أدطورةذاؾبطلذوؾدذؿرقزقق ذ
ؿصدرذاألدطورة :ذ
اإلدؿموماظؾؼىم:ماظلقدماعؾـورطلماغبدمربؿقدمبـمبؾكرلمبـماغبدمبـماعؾوركمبـم
اغبـد مبــ ماعؾورك مبـ ماظشقخ مسؾل ،مدالعل مورضقل ،مو ماظشقخ مسؾل مو مظل مصوحل،م
ؼلؿكمطذظؽماظشقخمسؾلماألصغر،مأوماظشقخمبقضدلؼـمومػقمدصنيماظلوضقيمايؿراء،م
وبذظؽمؼؽقنمعلؿفقبـومعـقدرامعـمضؾقؾؿني :م
مضؾقؾي مدالم ،مو مػؿ معـ مدالظي مضرؼش مبشؾف ماىزؼرة ماظعربقي ،مألغفؿ مأحػودم
جعػرماظطقورمبـــمسؾلمبـمأبلمروظىمبـمسؾدماٌطؾىمبـمػوذؿ .م
مضؾقؾي مرضقؾوت ،مغلؾي مإظب ماىد ماألول مدقدي ماغبد ماظرضقيب ،مو ماظذي متزوجم
اعراةمدالعقي.
تورؼخ مو معؽون ماإلزدؼود :موظد ماظلقد ماعؾورطل ماغبد مربؿقد مؼقم م0841/01/01م
بؾؾدؼيمأممظعلؾ،مومػقمأبمظعشرةمأوالد .م
اظقزقػي :ماذؿغؾ معدة مرقؼؾي مبؾؾدؼي مأم مظعلؾ ،مو مػل ماظؾؾدؼي ماظـوغقي مؼب موالؼيم
تـدوف،موماظيتمطوغًمتلؿكمضدميومبؾؾدؼيماظرضقؾوت،مومتؾعدمسـمعؼرماظقالؼيمسؾكم
اظطرؼؼ ماظقرين مرضؿ م 41معو مؼؼورب م 064مطؾؿ ،مظف ماػؿؿوعوت مبوظذلاث ماظـؼوؼب مٌـطؼيم
تـدوق،مومممومزادمؼبمإثراءمثؼوصؿفموزقػؿفموماحؿؽوطفمبوظؾدوماظرحؾ،محقٌماذؿغؾم
اظقزوئػماظؿوظقي :م
عـم62مإظبم68مرئقسماٌصؾقيماٌوظقيمبؾؾدؼيمأممظعلؾ .م
عـم71مإظبم78مأعقـومسوعومومعدؼرمعمدليمأذغولمبؾدؼيمأممظعلؾ.
عـ م 73مإظب م 78ماغؿكى مسضق ماجملؾس ماظقالئل مو مغوئى مرئقس مىـي ماإلدارةم
واٌولمظؾؿفؾسماظشعيبماظقالئل.
عـ م 81مإظب م 86ماغؿكى مسضقا مؼب مبؾدؼي متـدوف مو مسضق ماٌـدوبقي ماظقالئقي،م
عؽؾػمبوٌـورؼماظـوئقيمسؾكمعلؿقىماظقالؼي.
عـم86مإظبماظققممعقزػممبؼرموالؼيمتـدوف.
تورؼخماألدطقرةم:موريموضوئعماألدطقرةمحقاظلماظؼرنم04مم .م
ـصذاألدطورةذ:مسؿرموظدمعرؼزؼؼمأعلمومبطؾمومذوسر،معـمضؾقؾيم"دالم"،مطونم
حوعؾمظقاءم"ايؾي"مبعدموصوةماظشقخمسؾلمبقضدلؼـ،م(ايؾيم:مطؾؿيمحلوغقيموتعينم
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وؿع مدؽون ماظؾدو ،مؼػقق مأظػ مخقؿي ،مبف مضؾوئؾ مذؿك ،مو معـ ماظعودة مأن مضبؿؾم
ذكصمظقاءمايؾي) .م
ومطونم سؿرموظدمعرؼزؼؼ،مضدمعبعمبنيماظؾطقظيموماظشعر،مومضولمطـرلامؼبمايروبم
وماظؾطقالتمبوظؾففيمايلوغقي .م
*معـمذظؽ :م
مممممممممممممماظرذقــيمفماظؾـرلمدالوممم#مممولمضولمطالممإوصقـف م
ممممممممممممممولمحؽمجقؽماظدعــراوممم#ممملمؼبمؼدمذلمغزلمبقف م
اظرذقيم:مػلمايؾولماظيتمبفومتلقىماٌقوهمعـماظؾؽر .م
اظدعراو:مبذلضقؼماظراءمظػظو،مومػلمظعؾيمضدمييمذؾقفيمبوظشطرغٍ .م
أيمسـدماظؽرممالمبدمأنمتؽقنمؼبمعـؿفكماىقدموماظعطوء،مومسـدماظؽالممصبىمأنم
تقؼبمبوظقسـدموماظعفد،مومسـدمايربمالمبدمطذظؽمؼبمأنمتؽقنمؼبمعـؿفكماظشفوسيم
واإلضدام.م م
**مومظفمأؼضو :م
مممراطؾنيمسؾكمزفقرماًقؾممم#ممممأسوضدؼـمدؾقكمسؾقبـو م
مممأمعودؼـمؼدؼـــوممظؾكرلممممم #ممممصوقمظقـومصوممجعوبــو م
أيمسبـمدائؿومومأبدامؼبمادؿعدادمٌقاجفيمأيمسدوان،مشرلمعطلرؽلماظرؤوسمأليم
طون،مومععمذظؽمصلؼدؼـومممدودةمٌـمأرادماًرلموماظلؾؿ،مومأعومعـمأرادماظشر،مصننم
"اىعؾي"معودقرةماظؾـدضقيمعصقبيمسبقه .م
***مومضبؽلمأنماألعرلمسزممذاتمؼقممسؾكماظرحقؾمػقمومضؾقؾؿف،مصفوءهمرجؾم
ؼـذرهمأنمسدوامسؾكموذؽمشزومضؾقؾؿف،مومأعرهمأنمميؿـعمسـماظرحقؾ،مظؽـماألعرلمملم
تعفؾف ماظـصققي ماظيت مجوءتف مؼب مصقغي ماٌر ،مصقجد مغػلف مبني مأعرؼـ مأحالػؿو معر:م
األولمأنمؼل خذمبوظـصققي،مصقؼولماألعرلمضدماغصوعمظألعر،موماظـوغلمأنمؼرحؾمصقؼــولم
اظؾطــؾمضــدمػــربمعـــمايرب..ممومػـومتػطـماألعرلماظؾطؾمإظبمودقؾيمأخرجؿفمعـم
علزضف،مومػلمأنمؼرحؾمعلوصيمضصرلةم(أومعودني)،مومبوظػعــؾمصؼـدمضطعمػذهماٌلوصيم
ؼبمثالثمربطوت،مومسـدئذمؼؽقنمضدمضربمسصػقرؼـمحبفر،مصؾذلحوظفمدلمسؾكم
سدمماغصقوسفمظألعر ،مطؿومأن ماٌلوصيماظؼصرلةمؼؽقنمضدمأثؾًمصقفومسؾكمسدممصرارهم
وخقصفمعـماظعدو،مومسـمػذهماظقاضعيمضول :م
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مثالثمرحالتمرحؾـوػؿممم#مممبنيماومعودنيمأمسنيماظرم م
مأرذؿـومرقظــــوػؿمممممممم#مممأمظطـــقشلؿمسودميد م
اومعودني:معلوصيمضصرلةمالمتؿفووزم01مطؾؿ .م
***مومضدمطوغًمتعقشماظؼؾوئؾماظيتمادؿقرـًماٌغربماظعربلمضدميومؼبمحروبم
روحـي،مومطونماظؾطؾمسؿرموظدمعرؼزؼؼمؼبمضؿولمشرل معـؼطعمععمضؾـقؾـيم"سؾدة"م:م
وػلمضؾقؾيمسربقي،مهؽؿفومأعرلةمتدسكم"عفوؼي"،مومذاتمعرةموضعماظؾطؾمسؿرمأدرلام
ظدىم"عفوؼي"،مصفو ءتفماألعرلةمبعدمأنمجفزتمجقاده،مومرؾؾًمعـفمأنمؼرجعمإظبم
ضقعف ،مؼب مإذورة معـفو مأن مإعرأة مػل ماظيت مصؽً مأدره ،مصؿو مإن مرطى ماألعرل مصفقةم
جقاده،محؿكمضولمضصقدة :م
عزاظًملمتؽــوصكمصوغفورمعومصقفمراصيممم#مممومجقؽمخقؾلمحقاصي م
بنيميدبموماظرمتقيمومجلمعفوؼيمتؿفوصكمم#ممومرجوشلـومبنيمؼدي م
يدبموماظرمتقي:مأزلوءمٌـورؼ .م
تؿفوصك:معطلرلةماظرأس .م
مبعـك:مإغؽمإذامطـًماظققممضدمأرؾؼًمدراحل،مصلقلتلمؼقم،مألردمظؽماظؽقؾم
بؽقؾني .م
ومسـدعومرجعمإظبمضقعف،مومضصمسؾقفؿمعوموضعمظفمععماألعرلة،مصغورمسؾكمضؾقؾيم
األعرلة ،مو مأظؼك ماظؼؾض مسؾك مأبقفو مو مأخقفو مو مزوجفو مووظدػو ...مصفوءتف ماألعرلةم
راشؿي،متطؾىمصؽمأدرمأضربوئفومومأسزماظـوسمإظقفو،مطؿومأرؾؼًمبوألعسمدراحف،م
صؽونماألعرلمسـدموسده،موماظؼمدراحفؿمعبقعو،موظؽـ مرشؿمعوموضع مبقـفؿو،مزؾًم
اظؼؾقؾؿونمؼبمحربمضروس .م
ومطونمممومضولمؼبمضؾقؾيم"مسؾدةم"مطذظؽم :م
مممممعــوذامخؾقـــومؼومسؾدةمممم#مممصوتمضؾوظؽــؿمعـوماٌـدةم م
مممممأبؼوتماالرػــولمممـدةمممم#ممموماظــدممالرضمربؿــرػو م
ممممموماظؽؾشمسقومؼعطلماظصدسيممم#ممموماظؽؾشمسـمخؾؿقمعومخلرػو م
ؼرؼدماظؼقلمؼبماظؾقًماألخرلماغؽمحنيمترىماظؽؾشممتشلمإظبماًؾػ،مصذظؽمالم
ؼعينمأغفومترؼدماشلرب،مبؾمترؼدممتؿنيمغطقؿفو .م
ومحدثمطذظؽمأنمشزتمضؾقؾيمسؿرمومظدمعرؼزؼؼمضؾقؾيم"سؾدةم"،موماشؿـؿمعـفوم
حصوغومؼلؿكم"رؼوض"..مطونمحصوغومعؼوتالمومؼبمعـؿفكماظشفوسي،مومزؾمسؿرمؼؼوتؾم
بفذامايصونمإظبمأنمعوت،مومرثوهمبؼصوئد،مومحزنمسؾقفمحزغومذدؼدا،مومبؽوءمالم
عـقؾمظف .م
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األدارريذوذاحلؽاقاتذاؾشعبقةذبوالقةذتـدوف :ذ
ادلصدر :ذ
األدؿوذمسؾلمظػؼرلمعدؼرماظـؼوصيمبؿـدوف .م
اظلقدماعؾورطلمأغبدمبـمربؿد .م
األدؿوذمسؾدماهللمبـمربؿد .م
األدؿوذمسؾدماهللمظقبقز .م
عبعقيم"ضـػي"ماظـؼوصقي .م
اظؿؿقضعماىغراؼب:موالؼيمتـدوف .م

