّؽوغفو،ماظذؼـمأبودػؿ
صعـدعومجوءمعـم"سنيماظّلؾطون"،مدؽـموطونمعـماظذؼـمؼـقونمصعؾماًرل.مطونمؼذبحم

"جّديماظؾّقور"مدؾعيمـماظشقوه،موتلتلمإظقفم"عبولماظؼدرة"مؼصّؾقنمظفماظؼؿح.مأصؾحمظ
أبـوء،متزّوجقامصقؿومبعد،موأصؾحمبوظؾقًمدؾعمطـّوت.مؼبمؼقممعـماألّؼوممتدخؾمزوجؿفم
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اظؽـوئـ:مؼومبـوتلمالمصبىمأنمتػؿقـم"اظؽقاصك"معـمصقق،مصؼطمعـمأدػؾ،مسؾكمتؾؽم
مصؼوعًم ماظؾقً، معـ مايؿوة موشوبًمصقف مؼقم مجوء مظؽـ ماظّؾطقػ. ماظّؿقذؼر معـ طـقع
ماظذيم معو مأسؾؿ موال مأوالد مظل موأصؾح ماظّدار، مبفذه موأغو مطدلت مظؼد موضوظً، ـّ إحداػ

اصك"موإذمبلربمعـمروئرماظؼطومظؿؾؽم"اظؽق«صبريمػـو!مصؼوعًموغزسًماظغطوءم"اظّلد
)ايفؾ(مطبرجمعـفوموؼطرل.مسؾؿمجّديماظؾّقورمبذظؽ،موادؿػلرمسـمتؾؽماظيتمتؽقنم
ضدموّرأتمسؾكمتؾؽماظػعؾي،مظؽـّفمملمؼؾؼماظرّدماظّشوؼب.مدسومسؾقفو،مصطورتمعـماظؾقًم

مطؿومرورتمتؾؽماظّطققر"صرصرتمعـمودطماظّدار".
صقف،مصؼومموأخذمإغوءؼـمعـمرنيم"بقضوالت"ممأرادمأنمؼؾقٌمسـمعؽونمآخرمظقلؿؼّر

وشرسماألوظبمؼبمأرضمخصؾيم"تقارس"مواظـوغقيمؼبمأرضمبقر"حلوم".مؼبماظغدمحػرم
مؼبمعؽونمالم مصؼّررمأنمؼـؿؼؾمظقلؿؼّر وأخرجفؿو،مصقجدماألوظبمصورشي،مواظـوغقيمممؾقءة

مظدؼور(."تقزشقؼـ")تقزشقؼـ،مجمتزّضي،مأيممبعـكماـمؼصؾحمظؾزراسي،مواظذيمؼدسكمب

ماظــرواؼيماظـوظـي
ماٌصـدر:رجؾمعـمعـطؼي"آغلو"ممبقوذاةمعـطؼيم"حّبورة"

موجدتمػذهماظرواؼيمظؽـمبؾعضماإلضوصوت،مواٌؿؿـّؾيمصقؿومؼؾل:
طونمظفمأربعيم"طقاصك"،موطونمؼؿػّؼدػومؼبمطّؾمعّرة،مبوظّضربمسؾقفوموزبورؾومإّؼوػوم

)غّؽقينمأوصفؿّغورامأوكماظعرقمميحوئرا:مأغومالمأصفؿمعوذامجرى،مبعدعومأصؾقًمصورش
مػفرم مٌوذا مؼػفؿ ممل مواظـّوظٌموػؽذا، ماظـّوغل معع موػؽذا مّغس! ماظّدسقة مأّؼل، مطقؼب أو
اًرلماظّدار)عومصفؿشماظّؾلمرّبلماظعوٌنيمسّبكمعبولماظّرغبيموسّبوواماًرلمغؿوسفؿ(م
مػوذم متشؿوضل مرّبل مغطؾى مسؾقفو:"روحل مصدسو مواسذلصً، ماظؽـّوت، مإحدى ضوعً

م.اظّشل،مسؾكموالدكمأوعوماّدؼرؼشماظؽقاصكمؼبمدارك"

ماظــرواؼيماظّرابعي
ماٌصـدر:اظشقخمراضل)آؼٌمدلمسؾل(

روؼًمظـومعـمررفمأحدمذققخماظزواؼو،مواظذيمدّرسمؼبماظعدؼدمعـفو،معـمعـطؼيم
معـم مأو ماألغدظس، معـ ماظؾّقور مجّدي مؼؼقل:"ضدم م"حّبورة"، مخورج مسؾل" "آؼٌمدل

ؿؾمسـدم"دقديمزؼد"مؼبموادماظّلؾًمسؿؾمطـرلا،مثّؿمضولمظفمأرؼدماظلوضقيمايؿراء،موس
ماظّشقخممبؽوصلتفمبلرض،مظؽـمبشرط:مأوصقؽمأنمالم أنمتذلطينمأذػىموذلغل،مضوم

عـمأنمضبطىمعـمأرضؽ،مثّؿمأؼـؿومتصؾموتلؼطم"اظزاؼؾي"،مارصعمبصرك.ممامتـعمأحد
محّؿكمعـ محّبورة" م"بالد مصقصؾًمأرضمحّبورة مبصره ماؼؾوون".مرصعماظؾّقور م"اشزر طؼي

دقديمزؼدمؼبم"اشزرمأوٌون"،موطونمدقديمزؼدمطبدممدقديمسؾدماظؼودرممطونمطبدم
اىقالغل.مؼبمأحدماألّؼوممطونمطّؾمواحدمعـفؿومؼلرلمبرصؼيمعرؼدؼفم"ًقان".مصقصالم
مطّؾم ماظّصويني(، مدؾطون مؼؼقظقظقا معشفقر ماىقالظل ماظؼودر مسؾد مذفرة)دقدي إظب
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مظؾفؾقسمواظؼقؾقظيمهًمتؾؽماظشفرة.مغظرمدقديمسؾدممبرؼدؼف،مصؿـمؼلؾؼم اآلخر
مسـدعوم مدقظفر مواظدلػون ماظدلطي مظف معـ مظف موضول مزؼد، مدقدي مإظب ماىقالغل اظؼودر
ماظؼودرم مسؾد مدقدي مترك مزؼد. مدقدي مسبق مصلضؾؾً مظقحدػو، معـف ماظشفرة تؼذلب

واحدة،ماىقالغلمعرؼدؼفموراحمؼؿعّؾد،مؼؼقظقن،مأربعنيمدـي،موػقمواضػمسؾكمرجؾم
ظقسمظقؾمغفور،مصالبّدمظفمعـمضضوءمحقائفف.موإذمػقمطذظؽمحّؿكمغوداهمعـوديم)صوتل(م
وحلمعـماظّؾفمتعوظب،مضوئال:ماذػىمؼومسؾدماظؼودر،مصؾـمؼؿغّؾىمسؾقؽ،مالمزؼدموالمعـم

مدققظد)روحمؼومسؾدماظؼودرمراهمعومؼّغؾؾؽمالمزؼد،مالماظّؾلمؼزؼد(.
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IIماألدطورةذاؾثاـقــة.م

ذ"باباذودّلــو"ذورة:ادمذاألدط

ذ ذاجلغرايف: مبقعرداسماؾتؿوؼع ماظقدطك)اظؾقؼرة، ماٌدن معـ ماظعدؼد مبني عػصؾي
م.واىزائر(

محبفؿم موطـرلة، معؿػّرضي معـورؼ مؼب ماٌـؿشرة ماألدطقرة مػذه معـ مرواؼؿني غقرد
االحؿػوالتماظيتمتؼوممحقلمضرضبفمعّرتنيمؼبماظّلـي،مواظيتمهضرػومطّؾماظؼرىماظيتم

ماظؼدادلمواظؽراعوتل.صفلمتؿقّزعممضدمتؿـّقعمؼب ماإلداري،موتؿقّحدمؼبماغؿؿوئفو اغؿؿوئفو
مسؾكمبؾدّؼوتمزبؿؾػي:معـؾم"ضّدارة"،م"بينمسؿران"،م"األخضرّؼي".

ماظـرواؼـيماألوظـك
م)توظيموضين،ماألخضرّؼي(ماٌصــدر:ايوجمدؾقؿون

مؼبمعؽو مطونمعـزوؼو مإظبمػـو)إظبمعـطؼيمجّراحمبوألخضرّؼي( مضدوعف نموؼؿعّؾد،م"عـذ
)بقػوظل(.مؼبمإحدىماٌّراتمضوعًماىؿوسي)دّؽونماٌـطؼي(مموطوغًماظـّوسمتراهمذبـقغو

معـمدقضؿـمؼبمبّؾّؿق،م بؿضققيمبؼرةموتقزؼعفوم)ؼـشروػو(موطونم"بّؾّؿق"مشوئؾو،موضوظقا
متؾؽم معـميؿ مبلنمالمؼعطقهمذقؽو مصوّتػؼقا مصؼرل،مذبـقن،مصؿـمؼدصعمؼبمدؾقؾف. صفق

ؽماٌلوءمسودمإظبمبقؿف،مصقجدمأبـوءهمجوظلنيموسالعوتمسدمماظّرضومبودؼيماظؾؼرة.مؼبمذظ
مذبحم ماظشكصماظذي مسـ مزوجؿف مصللل معوظذيمحدث، مععرصي مأراد موجقػفؿ، سؾك
اظؾؼرة،مصلخدلتف،مصذػىمسـدماىؿوسيمصللشلؿمسـمعؽونماىؾدمواظّرأس،موبلنمؼعطقهم

مأتكمبذظ معـمذلء. ماظذؼـمملمؼلؿػقدوا مألبـوئف مثّؿمذظؽماىزء مبؿعدؼؾف مصؼوم ؽماىؾد
ضول:م"حوومؼومبؼرةمغقضل"مبؼدرةماظّؾفمضوعًماظؾؼرة،مصوظؿلمماظؾقؿمووّلدتماظؾؼرة.م

مب مؼـودوغف مأصؾققا موشلذا مبّؾّؿق" مبوبو مظّؾف مؼؼقل:"ذوي ماىؿقع مصلصؾح ٌّق"مـ مو "بوبو
ممبعـكمملماظؾقؿ،مأيمعبعف.

ماظـرواؼيماظـّوغقـي
م،ماألخضرّؼي(:اظلّقدةمصورؿي)توظيموضينادلصـدر

مشلؿم م"ضول ماظلّؽون: معـ ماظؾؼرة مسظوم مبّؾّؿق مرؾى مسـدعو مايؽوؼي، ماظراوؼي تؾدأ

أسطقغلماظعظوم.مػذهماىؿوسيمطوغقامدوئقنيمؼبماألرض،معـؾمًقان،مصقجدوامبؼرةم

ترسك،مصؼوظقامإؼف،مظقمؼلؿحمظـومصوحىمػذهماظؾؼرةمبذحبفو)ّغشروػو(موأطؾفو،مصفلم

ٌّق"مبذظؽمذػؼمجّقدةمظذظؽ.مصؽونمشلؿمعوم أرادوامصذحبقػوموأطؾقػو.مسـدعومزلعم"بوبومو
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سؾكمصوحىماظؾؼرة،ماظذيمخلرمبؼرتف،مبعدمأنمغقاػوموأتكمبفومإظبماظؼّؾي،موضولمٌـم

مصالم مواظّرأسمواظعظؿ، مظلماىؾد مأبـوئلماعبعقا مؼو مأيمظؾكقان: مبذظؽماظػعؾ، ضوعقا

ـّماظشقخ،مؼـؾغلمألحدمرعلمأيمسظؿ،مأسقدوػومإظل.متعّفؾقامعـمرؾ ؾف،موضوظقامرّبؿومج

ماظّؾقؿم مأطؾقا ماظعظوم. مأسطقغل ماظّؾقؿ مآطؾ مال مأغو مشلؿ مضول ماظعظوم. معبع مؼرؼد شلذا

وأسطقهماظعظوم.مضوممبـشرماىؾدمورّتىمسؾقفماظعظوم،مثّؿممّلماىؾدمسؾكماظعظؿ،مووضعم

مؼدهمسؾقفو،موضولم"حوو"مصؼوعًممتشل)أيماظؾؼرة(.

ٌّق" وػقمأحدمخّداعف،ماظذيمالمؼؽؿؿؾماالحؿػولمذ"بقضّري"بشكصّقيمذؼرتؾطم"مبوبومو

مسـدمضّؾيمبّؾّؿق،مإاّلمإذامضصدوامعؽونمؼذّطرمبف.

متؼقلماظرواؼي:م

"ؼقجدمػـوكمبقدر)اظـّودر(ماظذيمضصدغوهمسـدماالحؿػول،مذظؽمػقمظؾقضّري،مطونمم

مصؼط.م ماٌعقج مايطى مضبضر مطون مواصال. مأصؾح محّؿك مطذظؽ مطون مسـد، مػـو خدؼؿ

مز ماظـّؼؿي(مصؼوعً م)اؼدؼر مغؽوؼي ماظػعؾ مبفذا مؼؼقم موبلّغف معـف، متشؿؽل م"بّؾّؿق" وجي

وضبضرماظعقدماٌعقجماظذيمالمؼدخؾم"اظؽوغقن".مغوداه،مبّؾّؿق،مصؼولمظف:مؼومصالنمٌوذام

تؼقممبفذا،مرّدمسؾقفمضوئال:مإّنماظعقدماظّلؾسمالمصبىمأنمتلطؾفماظـّور،مواظـّورمصبىم

ماظشقخ مسود مسـدعوممأنمتلطؾماٌعقّج. ماظقالؼي. معـّو مظؼدمأخذ موضولمشلو مإظبمزوجؿف بّؾّؿق

مطـرلا،م مخدعـو مصؾؼد موبقــو، مبقـف معـوصػي موضّلؿقفو مخؾزة، محّضري ماظّصؾوح ضبّؾ

مبقضّري،مادؿقًماٌرأةمأنم مواترطقفمؼذػىمؼبمأعونماظّؾف.مسـدعومحضر أسطقفمغصػفو

ؾزة.مأتكم"بّؾّؿق"متعطقفمغصػمخؾزة،موػقماظذيمتػوغكمؼبمخدعؿفؿ،مصلسطؿفمطّؾماً

م"اظـّودرم مسـد مبف موصؾ مأن مإظب مخؾػف، مصبري مصؾدأ مبوظقاضعي، مصلخدلتف مسـف، صللل

مظلم مصرد مطؾّقي، مأخذتفو مظؼد ماآلخر، مغصػماًؾزة موبرّد مبوظقضقف، مصلعره يؿر"،

مغذػىمإظبمذظؽماٌؽونم مسوم مصـقـمطّؾ مضوئال،مشلذا ماظّراويمايؽوؼي مؼقاصؾ غصػفو.