أدطورةذفدارى :ذ
ؿؼدؿة :ذ
ػدارى معـ مأبرز ماظشكصقوت ماظيت مظعؾً مدورا معفؿو مؼب مإثراء ماظـؼوصي ماظشعؾقيم
واظدؼـقيمظؾؿفؿؿعماظؿـدوؼب،مػلمذكصقيمحؼقؼقيموواضعقي،مومظؽـمأرؾؼماًقولمسـوغفم
ظقـلٍ مأدطقرة مؼب مشوؼي ماظغرابي مو ماظعفى ،مصضال مسؿو ممتؿعً مبف ماظشكصقي معـم
اإلسذلافمبوظصالحموماظؿؼقىموماظقرعمعـمررفماًوصموماظعوم..مإغفموظلمعـمأوظقوءم
اهللماظصوينيماظؽـرلؼـ،ماظذؼـمتـؿشرمأضرحؿفؿمؼبمطوعؾماظقالؼي،مإالمأنمذكصقيم
ػدارىماألدطقرؼيماغػردتمبصػوتمضؾؿومندػومؼبمشرلػو .م
ـدبذفدارى:ذ ذ
ؼـؿلىمإظبمأػؾم"إؼدؼشؾل"محلىماظشقخماظغزواغل،مصفرمػدارىمواظذيمسوؼشفم
صذلة معـ ماظزعـ ،مو محلى معبعقي م"ضـػي" ماظـؼوصقي مصنن مػدارى معـ م"اظلقاسد" مأيم
ؼـؿؿلمإظبمضؾقؾيم"دوسد"مإحدىمضؾوئؾماظرضقؾوت .م
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اؾرحؾةذوذبداقةذاألدطورة :ذ
بدأتمأدطقرةمػذاماظرجؾمؼقممطونمرضقعومؼبمحضـمأعــفمععمضؾقؾؿفومتشدماظرحولم
سبقمأػؾفومومطوغًماظؼؾوئؾمعـؿشرةمسدلماظػقوؼبموماظؼػورمتؿؾعماألطؾموماٌوء،مومطــونم
أخـقالمػدارىمعـمػمالءماظؾدوماظرحؾ،مومبعدمجفزم"ظػرؼؼ" ،مومأعضًمرحؾيمذوضيم
ضطعؿفـوماظؼوصؾيمؼبم :م
" -0ظػرؼؼ"مظػظيمبوظؾففيمايلوغقي،مومتعينماجملؿقسي،مومتطؾؼمسودةمسؾكم
اظؼوصؾي ،مأعو م"احملصر" مصفل مظػظي مأخرى مبوظؾففي مايلوغقي ،موتعين مذبؿقسي معـم
اًقؿماٌؿقاجدةمؼبمغػسماظقاديمومسؾكمغػسماإلعؿداد .م
اظصقوؼرماظشودعي،متقضػًمطعودتفومظؿلخذمضلطومعـماظراحي،مبنيمأذفورماظطؾحم
اٌؿؿؾؽيمبوظقراقموماًروبماألخضر،مومبقـؿوماظرجولمحقلمذعؾيمعـماظـورمظؾؿدصؽي.مؼبم
ػذهماظؾقظوتمشودرتمأمماظرضقعماجملؿعمدوسقيمىؿعمايطى،مومملممتؽٌمرقؼالم
حؿكمػؾًمزوبعيمرعؾقيمسوتقي،محطؿًماٌكقؿ،موماغعدعًمصقفوماظرؤؼيمحؿكماخؿػكم
طؾمذلءموماخؿػكمععفومػدارى .م
فدارىذيفذجوفذاؾعاصػة :ذ
تعقدماألممإظبمخقؿؿفومبعدمأنمػدأتماظعوصػي،مومبقـؿوماذؿغؾماىؿعمؼبمإسودةم
ترتقى مأعقرػؿ ،متؿػوجه ماألم مبوخؿػوء مرضقعفو ،مو متؽؿشػ مأن موظدػو مؼب مسدادم
اٌػؼقدؼـ،مصؿألتماألجقاءمصقوحومومسقؼال،مومتػرقماظرجولمؼبماظقػودموماظشعوبمحبـوم
سـماإلبـماظضوئع،مظؽـمدونمجدوى..مأسودواماظؾقٌمسؾـومؼبمأسؿوقماظصقراءمدونمأنم
ؼفؿدوا مإظب مػدارى ،مأو مإظب ماٌؽون ماظذي مأخذتف ماظزوبعي ،مو ممل مؼعرصقا مأي ماألعصورم
ابؿؾعؿف،مومإظبمأؼـمرعؿفماألضدار،محؿكمؼؽسماألػؾمعـماظؾقٌمسـف .م
يفذاجملتؿعذاحلقواـي:ذ ذ
ؼبمتؾؽماألثـوء،مصؿحماظرضقعمسقـقفمظقفدمغػلفمومحقدا،مومدطمصقراءمالمحدودم
شلو،مثؿمصفلةمصبدمحقاظقفمدربمعـماظـعوم ،مضدمتؾـؿفمطقاحدمعـمصغورػو،مومبدلاءةم
األرػولمومدػشؿفؿمبدأمػدارىمذوماظلـؿنيمؼصقلمومصبقلمععفو،مومصبدمؼبماظـعومم
1م "مظػرؼؼم"مظػظيمبوظؾففيمايلوغقي،مومتعينماجملؿقسي،مومتطؾؼمسودةمسؾكماظؼوصؾي،مأعوم"ماحملصرم"مصفلمظػظيم
أخرىمبوظؾففيمايلوغقي،مومتعينمذبؿقسيمعـماًقؿماٌؿقاجدةمؼبمغػسماظقاديمومسؾكمغػسماإلعؿداد م
 2محلىمذفودةماحدمأسضوءمعبعقيمضـػيماظـؼوصقيمبؿـدوف،مأغفؿمسـدمحػرمضدلمبوٌؼرةماىدؼدة،مؼعـرونمسؾكم
بؼوؼومبقضماظـعوم،مممومؼدلمأنماٌـطؼيمطوغًمشـقيمبفذاماظـقعمعـماظطققر.
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وصغورػوماألػؾموماألمموماًالن،مومبؼدرة مضودرمصؼد مطون مؼؿغذىمبوعؿصوصمإبفوعفم
اظذيمؼؿدصؼمعـفماظؾنب .م
ومبعدمأنمعؽٌمعدةمعـماظزعـ،مأصؾحمؼؼؾدمحرطوتفو،مومؼطوردػومعـمعؽونمآلخر،م
ومأصؾحمععوذفمالمطبؿؾػممتوعومسؿومتؼؿوتمعـفماظـعوممحؿكمبؾغمدـماظـوعـيمسشر .م
يفذاجملتؿعذاؾبشري :ذ
طونماظعـقرمسؾكمػدارىمعـمضؾقؾماظصدصي،مسـدعومتػطـمأحدماظصقودؼـماظؾدومألثرم
إغلــونمؼؿوبعماظـعوم،مبػضؾمخدلتفمؼبمععرصيمرؾقعيماألرضمواألثــر،موماظؿؿققزمبنيم
أثــر ماإلغلـون مو مايققان ،مطون مػذا ماإلطؿشوف مبوظـلؾي مظؾعوئؾي مبورضي مأعؾ مإلصبودم
ػدارى،مصفـددواماظؾقـٌمسـفمومبوظػعؾمادؿطوسًمأنمتعـرمسؾكمعؽونماإلبـماظضول،م
ومإرجوسفمإظبماػؾفمومسشرلتف،مبعدمعومغصؾًمظفمطؿقـومأوضعًمصقفمدوئرماظؼطعون .م
أخذمػدارىمؼـدعٍمذقؽومصشقؽومؼبماجملؿؿعماظؾشريمومايقوةماإلجؿؿوسقي،مومعـم
بني ماٌشؽالت ماظعقؼصي ماظيت ماسذلضؿف مبعد مسقدتف معـ ماجملؿؿع مايققاغل ،معشؽؾيم
اظؾؽؿ،محبقٌمملمؼـطؼمبؽؾؿيمواحدة،مومبؼكمسؾكمػذامايولمإظبمأنمجوءتفؿماعراةم
سفقز،موماعرتفؿمأنمؼشدواموثوضفمحبؾؾمرقؼؾمؼبمرجؾقف،مثؿمؼؾؼقهمؼبمبؽر،مومسـدعوم
أرؾؼمصراخومومػقمؼفقيمإظبمضعرماظؾؽرمضوئال:م"ؼوماهلل"،م"ؼوماظشقخمربؿدمععروف"،م
ومبعضماألصقاتماظغرؼؾيمشرلماٌػفقعي .م
ومصبؿعماظذؼـمسوؼشقامػدارىمأغف متؿؾؿذمسؾكمؼدماظشقخمعوءماظعقـنيمأحدماألوظقوءم
اظصويني ،مو ماظشقخ مربؿد مععروف ،مو ممل مؼعرف مسـف مأغف متعؾؿ محرصي ،مإمنو مطونم
ؼؼؿوتمعـمسطوؼوماظـوس،مؼؼؾؾماظصدضي،مومؼعطلمطؾمربؿوجموعلؽني .م
و مظؽـ مطون مػدارى مضد ماغدعٍ مؼب ماجملؿؿع ماظؾشري ،مإال مأغف ماحؿػظ مرقؾي محقوتفم
بؾعضماًصوئصماظيتماطؿلؾفومعـماجملؿؿعماظذيمغشلمومترسرعمصقف .م
أوصافذفدارى :ذ
اتصػ مػدارى مبلوصوف مصرؼدة ،معو مصبعؾـو مغؿلوءل مسـ مػقؼي مذكصقؿـوم
األدطقرؼي:مأعـماظعوملماإلغلوغلمػل،مأممعـماظعوملمايققاغل؟مصؿـمأػؿماظصػوتماظيتم
اتصػمبفومػدارىمحلىمايؽلماظشعؾقيموماظـوسماظذؼـمسرصقه،مومطذظؽماظؽراعوتم
اظيتمضقؾمأغفومهؼؼًمسؾكمؼده :م
اغػردمبؾعضماظصػوتماظـؾقؾيموماٌؽورمماًؾؼقي،مومخوصيماظـقيماظصودضيم(سدؼؿم
ايؾقيموماٌراوشي)،مومطؿمطونمطرميومؼلخذمعـمػذامإذامأسطوه،مومؼعطلمظذاكم
دونمأنمؼللظف .م
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ضدرةمسؾكمذػوءماٌرضكممبفردمٌلفؿ.
درسيماىريماظػوئؼي،محؿكمإغفمؼقصػمبوظغزالمؼبماظلرسي.
ظفميقيمبقضوء،مومذعرمأدقدمغوسؿمطـقػمملمؼصؾفماظشقى،مؼصؾمرقظفمإظبم
حدماظرطؾي،مومؼؽرهمأنمؼؾؿلفمأحد.
طونمضبىماظعزظي،موالمأحدمؼلؿطقعمذبوظلؿفمدقىمزوجف.
 مضدرتفمومهؿؾفمأطؾمطؾمذلء..مغعؿمطؾمذلء..محؿكمإغفمطونمؼؽلرماظزجوجموؼؾؿؾعفمدونمأنمؼصقؾفمأذى .م
ؼؼقممأحقوغومحبرطوتمشرؼؾيمذؾقفيمبوظـعوم .م
اذؿفرمبقجقدمثؼىمؼبمإصؾعفماألميـم(اإلبفوم)،مطبرجمعـفماظؾنبمحنيمضبسم
بوظعطش،مومادؿؿرمذظؽمرشؿمتؼدممدـف.
سـدعومتصقؾفماظـقبيمومؼلخذهمايولمؼطؾؼمأصقاتومشرلمعػفقعيمأحقوغو،مومؼرددم
ػذهماظعؾورات:مؼوماهلل..مؼومغعوعي..مؼومذقكلمؼومعوءماظعقـني.
زواجه :ذ
تزوجمػدارىموأنىمأوالدامرؾقعقنيمملمؼرثقامعـفمتؾؽماظصػوتماظغرؼؾي،مبودؿــوءم
صػيماظؽرمموماىقد،مضقؾمأغفمتزوجماعراةممبفرمأددمتؾعومظطؾؾفو،مومبعدمذظؽمتزوجم
اعراةمأخرىمتدسك"خروبيمبـًماظشقخ"،مومأنىمعـفوموظدؼـمػؿومأغبدمػدارىموظدم
ضرميقش،موماظـعؿيمػدارىموظدماظؼرميقش،مومبعدمعدةمتزوجماعراةمثوظـيموانىمعـفوم
وظدؼـ:مأغبدمػدارىموظدمضرميقشموماٌقجقدمحوظقوممبقرؼطوغقو،مومعوءماظعقـنيمػدارىم
وظدمضرميقشمومػقمعؿقؼب .م
وػاته :ذ
ؼروىمانمػدارىمسؿرمرقؼالمحقاظلمضرغومومسشرؼـمسوعو،مومملمتؿقصوهماٌـقيمٌرض،م
ومإمنومظؿؼدم مدـفمصقلى،متقؼبمبؿـدوفمومدصـمبفو،مومؼقجدمضدلهمبلسوظلمواديم
ضراؼرماظعرق،مؼبمرأسمواديماظؼـطور،مومأصؾحمضرضبفمعزارامظؾـوسمتدلطومبفمومتقؿـو،م
ومؼزسؿماظؾعضمأنمغعوعيمتزورمضدلهمطؾمعلوء .م
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أدطورةذاؾرجلذأبوذدبعذبـاتذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:موالؼيمتـدوف .م
ضبؽكمأنمرجالمظفمزوجي مملمتـفىمدقىماظؾـوت،مومطونمؼبمطؾمعرةمتؾدمزوجؿفم
ؼؿضؿرمذمعو،مومسـدعومغبؾًمبوظلوبعمأضلؿماظرجؾمبلشؾظماألميون،مإنمأنؾًمظفم
زوجؿفمبـؿومػوجرمأػؾفمومبـوتفمإظبمبالدمبعقدة..موظدتماظلوبعي،مصؼررمعغودرةماظدؼورم
طرػومؼبمبـوتفموزوجؿفماظيتمغبؾفومعلموظقيمإنوبماإلغوثمصؼط .م
روفماظرجؾمومجولماٌصور،محؿكمادؿؼرمبفمايولمسـدمإحدىماظعوئالت،مصـزلم
بفومضقػو،مومطونمربماظؾقًمبشقشماظقجفمطرميومعضقوصو،مصرحىمبفمأذدماظذلحوبم
ومحنيمدلظفمسـمدؾىمدػرهمومترحوظف،مذرحمظفمضصؿفمبوظؽوعؾ..مومطقػمأنماهللمملم
ؼرزضفمذطرام؟..ممومملمالمتـفىمزوجؿفمإالماظؾـوت؟ ..م
سـدئذ مضول ماظرجؾ ماٌضقوف :مػؾ ماظؾـوت ماظلؾع مدوٌوت معـ ماظعققب؟ مػؾ مػلم
طوعالتماًؾؼي؟ م
ضولماظرجؾ:مالمؼـؼصفـمذقؽو،مبؾمإغفـمؼداسؾـينمومطبدعـين،مومظؽـمرشؿمذظؽم
طرػنت .م
صؿشكمبفماظرجؾماٌضقوفمإظبمخقؿؿف،مومأزاحمشطوءمصقجدمدؾعمأصوســل،مواحدةم
صققماألخرى،مومؼؾؿػنيمبرؤودفـ،مومؼؿؿوؼؾـمميقـومومسلوال،ماغدػشماظرجؾموخوف،م
ومضول:معومػذا؟ .م
صلجوبفم:مإغفـمبـوتل،مرزضينماهللمبـوتمسؾكمذؽؾمأصوسل،مومإغلمأغبدهمطـرلام
سؾكمعومأسطــوغل،مومإغفـمالمميللـمأحدامبلقء،مومػوذامأغًمتػرمعـمبـوتمطوعالتم
اظصػيموماًؾؼي،مصلخذماظرجؾماظعدلةمومسودمإظبمزوجؿفمومبـوتف،مومػقمضبؿدماهللمسؾكم
عومرزق،مومأضلؿمبلشؾظماألميونمأنمؼؽرعفـمومضبلـمتربقؿفـمومرسوؼؿفـ .م
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أدطورةذاإلخوةذاؾدبعذ(أوذؼصةذادرقدرذذفبوا) :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذوالؼيمتـدوف .ذ
ضبؽك مؼب ماظزعون ماظغوبر مأن مػـوك مدؾعي مإخقة مأذداء ،معبقؾل ماظطؾعي ،مغبؾًم
أعفــؿمظؾؿرةماظـوعـي،موممتـكماإلخقةمأنمتؾدمأعفؿمبـؿومتمغلفؿمومتلؾقفؿمومدبػػم
سـفؿمومحشؿفــؿ ...م
صلضلؿقامبلشؾظماألميونمعغودرةماظدؼورموماألػؾموماًالنمإنموظدتمأعفؿمذطــرا،م
وأوصقامخودعؿفؿمأنمتؾقحمشلؿمبوظراؼيماظؾقضوءمإنموظدتمبـؿو،مصطورتماًودعيمصرحوم
ومدرورا،مإالمأغفـومعـمذدةمصرحؿفومبوظؾـًمومخقصومسؾكمذػوبماإلخقة،مرصعًمشلؿم
راؼي مخضراء ،متلدــػ ماإلخقة مظظـفؿ مأن ماٌقظقد مذطرا ،مورحؾقا متورطني موراءػؿ ماألمم
واألخً،مومبؽؿفؿمأعفـؿمبؽوءمالمعـقؾمظف .م
عرتماألؼوممومتزوجماإلخقة،مومطدلتماألخً،مومطوغًمطؾؿومخرجًمظؿؾعىمععم
رصقؼوتفومؼؿطرلنمبفو،مومؼضربـفو ،مومؼؾؼقنمسؾقفو مبلغقاع ماظشؿوئؿ،مومأغفومؼبمظقؾيم
عقالدػومػربمإخقتفـو،مصذلجعماظؾـًماظقحقدةمإظبمأعفوموتللشلو مايؼقؼي،مومظؽـم
األممؼبمطؾمعرةمتؽذبمتؾؽماألضووؼؾموماٌزاسؿ .م
عرتماألسقاممومصورتماظؾـًمصؿوةمحلـوء،مبعدمأنمسرصًمايؼقؼي،مومحدثمأنم
شزتمضؾقؾيمضؾقؾؿفو،مومخطػماظزسقؿماظػؿوةمومأخذػومععفمإظبمبالدمبعقدةمومتزوجفو،م
ومأنؾًمظفموظدامومأزلؿفمبودؿمأخقفوماظؽؾرلم"اغبدمدقدي"،مومملممتضمدقىمأؼومم
حؿكموصؾًمإظبماإلخـقةمأخؾورمأخؿفؿمومعوموضعمظؾؼؾقؾيمعـمشزو،مصعزوعقامأنمؼلتقام
بلخؿفؿمومظقمطوغًمؼبمأضصكماظدغقـو،مصؾقـقامسـفومؼبمطؾمعؽونمحؿكموجدوػو مؼبم
أرضمبعقدة،مصودؿؼؾؾقػؿمأػؾمزوجفومأحلـمادؿؼؾول،مومأضوعقاماظقالئؿموماألصراحمأؼوعوم
عؿؿوظقي،مومؼبماظؾقؾيماألخرلةماجؿؿعمرجولماظؼؾقؾيمظقدبروامشلؿمعؽقدةمظؼؿؾفؿ،مصلؿعًم
األخً معو مدار مبني مزوجفو مو مرجول ماظؼؾقؾي ،مصدبرت مخطي متـفل مبفو مإخقتفو،م
صفعؾًمتقخزمابـفومبنبرةمظقصرخمومؼؾؽل،مصؿلؽؿفمضوئؾي:م"أرؼرؼدةمؼوماغبدمدقدي،م
أرؼردةمؼوماوظدماعل،مأؼرردة مومشدوامومشدوا،مأرؼردةموماظـوسماسدو،مأرؼردةمغػكقام
اٌلؼل،مأرؼردةمخؾقةمعؿؽل،مأرؼردةمرصدواماٌؾفقم،مأرؼردةمخؾقماٌعؽقم"،موم"أرؼردة"م
طؾؿيمتغـكمظألرػولمبؾقـمعبقؾمظؾـقم،مومػلمتؼصدمتـؾقفمإخقتفومبوًطرماحملدقم
بفؿ ،مأي مإرحؾقا مصوظؼؾقؾي متذلصدطؿ مو مػل مسدوة مظؽؿ ،ماغػكقا ماظؼرب موضعقػو مؼبم
عضوجعؽؿ،مومخذوامععؽؿماًقؾمومدسقاماىؿول .م
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زلعماإلخقةمصقتفو،مومصفؿقامعومترؼدمأنمتؾؿحمشلؿ،مومأغفؿمـزاوامبؼؾقؾيمذردي،م
صـػكقاماظؼربمووضعقػومؼبمصراذفؿ،مومأخذواماًققل،مومأوضػًماألممومخزمرضقعفوم
حؿك مؼلؽً ،مصظـ ماظؼقم مأغف مضد مغوم ،مو مبعد متلؾؾفؿ مأخذ ماظرجول مؼطعـقن ماظؼربم
واحدةمتؾيماألخرى،مصعرصقامأنمعؽقدتفؿمضدمبوءتمبوظػشؾ،مومنكماإلخقةمعـمعقتم
ربؿؿ،مومسودوامبلخؿفؿمومرضقعفومإظبمضؾقؾؿفؿمدوٌنيمععوصني .م

أدطورةذاألخ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذوالؼيمتـدوف .ذ
ضبؽكمأنمصؿوةمصوتـيماىؿولمازلفومػقؿي،مدؽؿًمعـمايقوة،مصصعــدتمإظبمضؿيم
اظـكؾــيمحؿكمصورتمتـوممومتلؽـمصقفو،مومطونمأخــقػومراســلماظغـؿ،مؼلتقفومطؾم
ؼقممبوظطعـومموماظشراب،مومطونمؼـودؼفو:م"ػقؿيمدظلمدالظؽ،مؼومخقيتمدظلمدالظؽ"،م
ومؼعينمأنمتدظلمبشعرػو،مومطونمشلومذعرمرقؼؾمجدا،مومؼؾػماألخمصقفماظغذاء،مثؿم
تلقؾفمإظقفو .م
ومؼبمعرةمعـماٌراتمعرمبفومرجؾمذومعولمومجوه،مووجدػومصوتـيماىؿول،مصلعرم
خدعف مأن مصبؾؾقػو مظف ،مصذػؾقا مإظقفو مو محووظقا مععفو مبؽؾ ماظطرق مطل مؼـزظقػو معـم
اظـكؾيمومظؽـمدونمجدوى..مصؼوظًمشلؿماعراة:مدقفمأجؾؾفومظؽؿ،مصفؾلًمهًم
اظـكؾي،مومبدأتمبوظؾؽوءموماظـقاح،مومادسًمأغفومعظؾقعي مومجوئعي،مأذػؼًمػقؿيم
سؾك محوشلو ،مو مادؿدرجؿفو ماٌرأة محؿك مأغزظؿفو معـ ماظـكؾي ،مو معو مػل مإال ميظوتم
ضالئؾم حؿكمضؾضمسؾقفوماًدمماظذؼـمطوغقامؼذلبصقنمبفو،مصربطقػومومأخذوػومظؾلقد،م
ومحنيمغظرمػذااماألخرلمإظقفومازدادمإسفوبفمبفومصؿزوجفو،مومطونمؼبمطؾمعرةمؼلتلم
أخقػومإظبمتؾؽماظـكؾي،مومؼـودؼفومطعودتف،مظؽـفمملمؼعـرمسؾكمذلءمؼدلمسؾكموجقدم
أخؿفمبعنيماٌؽون،مادؿؿرمايولمرقؼال،محؿكمعرتمبفماعراةمصقجدتفمبوئلومحزؼـو،م
صللظؿف مسـ محوظف ،مصؼص مسؾقفو ماظؼصي ،مصلخدلتف مبلن مأخؿف ماظيت مؼؾؽقفو مأغزظقػوم
خبدسي،مومضدمتزوجفومصالن..متلؾؾمإظقفوماألخ،مومخؾلتفمؼبمصـدوقمخقصومسؾقفمعـم
زوجفو .م
غبؾًماألخً،مومأنؾًمابـو،مومطوغًمػقؿيمتلؿغؾمصرصيمخروجمزوجفومإظبم
سؿؾف،مظؿػؿحماظصـدوقمومتطعؿمأخوػو..مبدأماظطػؾمؼؽدل،مومأخذمؼؿعؾؿماظـطؼمواظؽالم،م
حقٌ مؼؼقل مألبقف مبعؾورات مصؾقوغقي مشرل معػفقعي :م"خوظل مؼب ماظصـدوق" ،مال مؼػفؿم
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اظزوجمعومؼرؼدماظقظد،مصقؼقلمشلقؿي:معوذامؼؼقل؟مصؿفقؾفمأغفومالمتػفؿ،مإغفومػؿفؿوتم
اظصؾقون..م عرتماألسقاممومطدلماظقظد،مومصورمضبلـماظؽالم،مصؼولمألبقفمؼقعوم:م"إنم
خوظل مؼب ماظصـدوق ماظؽؾرل ،مو مإن مأعل متطعؿف مطؾ مؼقم مبعد مخروجؽ مظؾعؿؾ" ،مدللم
اظرجؾمزوجؿف:م"عومػذهمايؽوؼيماظيتمتدورمؼبمبقيت"،مظؽـفومرؾؾًمعـفماظعفدمبلنمالم
ؼضرمعـمؼبماظصـدوق،مومأغفومدذلويمظفمحؽوؼؿفو،مأخذتمعـفماظعفد،مومضصًمسؾقفم
ضصؿفومععمأخقفوماظذيمطونمؼطعؿفومومؼلؼقفومومؼعؿينمطـرلامبفومحؿكمأوذؽمسؾكم
اشلالكمحزغومومبؽوءمسؾكمصؼداغفو،مثؿمصؿقًمظفماظصـدوضـمومخرجماألخ،مومتصوصقوم
وسوذومععومعدةمعـماظزعـ .م
تربصماألخمبزوجمأخؿف،محؿكموثىمسؾقفمؼقعومصلرداهمضؿقال،مومادؿقظبمسؾكمطؾم
أعالطف،مومملمؼدممطـرلامحؿكمطدلماإلبـ،موماغؿؼؿمألبقفمعـمخوظف،مومعوتماإلبـمبعدهم
بلسقام،موبؼقًمػقؿيمومحقدة،متذرفمدعقعماألدكمومايلرةمسؾكمصؼدانمأسزمعوممتؾؽم
اظزوجمواألخموماإلبـ .م

أدطورةذاؾشاةذوذاؾضبع ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذومالؼيمتـدوف .ذ
ضبؽكمأنمذوةمعبقؾيماٌـظر،مشلومعوئيمضرنمعـماظذػى،مومشلومأربعمسـزات،مػـم
سؾكماظؿقاظل":سوزة،ماععقزؼزة،مداضي،ماعدضقؼي"،مومشلومجديمواحدمؼلؿكم"اظرؼؼظ" .م
ذػؾ ً مذات مؼقم مإظب معرسك معبقؾ مؼلؿك م :م"اظؼرارة م" ،مصلوصً مأبـوئفو مأن مالم
ؼػؿققاماظؾوبمألحد،مإالمإذامضوظًمشلؿ:م"سوزةموماععقزؼزة،مداضيموماعدؼؼقؼي،مبوظرؼؼظم
ؼوموظقدي،محؾماظؾقًمراغلمجقً،مصؿلماعالنمبوظـقارمزرسل،ماؼطػطػمبوظرشقة"،م
وتؼصدمعـوداتمأوالدػومطؾمبوزلف،مظؿؾشرػؿمبؼدوعفومربؿؾيمبوظؾنبموماظعشى،مومطونم
اظضؾعمؼلذلقماظلؿع،مصعرفمعومدارمبنيماألممومصغورػو،مومسـدمذػوبفومأسودمسؾقفؿم
عومضوظًماألممظقػؿققامظفماظؾوب،مإالمأغفؿمضوظقامظف:مإنمصقتؽمالمؼشؾفمصقتمأعـو،م
صذػىمدوسؿفومإظبماظـفور،مصـفرمظفمحـفرتفمحؿكمأصؾقًمذؾقفيمبصقتماظشوة،م
صعودمإظب ماظصغورموماسودمسؾقفؿمغػسماٌؼقظيمبـػسماظصقت،مسـدػومصؿحماظصغورماظؾوب،م
صوظؿفؿؿفؿ مواحدا متؾق ماآلخر ،مو مسـد مسقدة ماألم ممل مود مأرػوشلو ،مصكرجً معلرسيم
طوجملـقغي،مصدادًمبؼدعفوماظـؿؾي،مصؼوظًماظـؿؾيم:م"ػذامعـفماظؾلماوركمسؾكمشوري،م
ومأغومجوػدةمبوزػوري"..مأيمعـمػذاماظذيمداسمحفريمومضدمالضقًمألجؾفماظؽـرلمعـم
اٌؿوسى،مصلجوبؿفوماظشوة:م"ػوذيماظشوةماٌدبقيماظؾلماضروغفومعوؼيمطقػماظذػؾقيماتؾقدم
سوزةموماععقزؼي،مداضيموماعؼدؼؼقؼي،مواظرؼؼظ"،مأيمإغينمأغوماظشوةماىؿقؾي،مذاتمعوئيم
ضرنمعـؾماظذػى،متؾقٌمسـمصغورػو،مووضعمشلومععمعبقعمايققاغوتمعومجرىمشلوم
27

ؼاؿوسذاألدارريذاجلزائرقة ذ

ععماظـؿؾي،مومبعدمسـوءمومجفدمطؾرلؼـمومجدتماظضؾعمعلؿؾؼقومسؾكمزفرهمهًم
األذفور،مصضربؿفمبنحدىمضروغفومسؾكمبطـف،مصلردتفمضؿقال،مومخرجمصغورػومدوٌنيم
صورحنيمبـفدتفؿ،مومسـدػومتعؾؿماظصغورمأنماظعدومظـمؼؽقنمصدؼؼومحؿكمومإنمشرلم
اظؽـرلمعـمذكصقؿف .م

أدطورةذ"ذتبؾباؾةذ"ذ ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:موالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي .ذ
ادلصدر :ذاظشقخ مسؾل ،ماظلقد مزطراوي مبشرل مدائرة متؾؾؾوظي ،ماظلقد مذقخ مبقزؼدنم
رئقسمعصؾقيمبؾدؼيمتؾؾؾوظي .م
"تؾؾؾوظي"مإحدىمدوائرموالؼيمبشور،متؾعدمسـمعؼرماظقالؼيمعلوصيم 311مطؾؿ،مومسـم
والؼيمتـدوفمبـم 411مطؾؿ،مسؾكماظطرؼؼماظقرينمرضؿم،41مصفلمعـطؼيمغوئقي،متعوغلم
عشوطؾ ماضؿصودؼي مسدة مو مغؼصو معؾققزو مؼب ماإلعؽوغقوت ،مإال مأغفو متزخر مبوألدوررلم
وايؽوؼوتماظشعؾقي،مومالؼزالمأػؾفومضبؿػظقنمبذاطرةماٌـطؼيماألدطقرؼيمو متراثفوم
اظـؼوؼب.
ؼؿؽؾؿ مأػؾ مبؾؾوظي مشلفي مبربرؼي م(شلفي مذؾققي مخوصي) ،مال مؼػفؿفو مإال مدؽـونم
اٌـطؼي،مصؾوإلضوصيمإظبمثراءمعػراداتفو،مصفلمصرؼدةمؼبمترطقىمعبؾفو،محبقٌمؼؼدعقنم
اٌضوفمإظقفمسؾكماٌضوف،مطؿومػقمايولمؼبماظؾغيماإلنؾقزؼي،مممومجعؾفؿمؼعؿؼدونم
أنمشلفؿفؿمجـقــيماألصـؾموماإلسبدار،محلىماظراويماٌقظقدمؼبم 0811مومػقمحػقدم
"دقديمبقحقــدة"مأحـدمأوظقوءمتؾؾؾوظي.م م
سـدمادؿطالسـومظؾؿـطؼي،موجدغومؼبمضوحقيمعـ مضقاحلمعؼؾـرةمسؿقؼــيممبؽـونم
ؼلؿــكم"اظزاوؼي"مبفومأواغلمصكورؼيمضدمييمتقضعمسؾكمحوصيماظؼؾقر،مومبضعيمضؾوبم
ؼعؿؼدمأغفومأضرحيمظعددمعـمأوظقوءماهللماظصوينيماظذؼـمغزظقامبوٌـطؼي،مومإظبمجوغؾفوم
ذفرةمعؾورطيمؼعؿدلوغفوم"ذبؿعماظصويني" .م
ومحلىمغػسماظرواؼي،مطوغًمتؾؾؾوظيمؼطؾؼمسؾقفوماظلؽونماألوائؾمادؿم"بربور"،م
صودؿـؼؾقا مذظؽ ،مصلؿقػو :م"بؾؾوظي ،متؾؾؾوظي ،متؾؾؾوظً" ،مو مطؾفو متعين مو متعدل مسـم
وجـقدماٌوءماظؽـرل،مإالمأنم"متؾؾؾوظًم"مطؾؿيمذؾققي،مو"بؾؾوظيم"معـمغطؼمسربلمالم
شرل ،معع ماإلذورة مإظب موجقد مغقع معـ ماظشفر مؼؽـر مؼب ماٌـطؼي ،مؼطؾؼقن مسؾقفو مادؿم
"بؾؾول" .م
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و مضد مطوغً متؾؾؾوظي ،محلى معو مزلعف ماظراوي مسـ ماآلبوء مو ماألجـداد ،معؾؿؼــكم
اظؿفـور ،ماظذؼـ مؼؼدعقن معـ مطؾ ماإلووػوت :معوظل ،مبشور ،متػقالظً ،متؼقغقً...م
صقؿؾودظقن ماظلؾع ،مو مطوغً ماظؼؾوئؾ ماألوظب ماظيت مادؿؼرت مبفو مذات مضقة مو ممتؽني،م
ذقدوا مبفو مأظػ مدوضقي مو مدوضقــي ،مو مإظقفؿ متعزى ماظلقاضل ماٌقجقدة ماآلن ،موحؿكم
األواغلماظػكورؼيمبوٌؼدلةمصفلمعـمبؼوؼــوػؿ،مومػـومؼؿذطرم"ماظشقخمسؾلم"مأؼوممذؾوبفم
حقـؿومطونمسلؽرؼومؼبمدـيم،0848مإذمدورمومعـمطونمععفمذاتمعرةمبوإلبؾ،مصـزظقام
ؼب م"سرق ماظراوي" ،مصقجدوا مبف مآثورا ،مؼعؿدلػو مآثورا مظؿؾؽ ماظؼؾـوئؾ ماألوظب ماظيتم
ادؿقرـًمتؾؾؾوظي،مثؿمؼلخذم"اظشقخمسؾل"مؼبمدردمعومذوػده:موجدغـومؼبمسنيماٌؽونم
اظلقاضل...مووجدغومسدةمآبورمؼبمطؾمسشرؼـمأومثالثنيمعذلا،مومحؾوالمظـفذبماٌوءم
عـفو،مومجبوغؾفومأحقاضومعوئقي،مإالمأغفومجوصيمعـماٌقوه..ممادؿؿرغومؼبماظلرل،مومشرلم
بعقد مسـ ماظلقاضل موجدغو مآثور مصوئح ماًققل مو ماظؾغول ،مممو مؼدل مسؾك مضقة مدؽـونم
اظؼؾوئــؾماألصؾققــمومبلدفؿمومذدتفؿ ..ممومظؽـمععمذظؽ،مصؼدمخؾًمعـماظلؽون،م
وأصوبفوماًرابمحلىمايؽوؼوتموماألخؾورماظيتموردتمإظقـو،مدونمأنمغعؾؿمطقػ،م
أومعـماظذيمطـونمدؾؾومؼبمإخالئفو؟ م
تضربمتؾؾؾوظيمضدعفومؼبمسؿؼماظؿورؼخ،مومأغفوم– محبلىمغػسماظرواؼيم– مإحدىم
اٌدائــماظلؾعماظيتمدؾؼًمشرلػومؼبماٌعؿقرة،مومدؿؽقنمآخرمصـوءمضؾؾمزوالماظدغقو،م
وطؾفو متؾؿـدئ محبرف ماظؿوء مو متـؿفل مبف ،ممل مؼؿذطر ماظراوي معـفو مدقى :متػقالظًم
(تػقالظــي)،متــورودغً،متـدوصًم(تـدوف)،متؾؾؾوظًم(تؾؾؾوظي)،متقات،ممتـطقً ...م
طوغًمتؾؾؾوظيمعدؼـيمسوعرة،مثؿمخؾًمردحومعـماظزعـمعدةمأربعنيمسوعو،مثؿمأسودم
أجدادغومتعؿرلػو،مومزؾًمسوعرةمإظبمؼقعـو،مومظؿقدؼدماظػذلةماظزعـقي،مؼؼقلماظشقخم
سؾل":مجديماألولمػقماظذيمأسودمإسؿورمتؾؾؾوظيمععماظعؾؿمأنمسددمأجداديمػقم04م
جدام" .م
ومأولمعـمجوءمإظبمتؾؾؾوظي،مومأسودمتعؿرلػومبعدعومطوغًمخوظقيمرقؾيمأربعنيمسوعو،م
رجالنمصويونمووظقونمطوعالن،مضقؾمطونمضدوعفؿومؼبماظؼرنماظـوعـماشلفري،مومػؿو :م
 -0ماىدماألولم(اًوعسمسشر):ماظذيمؼـقدرمعـفم"اظشقخمسؾل"،مومأصؾفمعـم
"آؼً ماظلػقل"مإحدىماظؼؾوئؾماظؽـرلةماٌؿقاجدةمبـم"تؼقغقً" بقادم"اظدرة"،معــؾم:م
آؼًمخؾوش،مآؼًمترادغً،مومشرلػومعـماظؼؾوئؾ...مومػقموظلمصوحلمالمؼـزالماظـوسم
ؼزورون مضرضبفمإظب ماظققم،مرشؿمأنمضدلهمملمتنبمسؾقفمضؾيمبلعر معـف،مومضبؽكمأنم
بعضماألحػودمبـقامضؾيمصلرسونمعومتفدعً،مومصبفؾم"اظشقخمسؾل"مادؿماىدماألولم
أومأجدادهماآلخرؼـ،موالؼعرفمدقىمػبليمعـفؿمصؼط:مسؾلمبـماغبدمبـمععطلمبـم
سزازيمبـمربؿدمبـمبؾؼودؿم(اٌدسقمبقحقدة)مبـماغبد .م
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 -1مأعو ماظـوغل مصفق م"دقدي مزبؾقف" :ماظقظل ماظشرؼػ ماظـلى ،مجوء معـ معدؼـيم
"صؼقؼ"مإظبمتؾؾؾوظيمبلربعنيمعـماىؿول،م 27معـفومربؿؾيمبوظلؾعمواًرلات،موماثـونم
عـفومملمهؿؾمدقىماظؽؿى .م
بعد مذظؽ مأخذ ماظـوس مؼؿقاصدون مسؾك ماٌـطؼي ،معـفؿ مأوظقوء مدؽـقا متؾؾؾوظي موعوتقام
ودصـقامبفو،مغذطرمعـفؿ :م
دقديمسؾود،مدقديمسؾلمبـمسـؿون،مدقدماربؿد،مدقديمسؾدماظعزؼز،مدقديم
بقدؾفوم،مدقديمبقزطري،مدقديماظعربل،مدقديماًؾقي،مدقديمسؾدماظؼودرمبـم
ربؿد ،مدقدي مابراػقؿ مبـ مسؾد ماظرصقع ،مدؾعي مرجول ،مدقدي مبؾؼودؿ م(بقحقدة)،م
دقديمسؾلمبـمغوصر،مدقديمدومل،مدقديمسقلك،مدقديمبقرجف .م

أدطورةذ"دبعةذرجال"ذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:موالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي .ذ
ادلصدر :ذاظشقخ مسؾل ،ماظلقد مزطراوي مبشرل مرئقس مدائرة متؾؾؾوظي ،ماظلقد مذقخم
بقزؼد،مرئقسمبؾدؼيمتؾؾؾوظي .ذ
دؾعي مرجول معـ مأػؿ مأدوررل م"تؾؾؾوظي" ،مو مػؿ مسؾورة مسـ مدؾعي مأوظقوء مصوينيم
عؿقصقــ،مغؼؾقامإظب ماٌؼدلةماظعؿقؼيم"بوظزاوؼي"،مومدصـقامؼبمآنمواحدمو معؽونمواحد،م
وسـدعو مطشػ مأعرػؿ ،مبـقً مسؾقفؿ مضؾي ،مو مصورت معزارا مظؾـوس معـ مأجؾ ماظؿدلكم
واظدسوء،مومرؾىمايؿوؼيموماظعقن..مٌومؼعؿؼدونمصقفؿمعـماظؿؼقى،مومٌومضبظقنمعـم
اإلحذلام مو ماظؿؼدؼس ،محقٌ مبين معلفد ممبرطز ماظؾؾدؼي مأرؾؼ مسؾقف م"علفد مدؾعيم
رجول"مبؾمومملمتعدمادطقرتفؿمحؾقليم"متؾؾؾوظيم"ماظـوئقي،مومظؽـمصوضًمذفرتفؿمإظبم
طؾماىـقبماظغربلمظؾفزائر،مومطونمممومضولمصقفؿماظشقــخم"بقدواؼي"مأحدماظشعراءم
اظشعؾقني،ماؾذي معومزالمؼصقلمومصبقلمؼبمعبقعماظؼطر،محؿكمأصؾحمؼـعًمغػلف:م
(ذقخمبقدواؼيماٌعروفمصؽؾموالؼي):م
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راغلمؼبمســرقمأضقــديماغضقـػمٌؾوتوتم#معومغعـرفمظؼــداممومؼـماؼؾقحقغل م
جؾــؾمبـؾـؾـوظــيمععؾــؿمدارمضـقــوداتممم#مدؾـعــيمرجــولمبــؿمتـضـؿـين م
خشمسرقماظراويمحوجؿــؽمراػوماغؼوضوتم#مصقتقامسؾكمبقزشؿقرمومظؼعـيمغلقات م
ظؾين مسؾوس موصؾ ماظزورة مل مبقتقــً معؼوغل م #مضقل معؼقاغل مإل مابؽقً مأدبؾـًم
سقوغل م
تؿقدثماألدطقرةمطؿومؼروؼفوم"اظشقخمسؾل"مسـمدؾعيمرجولمصوينيمغؼؾقامعـم
عراطشمإظب متؾؾؾوظي،مؼبماظؼرنم01ػـمسؾكمأشؾىماظظـ،مو محلىمعو متؼقلماظرواؼوتم
إغفؿمغؼؾقامطذظؽمإظبمدؾعيمعدن،معـفومتؾؾؾوظيمومعراطشمومتقات،موأعومرواؼي ماظلقدم
"اعؾورطلمأغبدمبـمربؿدم"مأحدماٌفؿؿنيمبوظـؼوصيماظشعؾقيمٌـطؼيمتـدوف،مومطونمظفم
احؿؽوطومطؾرلامبوظؾدوماظرحؾ،مأنمأضرحيم" مدؾعيمرجولم"معقجقدةمؼبمتؾؾؾوظي،مظؽـم
األدطقرة مصؼط متقجد مؼب مدؾعي معدن مو مػل :معراطش ،متقات ،متػقالظً ،متؾؾؾوظي،م
تؾؿلون،متـؾقطؿق،مذـؼقط .م
ؼروى مأن مرجال معـ مأػؾ متؾؾؾوظي مؼدسك"جؾقر" ،مو مضقؾ م"جؾور" ،مخرج مبوشـوعفم
صؾققي مذات مؼقم مإظب ماٌؼدلة ماظعؿقؼي ،مصقجد مدؾعي مضؾقر مجدؼدة ،مضقؾ مإغف مرأىم
جبوغؾفو مدؾع معبول ،مصؿؿؾع مأثر مأضداعفو مظقعرف معـ مأؼـ مضدعً ،مظؽـف مدرسون معوم
ؼالحظماخؿػوءماألثـر،مصلتــكمرجـالمومضـصمسؾقفمعومذافده مصؼولمظفماظرجؾ:معومعـم
ذؽمأنمؼبماظؼؾقرمعول،مظعؾ مبعــضماظـــوسمأرادمإخػوءػو،مومدعماألعرمدرا مبقينم
وبقـؽمإظبمؼقمماىؿعي،محؿكمإذامصعد ماإلعوممإظبماٌـدلموضًماظصالة،مارجعمظقحدكم
إظبماٌؼدلة،مومأحػرماظؼؾقرمظذلىمعومصقفو،مصننمطونمعوالمصـردمسؾقفماظذلاب،مواترطفمإظبم
اظؾقؾمظـلخذهمومغؿؼوزلف ..م سـدعومأذنمظؾفؿعيمومذرعماإلعوممؼبماًطؾـي،مبدأماظرجؾم
ؼبمحػر ماظؼدلماألول ،مصقجدمرجالمأزلرماظؾقن،مذاميقــي مؼؿكؾؾـفوماظشقـى،مؼؼرأم
طؿوبومؼبمؼدؼف،مصوظؿػًمإظقفمومضول:م"ؼومجؾقر،مػمالءمدؾعيمرجولمومظقلقامعوال"،م
وحلىمرواؼيمأخرىمظؾقوجم"اعؾوركمزطراوي"مأحدمدؽونمتؾؾؾوظي،مأغفمرآػؿمؼبماٌــومم
ومضوظــقامظفم:م"سبـمدؾعيمرجول،مايؿدمهللمطدارغومعولمؼومجؾور،مظقمعومدرغوشمعولم
طـومغؿؽل روامظؽمزفرك"،موممبفردمعومطؾؿفمعـمطونمؼبماظؼدل،مردمسؾقفماظذلابمومصرم
ؼروػ مخقصــو مو مصزسو ،مو مأثـوء مسقدتف مدؼط معغشقو مسؾقف مؼب ماظطرؼؼ ،موٌو مخرجم
اٌصؾقنمعـماٌلفد،مومجـدوهمعؾؼكمؼبمضورسيماظطرؼؼ،مصلخذوهمومسوىقه،مصؾؿومأصوقم
ومادذلدمأغػودف،مضصمسؾقفــؿمتػوصقؾماظؼصي،مصفىماظـوسمإظبماظؼؾقر،مصؾؿومرأوػوم
أخذوا مععفؿ ماظشقــوه ،متعؾــرلا مسؾك محلـــ مادؿؼؾوشلؿ مو مضقوصؿفؿ مشلمالء ماٌقتكم
اىدد ماظذؼـ محؾقا مسؾقفؿ ،مو مبعد مإصالح ماظؼؾقر مو مإسودة مترعقؿفو ،مذحبقا ماظذبوئحم
وأرعؿقاماظطعوممومذطرواماهلل،مومؼبمتؾؽماظؾقؾيموضػمسؾقفؿمصوحىماظؼدلمومأضلؿمشلؿم
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ميقـو:مظقمأغؽؿمعومجعؾؿؿقغومعوالمعومنومعـؽؿمأحد،مجزاءمطشػؽؿمظـو،مسبـمدؾعيم
رجول معـؼقظني معـ معراطش ،مو معـ مػذه مايودثي مسرف مأػؾ ماٌـطؼي مأغفؿ مرجولم
صوينيمومأصؾقًمأضرحؿفؿمإحدىماٌزاراتمظؾؿدلكمومشرله .م
*مومسـمهدؼدماظعددم"دؾعي"مأدطقرةمرواػوماألدؿوذم"صالحمسؾل"،مأحدماٌفؿؿنيم
بوظـؼوصي ماظشعؾقي مبؾؾدؼي م"سؾودظي" ،مأغف مطوغً مزاوؼي م"دقدي مزطري" مبوظضقاحلم
اجملوورةمظؿؾؾؾوظي،مثؿماخؿصرت مبـم"اظزاوؼي"،مضبؽكمأن معؼدمماظزاوؼيمأراد ماخؿؾورم
صالحماظطؾؾيموماٌرؼدؼـ،مومععرصيمعدىمإميوغفؿمومتؼقاػؿ،مصفؿعفؿمؼبمدوحيماظزاوؼي،م
ومصعدمذرصيمسوظقيمومرؾىمعـفؿمأنمؼصعدمإظقفمعـمؼدسلمأغفمضدموصؾمعرتؾيمصوئؼيم
عـماظزػدموماظقرعموماظؿقطؾ ..مسؾكمأنمؼذحبف،مصـظرماٌرؼدونمبعضفؿمإظبمبعضفؿ،م
حؿكمإذامصعدمأحدػؿ،ماخذماٌؼدممذوةمصذحبفومبؽقػقيمالمؼراهمأحد،مصوسؿؼدماٌرؼدونم
ظرؤؼؿفؿماظدممأغفمضدمذبحماٌرؼدمبوظػعؾ،مصعزممبعضفؿمسؾكموووزماظؿقدي،مومؼبمطؾم
عرة مؼذبح ماٌؼدم ماظشوة ،محؿك مبؾغ ماظعدد مدؾعي ،مو مػـو متقضػ ماٌرؼدون مبعدعو مأرؾؼم
اًقف مو ماظرسى مسؾقفؿ ،مسـدئذ مأعر ماٌؼدم ماٌرؼدؼـ ماظلؾعي مأن مؼظفروا مظؾؿرؼدؼـ،م
صوسؿؼد معبقعفؿ مأن ماظشقخ ماٌؼدم مضد مأحقوػؿ مبعدعو مأعوتفؿ .مو مػذه ماظرواؼي مأذؾفم
بلدطقرةم"عذابقحماغبدمبـمؼقدػ"،موماظيتمندػومعـؿشرةمؼبموالؼوت .م

أدطورةذؿؼربةذ"اؾزاوقة"ذاؾعتقؼةذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:موالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي .ذ
ادلصدر :ذاظشقخ مسؾل ،ماظلقد مزطراوي مبشرل مرئقس مدائرة متؾؾؾوظي ،ماظلقد مذقخم
بقزؼد،مرئقسمبؾدؼيمتؾؾؾوظي .م
تعؿدلماٌؼدلةماظعؿقؼيماظشودعيمأحدمأظغوزمتؾؾؾوظيماألدطقرؼي،مهقيماظعدؼــدمعـــم
اظؼؾـوبموماظؼؾقرمذاتماشلـدديماإلدالعقي،محبقٌمروسقًمصقفوماووهماظؼؾؾي،مممــوم
صبعؾـــومغعؿؼــدمؼبماغؿلوبفومإظبماظعفدماإلدالعل،مومالزالمدؽونمتؾؾؾوظيمإظبماظققمم
ؼدصـقن مصقفو معقتوػؿ ،مبعضفؿ مصلر مذلوسي ماٌؼدلة مطدظقؾ مسؾك مضدم ماٌـطؼي مو مثراءم
تورطبفو ،مو مؼعؿؼد مأغفو مطوغً معدصـ مضؿؾك ماٌعورك ماظيت مطوغً متدور مرحوظــفو مبنيم
اظؼؾوئؾماٌؿـوحرة،مومظؽـمعومؼؾػًماغؿؾوهماظزائرموجقدمعؼوبرمؼػققمرقشلومضوعيماإلغلونم
اظعودي،مضدمتؾؾغمأحقوغومسدةمأعؿورم(تذلاوحمعـم 4مإظبم 6مأعؿور)،مممومجعؾفومهظكم
بشفرةمطؾرلة،مومطؾمؼػلرمرقلماظؼؾقرمحبلىماٌعؿؼداتموماخؿالفماظرواؼوت :م
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رواؼي ماألدؿوذ م"بـ مسقشي" م :ماظذي مصلرػو معـ مضقشلؿ :م"اهلل ماودع مسؾقف"،م
صقدعماهللمسؾقفؿمضؾقرػؿ .م
رواؼيماألدؿوذم"صالحمسؾل"م:مطونمأػؾماٌـطؼيمحنيمؼدصـقنماظشكصماٌؿقصكم
ؼضعقنمؼبمضدلهمعؿوسف.
رواؼيم"اظشقخمسؾل"ماظذيمصـدػو،مإالمأنماظرواؼيمتؼقلم:مطوغقامؼدصـقنماٌرأةم
اٌؿقصوةمؼبمضدلمزوجفو،مصقضعقغفومممومؼؾلمضدعقف.
أعوماظرواؼيماظيتمؼعؿؼدمبفوم"اظشقخمسؾل"،مصفلماظيتمتػلرمرقلماظؼؾقرمبطقلم
ضوعيماٌقً،مومأنماظؾشرمضدميومطوغقامسؿوظؼي،مومبوظـلؾيمإظقفمصننماألجقولماظيتم
يؼؿفؿمأخذتمضوعؿ فؿمؼبماظذلاجعموماظؼصر،مومالمؼزاظقنمطذظؽمحؿكمؼلتلمؼقمم
المؼؿفووزمرقلماظؾشرمبعضماظلـؿقؿذلات،موالمأغقوبمشلؿ.