م)اظـّودرميؿر(

مط مبعدعوموغصؾ مدلسقش مأؼـ معـ م"بّؾّؿق" مظؾشقخ م"بقضّري" مضول م"بّؾّؿق". موصؾ ؿو

م"بّؾّؿق"،مضؾًمظؽمضوبؾينمػـوكمدؿعقش،مواظؼرىمعـمصققمظؽ،م مسؾقف مرّد رردتين،

ماآلنمالممواظؼرىمؼبماألدػؾمظقلًمظؽ مخورققـؽ(،ميّد مظقؽمواظؾؿقوتي مراػؿ )اظّػوضي

ميتمتؼقممسؾكماظزؼورة.متزالماٌداذرمعؼّلؿي،مواٌداذرمؼبماألسؾكمػلماظ
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ذادمذاألدطورة:ذ"باباذاحلــاج"

محّبورةمواٌـورؼماجملوورةماؾتؿوؼعذاجلغرايف:
مأدطقرةمرؼسموطراعيربقعةذاألدطورة:ذ

ؼعؿدلم"بوبومايوج"ماظّشكصّقيماظـوغقي،مبعدم"جّديماظؾّقور"مذاتمأػؿّقيمرؼقدّقيم
مذلنم"اظّش قخمبّؾّؿق"محقٌمطوغًموطراعوتمعـؿشرة،مؼبماظعدؼدمعـماىفوت،مذلغفو

مبؽراعي،مؼبم ٍّ تؼوممحقلمعؼوعفمحضرةمدـقّؼي،مأومعّرتنيمؼبماظّلـي.عـمطراعوتفمأّغفمح
مرعشيمسني،موأّغفمصّفرمعـؾعمعوءمبعصوه.

ماظرواؼيماألوظــــك
ماٌصدر:مرجؾمعـمعـطؼيم"توظيموضين"مبوألخضرّؼي

ماظش مضّؾي مؼب مػـو، مطون مبّؾّؿق، ماظّشقخ مخدؼؿ مايوج" م"بوبو ماظقضقفمطون مظقؾي قخ،
ماظقضقفمبعرصي،م مشدا مسؾقفمبلّن بعرصي،مؼؾؽل،مصللظفم"بّؾّؿق"مسـمدؾىمبؽوئف،مصرّد
مصؼط،مالمسؾقؽ،مأشؿضم مضولمظفم"بّؾّؿق"مػذا ٍّ،مواظقضًمضدمصوت. مأردتمأنمأح وأغو
سقـقؽ،محّؿكمأأذنمظؽمبػؿقفؿو،مصؾؿمؼػؿقفؿومحّؿكموجدمغػلفمؼبماظؾؼوعماٌؼّددي.م

مؼطؾؾق ماظـّوس مشلؿموطون مؼؼقل موػق ماألضقك( ماظعقد)سقد مصالة مبنضوعي مبّؾّؿق، معـ ن
مبعؿوعؿفم مظؾؼّؾي، ماحملوذؼي ماظّصكقر مبني مرأوه محّؿك مؼؾؾـقا ممل مايوج، مبوبو دــؿظر
مضوئؾني:م مسـمتؾؽمايودثي ماظّؾقؾمميدحم"ًقان" محّؾ موطّؾؿو مبقده،موعـممّثي واظعصو

ٌّق م"…"بوبومايوجمبوبومحـقين،مبوبومو

ذاـقـــةاؾرواقةذاؾّث
ذاظشقخماٌكؿور،معـمأوالدمدقديمسؾلمبـمسؿر،مدّبوشيمبينمسؿرانادلصـدر:ذ

ماإليوحمسؾكم معـ موأطـر ،ٍّ مأرشىمؼبماي ماألخرل، مصؼولمشلذا مبّؾّؿق، طونمطبدم
مأصقوبفم مإظب مسود مثّؿ ممبّؽي، مغػلف موجد مدوسؿفو مأشؿضمسقـقؽ. مظف مصؼول ذقكف.

مكمؼعقد.ظقصّؾلماظػفرمععفؿ،مبعدعومبؼقامؼـؿظروغفمحّؿ
ٌّقممممممممممأغقغرمثغوصضمأظقظــلم م"صوصومايوجمصوصومو
ٌّقمممممممممممأغقغرمثغوصضمأظقظــلم مصوصومايوجمصوصومو
مْؼروحمأذؼزورمعـّؽيممممممممممماثـرجقاماذؼؿــقظــلم
مم

م"صوصومايوجمصوصومحـقينمممممماغقغرمثغوصضمأظــقظل
مـقظلروحغمأذزوركمعّؽـيمممممممممماثـرجقامأذؼؿــ

ٌّــقمممممممممماؼراذمإزدشـمسّؿــولم ماذػوحلمظػوصومو
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مأثـرجقامأذؼؿـــقّظل روحغمأذزوركمعّؽيمممممممممم
ماصبّفقؼـماغػقظــوسم صوصومايوجمصوصومحـقــلممممم
مؼّؼقؿمايىمؼّلعظـوسم  عقعلمؼغؾلموّصـــرمممممممممم

ذترمجةذاؾّشعرذإىلذاؾعربّقة
مأؼـمشؾًمأّؼفوماظقظّلمبوبومايوج،مأّؼفومايـقنممممم
مدــؿظرهمحّؿكمؼظفر)ؼعقد(م       ذػؾًمظزؼورةمعّؽــيمممممم
ماألددماظّرابضمبعّؿـولم           زؼـيتمظؾوبوموٌـــّقمممم

مدــؿظرهمحّؿكمؼظفـر       ذػؾًمظزؼورةمعّؽــيمممممم
مؼومأزػورم"ثػقظــوس" بوبومايوج،مبوبومايـقنممممم

موبؼلمشؾورمرؾعفومؼعطسمم        مٌــمدؼطًماألوراقمممم

ذاؾؽـراؿةذاؾّثاـقة:ذؽراؿةذتػجريذؿـبعذ"تقزرزورت"ذ

م:ماظلّقد.مت.مسؿر)عـطؼيمحّبورة(ادلصـدر

"مطونموظّقومعـماألوظقوءماظّصويني،موتؾؽماظعنيمػقماظذيمصّفرػومبؼدرةماظّؾفماظعظقؿ.م

)حّبورة(مملمؼؽـمػـوكمأثرمظؼدمطونمخدؼؿماظشقخمبّؾّؿق،مثّؿمخرجمعؿعّؾدامؼبمػذهماٌـطؼي

تعؿرل،موطونمؼؿعّؾد،مملمؼؽـمظفمعوءمظقؿقّضل،مسـدعومؼرؼدمأنمؼصّؾل،مطونمؼذػىمإظبم

سـصرم"أوحّداد"،معلوصيمطقؾقعذلمأوماثـني،موطونمطّؾموضًمصالهمسؾقفمأنمؼؼطعمتؾؽم

مب موتلّؿك ماآلن ميّد متزال معو مصكرة، مصقق مؼصّؾل مطون ماٌلوصي. ماظّصالة"مـ "حفرة

م مذقكف،معقجقدة مإظب مذػى مبعد موعـ ماظعـصر. معـ مبوظؼرب متقغقالدني" م"الال مبؼوم

صللظفمسـمأحقاظف،مصرّدمبوبومايوجمبلّغفمخبرل،مظؽـّينمأذؽقمعـمعشؽؾي،مصوٌلوصيمؼبم

مأخدلهم مبوظّلؾى. مسؾقف مرّد معوء، معصدر مأعوعؽ مؼقجد مأال مبّؾّؿق مظف مضول مبعقدة. اظّؾقؾ

اظعصومععؽ،مواضربمبفومأيمعؽونمترؼد،م"بّؾّؿق"مبوظّذػوبمضربمعلؽـف،موخذمػذهم

مظقسم مصضربماظّصكقر، ماظعني، مػذه مإظب مايوج" م"بوبو مأتك معـؽ. مضرؼؾو ماٌوء وؼؽقن

م"سنيم موتدسك ماًرؼػ، موؼب ماظّشؿوء مؼب ماظّصقػ، مؼب متلقؾ مواآلن ترابو،

متزرزورت")اظعنيماٌؿدصّؼي،مشزؼرةماٌقوه(.
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ذحؽـاقاتذاؾّتؿافيذاألدطوري

مؼؿقّدثمرذ معو مأحداثمطـرلا موسوؼـقا مذوػدوا مايؽوؼوتمواألدوررلمسؾكمأّغفؿ واة
معـقاشلوم مسؾك مؼؿشّؽؾ ماظيت ماظّصقرة مدقى مظقلً مواظيت ماًقول، موحل معـ تؾدو،
ماظعؼوبمواىزاء،مٌـمطبوظػماألواعرم ماظّؿؿوػلمحقلمضقؿ مػذا مؼدور اٌكقولماظشعيب.

ماألوظبموؼـؿفؽماٌعوؼرل.

ذّحار"اؾتؿافيذاألّولذيفذأدطورةذ"جّديذاؾب

ؼبمايؽوؼوتمحقلمػذهماظشكصّقي،مؼؼقلماظّرواة،مبنعبوع،مأّنم"جّدػؿ"مضدمضول:م
مذّرم مؼب موضع مواًداع مبويقؾي معلؽفو معـ م)طوف( مجؾؾ مسؾكمحوّصي أوالديمطشفرة
أسؿوظف)والديمذفرةمطوفماظّؾلمذّدمصقفومبويقؾيمحوف(.مظؼدمدسومظـومجّدغومبوًرلم

مإّبونماظـّ مأّيمعؽروه مملمؼصؾـو ماالحؿالل.موملمشلذا مضّد مبوظّرشؿمعـمضراوةمعؼووعؿـو قرة
)طقؿؾماظؾـوتمخورجممتلّفؾمأّيمحوظيمخؾؾممبـطؼؿـومعـمذلغفومأنمتللءمإظبمزلعؿـو

ماظّزواج،مأومأّيمعؽروهمآخر(مظلـومصؼراءموالمأشـقوءماظلذل،ماظؽػوفمواظعػوف.م

ذاؾّصورةذاؾّثاـقةذؾؾتؿافي

ؿؾػماٌـورؼ،ماجملوورةمظؾّقورة،موطؿوموردمصقؿومؼؿعّؾؼمبظوػرةماٌصوػراتمبنيمزبم
ذظؽمؼبماألدطقرة،موؼبماىزؼؽوتماٌؿعّؾؼيمبؽـّوئـم"جديماظؾّقور"،ممّتمادؿـؿوجمعؼقظؿفم

مبعدي،مميّدونمدؾوئؽماظذػى )أيمؼزّوجقنمبـوتفـمصوئؼوتمماظّشفرلة:م"أوالديمصقؿو
مؾقاماظدبوؼؽ(.اظقصػ(موؼؿزّوجقنمبصػوئحمايدؼد"م)والديمميّدواماظلؾوؼؽمواصبق

ـّ،موتدخؾمأخرؼوتمظقلـمؼبم معـطؼؿف مخورج مبـوتمحّبورة متؿزّوج ماظّلوسي، ويّد
ماظزواجم مسودة مترك مغؿقفي مسؾك ماظّؿلطقد مطون مػـو مأي ماظزواجّقي. ماظؿؾودالت علؿقى

ماظّداخؾل،موادؿؾداظفمبـؿطماظّزواجماًورجل.
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ذاؾّتؿافيذبأدطورةذ"بّؾّؿو"

كماظشقخم"بّؾّؿق"مخؾػف،مبعدمماالضذلابمعـفمػقمعـمإحدىمأطدلماظـّقاحلماظيتمغفذ
سودةمسدممظؾسماجملقػراتماظذػؾّقي،مصالمصبىمسؾكمبـوتفمظؾسمايؾّلماظذػؾّقيمسؾكم
محرعوتمأرضف،موسؾكمأبـوئفمأنمالمؼشذلوامظزوجوتفؿمػذهمايؾّلمأبدا،مصدسومسؾكمعـ

ظذػىمعـم)اظّؾلمّدؼرمامتضعمعـمبـوتف،مأنمتذػىمأيممتقت،مأومضبدثمشلومعؽروه
مبـوتلمتذػى(.