أدطورةذ"جمؿعذاؾصاحلني" :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:ذوالؼيمبشور،مدائرةمتؾؾؾوظي .ذ
ادلصدر :ذاظشقخ مسؾل ،ماظلقد مزطراوي مبشرل مرئقس مدائرة متؾؾؾوظي ،ماظلقد مذقخم
بقزؼد،مرئقسمبؾدؼيمتؾؾؾوظي .م
شرلمبعقدمسـماٌؼدلةماظعؿقؼي،مندمذفرةم"اظطؾح"معزارامظؾـوس،محقٌمؼعؿؼدمأػؾم
تؾؾؾوظي مأغفو م"ذبؿع ماظصويني" ،مو مػـوك معؽون مآخر مال مؼؾعد مطـرلا ،مبف مضرؼحم
"دقدي مبقرجي" ،مأخقف م"دقدي مسقلك" ،مو مػبلي معـ مأذفور ماظـكقؾ ،مشردفوم
"دقديمبقرجي"،مومتعطكممثورامشؾقظي،مؼطؾؼقنمسؾقفومادؿم"خؾطيمدقديمبقرجي"،م
طونماآلخرم"ذبؿعومظؾصويني"،مألنماظصوينيموماألوظقوء،ماألعقاتمعـفؿمومايقوء،م
ؼلتقن مإظقف معـ مطؾ معؽون ،مصقفؿؿعقن مطؾ مظقؾي ماًؿقس مو مؼقعف ،مصقصؾقن ماٌغربم
واظعشوء مهً مذفرة ماظطؾح ،مو ماظصؾح مو ماظظفر مو ماظعصر ،مهً مأذفور ماظـكقؾم
اًؿس ،مؼمعفؿ مدؾطون ماظدل مو ماظؾقر م"دقدي مسؾد ماظؼودر ماىقالغل" ،مو مأعو مأػؾم
تؾؾؾوظيمصقؼصدونماٌؽونمغػسماٌقسدمظؿـوشلؿمبرطيماظصويني .م
و مممو مؼعؿؼد مؼب ماألذفور ،مأن معو معـ مأحد مؼـؿػع مبـؿورػو مأو مؼلخذ محطؾـفو مإظبم
بقؿــفمػؾـؽمومخربًمداره،ماظؾفؿمإالمظإلغؿػوعمبفومبعنيماٌؽونمصؼط،مطؿومملمؼالحظم
حققاغومأطؾمعـفــو،مومؼعرفماظطؾحمأغفومذفرةمبفومذقكمبورز،مإالمأنمذفرةماظطؾحم
مبفؿع ماظصويني مؼـعــدم مصقفو مذقك ،مو ممل مؼالحظ مصقفو مإصرازات مرؾقعقي م(عودةم
"اظعؾؽ"ماظالصؼي) .م
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و مؼؼقؿ مأػؾ ماٌـطؼي مؼب مذبؿع ماظصويني معو مؼلؿقغف م"اٌقدؿ" ،مو مػق مسؾورة مسـم
حػؾ مدؼين مؼؼوم مؼب مذفر مأصرؼؾ مطؾ مدـي ،مصقـشدون ماٌدائح ،مو مؼذحبقن ماظذبوئحم
واظؼرابني ،مو مؼطعؿقن ماظطعـوم ،مو مؼؿؾقن ماظؼرآن مو ماألذطور مو ماإلبؿفوالت ماظدؼـقي،م
إضوصي مإظب مبعض ماظطؼقس ماألخرى ،مصقطقصقن مسؾك ماظشفرة مثالثو مسؽس مسؼوربم
اظلوسي،مومؼذحبقنمهؿفومذوةمومؼؼطعقغفومإربومإربومظؿؼدممظألرػولمدونمشرلػؿ .م

أدطورةذأبـيذقزقدذاؾبدطاؿيذ :ذ
ػق مرقػقر مبـ مسقلك ،معـ مبالد ماظعراق ،مؼؼول مظف م"اظؾلطوعل" مغلؾي مإظب معدؼـيم
"بلطوم"مسلولماظعراق،مومحلىمعومهؽقفماظرواؼيماظشػقؼيم(ػلمضصيمتقارثمسدلم
األجقول) مطوغً م"توشقً" مؼب ماظؼرون ماألوظب معـ ماشلفرة ماظـؾقؼي معؼصقدة معـ مررفم
اظؼؾوئؾماظرحـ ـؾ،ماظؿفور،موماألوظقوءمومعـفؿمأبقمؼزؼدماظؾلطوعلم(واظلمعـمأوظقوءماهللم
اظصويني)،ماظذيمضبؽكمسـفمأغفمجوءمإظبمػذهماٌـطؼيمؼبماظؼرنماظـوغلماشلفري،موٌوم
عرمحبلم"اظقفقد"ماظذيمطونمؼلؿكم"دؼرمسلعقن"م(المتزالمػذهماظؿلؿقيميدماآلن)م
اٌؿقاجدمبنيم"بــربل"موم"خبقيت"،مالحظمأنماظقفقد مطوغقامضبووظقنمإشراءماٌلؾؿنيم
عـمأجؾمتركمدؼوغؿفؿموماسؿـوقماظدؼـماٌلققل،مصقضعمخطيمألجؾمصضحماظقفقد،م
وطلر مذقطؿفؿ ،مو مطوغــً متؿؿـــؾ مؼب مارتدائف ماظزي ماظقفقدي مو متؼـعف مبعودتفؿم
وتؼوظقدػؿ ،محقٌ محؾؼ ماظؾققي ،ماظؾؾـــوس ..مإخل ،مو محضروه ماظصالة مععفؿ مؼبم
اظؽـقلي،م وممبومأنماظقفقدمميوردقنماظلقرموماظشعقذة،ممبفردمأنمدخؾم"ؼووزؼد"م
اظؽـقلي مأدرطقا مأن مػـوك مرجال معلؾؿو مبني مايضقر مصؼول مراػؾفؿ :م"ؼو مربؿد مأغًم
عقجقدمبقــو،مصوطشػمسـمغػلؽ،مومظؽمعـوماألعون"،مسـدمذظؽمغطؼم"بوزؼد"مومضول:م
"أغومػـو"،مصللظفماظراػىم:م"ٌوذامأتقًمإظبمطـقلؿـوم؟"مصلجوبفم"بوزؼد"م:م"أردتمأنم
أرؾعمسؾكمدؼـؽؿ"،مصؼولمظفماظراػىم":ومعوذامسـمدؼـؽؿماحملؿدي"،محقـفومضولمظفم
"بوؼزؼد" م :م"إغف ماظدؼـ ماىوعع ،ماظدؼـ ماظقاحد ،مدؼـ ماظؾشرؼي معبعوء ،مإغف ماظدؼـم
ايؼ،ماظدؼـماظربوغل..م"مومذطرمبعضماٌقزاتماًوصيمبوظؼرآنموماظدؼوغيماحملؿدؼي،م
صطؾىمعـفماظراػىمأنمصبقىمسؾكمعوئيمدمالمومإالمضطعمرأدف،مومبوظػعؾمصؾؼدرةماهللم
ادؿطوع م"بوزؼد" ماإلجوبي مسؾك مطؾ ماألدؽؾي ،مو مؼؼول مأن ماألجقبي مطوغً متؽؿى مسؾكم
جؾنيماظراػى،مصرلددػوم"بوزؼد"معـمبعده،مومملمؼؾؼمعـماألدؽؾيمإالمواحدمسـدمػذام
ايد متقضػ م"بوزؼد" مو مضول مظؾراػى م :م"أغو مػذه ماٌرة" ،ممل مصبقى ماظراػى ،مظؽـم
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اٌؿقاجدونمداخؾماظؽـقليمأيقامسؾكماظراػىمأنمؼؿؼؾؾماظلمال،مومدلظقهمسـمدؾىم
ترددهمصؼول:م"أخشمأنمالمتصدضقغلمومتـػرونمعـمإجوبيت"،مصؼوظقا":سبـمععؽمعفؿوم
تؼقل موعفؿو متػعؾ ،مصؼؾ معو مذؽً" ،مصللظف مسـد مذظؽ م"بوزؼد" مضوئال":عو مػق معػؿوحم
اىـي؟"  ،مدوسؿفو مذفد ماظراػى :م"أذفد مأن مال مإظف مإال ماهلل ،مو مأن مربؿدا مردقلم
اهلل" ،مؼب متؾؽ ماظؾقظي ماغؼلؿ ماٌلققققن مإظب مضلؿني ،مواحد ماتؾع ماظراػى مو مدخؾم
اإلدالم،موماآلخرمملمؼؿؼؾؾماألعرمومصضؾماإليود،مصشىمبعدمذظؽمسراكمومخصومم
طؾرل مبني ماظػرؼؼني ،مو متقدع مإظب مخورج ماظؽـقلي ،مو متفدم مععظؿ ماظؼصر ،مو مالحؼم
األغصورماظؾلطوعلمومأتؾوسفماظذؼـمطوغقامععلؽرؼـمبؼربماظؽـقلي،موماغؿفًماٌعرطيم
ؼبمعـطؼيمتدسك"موادمجدماظـوس"ماٌعروصيميدماظلوسي،مومؼؼولمأنمطؾماظقفقدمعوتقام
ؼبمػذهماٌعرطيمومادؿشفدماظؽـرلمعـماٌلؾؿني،مومعـمبقـفؿم"بوؼزؼد"ماظذيمملمؼلؿطعم
اٌلؾؿق نمععرصؿف،مألغفمطونمزبؿػقومؼبمزيمؼفقدي،مومإذامبفؿمؼرونمغقرامدورعومعـم
اٌؽون ماظذي مدؼط مذفقدا ،مدوسؿفو مبـقً مظف مضؾي مععروصي معـ مررف مععظؿ مدؽونم
اىـقبماظغربل،مومتؼوممطؾمسومموسدمتدلطومبفمومبلسؿوظف .م

أدطورةذدقديذبنذبوزقان :ذ
برواؼيمحػقدمابـمبقزؼونماٌدسقمبلرلمظقؿوم .م
حمليمسـمحقوةماظشقخ :م
عـماظشرصوءمعـمذرؼيمسؾدماهللماظغزواغل .م
رردمعـماٌغربماىدماألطدلمظف،مومجوءمإظبمتوشقًمدقديمسـؿون،مومتزوجمصقفو،م
ومخؾػمدقديمسؾدماظرغبون،مبـ مبقزؼون موماظذيموظدمبدورهم(بـ مبقزؼون) ،مبـػسم
اٌـطؼي،مزفرتمصقفماظؽراعيمعـذمصغره،مومحػظماظؼرآن،مطراعيماظزؼً  .م
ظفمطؿوب:مصؿحماٌـونم–مربطقطم–مومأؼضومعـفؾماظضؿكن .م
األب مأورش م( )pére orcheمسؿؾ مسؾقف مدرادي ممبعفد ماظدرادوت ماألدؼػقيم
بوظعوصؿي.
أخذمسـماظشقخمبـمسزيماظذيمتقؼبمبوظطوسقن،مثؿماغؿؼؾماظػؿكم(بـمبقزؼون)مإظبم
صوسمأؼـمأخذمسـمبعضماٌشوؼخمٌدةم 7مدـقات،معـؾ:مدقديمربؿدمبـمغوصر،مثؿم
 3م طؾماظؿالعقذ مؼب ماٌلفد مؼلتقنمبوظزؼً مإالمبـمبقزؼونماظذيمطونمؼقبخمعـمررف ماٌدرس،مصضربمبقدهمسؾكم
ايوئطمصلولماظزؼًمعـمايوئط،مومبضربيمأخرىمتقضػ،مذدماظزؼًمؼومعقلماظزؼً،مععروفمبفذهماظعؾورة .م
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رردمعـماٌغرب،موماغؿؼؾمإظبماظزؼؿقغيمٌدةمسوعني،مثؿماغؿؼؾمإظبماألزػرماظشرؼػ،مثؿم
إظبماىوععيماإلدالعقيمبوٌدؼـيماٌـقرةموماظيتمادؿؼرمبفومعدة.
ومجوءمإظبماظؼـوددي مزائرامأؼـمطونمبفوماظؿـوحرموماإلدؿؼرارمومبنيماظؼؾوئؾ:م
ذويمعـقع،موالدمجدؼد،مبينمضؾقؾموماظدلابرةم(آؼًمحـوشم+مآؼًمسؾل)م=مؼقجدونم
بوألرؾس ماٌغربل ،مأؼـ مرؾؾقا معـ ماظشقخ مأن مؼلؿؼر مؼب مػذه ماٌـطؼي مظؿفدئي ماظقضعم
واظؿدرؼس مبفو ،مو معبع مطؾ ماظؼؾوئؾ مو مجعؾ محرؼي ماظؿـؼؾ مظألذكوص مو ماظؾضوئع،م
وبعٌمطؾمضؾقؾيمععؾؿمطؿؿـؾمظؾشقخمظؾؿلعنيمسؾكماظؼقاصؾ.
ثؿمتػرغماظشقخمإظبماظعؾودةمومتعؾقؿماظؼرآنموماظػؼفمومسؾؿماظؽالم.
ومأغشلمعدرديمداخؾقيمؼلتقغفوماظـوسمعـمطؾمأضطورماٌغربماظعربل.
طونمؼزورماظشقخمعومؼؼوربم411مذكصومطؾمأربعوء .م
اذؿفرت مزاوؼي ماظؼـوددي مؼب مطؾ ماىـقب ماىزائري ،مو مطؾ مضؾوئؾ ماظغربم
اىزائري .م
ومبؼقًماظؼؾوئؾماٌذطقرةمأسالهممتقلماظزاوؼيمبودؿؿرار .م
زوجيماظشقخ:مالالمأممطؾـقمموماظذيمانىمعـفومطؾمعـ :م
-0مدقديمأغبدماظؾدوي .م
-1مدقديمربؿدماألسرج.
-2مدقديمسؾدماظقػوب.
تقؼب ماظشقخ مؼقم ماًؿقس م 00مرعضون م 0034مػـ مبعد ماظزوال ،مو مدصـ معو مبنيم
اٌغربموماظعشوءمسـمسؿرمؼـوػزم011دـي.
اظزؼوت:مأسراضمغػلقي،ماظصرع .م
أسراضماظـلوء:مسدمماإلنوب،مدؼقطماىـني .م
طونمؼؽؿىمظؾؿرضك .م
اظؽقػقي:مبودؿماهللمعوذوءماهللمالمضقةمإالمبوهلل .م
هؾؾفوماٌرؼضيمؼبماٌوءمومتعفـمبفوماًؾز،مومتؼلؿفومسؾكم 2معراحؾ،مظؿلطؾفوم
سؾكمثالثمأؼـوممومتؾؼكماظقرضيمبقضوءموذتضعفومؼبم"محفوب ذ"ذتعؾؼفومؼبماىـىم
ظؾؿرؼض .م
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أدطورةذعنيذ"باقزقد" :ذ

اظرواؼيم :0م

ؼب معـطؼي م" مخبيت م" مػـوك مسني مهؿؾ مادؿ م"بوؼزؼد" ،مو مؼؼول مأن ماظػضؾ مؼبم
وجقدػو مذظؽ ماٌؽون مؼعقد مإظقف ،مألغف مطون مؼب مأحد ماألؼوم معقضً م(أي محون موضًم
اظصالة)،مومملمصبدماٌوءمظقؿقضل،مصغرسمدقػفمومشؿرهمؼبماألرضمهًمجذعمشبؾي،م
حقٌمطونمجوظلومتػفرمؼـؾقعمعـماٌوء،معـمصػوتف:محالوةماٌذاق،موماىؿودم(أيمأغفم
ال مصبري) ،مو معقوه ماظقادي مال متغؿره ،مو مال مطبؿؾط مبوٌقوه ماٌويي ماٌقجقدة مضربف،م
والؼزالميدماظققممعؼصدماظؽـرلمعـماظـوسمظؾؿداويمبف .م

اظرواؼيم :1م

ؼبمػذهماظرواؼيماظشكصمظقسم"بوؼزؼد"مإمنومإغلونمصوحل،مدورمعـماٌؽونمو مملم
صبد ماٌوء مظقؿقضل ،مصضرب مبوظعصو مسؾك ماألرض مصكرج ماٌوء مؼب مػقؽي مسني م(أي مأنم
ذؽؾفومطونمؼشؾفمذؽؾماظعقـيماآلدعقي)مومػلمتؼعمبوظؼربمعـمضرؼحماظقظلم"بوؼزؼد" .م

أدطورةذؿوغل :ذ
ؼبمعـطؼيمعقشؾمتروىمحؽوؼيمضدمييمسـمدؾىمتلؿقيماٌـطؼيمبفذاماإلدؿ،مصػلم
اسؿؼودماظؽـرلمعـماظلؽونمأصؾمطؾؿيم"عقشؾ"مؼعقدمإظبمأحدماظرجولمعـمضؾقؾيم"بـًم
دعقد"مأغؼذمؼبمأحدماألؼوممإعرأةمشرؼؾيمسـماظدؼورمعـمأؼديمبعضماألذكوص،مومأغفم
ظعطػفمسؾقفومومٌعرصؿفمأغفومعؼطقسيمعـمذفرةمومالمتؿؾؽمالمأػؾمومالمدؼور،مأخذػوم
ععفمإظبماظؾقً،محقٌمطوغًمتؼقممبوألسؿولماٌـزظقيمسؾكماخؿالفمأغقاسفو،مبعدمذظؽم
أسفىماظرجؾمبفذهماٌرأةمومتزوجفو،مومؼؼولمأغفمأنىمععفومرػؾني .م
إظبمحدمػذهماظـؼطيمالمؼقجدماخؿالفمعومبنيماظرواؼوت،مصػلمرواؼيماظطػؾنيمػقم
حلـمومايلني،مومؼبمرواؼيمأخرىمػقمعقدكمومسقلك،مطؿومأغفمؼبمبعضماظرواؼوتم
األب مطونمالمؼعؾؿمأيمذلء مبشلنماألوالد ،مأعومبوضل ماظرواؼوتمصفلمتمطدمسؾكمأنم
األبمطونمسؾكمسؾؿمبلنمظفمرػؾني،ماٌفؿمؼبماظؼصيمأغفمبعدماظزواجمبدأتمهدثمأذقوءم
شرؼؾي مؼب ماظؼرؼي ،مصؼد مأصؾقً مايققاغوت م(اظشقوه ،مايؿرل ،مو ماظؾغول ،ماظدجوج)م
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دبؿػلمبطرؼؼيمشرؼؾيمعـماظدؼور،ماظشلءماظذيمجعؾمأػؾماظؼرؼيمالمؼـوعقنماظؾقؾ،م
وؼػضؾقنماظلفرمٌراضؾيماظلورق،مومػؽذامادؿطوسقامأنمؼعرصقامعـمػقماظلورق،موماظذيم
ملمؼؽـمدقىماٌرأةماظغرؼؾيماظيتمتزوجمبفوماظرجؾماآلغػمذطره،موماظيتمملمتؽـمؼبم
حؼقؼيماألعرماعراةمبؾم"شرة"،متلطؾماظؾقؿماظينء،مومسـدعومزلعماظرجؾمبذظؽمدسرم
ورؾى معـ ماٌرأة ماظرحقؾ ،ماظشلء ماظذي مصعؾؿف ماٌرأة مظؽـ ،مأغف مترك ماألوالد مميقتقنم
جقسو،موػـومأؼضومدبؿؾػماظرواؼوت،مصػلمبعضفومؼؼولمأنماظرجؾمملمؼػعؾمذظؽمسؿدام
بؾمأغفمطونمؼعؾؼماألطؾمؼبمعلوعرلمسوظقيمؼعفزماألرػولمأنمؼؾقؼقامبفومممومأدىمإظبم
عقتفؿ،مومؼبمرواؼوتمأخرىمؼؼولمأغفمصعؾمذظؽمسؿدامألغفماطؿشػمأغفؿ مظقلقامبشرام
بؾم"شقال"مألغفؿمؼلطؾقنماظؾقؿمغقكء .م
بعدمأنمعوتماألرػولمرجعًماٌرأةمإظبماظؾقًمصقجدتمأبـوءػومعقتكمصذػؾًمإظبم
"اىـون" محقٌ مطون مزوجفو مؼعؿؾ مصؼوظً مظف مبعؾورة مزبقػي م :م"ظقال مدم محلـم
وايلني م(أو معقدك مو مسقلك) مىعً ميؿؽ مظؼؿي مو مدعؽ مذربي مو مسظوعؽ مظؿـؼقيم
أدـوغل"،م ومذػؾًمبعدمذظؽمبدونمرجعي،مومضوممػقمبدصـماألرػولموردمماٌؽونماظذيم
طونمؼعقشمصقف .م
ومػـوكمرواؼيمأخرىمتؼقلمبلنماظغقظيمملمتذػىمومحدػو،مومإمنوماخذتمععفوم
أوالدػومضؾؾمأنمتغودرماٌؽون .م

أدطورةذجبلذ"ؼروز" :ذ
ػقمجؾؾمؼؼعمبوظؼربمعـمضصرمعقشؾماظذيمؼؼعمبدورهمسؾكمبعدم34مطؾؿمعـمعدؼـيم
بشــور ،مو مضبؽك مأغف مؼب مأحد ماٌرات مجوء معـ معدؼـي مصوس ماٌغربقي مذبؿقسي معـم
اٌـفؿــنيماٌعروصنيمبطرؼؼيمخوصيمؼبماظؿـفقؿ،مومػلمسدمماظؽالمموماظلؽقتماظؿومم
وإالمصوىـمدـقفمتؿكؾكمسـفؿمومتػلخماإلتػوقماظذيمبقـفومومبنيمػمالءماٌـفؿني،م
أعومسـمدؾىمذػوبفــؿمإظبمعقشؾ،مصقؼولمأنماىؾؾمضبقيمسؾكمطـزمأخػوهمأصقوبفم
عـذ مضرون م(ػذه ماظػؽرة مال متزال معؿداوظي مإظب محد ماآلن) مو مظؽـفؿ مسـد موصقشلؿ مإظبم
اصطقوب مرجؾ معقشؾل مععفؿ مظقدشلؿ مسؾك ماىؾؾ ،مو محني موصؾقا مإظب ماٌؽون مغطؼم
أحدػؿمصقجدوامأغػلفؿمؼبمصوسمعومبنيميظيمومأخرى،مأعوماٌقشؾلموجدمغػلفمؼبم
اٌؽونماظذيماغطؾؼمعـفمأولمعرةمظقصعدمإظبماىؾؾ.م م
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أدطورةذاؾؽراؽري :ذ
ػلمضصيمجدمععروصيمؼبمبشور،مومخوصيمؼبمعـطؼيماظؼـوددي،موالمتزالمحؿكماآلنم
بعضماآلثورم(ومػلمسؾورةمسـمأطقاممعـمايفورةمسؾكمػقؽيمأػراممصغرلة)مؼؼولمأغفوم
عـمبؼوؼومػذهماظعودةماظغرؼؾيموماىدمضدمييموماظيتمؼؼقممصقفوماألذكوصماظذؼـمصؼدوام
طؾمعومميؾؽقن،مومملمؼعدمظدؼفؿمأيمعصدرمرزقمظؾققوةموماظعقش،مبوغؿقورمعبوسل،م
ميقتمصقفمطؾمعومميؾؽقنمطؾمأصرادماظعوئؾي،مأيمأغفؿمؼردعقنمأغػلفؿمومػؿمأحقوء،م
وػذهماظعودةمتلؿكم"اظؿؽرطرل"،مومؼؼولمأنمدؾىمإضالع ماظـوسمسـفومؼعقدمإظبمصؿوةم
صغرلةمطوغًمتؾعىمععمصدؼؼؿفومايؿقؿيموضوظًمشلو:م"شدامدقفمغؽرطر"،مصؼوظًم
شلو ماألخرى :م"ٌوذا م؟ مأمل مظدؼؽؿ مأطؾ؟" ،مصردت ماظػؿوة :م"ال ،مو مشلذا ماظلؾى مصننم
واظديمسزممأنمغؽرطرمشدا"،مٌومزلعًماظػؿوةماألخرىمػذاماظؽالممذػؾًمإظبمسوئؾؿفوم
وضوظًمشلؿ:م"صبىمأنمتـؿفلمػذهماظعودة،مومسؾقـومأنمغلوسدمػذهماظعوئؾيماٌلؽقـي،م
بلن مغؿؼودؿ مععفؿمعومسـدغو ،مصؾرمبومصبريمظـو معومجرى مشلؿ،مو مندمعـمؼعقــو".م
وؼؼولمأغفمعـذمذظؽماظققممضؾعماظـوسمسـمػذهماظعودةماظلقؽي،مومأصؾققام"ؼؽرطرون"،م
زفرتمسودةمأخرىمعؽوغفومومػلمسودةم"اظؿعوونموماظؿكزر" .م

أدطورةذ"دقدذؾعؾى" :ذ
ظعؾكمػقمرػؾمصغرلمؼؼوربمسؿرهم 03مخرؼػو،مرؾىمعـماظردقلم(ص)مؼبمأحـدم
اٌراتماظغزومععف،مظؽـماظردقلمرصضمرؾىمظعؾكماظصغرلمدـــف،مومظؽـمععمإصرارم
اظصيبمضؾؾماظردقلماظطؾىمومأخذمععفمظعؾكمظؾقرب،مومؼؼولمأغفم(أيمظعؾك)مأبرزم
ذفوسيمطؾرلةمومعفورةمصوئؼيمؼبماظؼؿول،مإالمأغفمادؿشفدمبعدمذظؽ،مومٌومسودماٌؼوتؾقنم
عـ مايرب مو مسؾك مرأدفؿ ماظردقل م(ص) ممل مؼؼدر مأحد معـفؿ مأن مؼؼقل مألم مظعؾكم
ايؼقؼي،مخصقصومومأغفومالممتؾؽمعـماألوالدمدقاه،مصلصؾحمطؾمواحدمعـماظصقوبيم
ؼؿفربمعـفومومؼؼــقلمشلو:م"إدلظلماظصقـوبلمصالن"،مومػؽذامدواظقؽمحؿكمجوءم
اظلقد مسؾل مطرم ماهلل موجفف موطون مدوبعفؿ مصؼول مشلو :م"إذا مأردت مأن مأسقدك مذوبفم
صغرلةمومتلتنيممبـؾمظعؾكمأومخرلمعـفمأوممتقتل"،م(إذامبغقيتمترجعـلمذوبيمعزؼوغفم
وقلمدقدغومظعؾكموزؼـفمأبفوهموالممتقتل)،مبؼقًمتؾؽلمومضوظًمظفم:م"منقت"،م
صؿوتًمبعذمذظؽموميؼًمبلبـفو .م
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أدطورةذإؾقاسذوذواؿؾنذ :ذ
إظقوس:مابـماألخً .م
واعؾـ:مخولمإظقوس .م
و متؾدأ مػذه ماألدطقرة ممبؼقظي مذفرلة مسـد مأػؾ ماٌـطؼي م(اظؿقارق) :م"ؼضقؽ مظفم
بػؿف،مومضؾؾفمعؾقهمبويؼدمسؾقف" .م
"واعؾـ متؼروط مرؼـ متقغػ" مأي مأغف مأصقى ممبربط مرأدف مأي ماخؿؾط مسؾقف ماألعرم
بوظـلؾي مظؼرؼي مسـد مأػؾ ماألػؼور مو ماظؿقارق مبصػي مخوصي مبوظشؽقة مأو مأضققؼر مؼضــعم
صقـــفومايؾقىموالمصبده،مصؼولماظربوطمظلموماظؾنبمشرلمعقجقدمحقٌمطونمإظقوسم
ؼشذليمايؾقىمعؿكػقومصؼولمظفمخوظفمأحلـًمسؾكمصعؾؿؽمفذه،مؼومغعؿماظقظدماظذيم
وظدتفمإعرأة،مومطونماظـوسمؼـودوغفمبعؾدمواعؾـ،ومػذامخقصومسؾقفمعـمأنمؼؼؿؾفمخوظفم
واعؾـ .م
ومذاتمعرةمبقـؿومإظقوسمجوظلومظقحدهمجوءهمخوظفمواعؾـموضولمظفم:م"إؼلونمورػنيم
أطرواط مؼـضقطـ موال مإطرر مؼؾؾوطـ مإؼلون مػون مإطرر مؼدرؼـ" ،ممبعـك ماظؾقؿ مظقس مؼبم
خــروفمصغرلموالمؼبمطؾشمسبقػ،مومإمنومؼبمطؾشمزلني،مصنذامأطؾًمومذربًمٍم
حؿكمظقمطونماألسداءمصققمرأدؽ .م
ومتقاظًماألؼوممإظبمأنمجوءمذظؽماظققمماظذيمخرجمصقفمواعؾـمومإظقوسمإظبماظصقراءم
رصؼــي مضطقع معـ ماظغـؿ مو ماظعؾقد محبـو مسـ ماظؽأل ،مو مسـدعو موصؾقا مإظب معـطؼي متدسكم
"أدرؼون"ماٌــربطموجدواماظطرؼؼمعقصدة،مومملمتؽـمأيمررؼؼمأعوعفموماىقعمواظعطشم
ضد محؾ مبوظؼطقــع ،مصلخرج مواعؾـ مدقػف موضرب ماىؾؾ ماظذي مأعوعف مو ماٌلؿكم
جبؾؾ"أدرؼون"مبلقػف،موماغشؼمإظبمغصػنيمومرورتماظصكرةماظيتمتربطماظشؼنيمإظبم
عـطؼيمتؾعدمبعضماظؽؾققعذلاتمسـمعـطؼــيم"أردؼون"متدسكمبـم"إغزاون"،مومػلمإظبم
حدماآلنمحلىمأضقالمبعضماظشققخماظؽؾورمؼبمعؽوغفومملمهركمومالمتؽلر،مبؼقًمؼبم
عؽوغفومعـذمدـنيمرقؼؾيمعؼووعــيمظؿؼؾؾــوتماىقمؼبماظصقراء،ماٌفؿمٌوماغشؼماىؾؾم
صعدلوا ماظطرؼؼ مصلراد مإظقوس مورؼى محظف مصضرب ماىؾؾ ماظذي مؼؾقف معؾوذرة موملم
ضبدثمذلءمدقىمبعضماظشؼققماظصغرلةمإالمأغفؿمادؿطوسقامأنمؼعدلوامومؼصؾقامإظبم
اٌوء،مإالمأنمإظقوسمملمؼؽـمععفؿمومطونمذطقومحقٌمترطقهمومحقدامؼعوغلمعـماىقعم
واظعطش مو محر مؼب ماظصقراء ،مظؽـ مضؾؾ معغودرتفؿ مرؾى معـ مسؾقد مخوظف مأن مؼدػـقام
ألرجؾفؿمظؽلمؼؿؿؾعمخطوػؿمألغفومتؾؼكمسؾكماألرضمرادكي،مصلخذمبؿؿؾعفؿمإىلذحنيم
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وجدػؿ،مصودؿغربمواعؾـمؼبمبودئماألعرمومرؾىمعـمأحدػؿم(اظعؾقد)مأنمضبضرمظفم
 011مضربي،م 011مغوضي،م 011معبؾ..مإخلمأيمعـمطؾمذقهم،011محقٌمطونماألسداءم
ضودعقن مغوحقي ماظؾؽر مو مؼرؼدون معـعفؿ معـ ماظشرب ،مصؿقظب مإظقوس معفؿي ماحملوربيم
سؾقفؿ ،محقٌ مؼؼول مأغف مطون مؼدخؾ ماظدظق مداخؾ ماظؾؽر مو مضبورب ماألسداء مؼب مغػسم
اظقضً،محقٌمؼؼؿؾم 011م ذكصمطؾؿومأخذمدظقامواحدامومؼؼلمبفمذكص،مومسـدم
اغؿفوءماٌشوداة مبؼقً مصرسمواحدةمضربماظؾؽرمأخذػو ماألسداء،مومسـدعومرجعمدلظفم
خوظف مواعؾـ مسـ مرأؼف ،مصلجوبف ذبلن ماألسداء ماظذؼـ مطوغقا مضودعني مظؾؾؽر مدرضقا مصرس،م
صؿػؼدماظؼطقعمووجدمأنمصردومواحدةمتـؼص،مصللظفمسـفومومأخدلهمبلنماألسداءمأخذوػوم
ؼبماظؾداؼي،مضول:مبوركماهللمصقؽمبخمبخمظؽماظذيموظدتفمأخيت،مجعؾقهمظلمسؾداموظؽـم
صبى مأن متلذلجع ماظػرس ماظيت مدؾؾقػو معـؽ ،مو مادؿطوع مإظقوس مادذلجوسفو مورردم
األسداء،مألغفمطونمؼؿؿؿعمبؼقةمجلده،مومنحمإظقوسمؼبمػذاماإلخؿؾور .م
أعوماإلخؿؾورماظـوغلمؼؿؿـؾمؼبماآلتل :م
ذػىمواعؾـمإظبماظقاديمومأتكمبـالثمعبولمأحدػؿمأسقرموماآلخرمأجربموماظـوظٌم
عؼطقعماظذؼؾ،مومترطفؿمؼلطؾقنماظؽأل،مصطؾىمعـمإظقوسمؼبماظققمماظـوغلمأنمؼذػىمإظبم
اظقاديمظؽل ذ ؼذلك ماىؿول،مومػؾمؼقجدمصقف ماظؽأل ،مو مطونمواعؾـمضد مغزعماىؿولم
اظـالث،مومسـدعومذػىمإظقوسمملمصبدمدقىمأثرػؿ،مومسـدمسقدتفمدلظفمخوظف:معوذام
رأؼً،مومعوذاموجدت؟مأجوبمإظقوس :ماظرأيمصقفماظؽالم مومؼبماظـالثيمأذقوءمذدتم
ذػين مو مػل موجقد مثالث معبول ،مأحدػؿ مأسقر مو ماآلخر مأجرب مو ماظـوظٌ معؼطقعم
اظذؼؾ ،مصودؿغرب مواعؾـ مشلذا مو مدلظف :مطقػ مسرصً مذظؽ؟ مصلجوب مإظقوس :ماألسقرم
طونمؼلطؾمايشقشمعـمجفيمواحدة،موماألجربمطونمضبؽمجؾدهمسؾكماألذفور،م
واٌؼطقعماظذؼؾمطونمؼضعمصضالتفمومؼذلطفومذبؿعي .م

اؾزواجذوذاؾتوارق :ذ
عـماٌعروفمضدميومأنماظؾـًمملمتؽـمتدرسمؼبماٌدارسموالمؼبماىوععوت،محقٌم
أغفـومملمترػومحؿكمومملمتعرفمازلفومومالمععـوػو،مومطونمذغؾفوماظقحقدمػقماظؼقومم
بلسؿول ماٌـزل معـ مرؾخ مبويطى مو مشرلػو،طؿو متذػى مإظب ماظؾلؿون مإلحضور ماًضرم
واظػقاطفموجؾىمايشقشمإظبماظغـؿ،مأومتؼقممبرسلماظغـؿ،موأثـوءمػذامودماظشؾوبم
ذبؿؿعنيمحقلمرؾؾيماظشويمؼبماظقاديموػؿمؼذلصدونماظػؿقوتماظالئلمؼرسنيماظغـؿ،م
ظؽلمطبؿورمطؾمواحدمعـفؿمسرودفماظيتمتشورطفمبؼقيمحقوتف.م م
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صؾؿومؼعفىماظشوبمبوظشوبي،مؼؼقممبنخؾورمأعفمأومسؿفمظؽلمدبدلمأبقه،موػذامغظرام
ظإلحذلاممواًقفماظشدؼدمعـمأبقفموايقوء،محقـفومؼذػىماألبمإظبمدقدماظعشرلةم
وطبدلهمبوٌقضـقع،موبعدماٌقاصؼيمؼردؾمثالثمرجولمإظبمأػؾماظػؿوة،محقٌمؼؼقعقنم
ٌدةمؼقممطوعؾمػـوكمؼبمبقًماظضققفمإظبمأنمؼرجعماظؼرارماألخرلمعـمررفمأػؾفو،مإذم
أغفمؼرحىمبفؿم أبقػومأوموظقفوموؼذبحمظف،ماٌفؿمؼلؿؼؾؾقامسؾكماحلـموجف،مومسـدم
ذرب ماظشوي مؼدخؾ مأحد ماظرجول ماظذؼـ مطؾػقا ممبفؿي مرؾى مؼد ماظػؿوة مظؾزواج مإظبم
اٌقضقع،مومؼـوضشماألعرمبقـفؿ،مبعدعومؼعقدمثالثمرجولمإظبمخقؿيماظضققف،مؼبمػذام
اظقضًمتلؿشورماظػؿوةمومأعفومومأػؾفومومدقدمسشرلتفؿ،مومسـدماٌقاصؼيمطبدلماألبم
اظرجولمبذظؽ،مصقعقدونمإظبمسشرلتفؿمظقزصقامػذاماًدلمإظبماظعرؼسمومأػؾف،مومبعدم
طؾمػذهماظؿؿفقداتمصبؿؿعمطؾمعـمأبماظعرؼسمومأضوربفمومأبماظعروديمومأضوربفؿم
ععمدقدمسشرلتفؿو،مومؼضعقنماظشرطمأيماٌفرموماٌلؿكمسـدػؿمبـم"توشؿس"مومػلم
سـدماظـؾالءمواألذرافم 6-5مغوضوتموماظعؾقدمععزةمأومععزتني،مبعدماإلتػوقمسؾكماٌفرم
ضبددمعقسدماظزصوفمؼبماظققمماظػالغل،مومتؾدأماظؿقضرلاتمضوئؿي .م
صؼؾؾ مؼقم ماظزصوف مو ماظذي مسودة معو مؼؽقن مؼقم ماًؿقس ،متضع ماظعروس مايـوء،م
وتـصى مشلو موزؼرة مال متػورضفو مرقؾي معدة ماظزصوف ،مطؿو مؼـصى مظؾعروس مأؼضو موزؼرم
ؼراصؼفمؼبمطؾمعؽون،مومظؽؾمعـفؿومخصقصقوتمتؾدأمبوٌراةمأوماظعروس .م
سـد ماظعؼد مسؾقفو متزشرد ماظـلوء ،مو متلتل مإحداػـ مبربوط م(دؾلؾي) معصـقسي معـم
اظعؼقؼماألدقد،مومتضعفومشلومؼبمرضؾؿفومحقٌمالمتـزسفومإالمإذامرؾؼفوماظزوج .م
 ماظعروديممتؿـعمسـماظؽالممٌدةمؼقممطوعؾمخقصومسؾقفومعـماظؿقضقػيـمخوصيمإذامطونمذوبمآخرمؼرؼدماظزواجمعـفومأومذوبيمترؼدماظزواجمعـماظعرؼسماظذيمتزوجمبف .م
م ضؾؾمأنمؼدخؾمبفومسرؼلفومتلتلماٌرأةماظيتمربطؿفوم(وضػؿفو)مومتػؽماظؿقضقػي،مبعدػومترتديمصلؿوغومأبقضمومسؾوءة،مظؽـفومالمتشؾفمتؾؽماظيتمسـدماظرجؾ،مومميشطم
ذعرػومدؾعمضػرل اتمطؾمجفيمومذظؽمبشقطيماظـكؾي،محقٌمطؾمضػرلةمبشقطيموػلم
ؼبماجملؿقعم 03مذقطي،مومتضعماًؾكولمؼبمرجؾفو،مومترتديمايوؼؽمأومعومؼلؿكم
بوظؿورضقيم"أردقى"مأومحوؼؽم"ٌرعو".
أعو مبوظـلؾي مظؾعرؼس مصؿقضع مظف مايـوء مؼب مؼده مظؽـ مظقس مطؿو متقضع مظؾعرودي،م
وؼرتـدي ماظعؾوءة مو ماظضراسي ،مو مصقضفو مؼرتدي ماظدلغقس ،مو مضبؾذ مأن مؼؽقن مأبقضم
ىؾىمايظ،مومؼضعماظشوشمصققمرأدف،مطؿومؼقضعمظفمخومتمعـماظػضيمؼبمأصؾعفمأوم
مبو مؼلؿك مبوحملؾس ،مو مػذا مغبوؼي مظف معـ ماألرواح ماظشرؼرة مو مأصدضوء ماظلقء ،مطؿوم
ضبؿؾمععفماظلقػمرقالمعدةماظزصوفموماظيتمتدوممدؾعيمأؼوممأوممبومؼلؿكمؼوظؿورضقيم
"اظلوػضون".
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ومضؾؾمأنمؼدخؾمبزوجفمؼذػىمإظبماىوععمأوماٌلفدمومؼصؾلمصقفمػقمومأصدضوءهم
وماظشققخماظؽؾور،ومسـدمخروجفمعـفمؼذػىمعؾوذرةمإظبمخقؿيمحقٌمخاللماظطرؼؼم
ؼرددونم"ابرداء"مصفلمهؿقفمومتطردماظؾالءمسـف،مأعوماظعروديمصؿقؿؾفوموزؼرتفومسؾكم
زفرػومأومصققماىؿؾموماظزش ورؼدمتؿصوسدمؼبماألصؼمػلموماظؾكقرمومؼؿػـنيماظـلقةم
بؿفؾقالتمتلؿكم"آظققن"،مومسـدماظقصقلمإظبماًقؿيمودمػـوكمأبـوءمسؿيماظعروسم
ؼبمبوبماًقؿي،مومميـعقػومعـماظدخـــقلمإظبمزوجفـو،مومؼطؾؾقنمعـماظزوجمانمؼؼدمم
شلؿ معؾؾغو معـ ماٌول مأو مأي مذقه مطقذاء معـ ماىؾد ماًوظص ماظذي مؼمتك مبف معـم
غقفرلؼو،محقـفومصؼطمتدخؾماظزوجيمخقؿؿفوموالمتػورضفومإالمبعدمعرورمدؾعيمأؼوم،م
صؿكرجمعـفو،مومتذػىمإظبمخقؿيمأبقفومومػلمعزؼـيممبكؿؾػمايؾلماظػضقيماظـؿقـي،م
ظؿؿؽٌمػـوكمٌدةمسوم،مبعدػومتذػىمإظبمخقؿؿفوماًوصيمبفو.
مأعو مبوظـلؾي مألغقاع ماظطؾقل ماظؽقؾقي ماظيت متؿقاجد مسـدػؿ مؼقم ماظزصوف مأػؿفو:م
"رضصي"متقـديم"غلؾيمإظبماٌفرمأوماظؿـديماظيتمؼقضعمسؾقفوماىؾد،محقٌمصبؿؿعم
اظـلــقة محقشلو مو ماظػؿقوت ماظعوزبوت مو مػـ مؼرتدؼـ مأعبؾ معو مسـدػـ معـ مظؾوسم
وأدوور،مومؼوتلماظشؾونمومػؿمصققماىؿولمومؼذلصدوغفـ،مومسـدماإلسفوبمؼليمصؿوةم
ؼؼقممبلرضيمايوؼؽماظذيمتضعفمصققمرأدفو،مومؼؿؾعفمذؾوبماظؼؾقؾيمومؼرجعقغف،م
وبعدػومطبطىمػذهماظػؿوة،ومػؽذامدواظقؽ" .م
ومػذهمصقرةمزبؿصرةمسـماظزواجمؼبماشلؼورمضدميو .م