مصقرةماظّؿؿوػلماألوظــك)رواؼيمأوظب(
م:ماظلّقدةمصورؿي،متوظيموضين،ماألخضرّؼي.ادلصدر

معـم ماعرأة محضرت مسـدعو مذكصّقو، مأغو مصقفو، محوضرة مطـً مايودثي "ػذه
اظعوصؿي،ميضرةمًقانمبؼّؾيم"بّؾّؿق"،محوّجيمبؽؾمعوممتؾؽمعـمحؾّلمذػؾّقي،موبقـؿوم

اظّدار،مملمغدرمعومظذيمحدث،مإذمبصكرةمطؾرلةمتفؾطمعـماىؾؾممسبـمجوظلوتمبػـوء
اٌؼوبؾمظذظؽماظػـوء،مصقبمتؾؽماٌرأةمعؾوذرة،مصفرعماىؿقعمسبقػومصقجدوػومشورضيم
مأذغقفوم معـ مصؿفو، معـ ماظّدعوء مسؾكمعلؿقىماظّرأس،مدبرج مبؾقغي ؼبمدعوئفو،مجروح

ءمشلؾمبوظّدم،مصوحضرواموحؾؼمأذغقفومأغبرمدعو،موذراسقفومعؽونماألدوور،مطّؾمذل
م"اٌؼرعون" موغؾوت مواظؽقؾ ماظّرأس، مجراح مبف مؼضّؿدون موبدأوا أخذوػوم…اظنّب

مأخدلوغوم مسودوا موضًماظعشوء،موسـدعو ظؾؿلؿشػكموطـومسبـمؼبماغؿظورماألخؾور،ميّد
م.بلّغفومؼبمشقؾقبي،مؼبماإلغعوش،موسـدموضًمصالةماظػفرمأتوغومخدلموصوتفو"

ماظرواؼــيماظـوغقـي
م:ماظلقدةم"بوؼي"معـطؼيم"تقٌقت"مبينمسؿرانصـدرادل

متؼقلمػذهماظّراوؼي:
"أرادتماعرأةمأنمهضرمزؼورةم"بّؾّؿق"موأخدلتمزوجفومبذظؽ،مضوئؾيمبلّغفومذاػؾيم

ماظّزوجمرصضمذظؽمواضذلحمسؾقفومأّغفم ـّ المربوظيمألّنمطّؾمجرلاغفومدقفمؼذػؾقن،مظؽ

وأضلؿًمظفمبلّغفومدؿذػىمععممدقلخذػومبعدمخروجفمعـماظعؿؾمعلوءا،مصؼوعًمػل

متؾؽ،م مغّػذتمرشؾؿفو معو مإذا مظـمتدخؾماظّدار مبلّغفو مبدوره، مػق جرلاغفو،مصلضلؿمشلو

وذػؾًمدوغف.مذػؾًموضوعًمبطؼقسماظزؼورةماظقاجؾيمحقلماظضرؼح،موسـدعومصعدتم

)عؽونمتقاجدمأعؽـيمواجؾيماظزؼورة،معـؾممإظبمصقق،مصققماظؼّؾيمرصؼيمعبفقرمغلوءمشػرل
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ٌـوداةمسؾكماظغوئى،مايفرةمايؿراء،موعؽونماألصعكماٌلكقري(متدحرجًمحفرةما

موبدأم ماٌـقدر، مؼب مواصؾًمعلؾؽفو مثّؿ مرضؾؿفو، مؼب موأصوبؿفو متؾؽماٌرأة مسؾك صكرة

فومتلؾحمؼبمبرطيمغاظـّلوءمؼبماىريموراءػومٌعرصيمحوظؿفو،موسـدعوموصقشلـمإظقفوموجد

مة."دعوء،مصلخذغفومإظبمبقًمزوجفومجـّيمػوعد

ذصورةذاؾّتؿــافيذاؾثاـقةذ

م)توظيموضين،ماألخضرّؼي( :ماظلّقدةمصورؿيادلصـدر

مػذهم مغقردموربي ماألصػر، محّؿكماظّؾقن مإظبمهرؼؿ ماظّذػى، ؼؿعّدىمعـعموهرؼؿ

ماظلّقدة،متؼقل:

"ؼبمعّرةمعـماٌّراتمظؾلًمصلؿوغومأصػرماظّؾقن،مصؼطمعّدةمؼقعني،مصلخذوامابينمألداءم

ملمتؽـمػذهماظػؽرةمعقجقدة،مابؿدسقػومؼبمابين،مملمأطـمضدمارتدؼًمماًدعيماظقرـّقي،

ذظؽماظػلؿونموصؾًمورضيماالدؿدسوء،موّدسؿفمإظبمروؼؾيمعرتدؼيمذظؽماظـّقب،موسـدعوم

مظلمأّيم مالمتشذلوا مبوظّؾفمسؾقؽؿ رجعًماظؾقًمطـًمضدمطرػًماظػلؿون،موضؾًمشلؿ

م.عقع،مالمحوجيمظلمبفو"ذلءمأصػر،مملمأنحمؼبمذظؽ،موإنمطـًمأرتدؼفومبوظّد

ذصورةذاؾّتؿافيذاؾثاؾثة

متقاصؾمغػسماظراوؼي،مضقشلو:

"ػـوكمعـمؼؾؾسماألظؾليمذاتماظّؾقنماألصػر،مظؽـمطّؾمواحدمعـمػمالءمالمؼـقدرم

عؾوذرةمعـم"بّؾّؿق"مأّعومأغومصؿرتؾطيمبف)بّؾّؿق(مبلذّدماالرتؾوط:مأػؾمواظدتلمعـم"بّؾّؿق"،م

مواظد مبّؾّؿق"، م"والد معـ مؼبمزوجل مايّؼ مظل مظقس مجّدتل، مأػؾ م"والدبّؾّؿق"، معـ ي

م."االضذلابمعـمأّيمذلءمأصػر،مملمؼصّرحقامظلمبذظؽ

سشراتمايقادثميؼًمبفذهماٌرأةمجّراءمظؾلفومعّرةمظـقب،موعّرةمأخرىمًومتم

ممسبودّل،ممّمومانّرمسـفمإصوبيمصؾذاتمأطؾودػومحبقادثمعمٌي.
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ذؽمذاألتراكادمذاألدطـورة:ذدقديذعؾىذبنذمحدذوحا

ماظّشقخمبقزّؼون)وطقؾمضّؾيمأوالدمبقعرداس(مادلصــــدر:
مأصؾماظؽراعوتموأصؾمتؼلقؿماظّلؾطيماظرعزّؼيمربقعـةذاألدطورة:

)إظبمدقديمسؾلمبـمغبد(مظقطؾؾقامعـفماظعؾػمًققشلؿ،مم"أتكمجقشماألتراكمإظقف

معؾ مإظب مهّقل ماظشعرل مغبؾقا مصعـدعو ماظّشعرل، مأسطقػؿ مأعوعؽؿ مشلؿ متشلمصؼول ممل ح،

اًققلمأنمتلطؾف،مصؼوظقامظفمظؼدمأسطقؿـوماٌؾح،مصرّدمسؾقفؿمظؼدمعؾؽؿؿمذظؽمبلؼدؼؽؿ،معوم

محونموضًماظّصالة مثّؿ مصطؾىممسلوغلمأصعؾمظؽؿ. مظؾّصالة( مؼلؾؼفؿ )واألتراكمالمأحد

ؼبمإغوءماظّشقخ،مصلسطقهماإلغوء،مصؿقّضلمػقموجـده،مصؿغّقروامماظؾويمعـمجـدهمأنمؼؿقّضل

مؼطؾؾقنمؼبماظّلؿوحمواظعػقمواظّشػوسي،مموهّقظقا مبدأوا إظبمخـٌ،مأيمدبـّـقا.موعـمثّؿ

موأضػؾقام ماظّظفر، مصالة موأطؿؾقا ماظطؾقعّقي، محوظؿفؿ مإظب موسودوا ماٌوء موأسطوػؿ صؼوم

مراجعني.

ؼبمؼقممعـماألّؼوممأردؾمظفماظّلؾطونمردقال،مؼطؾىمعـماظّشقخماٌـقلمأعوعف،مصلّرجم

مبوظّذػوبمص لرادتمعبوسؿفمعراصؼؿفمخقصومسؾقفمعـمبطشماظّلؾطون،مصؾؿمحصوغف،موػّؿ

ؼشلمصؼولمشلؿ،مإنمطـًمصوؼبماظؼؾىمزبؾصومظّؾف،موسؾكمصقابمدلذػىموأرجعمدوٌوم

موصؾمإظبم مسـدعو مؼؿؾعين. مأنمالمأسقد،موالمأحد مأرجق موإنمطـًمسؾكمخطل شومنو،

أرؼدكمأنمتؾؼكمسؾكمماظؾويمضوممػذاماألخرلمعـمطردّقفمربّققوماظّشقخ،مصرّدمسؾقفماظّشقخ

طردّقؽ،موظؽـمسؾقؽمأنمهؽؿمبشرعماظّؾف.مضولماظؾويمظؾّشقخمأخرجمواغظرمسؾكمعدىم

مزّلقًم مشلذا معقؾ، معؼدار ماظؾقر معـ موظؽ معؾؽؽ، مػل ماألرض متؾؽ مطّؾ بصرك

مبوظؼؿحم مربّؿؾني مظؾزاوؼي مؼلتقن ماألتراك مأصؾح مثّؿ موعـ ماالدؿ. مبذظؽ "بقعرداس"

م.مأنمجوءتماظـّقرة،ماظيتمأبطؾًمطّؾمذلء"واظّشعرل،موؼؼرأونماظؼرآن،مإظب

مؼقاصؾماظّراويمرواؼؿف:

"سـدعومضدعقامإظبماٌـطؼيمطوغقامؼبمدؾعي،معـفؿمعـمطونمؼذطرمسـدماظؾقر،مذظؽمػقم

مأغًم ماذػى مسؾل مؼو مظقظده: ماظقاظد مضول ماظزاوؼي(. ماالبـ)عؼّر مػق مػـو مواظذي األب،

)اىؾؾ(موأغومحورسماظؾقر،مرّدمظؾفؾؾ،موأغومأبؼكم"أذّد"ماظؾقر،مأغًمحورسماظدلم

اذػىمصنّنمبرػوغؽمشؾىمم: اظقظد:مأغومعوزظًمصغرلامطقػمأذػىمإظبمػـوك؟مرّدماألب

مبرػوغل.مطونماىّدمدقديمضبقكمؼبم"اظدػقس"مؼبم"تقفاّلبني".
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ذأدـارريذؿـطؼةذاؾؽافذخلضر

مأدطقرةم"اظّصوقماحملشقعي"مو"جّقيمعلؾقتق"ادمذاألدطورة:ذ
معـطؼيماظؽوفمًضر،مدائرةمسنيمبقدقػ،مو.اٌدّؼي:ماؾتؿوؼعذاجلغرايف

م.ربّؿدماٌفديمبـمعصطػك،مصرضيمػّفوعيمادلصدر:
ذأدطقرةمادؿؼرارموأصؾربقعةذاألدطورة:ذ

تعؿدلمعـطؼيماظؽوفمًضرمعزصبومعـمصرق،متـضقيمهًمسرشمواحد،محلىم
مصرضيمخطوبمأصؾمزبؿؾػمسـماألخرى.م مظؽّؾ مسالن" مسرشم"أوالد اظّرواؼوت،موػق

م"تعزؼزة"مؼػ م"ػّفوعي" مػل: ماظػرق مذبؿقسي ماالدؿؼرار، مضؾؾ مبدواتفؿ محبقوة ؿكرون
م"اوالدمعقدك"،"والدمسؾدماظّؾف"م"والدمدومل"م"والدمضبقك"م"والدمسؾدماظّؾف".

مبودؿ:م ماٌلّؿوة مػّفوعي" مأصؾ مأدطقرة مػل ماٌؿداوظي، ماألصؾ مأدوررل مبني عـ
ملماظّراوي:"أدطقرةمجّقيمعلؾقتق"مأوم"اظّصوقماحملشقعي"،مؼؼق

مػذهم معـ ماعرأة مظقلخذوا مأذكوصمآخرؼـ، مدؾعي مرصؼي مظقال، ماٌـطؼي مجّدغو "جوء
تقجدمػـوكمماٌـطؼي)عـمػـو(،مظقؿزّوجقامبفو!مسـدعوموصؾقامإظبمعؽونمبنيمسوعرموسؿر

مػّؿًم مضرار،مطؾرلة،موػؿمرصؼيماٌرأةماظيتمطوغًمصققمغوضي،مبقـؿو "ضؾؿي"،مظقسمشلو
تؾؽماظؼؾؿيماظعؿالضيمدؼطًمودؼطًمععفوماظعروس،مابؿؾعؿفؿوماظـّوضيمبشربماٌوءمعـم

مب متلّؿكمتؾؽماظؼؾؿي ماظـّوضيمشلذا مدقىمبعرة م"اظؼؾؿي"،موملمؼظفرمذلء مبعرة"مـ "ضؾؿي
معوذام مأرضـو مإظب مرجعـو مإن مسبـ مصؼوظقا ماحملشقعي، ماظّصوق مؼؼولمشلؿ ماظلؾعي وػمالء

)صّؽقػوشلؿ(.ممػقامشلؿماعرأةسلوغومغؼقل،ماظؽّؾمدقلكرمعـّومودقؼقظقنمدؾعيمرجولمخط
بؼقامبوٌـطؼي،مأحدػؿمشودرمإظبم"بينمؼعؼقب"موآخرمإظبم"بينمجعد"،موآخرمإظبم"جؾؾم

ماظّؾقحمبؼصرماظؾكوري"موجّدغومبؼلمػـو.
مصلضومم مطـقػي، مشوبي مسـ ماألخرلمسؾورة مػذا مطون مبوظؽوفمًضر، مبؼلمػـو سـدعو

مطو ماظّدغداغل" مذكصمؼدسكم"عقح مبفو مؼقجد موطون مسوزبؿصقفو، مبـؿون .مونغًمظدؼف
مػق ماظّرجؾم-)اىّدموطون مضوم ماظّرجؾ، مظذظؽ ماحملورؼٌ موؼؽلر مظقال مطبرج األصؾ(

مؼطؾىمعـماظذيمؼؼقممبؿؾؽماظػعؾيمأنمضبضر،موأنمؼطؾىمعوم اظضقّقيموطّؾػمعـودؼو
مػقؽؿف،م معـ مصزع م"اظّدغداغل" مرآه موسـدعو مظقال، مأتكمإظقف مرؾؾفمذبوبو. مودقؽقن ذوء

أعؿور.مدلظفماظّدغداغلمسـمميبطقظفماظعؿالقماظذيمضدمؼصؾمإظبمػبلصقجدهمؼبماظؾقًم
رؾؾف،مرّدمسؾقفمظؼدمزلعًماٌـوديمصؿوذامضؾً:مضولمظفمظؼدمعـمطونمؼؽلرمربورؼـلم
مبـؿونم مسـدك مضوئال، مسؾقف مصرّد مذوء، ممبو مأطوصؽف موأغو مصؼط مبذظؽ مصؾقعذلف مآعـ ػق

                                                 
ماىؾػي،مم7 ماووه ماظؾرلؼـ مررؼؼ مسؾك ماظقظقني، مػذؼـ مأضرحي ماظؼؾوبماظيتمتلوي مسؾك مؼطؾؼ مادؿ موسؿر سوعر

 .وطراعوتمػمالءمععروصيمظدىماظؽؾرلمواظصغرل
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طبؿورمبقـفؿومعـمتروضف،مضولمأسطينمإحداػؿو،مأخرجماظّدغداغلمابـؿقفمورؾىمعـفمأنم
ظفمأرؼدمػذه،متزّوجفوموبـكمبقؿف،موعؾؽموانىمػـو،مػذامػقمجدغوماٌلؾقت،مبؼقـوم
ػـوموعؾؽـو.مجّدغومعـماظلوضقيمايؿراءموبؼقـوموالدمسالن،مثّؿمتقّزسـومصرضومصرضو،مهًم
"متلؿّقوتمزبؿؾػي:مػّفوعي،متعزؼزة،موالدمدومل،موالدمعقدك.مسبـمعـم"أوالدمغوؼؾ

مأحرار.