اؾؾثامذوذاؾرجلذاألزرقذ :ذ
جرتماظعودةمسـدمأػؾماظؿقارقمأنمؼرتديماظرجؾماظشوشموم"آظشق"،مظؽـمػذامالم
ؼؿؿمرؾعومإالمبعدمبؾقغمدـماظرذد،موماظشوشمؼطؾؼمسؾكماظؼؿوشماألبقضماظؾقن،مومػقم
ؼقضعمخوصيمؼبمصصؾماظصقػ،مومؼؽقنمرقؼالمأيمعومؼؼوربمحقاظلم7مأعؿور،مطؿومأنم
اظرجقظيمايؼقؼقيمأليمذوبمالمتؽؿؿؾمإالمبعدمظؾلف،مإذمضبؼمظفمحقـفوماىؾقسمععم
اظشققخماظؽؾور .م
أعوم"مآظشقم"مصفقمبوػضماظـؿـمومالمؼرتدؼفمإالماظـؾالءموماألشـقوء،ومػق مضؿوشم
ذدؼدماإلزرضوقمميقؾمإظبماظؾقنماظـقؾل،مإذمضبؿقيمسؾكمصؾغيمتدسكماظـقؾي،موماألصؾم
صقفمأيمعـمأؼـمؼلؿقردمصفقمؼمتكمبفمعـمجـقبمغقفرلؼوممبـطؼيمتدسكم"مطوغقم"م
ؼؾؾغممثـفمحقاظلم0111مإظبم2111مدجمحلىماظـقسقي،مؼقضعمؼبماظشؿوءمخوصيمطقغفم
ضبؿقي مسؾك م صؾغي مؼطؾؼفو مأي مؼذلطفو مسؾك مجؾد ماإلغلون ميؿوؼؿف معـ ماظدلد ،مأعوم
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طقػقيموضعفمصقؿؿمضصفمسؾكمذؽؾمضصوصوتمؼؽقنمسرضمطؾمواحدةمحقاظلم 2مدؿ،م
صرلتدي ماظشوش ماألبقض ،مو مؼقضع م" مآظشق م" مو مبوظضؾط ماظؼصوصوت معؾػقصي مسؾكم
اظشوش .م
أعومإذامررحـوماظلمالمٌوذامؼقضعماظؾـوم؟ م
صوألجقبيمسدؼدة،مومػلمدبؿؾػمحلىمأدوررلمسدؼدة،مصفـوكمعـمؼؼقل :م
 -0إغفمؼقضعمظؾققوءماٌقجقدمبنيماظرجؾموماٌراة،مأومبنيماظرجؾمومأػؾمزوجؿف .م
 -1ؼلوسدمؼبمايروبمحقٌمالمميؽـماظؿعرفمسؾكماظرجؾماٌؾـؿ.
 -2سـدماظذػوبمإظبماظصقدمصفقمصبؾىماظرزق.
 -3ؼصطقؾفماظرجؾمععفمؼبمدػرهمظؽلمؼلعـمرقالمدػره.
 -4ضبؿقفمعـماألرواحماظشرؼرة.
ومتؾؼكمطؾمػذهماإلجوبوتمؼبمربؾماظشؽمبعضفومميؽـمأنمؼؽقنمعـطؼقو،مظؽـم
اظؾعضماآلخرمضدمؼؽقنمخراصوت .م

أدطورةذدقديذعبدذاهللذ(واؽد) :ذ
أضؾؾمدقديمسؾفماهللمسؾكمعبوسيمومضولمشلؿ:ماظلالممسؾقؽؿ،مذؽقنماظؾلمؼديم
ػذهماظردوظي،مضولمزسقؿماظؾالد،مضول:مأغومسؾدماهللم(صقوبلمومصورسمذفوع،مأبقهم
جعػرمومأعفمحقدة)مومبنيمظقؾيمو مغفورمأصؾحمؼبمبالد متقغس،مظؼكمواحد مضوسدمؼبم
األرطونمؼبمصؿماظؾوب،مضولمدقديمسؾدماهلل:مجؽؿؽؿمبلعوغي،مضوظقا:مأدؿـكمغعؾؿمبؽم
اٌرلم(عؾؽماظؾالد) .م

أدطورةذالذالذؿفاقةذ(تاغقت) :ذ
اظرواؼيماألوظب :م

ؼذطرماظراويماألولمأنمػذهماظعودةمملمتعرفمإالمبعدموجقدماإلدؿعؿورماظػرغلل،م
خطي معـفو مظؿلفقؾ ماألعر مسؾقفو مؼب مسؿؾقي ماظعد مو ماإلحصوء مظؾلؽون مو مايققانم
واألراضل .م
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المالمعفوؼيمادؿمؼطؾؼمسؾكمشبؾيمؼبمتوشقً،وماألػوظلمؼعؾدوغفومومطوغًمتؼوممشلوم
طؾمدـيمزردة،مصؽونمطؾمبقًمعـمبققتمتوشقًمصبؿعقنماظعقدانمسؾكمذؽؾمطقعيم
صغرلة،مومصبعؾمظؽؾمعـمؼبماظؾقًمعـمسؾودمومحققانمسقدهماًوصموماٌؿؿقزمبؾقن،م
صوظرجولمبوظؾقنماألبقض،موماظـلوءمبوظؾقنماألدقد،موماألرػولمحلىمسددػؿمومجـلفؿم
بؾقنمومايققاغوتمبوظؾقنماألصػر ،ومتربطمػذهماظعقدانمسؾكمذؽؾمطقعيمومتعؾؼمؼبم
أسؾكمشضـماظشفرة .م
ثؿمؼؼقعقنمبذبحماظذبوئحمأعوعفومورفلميؿفومومأطؾفو،مطؿومؼرضصقنمحقشلومحؿكم
اظدخونمأومصؼدانماظقسل،محؿكمؼروغفومتذلغحمومترضصمععفؿم(تشورطفؿمبففؿفؿ) .م
طؿومؼروىمسـفومأنماعراةمصوييمومعـمذاكماظـفورمأصؾقًمتزارم-مشبؾيمطؾرلةم-م
ومزؼورتفومتؽقنمبلنماٌؼدعيم(زوجيماٌؼدممومػقمصوحىماظزاوؼيماظؼودرؼي)مػلماظيتم
تؿؽػؾمبوإلحؿػول .م
صؿصـعمعـمأجؾمذظؽمخؾزة،ومعـمممقزاتمػذاماظؾقًمأنمأحدمأبـوئفمعؿزوجمبوبـيم
سؿف،مومتعؾؼمػذهماًؾزةمؼبمرأسماظشفرةم(ومطؾمدـيمأدرةمعومتداوممسؾكمػذهماظعودةم
مهضرلماًؾز )-موماظذيمؼؼقممبؿعؾقؼماًؾزةمؼشذلطمأنمؼؽقنمازلفمربؿدامومعؿزوجومابـيمسؿف .م
وماًؾزةمتؽقنموجؾيمظؾطققر،مطؿومؼؼقعقنمبؿعؾقؼمطقعيماظعقدانمطؿومذطرغومدوظػو .م

اظرواؼيماظـوغقي :م

شبؾيمطوغً متؼوممػـو مزؼورة متدلطومبفومومتضرسومظؾؿقظبمدؾقوغف،متؼوممػـو مزردةم
ووؿؿعماظـلقةموماألرػولمو ماألرػولمخوصيمؼبمجقمشػرل،مصبؿؿعمعو مبنيمايضرةم
واظطؾؾ،مومتؼوممومظقؿيمذعؾقيممبشورطيماظـلقةمعـمتـظقؿمزوجيماٌؼدمم(عؼدعيمزاوؼيم
اظؼودرؼي)،مومتؼوممسودةمجبؿعمذبؿقسيمعـماظعقدانمعـمغؾوتماظلؿور،مؼصؾغمبوظؾقنم
األصػر ممبودة ماظزسػران مطرعــز مظؾرجـول ،ماظؾقن ماألدقد مطرعز مظؾـلوء ،مو مهزم مؼبم
ذبؿقسوتمؼبمخقطمسؾكمسددماسضوءماألدرة،مومتعؾؼمؼبماظشفرة،مؼؼصدمبفومايػظم
عـماظؾالءموماظعني،م(غظرامظشؽؾفوماظعفقىمومدؾؾفومرؤؼي) .م
اإلغلونماظذيمؼصعدماظـكؾيمومؼعؾؼماظعقدانمصبىمأنمؼؽقنمازلفمإعومأغبدمأوم
ربؿدامومعؿزوجومعـمابـيمسؿف،مومبوٌـودؾيمضبضرونمخؾزةمعلقديمتقضعمؼبمضؾىم
اظـكؾيمظؿلطؾفوماظطققر ،ماًؾزةمتطقىمسـدماألدرةماظيتمؼؽقنمعؿزوجومصقفومابـماظعؿم
بـًماظعؿ،مطصدضيمظرصعماظؾالءموماظقلس .م
تؿزؼـماظـلوءمبويـوء،مومؼؾؾلـماألبقضمخوصي .م
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أدطورةذتأدقسذؿدقـةذتاغقتذ :ذ
اظراوي:ماظدظقؾماظلقوحلمتوزقرمربؿدمبؿوشقً .م
ػـوكمثالثمرواؼوتمزبؿؾػي :م
-0متوشقًمػلمطؾؿيمسربقيمتعينماألعون .م
حصونمبػوردفمأغزلمعـمحصـماظؼصرماظؼدؼؿ،ومأردؾقهمظطؾىماظعقنمعـماٌغربمذويمعـقع،مصفلمضؾوئؾمضطوعمررقمؼعقشقنمسؾكماظغـوئؿ،مومطونماٌؼوبؾمتركمطؾم les
.biens de Taghit

-1تدسكمطؾؿيمإشؾقؾموماظيتمػلمسؾورةمسـمدوسدم+مذراع .م
ومػذاماظشؽؾمظؾؿـطؼيمؼظفرمعـماألسؾكمسؾكمذؽؾمثعؾون .م
-2توشقًمتعينمحفرةمبوظدلبرؼي،مأومصكرةمأيماألسؾك،مأؼـمبينماظؼصرمصقضف،م
أيماظؼصرماٌؾينمصققماظصكر .م

أدطورةذؽرزاز :ذ
اظراوي :مدادي مايوج ،م 57مدـي ،مضورـ مبؾشور ،مأصؾف معـ مبين معـقع ،مو محوصظم
ظؾؼرآن .م
روىمػذهماظرواؼوتمععماظعؾؿمأغفمالمؼمعـمبفوموالمؼصدضفو .م
طرزازمؼزورػوماظـوسمعـمأجؾماظشقخمدقديماغبدمبـمعقدكمصوحىماظطرؼؼــيم
اظؽرزازؼـي،مومضبؽكمسـفمأغفمعـمذدةمتعؾدهمومزػده،محدثمومأنمطؾؿؿفمروحفمسـم
ضربمأجؾف،مومخرتمعـفمضوظًمظف:مدلذؽقؽمإظبماهلل،مألغفمملمؼعطفومحؼفومؼبماٌؿوعم
وماظعقــشماشلـهمؼبماظدغقو .م
و مؼؼول مسـف مأؼضو مأغف مؼشورك ماٌالئؽي محني مؼطؾعقن معع ماظشؿس ،مو مطون مؼؽؾؿم
اظـكؾ ،مصقــقعو معو مدرق مسؾد م(حرروغل) مالبـف مبقصؾفي معـ ممتر مظقلً مظف ،مصقنيم
حضرماظشقخمبـمعقدكمطؾؿؿفماظـكؾيمومأخدلتفمبوظذيمدرقمعـفو .م
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أدطورةذإقغؾي :ذ
اظراوي :مدادي مايوج ،م 57مدـي ،مضورـ مبؾشور ،مأصؾف معـ مبين معـقع ،مو محوصظم
ظؾؼرآن .م
روىمػذهماظرواؼوتمععماظعؾؿمأغفمالمؼمعـمبفوموالمؼصدضفو .م
طوغً متعقش مؼب مإؼغؾل مضؾوئؾ معؿـوحرة ،مصؾؿو مؼؽس ماظـوس مؼب ماظؼؾوئؾ مطؾفو معـم
اظعقشمصقفومػفروػومومترطقػومخوظقي،مومٌومسودمإظقفوماظشقخمبـمسـؿونمضول:مآخوظلم
اسؿر،مػذيماظؾالدمالمزممتعؿر .م
رجعً متؾؽ ماظؼؾوئؾ ماظيت مػفرت معـ مضؾؾ مإؼغؾل ،مو مزاد متعؿرلػو مبؼدوم مضؾوئؾم
جدؼدة .م

أدطورةذعصاذدقديذعثؿان :ذ
ادلوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذبؾدؼيمبينمسؾوس،موالؼيمبشور .ذ
اظراوي:مجرعوغلمحودةمسـمسفقزمبوٌـطؼي .م
تؿقدثمػذهماألدطقرةمسـموظلمبؾدؼيم"بينمسؾوس"،مومٌومضدممإظقفوموضػمصققم
جؾؾ مسوظل مو مضول مشلؿ :م"غرعل مبعصوتل موؼـ مروحً مغؾـقا ماظؼصر" ،مورعك مبعصوهم
ودؼطًمبعقدةمسـماىؾؾ،مومسـدػومبينماظؼصر،مومسـدعومصرشقامعـمبـوئفمصعدوام
اىؾؾمظقـظروامإظبمعشفدماظؼصرمعـمبعقد .م
ومؼبمعرةمعـماٌرات،مغزظًمأعطور،مرقصوغقي،محؿكمأتكماظلقؾمسؾكمطؾمذلء،م
وسـدػو مػرب ماظلؽون مإظب مذظؽ ماىؾؾ ،معلؿـفدؼـ مبوظقظل مدقدي مسـؿون ،مصكرجم
إظقفؿ،مومضوبؾماظقاديمبعصوتف،مومرعوهمبفومصؽوغًماٌعفزة،مصؼدمتقضػماظلقؾمؼبم
غػسماٌقضعماظذيمدؼطًمصقفماظعصو .م
ومعـمػذهماظقاضعيمغلؿـؿٍمأنمػذاماظقظلمطونمؼؿؿؿعمبؼدراتمخورضي،مومععفزاتم
خوصي،مععفزةماظعصو،مشلذامأصؾقًمعـطؼيمبينمسؾوسمعؼصدماظزوار،مومخوصيمذظؽم
اىؾؾ،موالمزالمدؽونماٌـطؼيمضبؿػظقنمبعودتفؿمومتؼوظقدػؿمإظبمؼقعـو .م
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أدطورةذاؾرجلذوذاؾشاة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذؿـطؼةذبشار .ذ
ادلصدر:ذاؾؽاتبذرؽقويذحمؿد .ذ
ؼبمضدؼؿماظزعونمطونمػـوكمأبمًؿليمأرػول،مرجؾمصؼرلمومالمميؾؽمضقتمؼقعف،م
وؼعقشمؼبمأوضوعمعزرؼي،مؼل ؽـمؼبمبقًمعـماظطنيمضربمواد،مالمؼعؿؾمشالمإذاموجدم
سؿالمسـدمأغـوسمعو،مصوٌلؽنيمطونمؼؿـوولمسشوءمصكؿومغقسومعومإالمؼبمأوضوتماظزطوةم
وسوذقراء..م(األؼومماظيتمؼؿصدقماظـوسمصقفو) .م
ؼبمؼقممعـماألؼوممومضؾؾمسقدماألضقكمصؽرمومضولمظزوجؿف:مؼقممشدمدلتقجفمإظبمابـم
سؿلمظقؼرضينمذقؽومعـماٌولمألذذليمأضققيماظعقد،مومسـدعومضوبؾماظرجؾمابـمسؿــفم
رؾىمعـفمعومأراد،مصردمسؾقفمومضولمظف:مسدمإظلّمسـدمصالةماظعصر،مومسـدعومحونم
اظقضًمسودمإظقفمعرةمثوغقيمصؾألدػمملمصبده،ماغؿظرهمحؿكمأنمؼوتلمومظؽـمحونمصالةم
اٌغربمظؽـمابـمسؿفمملمضبضر،مصوضطربماظرجؾمومشضىمسـمردمصعؾمابـمسؿفموضررم
اظعقدةمإظبمبقؿف،ومؼبماظطرؼؼمومسـدعوماضذلبمعـماظقادمزلعمصقتمذوة،مصراحمؼؿؿؾعم
صقتفومحؿىلعلؽمبفومؼبمذظؽماظؾقؾمايوظؽ،مصقضعفومصققمطؿػفمومأعلؽمضقائؿفوم
األربع مبقدؼف ،موواصؾ ماظرجؾ مررؼؼـف مو مػق مؼب مشوؼي ماظػرح مو ماظلعودة ،مصفلة مرأىم
ضقائؿفومتزدادمؼبماظطقلمحؿكموصؾــًماألرض،موععمػذامملمطبػ،موواصؾمررؼؼفم
حؿكمزلعمصقتماظشوةمتؼقل:ماترطينماترطين ..م
اظرجؾ:مازلعلمأغينمظـمأترطؽ .م
اظشوة:ماترطينمومدلسطقؽمعومترؼد .م
اظرجؾ:مسوػدؼينمأنمهؼؼلمظلمعومأمتـوه .م
اظشوة:مأسوػدك .م
اظرجؾ:مأرؼدمأضققيماظعقد .م
اظشوة:مدقؽقنمظؽمػذا .م
صلرؾؼ ماظرجؾمدراحفومومذػىمإظبمعـزظف،مصؾّكمومتعشكمومغوم،مومؼبماٌـوممرأىم
حؾؿو،مطلنمرجالمجوءمإظقفمومأخذهمعـمؼدهمإظبمعـطؼيمبفومسددمطؾرلمعـماألشـومموطؾفوم
عؿشوبفي،مصؼولماظرجؾمؼبماٌـوم:ماخذلمواحدا،مصوخؿورماظرجؾمأضققي ماظعقدموأخدػوم
إظبمعـزظف،مصذػـىمرجؾماٌـوم،ومؼبماظصؾوحمادؿػوقماظرجؾمومأبـوؤه،مصرأوامأضققيم
اظعقدمحؼقؼقي،ومعـذمذظؽماظققممأسودماهللمسؾقفؿماظرزق،مومأصؾقًمتؾؽماظعوئؾيمشـقي .م
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أدطورةذعقشةذؼقدر :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:معـطؼيمسنيماظصػراء .م
ادلصدر:مرطققيمغقرماشلدىمسـماظؽوتىمرطققيمربؿد .م
ضصيمسقشيمضقدرمضصيمحؼقؼقي،مػلمسؿيمجدماظؽوتىمرطققيمربؿد .م
ذرحمبعضماٌصطؾقوت :م
ؼزارػو:مظؾوسمتؼؾقديمظؾؿـطؼي .م
اظؼصعي:مإغوءمطؾرلمجدامؼصـعمعـماًشىمأوماألظقعـققم .م
اٌردود:مغقعمعـماظؽلؽس،مظؽـفمأشؾظمعـف،مومؼعدمأطؾيمذعؾقيمضدمييمخوصيمؼبم
اظصقراء،مطوغًمػـوكمضؾقؾيمحطًممبـطؼيمضربمسنيماظصػراء،مومطونمصقفــوماألب،م
األم،ماإلخقة،ماىد،ماظعؿ،مومشرلػؿمعـمأصرادماظعوئؾي..معـمبنيماألبــوءموماإلخقةم
طوغًمػـوكمصؿوةمرائعيماىؿولمتلؿكمسقشي،ومطؿومغعرفمأنماظػؿقوتمطـّمؼزوجـمؼبم
دـ معؾؽـر ،متؼدم ماظؼوئد ماظؽؾرل مظؾؼؾقؾي مًطؾي مسقشي ،مصؼؾؾ مطؾ معـ مأبقفو مو مػل،م
وجوءمؼقمماظعرسمصوحؿػؾمأػؾماظعروديمبوبـؿفؿمبوٌؼوبؾمحضرتمسقشيمطؾمحوجقوتفوم
ظؾذػوبمععمزوجفو،مومػؽذامطونمايول،مأخذماظؼوئدمسقشيمإظبمضؾقؾؿفموماظيتمهطم
خقوعفومؼبمعـطؼيمبعقدة،مومبفذامتؽــقنمسقشيمضدمبدأتمحقوتفوماظزوجقي .م
طونمرجولمتؾؽماظؼؾقؾيمؼبمؼقممربددمعـمأؼومماألدؾقع،مؼذػؾقنمإظبماظلققمظشراءم
بعضمحوجقوتفؿ:مشـؿ،مشذاء..مأعوماظـلقةمؼبمذظؽماظققممؼؾؿؼنيمؼبمبقًمعـماظؾققت،م
و مؼؼؿـ مبؿقضرل ماظغذاء مشلـ معبقعو ،مواحدة مهضر ماظلؿـ م(اظدػون) ،و ماألخرىم
اظلؿقــد ،مو ماألخرى ،ماظزؼً ،مو ماظـوغقي ماظشوي،و ماظـوظـي ماظلؽر ،مإخل ..مؼػؿؾـم
اظؽلؽــس م(اٌردود) مو مضبضرن مشداءػـ ،مو مسـدعو مصبفز ماألطؾ مؼضعـف مؼب مضصعيم
طؾرلةمومؼؽقّغقنمعبوسيموؼلطؾقنمومؼؿقوطقن .م
ؼبمؼقممعـماألؼوم،مومسـدعومذػىماظرجولمإظبماظلقق،ماجؿؿعماظـلقةمطعودتفـ،م
وحضرن ماظغذاء ،مظؽـ ممل مؼدع مأحد مسقشي ،مووضػً مسؾقفـ ،و مأدخؾً مؼـدػو مؼبم
اظؼصـعي،مأخذتماألطؾمثؿمرصعًمؼدػومومػلمتؿؼوررمعـ ماٌرقموماظددقم،مومعررتفوم
صققمعبقعمرؤودفـ،مربذرةماظـلقةمعـماظؼقوممبليمردمصعؾ،موواصؾًمأطؾفومإظبمأنم
ذؾعً ،مثؿ مسودت مإظب مبقؿفو ،مشضؾً ماظـلقة مو مبؼني مؼـؿظرن مأزواجفـ مظقطؾعقام
بوألعر .م
سـدعومسودماظرجولمعـماظلققمضولماظؼوئد:مؼومرجولمسشوطؿمسـديماظؾقؾي .م
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صوصذلقماظرجولمإظبمبققتفؿمظقفدوامزوجوتفؿمؼشؿؽنيممبومصعؾؿفمزوجؿف،مصؼومماظؼوئدم
ؼضربمزوجؿف،مومؼلؿعماظضربمظؾرجولمظدالظيمسؾكماغفمرجؾمذفؿ،مومملمتؼؿمسقشيم
بلي مرد مصعؾ محؿك مال مدبفؾ مزوجفو ،مواظؾقؾ ماغؿظرت مسقشي مزوجفو محؿك مغوم،م
وأخذتمؼزارػو ،ومػربًمعؿففي إظبمبقًمأػؾفو .م
ؼبماظصؾوحماظؾوطرمادؿػو قماظؼوئدمومملمصبدمزوجؿف،مسؾؿمأغفومػربً،ومطونمػروبم
اظزوجيمسورمظزوجفو،مومصبىمسؾقفمضؿؾفو،ماٌفؿمأغفماخذمحصوغفمومبـدضقي،مومراحم
ؼؿؿؾع ماألثر محؿك مأن موصؾ مإظب مذفرة مذات مصروع مطؾرلة متقضػً مسـدػو مآثور مأضدامم
سقشي،مرصعمرأدفمإذامبفمؼرىمزوجؿف ماظيت مصعدتماظشفرةمزبوصي معـمأن متلطؾفوم
اظذئوب .م
ومضولمشلوماظزوج:ماغزظلمؼومسقشي .م
سقشي:مظـمأغزلمأخوفمعـمأنمتضربينم(ومػلمتؿظوػرمبوًقف) .م
اظؼوئد:ماغزظلمالمدبوؼب .م
صؿظوػرت مسقشي مبوظـزول ،مو مػل مخوئػي ،مو مسـدعو ماضذلبً معـف مضػزت مسؾقف،م
واغفوظًمسؾقفمضربومحؿكمدؼطمسؾكماألرض .م
أخذتمبـدضقؿف،مومرؾؾًمعـفمأنمؼـزع معالبلف،مومؼؾؾسمعالبلفو،محوولماظؼوئدم
واظزوجمعراضوتفو،مظؽـفومأصرتمسؾكمرأؼفومومإالمضؿؾؿف،مصؾؿمصبدماظزوجمحقؾي،مصـزعم
عالبلفمومظؾسمعالبلفو،مومظؾلًمػلمعالبلف،مومرطؾًمخقؾفمومضقدتفمومضوظًمظف:م
اعش مضرب مايصون محؿك مؼظـ مأػؾل مبلغؽ مضرب مايصون ،مو ماغو مجبوغؾؽ مأعشل،م
وأخذتمرر ؼؼماظعقدةمإظبمأػؾفومحؿكماضذلبومصرأىمأػؾمسقشيماظؼوئدمسؾكمأغفماظؼوئدم
وسقشيمجبوغؾفممتشل،مومظؽـمسـدعوموصالمرأواماظعؽس،مسقشيمؼبمظؾوسماظؼوئدمواظؼوئدم
ؼبمظؾوسمسقشي،معؼقدا،مصودؿػلرمأخقاتفومسـماألعرمورؾؾقامعـمسقشيمأنمتعقدمظؾؼوئدم
عالبلفمعؼوبؾمأنمالمؼطؾؼفو،مومػؽــذامطــونماظــقول،مومعـذمذظؽماينيمأصؾحمؼطؾؼم
سؾقفوم"مسقشيمضقدرم"،مألغفومطوغًمضقؼـيمومضودرةمسؾكمطؾمذقه،مصؾؿممتضمعدةم
رقؼؾي محؿك مأن مضلؿ ماألب مثروتف مسؾك مأبـوئف مو مأسطوػو محؼفو ،مصوذذلت م"سقشيم
ضقدر"،مإبالمومشـؿو،مومغصؾًمخقؿي،مومأحضرتمخودعي،مومادؿؼؾًمسـمسوئؾؿفو،م
طؿوماغفومط وغًمهؾماٌشوطؾماظؼوئؿيمبنيماظؼؾوئؾ،مومهؾمعشوطؾماألذكوص،مومطونم
اظرجولمؼعوعؾقغفومسؾكماغفومرجؾمومظقلًماعرأة،مومضدمذفدمشلومبلغفومطوغًمأحلـم
حوطؿمضبؽؿمبوظعدل .م
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أدطورةذاؾؼاػؾة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذزصوغيماٌعروصيمربؾقومبـم"مزوزصوغيم"،موالؼيمبشور .م
ادلصدر:ذسؾقدمربؿدماٌقؾقدمسـمسؿف .ذ
روىمظلمسؿلمسـمضصيموضعًمؼبمزعـمبعقدمسـمحودثيموضعًممبـطؼيمتلؿــكم
"زصوغي"،مأغفمؼبمإحدماألؼوممومسـدعومعرتمضوصؾيمبفذهماٌـطؼي،مومسـدعومأعبعقامسؾكم
اظراحيموماظصالةمصقفو،مومسـدماغؿفوءمعدةمراحؿفؿمأرادوامانمؼـطؾؼقامؼبمرحؾؿفؿ،مملم
ؼشل ماحد ماىؿول ماظقضقف ،مصقووظقا مععف مبشؿك ماظقدوئؾ ،مو مطؾ مػذا ممل مصبد مغػعوم
ععف ،مصؼول مأحدػؿ :متذػؾقن مو مدليــؼ مبؽؿ مإن مذوء ماهلل ،مصودؿؿروا مؼب مرحؾؿفؿ،م
صوخذماظرجؾ ماظذيمبؼلمعع معبؾفمؼؼــقلمو مبوظؾغيماٌؿداوظيمسـدغومبؾشورمضبشؿمؼبم
األوظقوء ماظصويني ،مصظفرت ماعرأة مو مضوظــً مظف :م" مسقـى مسؾقؽ معو مخؾقؿقغوشم
تروغؽقؾم"،مصؼوظًمظف:معومبؽمضول:مإنمدابيتمملمتشلماظقضــقف،مصؼوظًمظف:مضؾمشلوم
اش ..مو مسـدعو مرددػو مضوم ماىؿؾ مبلرسي ،مصؼول ماظرجؾ :مبوهلل مسؾقؽ معـ متؽقغني،م
ضوظً مظف مازلفو مو مزوجي معـ ،مو مبوغفو متلؽـ ممبدؼـي مصوس ماٌغربقي مؼب مذورع مدربم
اظقفقد ،مو مسـد ميوضفمبوظؼوص ؾي ،مروى مشلؿ معوذا مجرى مظف مادؿغربقا ماألعر ،مو ممبرورم
األؼوممضومماظرجؾمبزؼورةمإظبمصوس،مصذػىمؼلللمسـمذورعمدربماظقفقد،مثؿمسـمبقًم
اظرجؾ مزوج متؾؽ ماٌراة ماظقظقـي ماظصويي ،مو مسـدعو مأدرك ماٌـزل مدق مسؾك ماظؾوب،م
صكرجًمظفماًودعيمومضوظًمظف:معومخطؾؽ؟مضول:مإغلمأرؼدمزوجمتؾؽماٌرأة،مصؼوظًم
ظف :متػضؾ مإظب مشرصي ماظضققف ،مصدخــؾ مؼـؿظــر مذظؽ ماظرجؾ مو مسـدعو مدخؾ مسؾقفم
ادؿضوصفمثؿمدلظفمسـمدؾىمضدوعفمظفمذكصقو،مضولمظف:مأغًمالمتعرف،مظؽـمجؽًم
ٌللظيمأرؼدمأنمأدؿشرلكمصقفو،مصروىمظفمضصؿــف،مصؼــولماظرجــؾ:مٌوذامتؽؿشػقن،م
ػذامسقىمسؾقؽمؼومرجؾ،مصؼولمظفماظرجؾ،مأرؼدكمأنمتؼقلمشلومأنمتدسلماهللمشلو .م

أدطورةذادلرأةذاؾيتذتدؽنذيفذاؾؼؿر :ذ
ػذهماألدطقرةمطوغًمعؿداوظيمطـرلا،محقٌمتروىمضصيماعرأةمومابـفو،مػذهماٌرأةم
طوغًمتػعؾماًرل،مومبقـؿومػلمطذظؽمأخذمابـفومؼؾؽلمبشدة،مومطونمؼرؼدماظذػوبم
إظبماٌرحوض،مومظؽـماألممملمتعطمظذظؽمأيماػؿؿوم،مومٌومتقضػمسـماظؾؽوءماظؿػؿًمإظقفم
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ووجدتف مضد مظطخ مغػلف ،مأي مودخ مغػلف ،مو ممل مود مأي مذقه ممتلح مسـف ماظقدخ،م
صلخذتمضطعيمعـماًؾزمومعلقًمظفمبفو،مومطعؼوبمشلومؼؼولمحلىماألضووؼؾماظيتم
طوغًمدوئدةمأغفومصعدتمإظبماظؼؿر،مأيمأنماهللمدؾقوغفمومتعوظبمرصعفومإظبماظؼؿر،م
وطونماظـوسمؼـظرونمإظبماظؼؿرمومخوصيمؼبمبداؼيماظؾقؾمظؽلمؼروػومػلمومابـفو،مصؿـفؿم
عـمؼؼقلمأغؽمإذامتلعؾًمجقدامتراػومصعال .م
ومتؾؼكمػذهماًراصوتمالمربؾمشلومعـماظصدق .م

أدطورةذباخروز :ذ
بوػروز مػذا ماظشكص مظقس معـ مسومل ماظؾشر ،مو مإمنو مػق معـ مسومل ماىـ ،مرعوعفم
ؼؿؿـؾمؼبماظعظوم .م
ؼبمسقد ماألضقكمؼذبحماظـوسماظؽؾوشمومؼوطؾقنميؿفو،مصػلماظققمماألولمؼوطؾقنم
اٌؾػقف ،مو مؼب ماظققم ماظـوغل ميؿ ماظـور م(اٌشقي) ،مو مؼب ماظققم ماظـوظٌ ماظؾقزوظقف،م
واظعظومماٌؿؾؼقيموؿعمؼبماظققمماظـوظٌ،محقٌمصبؿؿعماظـلقةموماألوالدموماظؾـوتمؼبم
عـطؼي موادعي مجدا مبعقدا مسـ ماظدؼور ،مو مػؿ مضبؿؾقن متؾؽ ماظعظوم ،مصقؼقعقن مبرعقفوم
دصعيمواحدة،مومػذاماسؿؼودمعـفؿمأغفؿمؼؼدعقغفومإظبماألعدلارقرمأوماٌؾؽمبوػروز،مومبعدم
رعقفومعؾوذرةمؼرجعقنمعلرسنيمخقصومعـف،مومػؿمؼرددونماىؿؾيماظؿوظقي:م"مالمظلمالم
ظلمبوػروزم"،ممبعـكمأغفؿمالمؼلؿطقعقنمعقاجفؿف،مومػذهماظعودةمالمزاظًمإظبمحدم
اآلنمؼبمبعضماٌـورؼ .م

أدطورةذجبلذعـرت :ذ
اؾرواقةذاألوىل:مبرواؼيمايوجيمخدصبي،مسفقزمؼبم 71معـماظعؿر،مومػلمعـقعقيم
األصؾ .م
ػقمإغلونمؼبموضًماظػراسـي،مسرؼضمومرقؼؾ،محػرمحودقوم(بؽرا)مؼبمجؾؾمرقظفم
 61معذل،محبقٌمسـدمرعلمحفرةمجبقصفمالمتؾؿسماظؼوعمإالمبعدمتؼرؼؾومربعمدوسي،م
واظصقتماظذيمؼلؿعمالمؼشؾفمإرالضومصقتمحفرمسـدماظلؼقط .م
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طون مسـذل مضورع ماظطرق ،مؼلرق ماظعوبرؼـ ،مطوغقا مؼـؼؾقن مععفؿ ماظـلقر ،مو مظؽلم
ؼعرفمسـذلمإذامطونمػـوكمغوسمؼؼذلبقنمعـماٌـطؼيمؼشوػدمػذهماظطققرمهؾؼمبعقدامؼبم
اظلؿوء،مضوعؿفمالمغلؿطقعماظؿعؾرلمسـفو،موماظؾؽرمصقفماٌوءمظؽـمبوردمجدا .م

اظرواؼيماظـوغقي :م

ؼؼولمإغفمطونمؼبمزعـمذؼوبمبـمشوٍمؼبمسفدمبينمػاللمإغلونمؼدسكمسـذل،موطونم
إغلوغومضقؼو،مومضورعمررؼؼ،مسـدعومؼرىماظؼقاصؾمضودعيمعـماٌغربمومأدرارمؼؿعرضم
شلو .م
ؼبمؼقممعـماألؼوممرأىمسـذلمضوصؾيمضودعيمومأرادماظؿعرضمشلو،مصؼولمشلؿماٌؾعقنم
(ؼؼصد مبف ماظقفقدي ماٌؿـؽر) مأن ماٌؾعقن مراطؿ ،مدـعؿؾ مظف محقؾي مظؿـفقا معـ مذره،م
اغؾطققا مسؾك ماألرض م(ضول) ..م و مأغو مدوسؿؾ محقؾي ،مثؿ مصعد مصقق ماٌرتػع مو مظؾسم
جالبؿفماظلقداءمثؿمجؾسمصؼولمسـذلمإنمػذامذبردمشراب،مثؿمشرلماإلووه،مصؿؼؾضم
سؾقفمومضولمظؾؿؾعقن،مأغًماظذيمذفدمجين،ماضؾعمظفمسقـقف .م

أدطورةذتأدقسذذويذؿـقعذ(اؾعرب) :ذ
ماظراوي:ذقخمؼؾؾغمعـمسؿرهم004مدـي .م
زعوغو مؼب ماظقؿـ مطوغً مضؾقؾي ،موبؼقً مترحؾ معـ معؽون مإظب معؽون ،محـؿك موصؾقام
اٌغربموادؿؼروامعدةمعـماظزعـ،مبعدمعدةمضولمشلؿمضوئدػؿمصبىمتغقرلماٌؽون،موضوعقام
بوظذلحولمحؿكموصؾقامإظبمعـطؼيمبفو مجؾؾمطؾرلمؼدسكماىرف،موضعدوامصقفو،مظؽـم
بدأواماظؿشوورموضولمشلؿمرجؾمأغفمصبىمأنمتؿػرضقا،موبعدموضًمضصرلموضػماظؼوئدمطلم
ؼؿشووروا معرة مأخرى محؿك مذوػدوا مضـقؾي م(أرغى) موري ،مضول مشلؿ مزلقػؿ م"أوالدم
جرؼر"موتقجفقامسبقمبشور،موذوػدمؼبماىفيماألخرىمضـقؾيموبعددمطـرل،مضولمشلؿم
زل قػؿ م"ذوي معـقع م" مألغفؿ معـوسقن موال مؼروا ،موتقجفقا مسبق م"اظعؾودظي" ،مواظؼـقؾيم
اظـوظـيمبؼقًمهًماىرفمضولمشلؿمزلقػؿ"بينمضقؾ"موطوغقامؼبمبقطوس .م
ذوي معـقع مػؿ مػبلي مأػبوس ،مواظلودس مأوالد مجرؼر ،مواظلل ماظطقى مذقكفؿم
وأؼضو مبقسؿوعي م(ععرطي مبقسؿوعي مذورطقا مصقفوذوي معـقع) ،ماظؼـوددي ماظعؾودظي مطؾفؿم
عـقعقن.م م
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أدطورةذعشذاؾغوؾة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذاظزاويماظؿقؿوغقي،متوشقً،مبشور .ذ
ادلصدر:ذدقؿودذعاقدةذعنذجدتفا .ذ
واحدماظـفور مطونمواحدمتوراجؾمؼلؿقهم"بـمسؾقد"مداميومؼػؾحمؼبمجـوغفموواحدم
اٌرةمجوتفمشقظيمػقمحلؾفوماعرأةمسودؼيمضوظًمظفمراغلمسطشوغيماسطقينمغشربمبديم
ؼلؼلماٌوءمعـماظؾرلمومؼدؼرهمؼبماٌوجـمومػلمذربوغفمطوعؾمػقمؼعؿرومػلمتشربـمػلم
ؼعؿرومومػلمتشربمطقؿومرواتشمذؽمصقفومبصحمذوصؿفمطلمضوظً مظفمراغلمعومغعرفم
ػـومحؿكمواحدمطلماظشفرةمبالمسروقمتزوجفومومسوشمععوػومومجوبًموظدمومطونمعـم
سقاؼدهمطبؾقفومسقؼـفوم(اظزاد)مضؾؾمعومؼصؾلماظصؾحمؼبماىوععموواحدماظـفورمعشكم
ؼصؾلمومغلكمبوشمطبؾلمظقفوماظعقؼـمطلمجوسًمظغقظيمومعوظؼوتمعومتوطؾمطالتم
غصموظدػومومخالتمظراجؾفوماظـصمالخرمومعـنيمجومعـماىوععمضولمظقفوماسطقينم
اظؼفقةمضوظًمراهمحؼؽمهًماظؼصريمومعـنيمػزهمظؼكمغصموظدهمدقشلومسؾكمغصفم
الخرمضوظؿؾفمجعًمومطؾقؿفمبدىمؼدورمطلمؼدؼرمؼؼؿؾفومػربًمظفمومػقمعشكمطبدلم
اىؿوسيمسطووهمسؿورةم(اظؾورودة)موميؼقامبقفومومطلمضربقامظقفومرؾؼمسؾقفوماظؾورودم
طوغً مضداعفو مذفرة مدخؾً مصقفو مواخؿػً مو مبداو مؼدورو مسؾقفو معوظؼووػوش محرضقام
اظشفرةمبوشمدبرجمومعومخرجؿشميدماآلنمو ماظشفرةمغؾؿًمعـمجدؼدمذؽؾفومطلم
اظغقظيمعـمداكماظقضًمبداومؼلؿقامدؼؽماظشفرةمبـم"مسشماظغقظيم" .م

أدطورةذالذالذاؾغاؾقة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ذاظزاوي،ماظؿقؿوغقي،متوشقً،مبشور .ذ
ادلصدر:ذبنذصابرذوذـوالذعنذجدفا .ذ
المالماظغوظقيمومظقيمصوييمبقػوظقيمأصؾفومعرابطيمتلؽـمؼب ماظزاوؼيماظؿقؿوغقيمعوم
زالمراػومحقيمسـدػومرجؾفومووالدػومعومؼؾوغقشمظؾـوسمصبقػومطـرلمغوسمعـمطؾمبالدم
ؼزوروػومبوشمتدسلمععوػؿمزلعًمبقفومواحدماعرأةمعـمضرؼيمؼربلمومطوغًمسوضرةمعوم
تقظدشمومعشـوتمبوشمتزورػومومطلمعشؾًمظقفومدسوتمععوػومػذماظقظقيماظصوييم
وضوظًمظقفومراطلماغشــوماهللموقـيبموظدمومزلقفمربؿدمومغطؾىمعـؽمبوشموقؾقؾلم
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داماظدؼؽمأظلمسـدكمؼبماظلطحمعشــوتماٌرأةمظدارػومومعشكمحولمومجومحولمومدارتم
ظقوممومغبؾًمدؼؽماٌراةمومجوبـًموظدمومزلوتفمربؿدمومبصحمخؾػًماظقسدمإظلمطونم
بقـفومومبنيمالمالماظغوظقيمومػلمغلوتفمومعشكمعـمبوشلو،محراشموظدػوم(أيمبؾغمذفرم
أومثالثي)مومؼبمداكماظقضًمعشوتمدؼؽماٌرأةمبوشمتعوودمتزورػومومضوظًمظقفوماهللم
ؼطقلمسؿركمؼومالمالماظغوظقيمراهمربلمرزضينمبقظدمومزلقؿفمربؿدمومػذماٌراةمطوغًم
داؼرةمؼبمبوشلومبؾلمالمالماظغوظقيمغلوتماظدؼؽمحؼوشمبقمػوظقيمبصحمػلمعـلوتفشم
ودقظؿفومسؾقفمضوظًمظقفومراهمرورمظلمضوظًمظقفوماظقظقيماظصوييمطقؿومرورماظدؼؽمحؿكم
وظدكمؼطرلمعشوتمدؼؽماٌرأةمظــدارػومومػلمزبؾقسيمظؼوتموظدػومعوتمومعـمداكم
اظقضًمسرصًماظـوسمضقؿؿفومومبداومضبؿورعقػومومؼدروظقفومخوررػو .م