ذأدطـــورةذدقــديذعاؿـر

م:مايـوجماظّطوػــرادلصــدر
م:مسنيمبقدقػادلؽــان
م:ماظعربّقيماظعوعّقياؾّؾغة

معوبنيم ماظعقاعر ماظؼؾوئؾ،مؼقجد معـمذرذولمحؿكمبالد مدؾطونمدقديمسوعر "ميؿّد
م."عدؼـيمدّظسموبرجمعـوؼؾمؼبمعـطؼيمتلّؿكم"بغؾّقي"،مؼقجدمحقاظلمعوئيمبقًمسقاعر

الدمدقديمسوعرماظشراضيموأالدمدقديمسوعرماظغرابي،معـمبنيماظشراضيمندمؼقجدمأو
ماظغرابيمصؿـفؿمم)أوالدمرابح(مواظصقادق،مايلقـوت،ماظروابح واظعراؼؾقيمواظؾقاظل.مأّعو

مواًؿليم مشرابي مػبلي مصرق، مسشر مػؿ موشرلػؿ، معـصقر موالد ماظرغبون مسؾد والد
موأبمواحد، مواحدة مأم معـ مػمالء ماظؾلمؼػرقمماظؾوضنيمذراضي. م" ؼؼقلمدقديمسوعر:

م.بقـوتـومميقتمؼبمذفر"

ذدقديذعاؿرذوأصلذجبلذ"ؽـافذاؾؾحم"

ماظرواؼيماألوظب:
"طونمرؾؾيمدقديمسوعرمؼرسقنمعـمػـوك،موأتقامظعفقلمدقديمدعقد،ماظذؼـمطوغقام

ؼرسقنمبـػسماٌؽون،مصذحبقػؿموسؾؼقػؿمبوظؽوف.مأتكمدقديمدعقد،مؼبمحوظيمؼرثكم

مسو مدقدي مصقجد مبػعؾيمشلو مصلخدله متؾؽ محوظؿف مدؾى مسـ ماألخرل مػذا مصللظف عر،

مذقفمذّدم مضوئال:م" مأنمؼـوديمسؾكماظؾقؿ،موأعره رؾؾؿف،مصطؾىمعـمدقديمدعقد

عوصقؽموتدّلممظّقو"مطونمدقديمدعقدمعؿففومسبقماظؼؾؾي،مثّؿمشّقرموجفؿفمسبقمدقديم

مسوعر،مصؽوغًمطؾمغظرةمبعفؾم)طّؾمخزرةمبقطـرؼػ(.
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ماظـرواؼيماظـوغقي
مملم موآخرون مبوٌؽون، مصلسفؾقا مػـوك، مظؾدرادي مذػؾقا مسوعر مدقدي مأوالد مأّن "

ؼرؼدواماظعؾؿمبؾمذػؾقامضصدماظؾفقمواظؾعىموأثروامؼبمروظيبماظعؾؿموأشروػؿ،مصعؾؿمدقديم

سوعرمبذظؽمصدسومسؾقفؿمصؼول:م"مؼومطوفمذّدمعومصقؽ"مصلؼطمعـفؿماٌلؿفذلونموػؾؽقام

م"طوفماظؾقؿ".ـمظؽمزللماىؾؾمبوبؼلماآلخرونمسؾكمضقدمايقوة،مظذ

ذدقــديذعاؿرذوفّجــاؿة

ذ ضدممدقديمسوعرمعـماظغرب،موظقسمعـمػـو،مصعـدمذبقؽفموجدماعراةم"بوغقي"م"

سؾكمأوالدػوموؼؼولمشلومػّفوعي،مصؾؼلمسـدػومبوظؾـقي،مظؽـفمملمؼؿقّؿؾمبرودةماٌؽون،م

م مبوظعفؾ، مظل معدؼـي مأغً مشلو مصؼول مشلّفوعي". ماظؾـقي م"خّؾق مدـيمصؼول موطؾ ظذظؽ

ضبضرمرجولمصرضيمػفوعيماظعفؾماظذيمؼـػردونمبذحبفمورؾكفموتقزؼعميؿفمسـدم

مضؾوبمدقديمسوعر."

ذؽــراؿـاتذدقـديذعــاؿـر

وعـمطراعوتفمإدؼوطمروئراتماالدؿعؿورماظػرغللماظيتمجوءتمظؿفدؼؿماظؼؾوب،موػذهم

ؼؾوبمخرجمشلوماظقاضعيمحضرغومصقفوموبرؤؼيماظعني،مصعـدعومجوءتماظطقورةمظؿضربماظ

روئرانمغبالػومبعقدامسـماظؼؾوبموصفراػومبعقدا،مصؽوغًمؼبمتؾؽماظػذلةماظغؾؾيمىقشم

اظؿقرؼرمصؼوعًمصرغلومتـؿؼؿمعـماظلؽونموعـماظؼؾوبموطونمأنماغفزعًمؼبمذظؽماظققمم

محرطل،مظؼدمدذلػوماهللمواظشقخ."م24حقٌمعوتمحقاظلم

مشوسـر:ػـوكمأبقوتمذعرّؼيمدبؿزلماظقاضعي،محقٌمؼؼقلماظ

مداروامخصؾــيممممموػوظطقورةمجوتمتفدمموطرماظلوداتمسوعرموسؿـرمؼومبّلم

ماضربفومسوعرمضربيمعرخقيموروحًمصىمحبرماظصقــرامواظػــــــالة



ذؼاؿوسذاألدارريذاجلزائرقة

 

 120 

ذحؽـاقةذ"رؿةذخّضـار"

م:ماظلقدةماظؼرذقيادلصدر
م:مأوالدمبراػؿ،مراسماظقاد،مبرجمبقسرؼرؼٍادلؽان
م:ماظعربقيماظدارجياؾؾغة
ماًضرة،ممضوّظؽمدؾع" مؼـققا مؼروحقا مضوظؾ مبـًماظراسل، معـفؿ ماظلوبعي بـوت،

مهقدقام مساله مضوظؿؾفؿ مصوبقػو مطل ماٌكؾقضي، مػذؼؽ مؼصقؾقا ماًضرة مذؼؽ اعؾعد
مأغومسّؿؿؽؿمضركمأغّعؿؾؽؿ،م آبـوتل،مضوظقشلومراغومراضبنيماّغّققاماًضرة،مضوظؿؾفؿمأّؼو

مبعدؼـمشلقن مسؿؿؽؿ، مأغو مضوظؿؾفؿ موػل مشقظي مدارك،ممػلمازلفو موّراػو مأسؿؿـو شلقن
أرواحقامأرواحقا،ممأعؾعدمواّلتمضطعؿفؿمسوظدّوار،مؼلّؿكمسودوامبعقد،مضوظؿؾفؿمػذؼؽم
اظلفرةماظؾلمتشقصقامصقفو،مػذؼؽمدارمسؿؿؽؿممّثي،ميؼقامظؼووامػذاكماظؼرؼيبمخّشًم

سمطونمالب…دوامأّضعدوامبـّقوتلمػـو،مغروحمغّديمخقطؿمسبّطقمصوىوععمؼؼراموانلّعأض
برغقديموداؼرمذوذقيمطربقش،مراحًمأّداتقمظؾلفرةمذؼؽمطالتق،مسؾؼًماظدلغقدي،م
مصالن،م موّراه مأّؼو ماظّرؼح، مؼذريمصقفو مطربقشمذؼؽموخاّلتماظدلغقدي دارتماظشوذقي
مطربقشمؼدّظكم موؼدغدنمؼبماظؼقرانمواظشوذقي مؼبماظّلفرة مضوسد مخقطؿ متشقصقا أرواحقا

موظطرافمؼديمصقفؿماظّرؼح.
راضبيمأسّؿؿـو،مراضبيمطوسلومانقىمظؾـوتلمظعشوموغّديمظؾفقؿيمتشربمأغًموّراكم

مورذؼًمذوكماظقذغنيمؼبماظؼؾؿي،مؼبماٌوم وانل،مّداتمػذؼؽماظؾفقؿيمسؼؾًمطالتفو

وخاّلتفؿ،ماغًمالهمعوجؾؿقشماظؾفقؿي،مؼقمؼومبـوتلمرحًمغشربفوموخّشًمؼبمودطم

اّؼووامتروحقامتشقصقػؿمراحقامماٌومعومخرجؿش،مشرضًمؼبماظقادمػذؼؽمطالػو،ماعؾعدؼـ

مالالم متوطؾؽؿ، ماظؼؾؿي مػل مدبّشقشمآبـوتل معو مظػقق، مػذوك ماظداّبي موذغني مشرل ظؼووا

مظقفومراغومضعقد،مضوظؿؾفؿمالال،مضوظؿؾفؿم موترضبقا،مضوظقا مترضدوا جوبؿفؿموجوتماّضعدوا

مت مراػو مسّؿؿؽؿ ماظدارمغبرا مصوظؾقؾمإالمظؼقؿقا ػّؼسمراهمضربماظّؾقؾموضركمطلمتـقضقا

ماّدؼرظؽؿم مّجل مطل مبوه مصوظدضقؼ متغربؾؾؽؿ مراػو مسؿؿؽؿ مبقضو ماظّدار مظؼقؿقا موال صوظؼؿؾ،

شدوةماظغدا،مأّؼومارضدوا.مطلمغوضقامظؼووػومضوسدةمتػؼسمصوظؼؿؾمبعدموالوامغوضقامزادوام

رضدوامظؼووػومتغربؾمصوظدضقؼ،متػّؼدمصوظعؾودمادّورمسؾكماظّؾلمتوطؾفوماظؾقظي،مػّقومواّلت،م

مشقظيمزادتمر مػذيمراػو ماّدؿعقا مضوظؿؾفؿ ضدت،مظؾـوتمػذوك،مغوضًمنؿيمخضور

عوذلمسؿؿـومصح،مبصحمػلمشقظيموغؿقعومضقظقشلومسّؿؿـومصح،مبّصحمحـومضركمغدؼروام
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ضوظؿؾفؿماغومحوذوطؿم…ؼبمبالؼلـومغرضدوػؿموغغطقػؿمطؿومشطوتـومعزودمعزودمغؿوعمصقف

متال معـنيمتؿالح معوظطرف، مراضدة موػل ماٌفراز متؾؼكماغدؼر معـنيمتؿالح ماظصقف، ضك

غوضًمتوطؾفؿمتالحًمظؾؿفرازمػذاكمضوظًمآهمداروػومبّقو،متالحًمظؾـًم…اظصقف

مبداؼينمعوظعقـنيم متؼقظؾفو مػل مظقداك، مذقؿي معـنيمغؾداكمؼو متؼقظؾفو اظّراسلمظؼوتفو

اظؾلمعومحؽؿقشمؼبمسقـنيمخّقوتفؿ،متؼقظؾفومعـنيمغؾداكمؼومذقؿيمظقداك،متؼقظؾفوم

معؾ مطالتفو،ماحؽؿقين مطؿؾؿفو معـني معـني مخّقوغفؿ، مؼّدؼـ محؽؿقش معو ماظّؾل قدؼـ

خرجًموؼـماّروحمتؿالحمتؿالح،مضوظؿؾقمآماظؼؿرمآمظؾـوتماظؾلمخرجقامعـمسـديموؼـم

راحقا،مآومضوظؾفومراحقامػوك،موريموري،مػلمتلؿعماظّصقتماّزؼدمتعّقط،موريم

ظقظقامػاللمؼوٌفّؾؾمؼوٌدّظؾمتؼقظقمآضؿرموؼـمسودوا،مؼؼقظؾفومروحلمروحل،مظؾـوتمؼؼق

اظغقظيموؼـمسودتمعـعـومعـفو،موػلمتؼقظقمواشمضوظقمؼؼقظؾفومعوضوظقامواظقمراػؿمؼؼقظقام

مادّورم مسودتمراػو موؼـ ماظغقظي مؼؼقظقظقا مظؾقاد ميؼقا ماعؾعد مسودتمبرك، موؼـ مضؿر ؼو

ظقامظؾقاد،متوطؾـومعـعـومعـفومػقعوميؼقامظؾقادموػقعومظؼووامايؿوظل،مؼوضؿرمآهمواشمغؼق

ضقظقظقاماػػًمؼووادماظعلؾمواظلّؽر،ماػػًمآوادماظعلؾمواظلؽر،ماظؽؾؿيماظـوظـيماػػًم

اظقادمػذاكمواظؽؾمخرجقا،ميؼًمػلمضوظًمواشمضوظقامظؾقادمضوظؾفومحوذوطؿماػػًم

(مػؽذامػلمتؼقلموػقؼزؼد،مػلمتؼقلموػقمؼزؼدموّجلمايؿؾيم2آوادماًرىمواىرى)

موتدؼف ماظـوظـي متوع مضوّظؽمسؾكمذػرمضووؼي مػذوكمظؾـوتماظػقؾي، ماجؾدميؼقا و،ماجؾد

اظقاد،معومطوؼـمصقفومشرلماظؼطمواظؼطمطودىماًقؾ،مضوظقظقامؼوضؿرمآهمواشمغؼقظقامظؾؼطم

ؼدرضـومعوظغقظيميؼًمظقـو،مضقظقظقامؼوظؾطؾماظؾلمعومؼشقصؽمذطرماعـعـومعوظغقظيمادّورم

مخّشقا،مي مػؽذا،مضوظؾفؿمخّشقا مؼومتوطؾـو،مضوظقظقا مظؾؼّط،مضوظقظقا ؼًمػلمواشمضوظقا

ػّدافموؼورّدافموؼومجوبدماظرّؼيمبنيمظؽؿوف،مػؽذامضوظؾفومػؽذا،مضوظؿؾقماظّشومؼومػّدافم

مبشرؼعيماظـيبمروحلمبعدؼينمثؾٌم مجوبدماظرواريمبنيمظؽؿوف،مضوظؾفو وؼورّدافموؼو

مبنيمطؿوصفومطالػو.مخشمظؾـو مرّؼؿفو تمظّؾلفؿمعّرات،ماظـوظـيمؼؾقحمزبؾؾقموصبؾدشلو

طقدؿقؿوت،مظّؾلفؿمبراغسمسطوػؿمزوصبوت،مسطوػؿماًقطماظؾلمؼدؼروهمسؾكمرادفؿ،م

ػقعومبداوامميشقاموػقمبدام…ذوذقيماظؽربقش،مظّؾلفؿموضوظؾفؿماتؽؾقامسؾكماظّؾف،مراحقا

اظلقوبماصبل،ماصبل،معشووامػذوكماًقؾمعشووامعشوواميؼقامٌقلماظغؾؿ،مضوظقظقام

ماىنب ماسطقـو مظغؾؿ معـفورمؼوعقل مضوظؾفؿ ماؼف مضؼـوه، مدـنيموعـنيمعو مراغو ماظغؾؿ متوع

ماصبل،م معـون مواىنب محقار مسؾك مغوضي معوحـًّ معطور معوصّؾً مخّضور صّدتمنؿي

ماظـعفيمعوجوبؿشمخروفموعومسّبقـوشماظّصقفمواىنبمعـنيماصبل.
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معغقؾؾي،م مراػو ماهللمشوظىمعوطوشمبّصحمراغلمغشقفماظدغقو مضوظؾفؿ مظّزعفؿ ظّزعفؿ،

امسؼؾقامٌقلماظؾؼريمؼوعقلماظؾؼرمضوظقظقاماسطقـومايؾقىمغشربقامتوعماظؾؼرة،مضوظؾفؿمزادو

عـفورمصدتمنؿيمخضورمعومصؾًمعطورمعوحـًمغوضيمسؾكمحقار،مؼعينمعووظدتشم

وعومصؾًمعطورموعـنيماصبقـو،مضوظقظقامبالكمضركمتقظد،مسودتماظـوضيمتزّوكموتؾّقًم

مغؿوسف مايؾقىمؼزّرق مظرضمتؾّقًمسود مصؾًمصّؾً،مؼب متصى، مواظـّّق موالدة مبال و

اظراجؾمادؿغربمػّؿوظيمنؿيمخّضور!مػذوامصردونمرّجوظيمخالوهممّثيموصّدوامعوجووام

ؼؾقؼقامظؾدارمظعودتمايؿوظلمواظؾلماّداتقامايؿؾيمعشومواظّؾلمعـعمجو،ميؼقامشلذؼؽم

ٌّقماظدارمتوعممّيوػوموبوبوػو،مآدّقدمخّششـومسؾكمخوررماهلل،مضوظؾفؿمدؿـّو وا،محؾلقمراحم

مبرداغني،مضوظؿؾقم مصردونموػويمظؾلؿفؿموػويموصوؼؿفؿ،مخششـو مػوممجووا مّعو ضوظؾفو

خّششفؿ،مخشقامػقعومخشقامػلمرسوتمظؼوتماظلفودةماظؾلمتصؾلمسؾقفومسرصؿفومؼبم

مدؾقغم مدؾغقا ماٌو، مجوبؾفؿ ماظقضق، مغلؾغقا مآوظقديمغصّؾققا معقفو مػوتؾـو مبوبوػو، دار

م مػل موضعدوا موػقماظرجول متلؾغ مػل مصؾعفو، مؼب ماًومت مظؼو موػق مػؽذا سودتماّدؼر

منؿيم متوع مخومت مداؼر مراه مجوغو ماظّؾل ماظّراجؾ مػوذ مّعو مّعو مصبري مراح موعـفو ؼراسل

خّضور،معوطاّلهمآوظقدي،مضوظؿؾقمخّؾلمؼؼعدوا،مػقعومصاّلواموسؾؼقامزوصبوتموضوسدؼـ،م

مبقؽؿمدبزرمؼبماظصؾعمضوظؿؾقمواظ معرحؾو ماظّشؽموضقؾيمتوعموراحًمػلمضربقا ّؾغرلمصقفو

مايؾسم مغؼقظقا مطؿو مدارشلو مواّلسؿؾفو مضؿؾفو ماظّؾل معوظراجؾ معوش مذق مخّضور نؿي

موسبوشلوماًومتمودارومؼبمصؾعقمسؾقفومراػومتصىماظـقموػوممجووامبرداغني.
م مضربقا،ماػالمبقؽؿ ماظعشقة ماظّشقخمبوبوػو مضققفماظـيبمبجو مراطؿ وظضققفمضوظؾفؿ

م،مضعدوامتعّشوواموذوطبقامصققمظقرو،مصققمظقرومجؾدوامسؾكمنؿيمسؾقفماظصالةمواظلال
مػويمطػوهمررؼؼفو،موانمراحًماظدغقومجوغومجػوفم خضورمضوظؾفؿمػويمطػوهمررؼؼفو
غشػًمايوظي،معووظدتمغعفي،مضوظؾفؿمراػومصّؾًماظـقمؼبموجقػؽؿ،مضوظقمآبينمراغلم

معـ ماًومت ماغًمػوذ مضوظق ماًرل، مدقال مضوظق مغلوظؽ مآذقخمغدّور ماله مضوظق نيمجوك،
طوسلومسرصًمصقف،مضوظقمتؼقلمسرصؿقمغؿوعمنؿيمخضورموػلمتالحًمؼبمرضؾؿقمضوظؿؾقم
آبوبومأغومبـؿؽموػلمالبليمراجؾمضوظؾفومعوطشمعـفو،مضوظؿؾقمأغومبـؿؽ،محؽمػوكمسؾكم
مؼؽؾؿقام مسودوا ماظػردون موػذوك مؼلّرخ ماظعرودوتمواظؾورود مداروا مبـؿق، مظؼوػو صدرػو

ػذوكماجريماجري،مبؼوتمبـًماظراسلمجوماظراسلمعلؽنيموراػلماظطػؾيمصوظؾورودمو
ماظغقظي،موؼـمطـؿقا،مػويماظطرؼؼمػويماظطرؼؼ،موّراهم مطالتفو ماظطػؾيمخؾقـوػو ضوظقظقا
مررؼؼم محؽؿـو مواحـو ماظطرؼؼ محؽؿقا مػقعو محؾؿش، مػلمعو مضؾـوشلو ماحـو اظطػؾمطػوه

مممم.وسوظـيبمصالتماألدــوررلمتورضّقـي
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ذذذ""ممّؾــنذواؾقــاسأدطـورةذ

ذ،Algerذ،HANNOTEAU. A. : Essai de grammaire de langue tamachekادلصدر:

ذ.Carbonnel،ذ1896

م:ماألػؼورمواآلزجرادلؽـان
م:ماظػرغلقيمومتوػؼاؾؾغة

ماظرواؼــيماألوظب

ماظذلعبيمإظبماظعربّقي:معرؼؿمبقزؼد
مظ مطون مـ مذطر معقظقدا متؾد مأن موطوغًممبفّرد مأخً، مطوغًماألعقرم"ممّؾـ" ؼؼؿؾف،

وريمسؾكمتؾؽماظقترلةمإظبمأنمجوءماظققمماظذيموظدتماألخًمععمخودعؿفو،مؼبمآنم
ماألخرلة.مجوءم مبـمػذه موأخذتمػلمبدورػو مظؾعؾدة واحد،مأسطًمأخًمممّؾـمابـفو
ممّؾـ،موجدماظّطػؾموضؿؾف،موبؼلمبـمايّرةمسـدماظعؾدة،مصؽدلمواصؾحمرجالموطونمازلفم

ماظقوس.
ةمطونمممّؾـمؼرؼدمادؿدراجفمظقؼؿؾف،مظؽـماظقوسمطونمأطـرمحقؾيمعـف،مؼبمطّؾمعّرم

مسطشونم معـماألّؼوم،مطونماظقوسمجّد مؼبمؼقم ماظؼوتؾي. وملمميّؽـفمعـمهؼقؼمعشورؼعف
ماألخرلمؼعؾؿمعؽونموجقدماٌوءمبوىؾؾ،مظؽـّفمملمؼردم وذػىمصقجدمممّؾـ،موطونمػذا

ماأل مآثور مالمضبػظ مأجرد ماىؾؾ مطون مبف. مرصؼيمإخؾوره مؼذػىمظقال مممّؾـ موطون ضدام.
سؾقدهمظرلويماظؼطقع،موؼعقدمظقالمبقـؿوماظؽؾمغقوم.مأخذماظقوسمغعولماظعؾقدمودػـفوم
ماٌقاظلمتؿّؾعماآلثور،ماظيتمطوغًممبفّردمأنمتالعسماىؾؾمتذلكم بوظّشقؿ.موؼبماظققم

عف،موؼبماظقضًمآثورماظّدػقن،مومتّؽـمبذظؽمعـماظقصقلمإظبماٌوء.مصؽونمممّؾـمضدمرآهموتؾ
مااظقوسمسؾكماٌوءمظقشربمٌحمصقرةمممّؾـمعـعؽليمسؾكماٌوءمذوػرامدقػفم اظذيمرلرل

مراشؾومؼبمأنمؼضربفمسؾكمضػوه،مصؼػزماظقوسمإظبماىفيماألخرىموػرب.
وسودمممّؾـمإظبمخقؿؿف.مؼبمؼقممعـماألّؼوممذػىمإظبموادىموحوولمبقادطيمأرجؾمم

م مظـقوق مآثور مؼضع مأن معبولمحققاغوتمعّقؿي مثالثي مآثور مطذظؽ مووضع موغبرل، وعوسز
معلـّي،مأحدػومأسقرمواآلخرمأجربمواظـوظٌمأبذل)عؼطقعماظذغى(،مودخؾمإظبمبقؿف.

وؼبماظققمماٌقاظلمضولمالظقوس:م"إذػىموتؼّصلمأخؾورماظقاديمػـوك،مودؿؼقلمظـومم
ذامعوذاموجدتمػـوك؟"مذػىماظقوسمظرؤؼيماظقادي،موسـدعومسود،مضولمظفماممّؾـ:م"مإ
ػؾمزرتماظقادي؟مأجوبماظقوسمب:م"غعؿمظؼدمزرتف"مو"عوذامؼقجدمبف؟مػؾمأسفؾؿؽم

ماظؾالدمغعؿمأممال؟
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معبولم موثالثي معّقؿي، محققاغوت مأضدام مآثور مدقى مبفو مالؼقجد مظؽـ مأسفؾؿين "
ػرعي،مبقـفومواحدمأسقرمواظـوغلمأجربمواظـوظٌمأبذل."مو"طقػمتػّرقمبنيمأثرمحققانم

ققانمايّلمؼعقدمسؾكمغػلف)مبعـكمأنمايوصرمتلخذماظرعؾمحّلموآخرمعّقً؟مأثرماي
متؿعّرفمسؾكماىؿؾم مومبوذا مذقؽو." مترجع ماٌّقًمال مايققان مأثر مبقـؿو ماظقراء( سبق
ماظعنيم مجفي معـ ماظشفر مؼلطؾ مدائؿو ماألسقر ماىؿؾ مسقـون؟ مظع مأم مطون مأسقرا اشلرم

مس مغعرفماىؿؾماألجربمألّغفمضبّؽ ماألذفورماظلؾقؿي."مواىؿؾماألجرب؟" ؾكمطّؾ
اظيتمؼؼوبؾفو.موعوماظذيمصبعؾؽممتّقزمعبؾمبذغىمسؾكمذظؽماألبذل؟مسـدعومؼلتلمعبؾم
مسؾكم مبذغؾف مذغىمؼعؿؾ مظف ماظذي ماىؿؾ مبقـؿو ماظروثمذبؿؿعو، مظقذلّوثمؼؾؼك أبذل

متػرضيماظّروث."
ؼبمؼقممعـماألّؼوممذػىم"ممّؾـ"مإظبمعؽونمعو،موعبعمحشوئشمطـرلةممّمومجعؾمعـفوم

سدؼدة.مصعودمأدراجفموضولمل"اظقوس":م"مشدامدؿذػىمإظبمذظؽماٌؽونمودؿفؾىممأطقاعو
مداخؾم مواغؽؿشمسؾكمغػلف م"ممّؾـ" ماٌقاظلمادؿؾؼ مؼبماظققم ايشقشماظذيمطّقعؿف."

مطقعيمحشقش،معـؿظرام"اظقوس"مظقؼؿؾف.
جوءمػذاماألخرلموعبعمطّؾمايشقشمعوسدامطقعيمواحدة،مملمؼردماإلضذلابمعـفو.مم

م مظف مأجوبمصؼول متذلكمػوتف؟ مصؾؿوذا مطقعوتمايشقش، مظؼدمعبعًمطّؾ أصدضوؤه:"
ماظقوس:م"ألّغفومتؿـّػس،مواألخرىمالمتؿـّػس."

بلؿوسفمذظؽمضومم"اممّؾـ"معلرسو،مآخذامدفؿفموصّقبفمضّدماظقوسماظذيمملمؼصؾف.م
مووّظدتفم مأخيت، موظدتف ماظذي مأخيت. مؼوبـ مأعوعؽ مدلسذلف ماذػى، مؼصرخ:" وبدا

مظعؾدتفو."

مواؼيماظـوغقياظـر
م1983ذ،BLANGUERNON. C. : Le Hoggar. Arthaud:ادلصدر
م:ماظػرغلقـياؾؾغة

"معـذمزعـمبعقد،مضؾؾمأنمؼلتلماظؿقارقمإظبماشلؼور،مطوغًمذعقبمأخرىمتعقشم
سؾكمػذهماألراضلموالمميؽـمألحدمععرصيمعـمػلمتؾؽماظشعقب،معومميؽـمععرصؿفمػقم

طوغًمخصؾيمواألعطورموصرلة،موطونماظلودةممأنمبعضومعـفؿمطوغقامأشـقوء،مألنماألرض
عقضرؼـموػذامعومتدلمسؾقفمضؾقرػؿ،موطوغًمدؾطؿفؿمسؾكمسوملماألرواحمطؾرلة،مألّغفؿم

)سوملماىون(.مظؽـمطؾمػذاماغؿفك،موظقسمربؾؾوممطوغقامؼعرصقنمظغيم"مطقؾمآدقف"
ماظؾّؿيمإخراجمأدرارمعـلّقيمظؾـقر.

مطونمؼعقشمرجؾمؼدسكم أممّؾـ،مرجؾمعـمأصؾمغؾقؾموطونمؼبمذظؽماظقضً،مإذا
شـّقو،موطونمسؾقدهمطـر،مظؽـّفمأؼضومطونمذامعفورةمغودرةمؼبماظردؿمسؾكمايفورةمصقرم

تصقؼرماظؾشر.ممطؾمايققاغوتماظيتمؼراػومؼبماظصقراءمعـمحقظف،موطونمؼعرفمإسودة
مطونمؼـؼشمؼبمطـرلمعـماألحقونمسؾكمحفورةمعؾلوء،موأحقوغومؼؾّقنمردقعوتفمبؿـقع.
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متـؼالتف.مطو مخالل مؼراصؼف مواظذيمطون موذفوع موحوذق مأخًمذطل مابـ مألممؾـ ن
مأممؾـم مطون مايفورة. مسؾك مواظردؿ ماظـؼش مبلرسي مإظقوس متعّؾؿ مخبوظف، بوالحؿؽوك

م ممبففقدات مودعقد مراضل مبلّغف ماألخرلماؼؿظوػر مػذا مؼمطد مطون مأخؿف.بؽدله، بـ
قدثقنمسـف،موميفدونمعقاػؾف،مبؾمأصؾحمأطـرمعفورةمعـمخوظف.موطونمطؾماظـوسمؼؿ

عفورتفموحذضفمؼبماظردؿمواظـؼش،موطونمؼؼولمأؼضومأنماظقوسمطونمميؾؽمضقةمغودرة،م
مجؾؾم محفورة مسؾك ماظـؼش مسؾك مؼؿؿّرن مطون مبقـؿو ماظؿوظقي: ماظلؿي مسـف مؼذطر صؽون
ماىدؼونمعفؿؾيمحقٌمأتًم مبوظؼربمعـم"تػددً"مرأىمأنماظعؾقدمترطقا "تػرطقً"

ممبـوداتف مأعفوتفو. ماظقوس،ممظرضوسي مإشؿوز ماىدؼون، مظػصؾ مجدوى مدون اظرسقون
وبضربيمدقػمضلؿمضؿيمجؾؾمتػرطقًموشردفومودطماظقادم"دغؽ".مبػصؾفماٌوسزمسـم
صغورػو،مإحداػومؼبماظؼؿيمواآلخرؼـمؼبماظؼوسدة،مأطؿؾمسؿؾفمعرتوحماظؾول.مشلذهماظؼقةم

م.مصػوتمغػلقيمعـماظـودرماصبودػومحؿكمؼبموضؿـومػذامؼؾقؼماًورضيمطون
بـمأخؿفمدائؿومحقـؿومطونمؼذػى،مجعؾمذظؽمأممؾـمشققراموطوغًمابلؿوسفمعدحم

،معـفزاتماظقوس.مؼبمذظؽماظقضًمملمػذهماظغرلةمتزدادمطؾمعرةمطونمؼرىمصقفومأسؿوال
موطونم ماظقوس، معقت مؼب مؼرشى مأممؾـ مطون مأحودقلفؿ: مطؾح مؼعرصقن ماظـوس ؼؽـ

.مملمؼؽـمبودؿطوسؿفمأنمؼؼؿؾمؾؽماظرشؾيموبقدقديمذقورنيماىـمدونمذؽؿعدصقسومب
بـمأخؿفمجفورا،موحؿكمصفوئقومدونمجذبمحؼدماظـوس،ماظؾؾدموأؼضومإصبودماظقدقؾيما

مظؽـفم مصؿّقو مذدؼدا مأممؾـمسؾدا ماجؿور معـماظقوسمدونمأنمؼشؽمبلعره. اظيتمدؿكؾصف
مظف:"م مضول مدّقده. مأصعول مععـك مصفؿ مربووظي مدون مؼطقع مطون محقٌ ماظذطوء، ضؾقؾ

طقعماىؿولمبوظقادمأؼـمعررغو،معـذمزعـمبعقد،مبوظؼربمعـمذظؽمدؿذػىمالصطقوبمض
ماىؾؾماألدقدمأؼـمضؿؾًمرؾقيمواحؿػظًمبؼروغفو."

مظؽـماظقادمبعقدمجدا،مسبقماىـقبموخورجمعلوظؽمضؾوئؾـوماٌعؿودة.
ممبراسلممأسرفمظؽـ مبلنماٌلوحوتماظؽدلىمعغطوة مأؼضو مواسؾؿ تؾؽمػلمإرادتل.

مجقدة.
منماألعرمطؿومترؼدحلـو،مؼومدقدي،مدقؽق

ظـمتذػىموحقدامبؾمدرلاصؼؽماظقوس."مخبػضمصقتف،مأعؾكمأممؾـمظألدقدمبؼقيم
عشروسف.مؼبمػؿسمأطؿؾمذروحوتف،مبقـؿومطونماظعؾدمعذػقال،مربّدضو،مدونمحراك،م

مظؽـمظطؿيمأرجعؿفمإظبمرذده)اظقاضع(.
ماظقوسم مٍوأخدل ماظشؿس، مذروق مسـد معفقل مذقه مطؾ موظقؽـ ماظلّقد، مضول إذػى

مؽ."بذظ
ؼبمصؾوحماظققمماٌقاظل،مطوغًمعؽوتمعـماىؿولمتّؿففمسبقماىـقب.مطونماظقوسم
مواظرعحموسؾكمجوغيبمدواّبفؿم مؼلرلانمؼبماٌؼّدعي،معلؾقنيمبوظّلقػم)توطقبو( واظعؾد
طوغًمتعّؾؼمضربؿني.مسـدعومشودرتماظؼوصؾيمآخرمجؾولماشلؼورمواٌلوظؽماٌعؿودةمبدأتم
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دقدمواثؼومعـمإصبودمبؽرماوماألبـؽقرمضؾؾمأنمتػرغماظؼرب،معللظيماٌوءمتطرح.موطونماأل
موػذامعـؾؿومأسؾؿفمبذظؽمأممؾـ.

ؼبماٌلوء،مزفرمعـمبعقدمجؾؾمععزولمصققماظرق:مصؼولماظعؾدمدـذػىمإظبمػـوك.مؼبم
مؼبم مخوظف. مظف موصػف معـؾؿو مطؾرل، معرسك مرؤؼي ماظقوسمعـ ممتؽـ موضًماظظفر، اظغد،

مطو ماىـقب، مبوووه ماظقادي، معـمذبرى محؼقؼل محبر ماظؾصر معرعك مسؾك مميؿد ن
مضولم ماىؿول. مسؾكمررؼؼ مهقم موطوغًمآالفماظطققر ماالتلوع. مؼب معػرط اإلخضرار،
األدقد:"مظـؿقّضػمػـو،مصفوػـومأرادمخوظؽمأنمترسكمحققاغوتف.مصلضوعومزبقؿفؿومسـدم
أدػؾمذظؽماىؾؾمذامايفورةماظلقداءماظذيمطونمؼلقطرمسؾكماعؿدادمأصؼماظصقراء،م

مذظؽماظذيمطونمضدمهّدثمسـفمأممّؾـ.و
طونماظقضًمعؾّؽرا،موععمذظؽمصويرارةمالتطوق،مصالموجفمٌؼورغؿفومحبرارةماألػؼور.م

مصورشي" مصوظؼرب ماٌوء مسـ مواحبٌ مظؾعؾد:"اذػى موضول مإظقوس "واحلرتوه،مم.سطش
بعدمأجوبماألدقد،مالؼقجدمعوءمبفذاماظؾؾدماٌؾعقن،مظؼدمترطـوموراءغو،مآخرماآلبورمسؾكم

دؾعيمأؼوم."م"مٌوذامملممتألماظؼربماظيتمترطـوػومسـدمآخرمربطيمظـومسـدماظؾؽر؟م"ملم
مأصؽرمؼبمذظؽموملمتعطـماألعرمبف."

"مسدمإظبمتؾؽماظؾؽرمواحضرماٌوء."مأجوبماظعؾدمعؿؾوطقو:"مطقػمبنعؽوغلمصعؾمذظؽم
ققاغوتمسؾقفوموحققاغوتـومعؿعؾي،موالمميؽـينماظقصقلمإظبماظؾؽرموبوظؿوظلماظعقدة،مواي

مأنمتلطؾمعدةمأؼوممطـرلةمضؾؾمأنمتشرعمؼبمػذاماظلػر.
ؼعذلفماظقوسمؼبمضرارةمغػلفمأنماظعؾدمضولماظصدق،مظؽـفمبدأمؼػؽرمؼبمأغفمميؽـمأنم

مؼؽقنمضقّقيمعماعرة،مظؽـمسقضمأنمؼلكطمأومؼغؿوز،مبدأمؼػؽرموؼالحظ.م
مظؾؿرسك،مؼقعونمرقؼالنمحقٌمبدت،مخالشل مؼقعونمسؾكموصقشلؿو ؿو،مسلسمعر

اظرقماظؽؾرلمطلغفومتغؾلماظرعؾموايفورةمطوٌرجؾ.مؼبمتؾؽماألثـوءمطوغًمايققاغوتم
ترسكمدونماغؼطوعمؼبماألوراقماظـدّؼيماظيتمتغذؼفومودؿلؿحمشلومبوظؾؼوءمسدةمأذفرمدونم

محوجيمظشراب.
مسؾكمحوظؿفم ماظعؾد مرؤؼي مؼلؿغربمعـ مطون مسطشو، مؼؿضقر ماظقوسماظذيمطون أعو

عـماٌكقؿموسوئدامعـماٌرسكمهًمظػحماظشؿسمايورضي،معـفزامسؿؾفمماظطؾقعقيمذاػؾو
اظققعل،مبقـؿومػقمغػلفمطونمضبسمبلغفمشرلمضودرمسؾكماظؼقوممبؾعضماًطقاتمدونم

مأنمؼغؿكمسؾقف.
مووضعم ماظعؾد مغعول مصلخذ مؼؼظو ماظقوسمطون مبقـؿو ماألدقد، مغوم ماظؾقؾ، مضدم سـدعو

فماظـعولممبؽوغفو،ماتؽلموتظوػرمبوظـقممدونمسؾكمزفرػومرؾؼيمرضقؼيمعـماظزبدة.موبقضع
مأنمؼؽػمسـمعالحظيماظعؾد.

ماظـفور،مظؾسماأل مخرجمضؾؾمرؾقع مثؿ مٌدة، مظؾـوئؿ معراضؾؿف مغعوظف،موذظؽمبعد دقد
معطؿؽـوموبفدوءمعـماٌكقؿ.مسـدئذ،موبقثؾفمعـمصكرةمظصكرة،متلّؾؼماىؾؾموشوب.
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ماى مسبق مذػىماظقوسمبدوره ماظشؿسماألوظب، مأذعي ماظيتمبؾزوغ ماآلثور معؼؿػقو ؾؾ
مإالمسؾكمايفورة،موظقسمصققم مالمؼضعمرجؾقف ماظعؾد موطون ماٌدػقغي. ماظـعول ترطؿفو
اظرعؾ،مظذظؽموخاللماظققعنيماألوظنيمملمؼؿؿؽـماظقوسمعـماصبودمآثوره.مظؽـمؼبمػذهم
مرقؼؾيم مطوغً ماظطرؼؼ مألن مؼرتوح معو مشوظؾو ماظقوس مصؽون مزبؿؾػو، ماألعر مطون اٌرة

ونمعرػؼومعـماظعطش،مظؽـفمسودمثوغقيمبوطـرمدرسيمممؽـيمخوئػومعـمأنموعؿعرجي،موط
ماٌشلم معـ مدوسي مبعد ماظشؿس. ماظيتمطوغًمتؾؿعمهًمأذعي ماظصغرلة ماآلثور تضقع

ماٌضين،موصؾمإظبمثؼىمبنيمصكرتني،مواظذيمعـفمطونمؼدلقماٌوءمطوٌرآة.
ػسماظطرؼؼموملمبورتقائف،مأحسماظقوسمبعقدةمضقاهمدرؼعو،مصعودمإظبماٌكقؿمعـمغ

مترماألؼوممظؽـماظعؾدمملمضبذلمعـمطقنماظقوسمادؿطوعماظعقشمممؼؼؾمذقؽومسـماطؿشوصف.
نمؼؿؾعمأواعرمدقدهمدونمربووظيماظػفؿ،مألغفمطونمعؿلطدامبلغفمملمؼؿؾعمودونمذراب،مط

معـمررفمأحدموػقمذاػىمظالرتقاء،موطونمػذامطوصقومظطؿلغؿف.
ؾؼدمعضكمذفرموسؾدهمملمؼعدمبعد،موعشروسفمؼبماشلؼور،مطونمأممؾـمغوصذماظصدل،مص

ؼؽقنمنحم:ماظقوسمؼؽقنمضدمعوتمودقؿقتمععفماظشوػدماٌضوؼؼ:مػؽذامطونمؼػؽرم
أممؾـ،مظؽـمسؾقفمأنمؼؿلطد.مصؿزودمحبوجوتفموشودر،موطؿمطوغًمدػشؿفموشضؾفمسـدعوم
موؼعدم مسود مضد مطون ماألدقد مبقـؿو مصراذف، مسؾك ماظقوسمعؾؼقو موٌح ماٌراسل، مإظب وصؾ
حققاغوتف،محقـؽذموبوظرشؿمعـمخقؾيمرجوئف،ماطؿػكمبوظؼقل:"مطقػمذربً؟مدوئالمبـم

مأخؿف"
"مملمأذربمأجوبماظقوسموبوعؽونماألدقدمأنمضبؾػمسؾكمذظؽ.مأخذماظعؾدمسؾكم

محدى،موأطدمطالمماظقوس.
مذوطرام مجقدة، ماظؼطقعمؼبمحوظي مؼؽقن مأن ماٌفؿ مضوئال: مادؿلغػمأممؾـ "المؼفؿ،

مشلؿ.م
م ماآلن مؼفؿ ماظقوس،معو مؼو مأغً، مأعو ماظعؾد، معع مػـو مبعضماظقضً أغينمدلبؼك

مبوووهماشلؼور.م دؿلخذمعبؾؽمودؿذػىمظؾؾؽرماظيتمػلمسؾكمبعدمدؾعيمأؼوممعـمػـو
صفـوكمترطًمعوئيمغوضيموعوئيمحصونموعوئيمغبور،مدذلوؼفومودؿؿألمعوئيمضربيماظيتم

عي،مبعدمذظؽمدؿدخؾمخؾلتفومبوظؼربمعـماظؾؽر،مبعدمتصؾققفو،مألنماظؽـرلمعـفومعؼط
مطونم ماظؾقؾ. مشودرمهًمجـح مثؿ ماظقوسمسـمخوظف، مابؿعد مبؽ." ٍمأظؿقؼ مأؼـ اشلؼور
مأنم مدون ماظؾقرلة معـ ممبؾهمضربؿف مظف مدقلؿح ماظذيمطون ماظذػوبماظؾقؾل مػذا ؼػضؾ
ؼرى.مملمؼؽـمؼعرفمغقيمخوظفموطونمضدمذػىمصرحوممبغودرةمتؾؽماألعوطـمأؼـمطودمأنم

مميقتمسطشو.م
ؾده،مابؿفٍمأممؾـمبرحقؾماظقوس،مألنمعقتمبـمأخؿفمطوغًمدؿؽقنمبؾؼوئفمععمس

مأطقدةمبوظرشؿمعـمحذاضؿف.
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صعالمطونمبعضماظغزاةماظـفوبمضدمتقجفقامسبقمتؾؽماظؾؽرمبفدفمدرضيماظؼطعون،م
ماظقوسمسـدم موبؾؼوء مأسؿوشلؿ. مظلقء مؼذطر محقو مظقذلطقا مملمؼؽقغقا ماظؼلوة ماظغزاة وػمالء

وضمسؾقفمعـمررفمخوظف،مضدمؼؼعمهًمروئؾؿفؿ،موؼفؾؽماظقـؾقعمالطؿولماظعؿؾماٌػر
محؿؿومطؿومظقمأنمأممؾـمأسطوهمرعـيمخـفرمؼبمضؾؾف.

طونماظقوسمضبٌمعـمدرسيمعبؾف،مألغفمسشقيمذظؽماٌلوءمطونمضدمأبصرمبوووهم
اظشرقمغرلانمطـرلة.مطونمؼعؾؿمأغفمؼبمػذهماٌـورؼماظؾعقدةمسـمجؾولماشلؼورمملمؼؽـمؼبم

مطونم مطونمربؿؿال،معؿففيمسبقماشلؼور،مضدممترمعلعـ.موإذا األعرمؼؿعؾؼمبغورة،مطؿو
محؿؿومضربماظؾؽرمأؼـمدقؿقجفمػق.

مدرؼعو،م مظقصؾمإظبماظؾؽر. مصؼط مأؼوم مضضكمإظقوسمثالثي متقضػ، مظقال،مدون دوئرا
عبعمضطعونمأممؾـ،مجؾىماٌوءمظقالموغفورامظؿقرؼدػو،موصؾحماظؼربماٌؼطعي،مثؿمعألػوم

مطون مصؾقـؿو مواظيتممعبقعفو. معؿفددة معلؾقي معبوسي مأبصر ماظلرل، مالدؿؽـوف ؼفؿ
مواعؿطكم معبؾف مسؾك ماظقوسمعـ مترجؾ مدرضؿفو. مؼب مرشؾي ماظؼطعون مإحوري بدأتمؼب
مبدرسف،مرورمصقبم معـماظؼطقع.معلؾقومبلقػفموربؿقو صفقةماىقادماألطـرمعبقحو

ظرسىماجملؿقسيماألطـرمسددا.مطؿـؾمذقطونمعوردمطونمؼضربمميقـوموؼلورا،مصـشرما
مطوغقام مبلغفؿ موأضلؿقا ماظقوس، مصـقع معـ معػزوسني مػربقا ماظذؼـ ماٌفوعبني سـد

مؼقاجفقنمأحدمعـماىونم)طقؾمآدقف(.
دونمطؾرلماغؿظور،مداصعوماظؼطعونمأعوعف،مأخذماظقوسموجفيماشلؼورمأؼـمطونمؼؾؿحم
ؾدمبوألصؼمضؿؿفماٌزرّضي.مطوغًمضدمعرتمثالثيمأؼوممعـذمابؿعودهمسـماظؾؽر،مصلصؾحماظؾ

ماظرقماظالعؿـوػقي،ماظذيمطونمؼذلكماٌؽونمىؾولماشلؼور،م متقحشو،مطكبي مصلطـر أطـر
مطونم ماظقوس،مألغف مؼؾفٍ مطونمذظؽماٌـظر وطوغًماظقدؼونمتـلوبمؼبمذعوبمسؿقؼي.
مصلرؾؼم ماظغزاة. معـ مععؿدلة معـعطػماظقاديمجبؿوسي مسـد مػقجؿ مبالده. مظؿكقم ؼؾقح

ماألحصـيمداخؾماظق موبصراخفموصقوحفمأرسىمضطعوغف،موسؾكمرأدفو اديماٌـكػض.
مترطضم مايققاغوت مطوغً مبرربف. ماٌؿـوضؾي مايققاغوت مسزميي موحـو ايققاغوت،

مجورفمعـقدرمعـمذعىمضقؼ.ملزراصوتمزراصوت،متورطيماإلغطؾوعمبلغفومدقو
ماٌفوعبنيماحملوصرؼـم مػزم مؼب ماظقوسمصعقبي مصبد ممل محصوغف، مصقق معـ دائؿو

مظؾفرف،مبقادطيمدقؾمايققاغوتماٌذسقرة.مبقوذاةمايقافماظعؿقدؼيم
معـم مطؾرلمعـمايققاغوتمربرودي مطؿ مدزلي: متركمشـقؿي مملمؼرؼدوا ماظغزاة ظؽـ
مأنمدبطػمايققاغوتمودقعوضىمذظؽم مسؾقفو مطوظشقطون، مطون مواحد، ررفمرجؾ
اٌوردمسؾكمجرأتف.موجىمسؾقفؿماظؿصرفمضؾؾمأنمؼؾٍماظقوسمجؾولماشلؼورماظعوظقي،م

عرؼـماٌـقع.ماغؿظروامحؿكمتدظػماظؼطعونمؼبمعدرجممتـرادًماظػلقح.ماشلؼورمذظؽماظ
معلؿـدام مظؾدوار، ماٌلؾؾي ماظعوظقي مبؼؿؿف مػؼوشـ، مجؾؾ مميؿد ماظقادي، مدقؿلع ػـوك،

مسؾكمجؾؾماظدرؼونمممومصبعؾمايقاجزممتـعمطؾمعـػذ.
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مطوغًماألغبرةموماألحصـيمواىؿولمتلرلمؼبمصػقفمعذلاصيمداخؾمذبرىماظقادي
موادعيميشرهمماحملوط مؼرزلقنمدائرة مطوغقا متؾنيماظقوسمأنماظغزاة بوًضرة،مسـدعو

مؼؿؼدعقنمدونمضفي مطوغقا مسؽسمسودتفؿ، مجرفماألدرؼون. عضقؼنيمصػقصفؿممووه
مطونماظصؿًمعؼؾؼو،موبوظرشؿمعـمذفوسيماظقوسموحقؾؿفمأحسمبلغفمػؾؽ.م بوظؿدرؼٍ.

مطونمؼعدمضؿؿفومسػقؼو.معلؼطمرأدفماظيت طونمدقكلرمبؼقةمسددػؿ،مبوظؼربمعـمجؾول
مملمتؽـماٌللظيمؼبمإسودةمصـقعماظؾؽر،مصوظغزاةمظـمطبدسقامعرةمثوغقي.

ماحملقطم ماظرطوم معـ معـقدر مصقق موثى مأخرى. مصؽرة ماظقوس مبول مسؾك خطرت
محرطيم مراضىمٌدة مجدا. ماىرفماظعوظل مظؼؿي مظػقق، محؿكموصؾ موتلؾؼفو بوىؾؾ،

مع مبضربي ماىرف موضرب مدقػف مادؿؾ مثؿ مدؼطًماظغزاة، ماىؾؾ. محزت مضقتفو ـ
ماظعظقؿيماٌـزوسيمودؼطًمؼبماظقاديماجملوور.بوسبدارماظرطوممبلرسي،مأرشؿم اظصكرة

اٌؿرماظذيمحزهماظقوسمظؾؿق.مػربًمايققاغوتمسؾكمماظؼطعونمسؾكمتلؾؼماٌـقدرموسؾقر
مطونم ماىؾؾ، ماظذي،بؼطعف مذظؽ معذػؾني، مؼشوػدون، مطوغقا ماظذؼـ ماظغزاة معـ عرأى

مصققماظـؾؿي.مؼؿقداػؿمعـ

ذحــؽاقةذاجلبالذادلتؽؾؿة

مBLANGUERNON. C : Le hoggar. Arthaud,1983:ادلصدر
م:ماشلؼورادلؽان
م:ماظػرغلقياؾؾغة

مؼقجدم مأحدػؿو مجؾالن، مؼقجد مإٌون مطقؾقعذلات،مشربمجؾؾ مبضعي مسؾكمبعد "
مطونمرجال،مواآلخر،مذوم مبلغف متمطدمايؽوؼي ماظشؽؾ،مؼلؿكم"آذبر" سلوال،مضكؿ

ة،مؼلؿكمتفرشً،موطوغًماعرأة.مطونمآذبرموتفرشًمؼؿقوبون.موحدثمأنمضؿيمحود
مأؼضوم"إٌون" مشرلمربؾذممطون مذؽ مدون معـ ماظقظف، مػذا موطون مب"تفرشً". عغرعو

مبرربف،م مضربم"آذبر" ماظعـقػمجدا، مبطؾعف م"إٌون" مظؽـ مأغذره، ماظذي ل"آذبر"
ـمني،مممومغزعمظوػذاماألخرلمداصعمبضراوة،معقجفومظؾؿعؿديمسؾقفمضربيتمدقػمسـقػؿ

"إٌون"مطؾمرشؾيمٌـوصليمأيمخصؿمسؾك"تفرشً".معـذمذظؽماظقضً،مإهدم"آذبر"م
مبودؼيم معوزاظً ماىؾؾ مجرحً ماظيت ماظرعح موضربي مواحدة، مبلؾلؾي و"تفرشً"
ظؾعقون،محقٌمإنمؼـؾقسومتػفرمصقف،مذوػدامسؾكمأنماىرحمملمؼـدعؾمبعد.معـمطؾم

ضربوتماظلقػ،متذطورمذؾوبموعؾورزةمجفيمعـمضؿؿف،مضبؿؾم"إٌون"مبػكرمذرخلم
مسؿالضني.
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عرمزعـمسؾكمذظؽ،موسودماضطرابماشلؼورمعرةمأخرى.مأصؾحم"إٌون"معؿقؿومجبؾؾم
مؼدسكم"تقفقون.معؿقجلوم "تفوت"ماظذيمطونماعرأة،مظؽـمطونمػـوكمروظىمآخرمشلو
قدمعـمػذاماًصؿ،موآخذاماظعدلةمعـماظؿفربي،مشودرم"إٌون"ماٌؽونمأؼـمطونمدائؿماظقج

معـم م"تقفقون" متؽدر مايني. مذظؽ معـذ مادؿؼر مأؼـ م"تفوت"، مجبوغى موأضوم وراح
مصقبم مخّطي مواظؾقٌمسـ ماشلؼور معغودرة مسؾك مسزم مظف، م"توػوت" مبوزدراء إحلودف

مبقاديم-ن-"أدرار مأغف موايول م"آعدد". ماظقادي مررؼؼ مدوظؽو مإذا، مذػى صقشوس".
ذفوسو،موععمأغفمعلومل،م"آعدد"مطونمػـوكمجؾؾمؼدسكم"اػري".مطونم"اػري"مرجالم

معل ماألعر معـمعلؿعؿؾقف،موملمؼؽـمؼذلاءىمظف مطونمربذلعو مبلنمؼذلكمؿإالمأغف قلـو
جؾؾماشلؼورموؼغودرمػؽذامبالدهمظلؾىمتوصف.مشودرمعقضعفموأضوممسؾكمررؼؼماشلورب،م
ظقلدمأعوعفماظطرؼؼ.مصفؿم"تقفقـون"،مضصدم"اػري"،مصػفؿماظدرسمالربوظي،مصؿـؾًم

معـمواديم"متنيمدػور".عـمأسؾكمبوظؼربم

ذرةذ"تنيذفقـان"أدطــو

ذPANDOLF. P : Les touaregs de l'Ahaggar. Ed karthala1998:ادلصدر

م:اظػرغلقياؾؾغة
م:ماشلؼــورادلؽان

م:محلىمرؼؼوس اظرواؼيماألوظب
"ملمؼؽـمععؾؿمتنيمػقـونمضدلامبؾمضصؾيمبـقًمعـمررفم"روعل"،مازلفمجوظقتي،م

مض مبوشلؼور مؼؼطـ مطون موىلماظذي مآبؾلو مجوظقتي مترك ماٌلؾؿني، مبؼدوم ماالدالم. ؾقؾ
صقشوس".مصعـدمػروبفمغبؾمجوظقتيمععفمإظبماظلقكمطؾمايدؼدم-ن-ظؾلقكمبم"آدرار

اظذيمطونمطبؾهمضصؾيمأبؾلو.مبعقدموصقظفمٌـطؼيماظلقك،مرردمعـمررفماٌلؾؿنيم
مغ مبنشرشر ماٌلؾؿني مررف معـ مضؿؾ مأؼـ معبوسوتف، معع مظؾفؼور مسقدتف ؽور،مووجؾً

ذبرىمصغرلمعـموادمتقط.مضبؿؾماٌؽونمأؼـمضؿؾمودصـمجوظقتي،مادؿمأزطومغؽور.مبعدم
موؼعؿدلماعلؾقنت،مخدامم مسؾداتماظؾؾد. موتزوجقا مبوشلؼور، مبؼلمجـده عقتمجوظقتي،
صرضيمداقمشوظل،مدؾقؾقفؿمايوظقني.مضدعًمتنيمػقـونمعـمتوصقالظًمودؽـًمصقؿومبعدم

ماظؼصرماظؼدؼؿماٌففقرمبلبؾلو."
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ذDURANDاؾـرواقةذاؾثاـقةذحدبذ
محقٌمأنم مبـًمسػرؼؿي، متنيمػقـون معـ ماسبدروا مادؿــوء موبدون ماظؿقارق، "طؾ

األم،مطؿومضقؾمخصؾًمبوظرؼح.مصؿؽونموالدةمتنيمػقـونمبـًمسػرؼؿيمملمؼؽـمععؾقعو.م

صكاللمدػرمطوغًمتؼقممبف،مطونماٌؾؽمزلـونمضدمزلعمسـمعبوشلو،مأخذػوموتزوجم

ماظز مػذا مسـ معـمبفو. ماظعدؼد معقالد مأسطقا مبدورػؿ مواظذؼـ مطـرلون مأرػول موظد واج

مطوغقام مأؼـ مواٌدؼـي مغػسماألصؾ. ماظلقكمشلؿ موطقؾ مواظدلابر. ماظؿقارق معـفؿ اظػروع،

مؼلؽـقنمػدعًماآلن،موتػرضقاموؼعقشقنماآلنمععمإوٌدنمؼبمعـطؼيمأضقس."

ذذPozzo di Borgoاؾـرواقةذاؾثاؾثة:
ؼرون،مطونمتقارقماظشؿولمؼشؽؾقنمطقغػدؼراظقيمواحدةم"مضدميو،معـذماظعدؼدمعـماظ

مصوسمؼدسكم مرجؾمذرؼػمعـ مضدم مبقـفؿ. مطوغًمعشذلطي مأراضلمنقسفؿ وذبؿقع

بقضطوؼيموادؿؼرمبقـفؿ،موصقؿومبعدماصؾحمرئقلومسؾقفؿموضلؿماألرضمبقـفؿ.متزوجمابـفم

ماعرأةمذرؼػيمجوءت،مطؿومضقؾمعـمبالدماظدلابر.م

مإغ متنيمػقـون، مازلفو ممبقزاتمتنيمػقـونمطون مبقضطوؼي مأضر مشال. مطقؾ مجدة فو

اظـودرةمصلسطوػومضقودةمجزءمعـماظؾالدممبومؼبمذظؽماشلؼورمايوظلمواظـوسماظذؼـمطوغقام

ما معوظؽل مأن مذرط مبػرضف مظؽـ مأنألؼؼطـقغف، مظـمميؽـ ماظيتموزسفو تغؿصىممراضل

مؼيمتؾؽ."مأبدا،مطقنماظؼلؿيمطوغًمغفوئقي.ميدماظلوسيمميؽـمععوؼـيمرشؾيمبقضطو

ذأصلذجمؿوعةذ"متؿــؾني""اؾبتــول"ذوذأدطورة

مجوغًم:مادلؽــان
م:ماظلقدةمديناؾـراوقة
م:ممتـوػؼاؾؾغة

م:معرؼؿمبقزؼداؾرتمجة
ماظراوؼي مإظقزي")سـدمتؼقل م"ررؼؼ معـ ممتؿّد ممتؿؾني مضؾقؾي محدود مطوغً م" :

ايوظل(محّؿكماظؽوزرغي،مأيماظـؽـيماظعلؽرّؼي،مسؾماظطرؼؼماٌمّديمإلظقزيمعؼّرماظقالؼيم
زان"مسؾكمايدودماظؾقؾّقي،مإغطالضومعـم-ن–"رودد"محدودمتشود،معروراممبـطؼيم"إنم

م"األوراشـ"م مضؾقؾي معـ مأحدػؿو مظقؾقو معـ مذكصون مصؼدم م"تؾقطوت". ماٌلّؿك اٌؽون
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ماظيتم ماجملؿقسوت ماضؿلؿو مطؿو ماٌؽون، مذظؽ مصوضؿلؿو م"اإلعـون"، مضؾقؾي معـ واآلخر
ضؾؾلمميّقزمطّؾمضؾقؾيمعـمتؾؽماظؼؾقؾؿنيماظلوئدتني،ماألوظبماغضقتمصقؿومبعدمهًموذؿم

متؾعًم م"أعلالج". ماظـوغقي مرعز مسؾك موؼطؾؼ ماظؿقائؿ، مرعزػو"تؽـقؼـ" مسؾك ؼطؾؼ
بقـؿومم،عـم"تقك"محّؿكمروددمذبؿقسيم"متؿؾني"مضؾقؾيم"األوراشـ"موأصؾقًمحدودػو

ؿؾعنيمذبرىمأصؾقًمحدودمضؾقؾيم"االعـون"معـم"تلراس"معّؿففنيمصقبماظقاحيمع
مم.اظقاديم"أجرؼق"مأيمعؽونماظؾلوتني

صؽونماظلالرني،موػذامحلىماظرواؼوت،مؼؿؼوزلقنماظّلؾطيمسؾكماٌؽونمواظعؾود،م
معو"مصوألّولماظذيمورلت ضدعوهماٌـطؼيمضوممبؼلؿيماألرض،ممظؽـمبصػيم"دؾؿّقي"ميّد

ود(مواظذيمصؽوغًماظؾداؼيمععمرجؾمعـمضؾقؾي"األوراشـ")عـم"تقك"محّؿكم"رودد"مبؿش
مضقوسم مؼب مبدأ ماظذي ماإلعـون، معـ ماألعـقطول، مدور مجوء مثّؿ م"متؿؾني"، مضؾقؾي تؾعؿف
علوحؿفمعّؿؾعومعلورماظقاديمإظبمأنموجدمايّدماظذيموضعفماألّولمصعودمأدراجف،موػذام

ماغضقتمهًمدؾطؿفمذبؿقسيم"تغقرصقً".
معـم"األورا مبؾلوتنيم"تودعوؼً"،موػق ماظـّوظٌماظذيمادؿؼر مجوء شـ"،موسودتمثّؿ

مسؾقفمذبؿقسيم"اجدل"
)طقؾماجدل(.مأّعومذبؿقسوتمضصرم"اجوػقؾ"مصؿعقدمسؾكمضؾقؾيم"األوراشـ".مطؿوم

م مسدامايػق معو متؿؾعماألوراشـ، مصفل م"زظقاز" مظؼصر مظؾؿفؿقسوتماٌؽّقغي مبوظـلؾي ول
مبؼصرم م"تغقرصقً" معـؾمذبؿقسي معـؾفو ماألعـون، مضؾقؾي متؿؾع مصفل م"ارابـ" ذبؿقسي

م."اٌقفون"م
مأنؾًماظؾؿقلمثالثمبـوت:مطوطو،مصضقموسوئشي.

ذأصلذ"ؽقلذدرون"ذواجلدةذ"رؼقة"

م:ماظلقدةم"توغػقدً"ماؾراوقة
م:ممتوػؼاؾؾغة

م:معرؼؿمبقزؼدماؾرتمجة
م م" ماظراوؼي: مدرون"تؼقل م"طقؾ مرضقيصماألوظبمجّدة موزلفو مأّغفو مؼؼول غزظًمعـم،

ماغشّؼً،موطوغًماظلؿوء مإغوءمهؿؾمومعّدثرةمبؾقوفمأبقضمبعدعو ميؾىمبنيمؼدؼفو
مأؼـماي مؼعرفمعـ مالمأحد معـماظلؿوء.م،جوءتؾقى، متزّوجًمصؿمّطد لحدمبمبعدػو

متقات معـ موػذاماألتؼقوء م"رضّقي"، مأؼضو موازلؿفو مبـؿو مصلنؾًمعـف م"عرابط"، مأي ،
مماٌرابطمأصؾفمعـماظقؿـ."
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ذذ"ذأصلذ"ؽقلذآرابن"

م:ماظلقدةمػودعياؾراوقة
ممممم:مسربقيمدارجياؾؾغة
ػلمعـمضؾقؾيم"ّبومجقدة"ممبـطؼيم"انمصوحل"وسـدعومطونماألعـقطولمذاظراوؼي:"متؼقل

متؾؽم مصـع معـ مطون مواظذي مظف، ماٌؼّدم ماظؽلؽلل مبطؾؼ مأسفى مػـوك، مزؼورة ؼب
مأرادماألعـقطولمعغودرةمأوالدمّبومجقدة،مأخدلهمذقخماظؼؾقؾيمبلنم اٌرأة)اىدة(.مسـدعو

مآخرمؼطؾىمأّيمذلءمؼرؼدمودقؽقنمرؾؾفمذبوبو،مظ ؽـماألعـقطولمملمؼؽـمؼرؼدمذقؽو
إنمملمتؽـمعؿزّوجي،مصؽونمظفمعوممسـفومشرلماٌرأةماظيتمضوعًمبؿقضرلماألطؾ،ودلل

أرادموأخذػومإظب"جوغً".موسـدعومػّؿمبوظّلػرمإظبمبالدماظّلقدان،مسؾكمشرارمسودةمرجولم
ماٌرأة متؾؽ مترك محبوجّقوتفؿ، مظؾؿزّود ماظالئك-اٌـطؼي مأخقاتف، مسـد ضؿـمماظزوجي

بودؿغالشلومؼبماألسؿولماظّشوّضي،ماٌكقظيمظؾعؾقد،معـؾمجؾىماٌقوهموعؾءماظؼربمورقـم
ماظّلػر،م معـ ماألعـقطول مرجقع مخبدل مزلوسفو موسـد مؼدؼفو. ماغؿػوخ مظدرجي ايؾقب،
وبلّغفمؼبمررؼؼماظعقدة،مػربًمعـماظؾقً،مصؼوممبوضؿػوءمأثرػو،مصقجدػومبوٌؽونماٌلّؿكم

تقّخووؼـ،مج.متقّخوممبعـكماظػـوء(مهًمذفرةم"رؾح".متؾعفومصوزؿي")-ن–"تقّخووؼـم
مأنموّردتم مبعد مبـقوبفو، مرعًمشلؿ مضودعنيمسبقػو مرأتفؿ موسـدعو ماألعـقطول رجول

مسؾكمطوعؾمجلدػو مأددظًمذعرػو مثّؿ ممتوعو، مإضـوسفوم،معـفو ماظّرجولمضبووظقن صؼوم
مإ متعقد مال مبلغفو مأخدلتفؿ مظؽـّفو مخبوررػو، مواألخذ مبوظّرجقع، مأبدا، معفؿوظقف

ماظّشلنممألّغفوصعؾ. مذات موػل مبفو، ميؼً ماظيت ماإلدوءة معؼدار مغلقون متلؿطع مل
مبعدماظرصقع. معـفؿوممصقؿو مبـؿني معـف مصلنؾً ماذبـّل" م"طقؾ معـ مبرجؾ متزّوجً ّ

وجدتمذبؿقسيم"ارابـ")طقؾمارابـ(.مأعرماظزوجماألول،ماظـوغلمبلنمؼطّؾؼفو،مظؽـمػذام
متومبفمطؿوبيمضّدمايدؼد)جرتماظعودةمأنمؼضعماظؿقارقماألخرلمرصض.موطونمضبؿؾمخو

مايدؼد،موظلعيماظعؼورب،م ماظرجولماحفؾيموطؿوبوتمضّد مػقمم(0وشرلهمالدّقؿو وػذا
"األعـقطولمضقعو"اظذيمأرادوامضؿؾفمصؾؿمؼلؿطقعقامذظؽ،مصؾؿمتردمدققصفؿمأنمورحف،م

ظبمحقؾيمأخرىمأطـرم)اظدبورة(.مصعـدعومغػذتمحقؾفؿ،مىلوامإمأومتصقؾفمبػضؾمخومتف
نوسي،موػلمأنموضعقاماظّؿرابمؼبمشطوءموبدأوامؼضربقغفمعقرـماظؼؾى،محّؿكمعوت.م
وبوظّرشؿمعـمذظؽمصؾؿمتشلمأنمتعقدمإظبمذظؽماألعـقطولماظذيمرأتمعـفمطّؾمأغقاعماظّذلم

 واإلػوغي."
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ذتـقدؿت

ذاؾرواقةذاألوىل
وإذمػقمبـم"شوت"م"مضبؽكمأنماعرأةمطوغًمهىمزوجفومطـرلا،مصلوصرموترطفو.م

أرادمأنمؼؿزوجمبوعرأةمعـمػـوك،موؼبمظقؾيماظزصوفمسؾؿًمزوجؿفماٌقجقدةمجبوغًممبوم
دقػعؾمصغورتموثورتموهقظًمإظبم"تـقلؿً"مصظفرمشلومزبوظىموتغرلمجؾدػوموخرجم
اظشرارمعـمسقـقفوموصؿفو،موبدأتمترطضمطوظدلق،مممؿطقيماىؾولمحبقاصرػو،محقٌم

مػلماظيتمذؼًمر مبوىؾؾمؼبمعرتػعوتماظؿودقؾل،ماظذيمؼربطمجوغًمؼؼولمأغفو رؼؼو
مبوظدخقلمسؾكمسرودف،موػؿمؼؼرأونمظفماظؾشرل،مبدأتماٌرأةم بؾقؾقو،.موإذمػؿمزوجفو
موتؾعمزوجؿفم ماظـوغقي ماظزوجمإغفمصقتمزوجيت،مصذلكماظزوجي مصؼول متقظقل، اظغققرة

ماألوظبموسودامإظبمجوغً".

ذاؾـرواقةذاؾثاـقة
م متـؼؾىماٌرأة ماٌوسز،م"سـدعو مبقبر موؼؽلكمجؾدػو إظبمتـقلؿًمتؿفردمعـمثقوبفو

وؼصؾحمشلومأزوصرمطوٌكوظىموتؾدأمؼبماظؾقٌمسـماظرجولمظعؾفومودمدؾىمحوظؿفو.م
وميؽـمأنمتعقدمإظبمحوظؿفومإنمأوجعفومأحدمعومضربوممبومؼلؿكمب"أظؽقز"،مأيمسصوم

معصـقسيمجبؾدماظؾعرلمظذلوؼضمػذاماألخرل.

ذاؾـرواقةذاؾثاؾثة
ملمأودؽــلأدـق

ؼـروىمأنماعرأةمجوءتمعـماآلؼرمظؿؼؿؾمزوجفوماظذيمتزوجمسؾقفو،مبعدمانمهقظًم
محفرام مارراصف مأحد موضعًمؼب مرأدفو مأيمشطوء متؾؾسم"آصرػو"، متـقلؿًموػل إظب
ضكؿو،مالميؽـمظعشراتماظرجولمهرؼؽف،مزـومعـفومأغفومتضعمضطعومعـم"أوطلؿ"،م

مصرطمشرلتفو،محؿكموصؾًمإظبم"آؼؿ معـ مصوصؾحمؼطؾؼمسؾكموػذا مصؿكؾصًمعـف، ق"
مذظؽماٌؽونم"أدقلمأودؽل".

                                                 
 ادؿمعؽونمبوٌقضعماٌلؿكم"آؼؿق". 8
فمذظؽماظغطوءماظذيمؼطؾؼمسؾقف،مإعوم"مآصر"مأومجرتماظعودة،مأغفمسـدعومتغطلماٌرأةماظؿورضقيمرأدفومتضعمؼبمررم9

"تقؽلً"معػؿوحومعـمععدن،مأومحوعؾمعػؿوحمجؾديمأومتعؼدهمظؽلمترعلمبفمخؾػمزفرػوموحؿكمالمؼلؼطمعـم
 سؾكمرأدفو،موؼطؾؼمسؾكمػذاماظػعؾ:م"دقل".
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ذاؾـرواقةذاؾرابعة
ممتطم-ن–تونمتـلؿً:متؽـوزم

ؼقجدمؼبمواديم"دردقف"مبوظؼربمعـمعـطؼيمبرجمايقاسمجؾؾمصغرلمبفمآثورم
"إخرعؾشـ"مغؿفًمسـم"هقل"مإعرأةمعـمصرطمـمأزوصرمسؿالضي،مأومعومؼطؾؼمسؾقفومب

ممتـقلؿًموأحدثًمذظؽمبوىؾؾ.شرلتفومسؾكمزوجفو،مإظب