أدطورةذالذالذتؾؿدان :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:ماظزاويماظؿقؿوغقي،متوشقً،مبشور .م
ادلصدرم:معوزوزيمربفقبيمسـمجدػو .م
ػلموظقيمجوتمعـمتؾؿلونمؼبموضًماإلدؿعؿورمظزاوؼيماظؿقؿوغقيمطوغًمتدسكمععم
اظـوس مطوغً مهؼؼ مظقفؿ مواش ممتـووا مطوغقا معؼددقـفو مو معقضرؼـفو موواحد ماظـفورم
عرضً معرضي مذـي موصؾؿفو مظؾؿقت مو مدصـقػو ماظعرب مدصقـي مسودؼي مأي مسؾك مزفرػوم
وضعدواماظـوسمميشقامؼزوروػومطلمسودتفؿمؼبمضدلػومومدؾقونماهللمطونمربلمؼلؿفقىم
ظدسقتفو مو مطون ماظعؾد ماظل مجوػو مضوصد معو مترده مخوؼى مو مطل موصؾ مًدل مظؾـصورةم
تعفؾقا معـ مػذي ماٌعفقة معو مضدا م(خوصي) معـني مربل مطون مؼـصر ماظعرب مو مبوظغرلةم
وبوظغصي مجوو مغصورى مظؼدلػو مو مضؾؾقػو مسؾك موجففو مو معـ مداك ماظقضً مضؾ م(غؼص)م
تؾؾقؿفومظدسووؼفؿمومبداكماظشلمعومتؼطعؿشمزؼورتفؿمظقفومومعوغلووػوشمومػذامظلم
ؼؾؿقفم(ؼقضقف)موقورػؿمأيمترعقؿفومبوىرلمومتؾكورػؿمظقفومطؾمسوممومبؿؿلؽفؿم
بقفومومحؾفؿمظقفومدارومسؾقفومشـقيمبوشمتؾؼكمداميومؼبمضؾقبفؿ :م
المالمتؾؿلونمصومجلمضريمخبرلمممممممممتؽقنمحقيمنقؽمظؾوسمسؾقو م
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أدطورةذدقدذعبدذاهلل :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورةذ:مواطدة .م
أضؾؾمدقديمسؾدماهللمسؾكمعبوسيمومضولمشلؿماظلالممسؾقؽؿ.مذؽقنماظؾلمؼديمػذهم
اظردوظــي مضول مزسقؿ ماظؾالد ،مضول :مأغو مسؾد ماهلل م(صقوبل مو مصورس مذفوع ،مأبقهم
جعػـــرمومأعفمحقدة)مومبنيم م
ظقؾيمومغفورمأصؾحمؼبمبالدمتقغس،مظؼكمواحدمضوسدمؼبماألرطونمؼبمصؿماظؾوب،مضولم
دقـدي مسؾد اهلل :مجؽؿؽؿ مبلعوغي ،مضوظقا :مأدؿـك مغعؾؿ مبؽ ماٌرل م(عؾؽ ماظؾالد) معشكم
ظؾؿرلمظؼوهمراضدمؼبمايرؼرموماشلـومضوظقمجوغومسربلمؼبموجفقمعوتؼراشماألعونمدخؾم
سـدومضوظقمدقديمسؾدماهلل م جؾؿؾؽمأعوغيمضراػومواضقؽمضقؽيمعزوضيمعشلمعزؼوغيم
جؾد ماظلقػ م(سؾد ماهلل) موصوح ماٌرل :مأػدا مأػدا مؼو مسربل مال متشقون مال متؼقل مبؽم
ادؿفزؼـو،مطوؼـم 31مرضؾيمداؼرؼـمسؾكماٌقدؼيمشرلمرؾوخنيمضوظقمػذاماظشقهمصققحم
سـدكمؼومروعونمومظؽـمشوذقؽمضوظقامسؾدماهللمظقمؼؾؼكمسربلمواحدمطبؾلمذيماظؾؾدانم
ؼلؽـقماوالدغومومؼزؼدومغلوغو .م
ضوظفم(اظروعوغل)مخرجقمػذاماظعربلمعومؼعرصشمضؿؾي .م
خرجقهمومعشكماٌرلمسـدمبـؿقمميقـيمضولمشلومجوغومسربلماظزؼـمومايلـموماًؾؼم
(طونمػـوكمسالضيمحىمبنيمميقـيمومسؾدماهلل)مضوظًم(ظؾقورس)مانموقؾقمظلمومػلم
داؼرةمصـدوقمغؿوعماظضؿوغيمطلمؼدخؾماظعربلمدؼرومؼبماظصـدوقم(ومؼؼولمأغفوموضعؿفم
ؼبمضؾىمذفرةمذبقصيمؼبمحدؼؼيماظدار) .م
اٌؾؽمضولمذقصقمػذاماظعربلمظؾؼكمؼبماٌدؼـيمومالمخرجمعـفومومجوءمظقاحدماظؽفونم
ورؾىماألبم(اٌرل)معـماظؽفونمومضوظق:مطفـمطفـمؼومطفون،مومضزنمضزنمؼومضزان،م
واشمػذاماظعربلمراػقمػـومومالمراح؟مضوظق:مراػقمسـدمبـؿؽمميقـي .م
و ماتعفى ماٌرل معـ مػذا ! م واش مسـدػو مررضو ممنـع ماظعربل مو مسقط مظؾـؿق مميقـي،م
جوتمضوشلوم:مواشمعـمررضونمسـدكمععماظعربل؟مضوظً:معومسـديمحؿكمررضون .م
ضولم(اٌؾؽ)مظلمبغوتقمبـيتمغدؼرمسؾقفماظؼـيمعومتؾعقؾقشماظعربلمومرؾىماألبم31م
سزؼيمصالنمهرسمؼبماظؾلؿون،مصعؿؾًمميقـيمحقؾي،مصلحضرم 31متراسموماظؾلؿفؿم
بطؾىمعـفومظؾوسمغلوءمربفؾنيمزسؿومعـفومأغفومالمتـؽشػمأعومماظرجولمومأظؾلًم
عـمبنيم 31م حورسمسؾدماهللمومادخؾؿفمؼبمودطماجملؿقسيمومأخرجؿفؿمومععفؿمسؾدم
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اظؾفـمرشؿمتػؿقشماألبمومسدممثؼؿفمبؽالممابـؿف،مومطوغًمميقـيمضدمصرتمععفمإظبم
بالدومومسؾكمزفرماًقؾ،مصؼولماظؽفونمظؾؿؾؽمبـؿؽمظعؾًمسؾقـومومترطًماظؾالدموضولم
سؾدماهللمظقؿقـيمػذاماظـفورماظذيمأغؿظرهم(اٌؿؿـؾمؼبمضؿولمعؾؽماظروعونمومجقشف)مصؾعٌم
اٌؾؽمجقشمطؾرلمومسؿؾقامضقممسؾدماهللمبوًدلمصؾعـقامجقشوموماظؿؼكماىقشونمومطونم
سؾد ماهلل مؼب مودط ماٌعرطي مو مضضك مسؾك مجقش ماظروعون ،مو مبؼك مسؾد ماهلل مو مميقـيم
واىقشماغؿصرمومسودوامإظبماظؾالدمومسؿروا .م
ؼبمواطدمحؿكماظصغورمؼعرصقنمػذهماظؼصيمجقدامومضبػظقغفومسؾكمزفرمضؾى،م
صوظؽؾورمضبؽقغفومشلؿ .م
ػؿمعـماعوزؼغماظشؾقحم–ماظدلبرم.-

دقديذعبدذاهللذ:ذ 2ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:مداشؿقظل،موالؼيممتـرادً .م
دقدي مسؾد ماهلل موظل مصوحل ،موظد مب مداشؿقظل موالؼي ممتـرادً ،مو مؼعرف مسـدم
دؽون ماٌـطؼي مبلقدي مسؾد ماهلل مو مظل ماهلل ماألطدل ،مطون معصؾقو ماجؿؿوسقو ،مضوومم
اإلدؿعؿورماظػرغللمبوىزائر،مومحٌ مأتؾوسفمسؾكماٌؼووعيمممومجعؾفمسرضيمحملووظيم
اشؿقول،مسـدئذماضطرمإظبماإلخؿػوءمجبؾؾمداشؿقظل،ماخذمععفمصروةمومطؾؾومومضطو،م
ؼؼولمإغفماسؿزلماظـوس،مومتػرغمظؾعؾودةموماظذطرمومذبوػدةماظـػس..محؿكمضقؾمإغؽم
طؾؿومصعدتماىؾؾمترىمآثورمضدعقفمومأضدامماظؼطموماظؽؾى،موماظغرؼىمؼبمذظؽمأنمػذهم
اآلثورمتؾدومحدؼـي،مطؿومودمسؾكماظصكقرمطقػقيمدفقده،مأيمطؾمحرطيمؼؼقممبفوم
إالمومودمشلومأثرا .م
تركمػذاماظقظلماظصوحلمزاوؼيمتعرفمبزاوؼيمعقاليمسؾدماهلل،مؼؼصدػوماظزوارمظؾؿدلكم
وماظدسوء،مبفوم"سرصي"معؾـقيمبوظطني،مؼلخذماظـوسمعـفومظؾدلطي،مصقلطؾقغفومومؼلؿقنم
ذظؽ مبرطي معقالي مسؾد ماهلل ،مععؿؼدؼـ مأغفو مدؿؾعد مسـفؿ ماظشر مو مايلد مأو مدبػػم
سـفؿمأذىمطونمدقؾقؼمبفؿ .م
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أدطورةذؿؾكذاخلريذوذاؾشر :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:معـطؼيماٌغرل .م
إن ماظؽقن ماظذي مغعقش مصقف معؾقه مبوظظقاػر ماظيت مشوظؾو معو مؼػلرػو ماإلغلون مبصػيم
سوعيمبطرؼؼيمشرلمعـطؼقيمومرمبومػذهماظؿػلرلاتمتعدلمسـمأصؽورماألجدادمومآرائفؿم
اٌكؿؾػيمؼبمغظرتفمأليمزوػرةمتعذلضمحقوتفؿ .م
شبؿورمزوػرةماظرسدماظذيمؼعؿدلمزوػرةمرؾقعقي..مصؼدمطونمؼبماظلوبؼمؼعؿؼدماظـوسم
أنمػـوكمعوظؽنيمأومسؿالضنيمأحدػؿومميـؾمعؾؽماظشرموماآلخرمعؾؽماًرل،مومسـدعوم
ؼؾؿؼقونمصننماظصراعماظؼوئؿمبقـفؿومؼؿلؾىمؼبمػذاماظدلقمومذاكماظرسد،مومإذاماغؿصرم
ع ؾؽماًرلمصننماٌطرمؼلؼط،مأيمغزولماٌطرمدظقؾمصقزمعؾؽماًرلمسؾكماظشر،مومإذام
حدثماظعؽسمصننماظرؼوحمدؿفىمبؼقة،مومػذامدظقؾمسؾكمصقزمعؾؽماظشر .م

أدطورةذدبقؾة :ذ
اظلؾقؾيمػقماحؿػولمؼؼوممؼبمطؾمسومممبدؼـيمجوغً،مومزفروهمعومػقمإالمأدطقرةم
ضدميي مجدا ،مو مطوغً مبذوره مضوربي مؼب ماظؼدم ،مو ماظلؾقؾي مؼب ماظؼدؼؿ مؼؼول مإن مػـوكم
حقنيمؼبمعـطؼيماٌقزانم(اٌقفون)مومزظقاز .م
األولماٌقزانمأوماٌقفونمومؼؿؽقنمعـمبقغفمابـوغ ..مإخلمعـمسرشمتغقرصقًموأجدلم
ومتقؿؾؾؿؾني،مومزللمبوٌقزانمألغفمؼؿقدطماٌدؼـي .م
وماظـوغلمػقمزظزازموماظذيمؼؿؽقنمعـمسرشمترةمغفمومابـوغ..مإخل .م
ومؼبمػؿنيماظؼؾقؾؿنيمأضقؿًمحربمٌدةمزعـقي،مو مذوعمخدلمشرقمصرسقنموماغؿصورم
عقدك ،ماغؿفً مػذه مايرب ،مو مأبرعً ماتػوضقي مبني ماظؼؾقؾؿني موظؽل مؼعدلوا مسـم
صرحؿفؿمخرجمطؾمدؽونماظؼؾقؾؿنيمرجوالمومغلوءمإظبمعـطؼيم(توشزؼً)مظؾرضص،موأثـوءم
ػذاماظػرحمأضقؿًمعـوصليمبنيماظػرؼؼني..مومبذظؽماخؿؾطماظػرؼؼون،مومبوظؿوظلمأجريم
اتػوقمبقـفؿومبوظصؾح .م
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و معـذ مػذا ماظصؾح مأصؾقً متؼوم معـودؾي متؿؿـؾ مؼب محػؾ ،مظؿكؾقد ماظذطرى مظدىم
اظـوذؽي،مصقعؾؿقغفؿماظرضصموماظغـوء،مومؼبمعػؿؿحمطؾمذفرمربرممورىمتدرؼؾوتمٌدةم
 01مأؼوممومهدؼدامؼبماظؾقؾ،موماظققمماألخرلمأيمؼقمماظعوذر مؼعرضماظػرؼؼونمأسؿوشلؿم
وصـقوتفؿمؼبماظصؾوحمظؽـماألػؿمانمتعرضمؼبماٌلوءمحقٌمتقجدمعومؼلؿكمبـم"أشاليم
غؽول"مأيمشؾؼماظلـي،مومؼبماًؿوممؼعؾـمسـماظػرؼؼماظػوئز .م
ومؼؼولمإغفمذاتمؼقممتقضػ مدؽونماٌـطؼيمسـمإضوعيمػذهماٌـودؾي،مصفؾًمرؼحم
ضقؼيمغبراء،مملمتؿقضػمإالمبعدمخروجماظلؽونمإظبماظشقارعمؼفؿػقنماغوذقدم(اظققن)م
بكالتماٌزعورموم"ضـؼوء"ماظيتمػلمأذفرمآالتماٌقدقؼكمادؿعؿوالمبوٌـطؼي،مصؿقضػًم
اظرؼوح ،مو مأصؾح ماظلؽون مؼقاصؾقن مدبؾقد ماٌـودؾي مؼب ماظعوذر معـ مربرم مؼب مطؾ مسومم
ػفري ،مصقفو معـوصع مسدؼدة مشقؾقي مو ماضؿصودؼي مو مثؼوصقي ..مو محػوزو مسؾك مسوداتم
األجداد،مومادؿؼطوبماظعدؼدمعـماظـوسمعـمطؾماظؾؾدانميضقرماٌـودؾي .م

أدطورةذبابذاجلؿال :ذ
بوب ماىؿول مػق مسؾورة مسـ مطفػ مطؾرل ،مؼؼع مؼب مأحد مجؾول معدؼـــي م"عـوصر"م
واظيتمتؼعمجـقبمشربموالؼيمتقؾوزة،مؼلؿكمػذاماىؾؾم"زابرؼر"،مؼؼولمأنمبفم33م
وظلمصـوحلمؼلفرون سؾكمغبوؼؿف،موماظعؾورةماظشوئعيمبنيمدؽونماٌـطؼيمسـدعومضبدثم
اعرمدقهمظشكصمومؼـفقمعـفمؼؼقظقنمظف":دذلكمجولمزابرؼر"،مومؼؼولمأنمدؽونمػذام
اىؾؾمظـمؼصقؾفؿمعؽروهمعـؾماظؽقارثماظطؾقعقي،ماومػفؿوتماإلرػوبمومسبقمذظؽ،م
ومجولمزابرؼرمعؿؿـؾمؼبم33موظلمصوحل .م
بوبماىؿولمػقمطفػمؼبمػذاماىؾؾ،مطونمعؾفلمألغوسمؼبمضدؼؿماظزعونمومحلىم
األدطقرةمإنمػمالءماألذكوصمطوغقامسؿوظؼي،مومطوغقامصبؿعقنماظذػىمومطبؾموغفمؼبم
اظؽفػ،مومععمعرورماظزعـماغؼرضمػمالءماظـوسموبؼلماظذػى،مومؼبمأحدماألؼوممتػطـم
أحدماظلالرنيمإظبموجقدماظذػىمبذظؽماظؽفػ،مصؾعٌمخداعفمظألتقونمبف،مومسـدعوم
ربط م أحدػؿمحبؾؾمومأغزلمإظبماظؼوعمبدأمبوظصراخمصلرسونمعومأخرجقه،مصروىمشلؿمعوم
ذوػده ،مؼؼول ماغف مذوػد مطؿقي مطؾرلة معـ ماظذػى محقشلو مدؾعي مطالب مدقدأظلـؿفو،م
صوهيمأصقاػفومطلغفومهرس،مثؿمعوتماًودم،مومبعدػومملمؼؿفرأمسؾكماظـزولمإظبم
اظؽفػ .م
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ومؼبمسفدماإلدؿعؿورموضعًمصرغلومأظغوعومؼبمعدخؾماظؽفػ،مومؼؼولمإنمبعضفومالم
ؼزالمإظبمؼقعـوم .م

أدطورةذعرفذدقديذؿعؿر :ذ
دقديمععؿرمػقموظلمصوحل،متربكمسؾكمؼدمأخؿفم"اظعؾقوء"،مومأتؾوعمػذاماظقظلم
اظصوحلمشلؿمسوداتمومتؼوظقدمخوصيمبفؿمؼبماظزواج،معـفو :م
المؼعطقاماٌرأةمعفرػومإالمبعدمظقؾيماظدخؾي،مومؼعطقغفومبدلماٌفرمضؾؾماظزواجمضطعيم
غؼدؼيمتؼدرمبـم:م"3مدورو" .م
ومدبرجماظعروسمحوصقيماظرجؾني .م
و مأػؾ ماظعرؼس مطبطػقن مذقؽو معـ مبقً ماظعروس مظقؾؼك مصول مخــرل مظؾعوئؾؿني مأوم
بوألحرىمطذطرى .م
ومطوغقامضدميومطبرجقنماظعروسمعـمبنيمأػؾفومسؾكماظلوسيماظرابعيمصؾوحو،مأعّوم
اآلنمملمؼعدمطذظؽمظؾظروفماألعـقي .م
ومعـمسوداتفؿمإخراجماظعروسمسؾكمحصونمأبقض .م
ومأػؾماظعروسمسـدعومؼذػؾقنمععفومإظبمبقًمزوجفومالمؼؿذوضقنمعـمرعومماػؾم
اظعرؼس،مألغفمػذامؼعؿدلمغذؼرمذمممظؾعرؼلني،مإالماظققمماٌقاظلمبعدمظقؾيماظدخؾي .م
ومشوظؾقيماظعرائسمسؾكمسرفمدقديمععؿرمترضصماظـلوءمسؾكمأغغوعفوموموذبـم
حؿكمؼغؿكمسؾقفـ،مومعـمطبوظػمػذهماظعوداتموماظؿؼوظقدمظـمؼـفحمدقاءمؼبمحقوتفم
دقاء مبوظطالق مأو مسدم ماإلنوب ،مو مهؾ مسؾقف ماٌصوئى مألن مدقدي مععؿر ممل مؼرضم
سؾقف .م
ومػذهماظعوداتمعـؿشرةمبؽـرةمؼبموالؼيمتقؾوزة،مذرذول،محفقط،مومسنيماظدصؾكم
(اًؿقسمومعؾقوغي .)..م

أدطورةذمحامذرقغة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:موالؼيمسنيماظدصؾك .م
ؼؼولمأغفمؼبمضدؼؿماظزعونمدوارمؼبمغقاحلمزطور،مومطونمبفذاماظدوارمسنيم(تعماٌوء)،م
وماٌشؽؾمأنمػـوكمثعؾوغومطؾرلامميـعمعرورماٌوءمإظبماظلؽونمإالمبعدمتؼدؼؿمظفمأضققيم
وتؿؿـؾمؼبمأوالدمصغورمؼؿغذىمبفؿمطؾمؼقممواحد .م
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ومطؿومطونمايولمطونماظلؽونمؼؼدعقنمظؾـعؾونمأحدامعـمأوالدػؿمؼلطؾفمحؿكمؼشؾعم
صقـوم ،مو مبوظؿوظل مؼذلك ماٌوء ممير مإظب ماألػوظل ،مو مذات مؼقم مجوء مدور مصؿوة مدصع مبفوم
واظدػومإظبماظذػوبمسـدماظـعؾونمظقؿغذىمبفو،مصفؾلًمأعوممتؾؽماظعنيمتؾؽل،مومعـم
حلـمحظفومانمعؿفقالمعرمبوٌؽونمصللشلومسـمدؾىماظؾؽوء،مصروتمظفماظؼصي،مصؼولم
شلوماصعؾلمعومؼلعركمبف،مظؽـمحووظلمإخراجماظـعؾونمضؾقالمألمتؽـمعـمضؿؾف،مومصعؾًم
عوماعرػومبف .م
سـدعو مخرج ماظـعؾون مظقؾؿفؿفو ،مضربف مذظؽ ماظشكص ماٌؿفقل مبلقػ محود مطونم
ضبؿؾفمدائؿومصطورمرأسماظـعؾونممبؽونمؼدسكماظققممبـم"غبوممرؼغي"،مومأصؾحمطبرجم
عـف معوء مدوخـ مؼلؿقغف مبـ م"رأس مايؿوم" ،مو معع معرور ماألؼوم مبـوه ماظـوس مو مأصؾحم
غبومماظدلطي،مؼلؿقؿّمبفماظـوسمومؼؿدلطقن،مومؼؼولمأغفمعػقدمظؾؿرأةماظعوضرموماظـلوءم
اٌلققراتموماظعقاغس..م.مإخل .م
ومرؾعومتزوجماظشكصماٌؿزوجمبؿؾؽماظػؿوةماظيتمأغؼذػو .م

أدطورةذؿؾوؽةذوذاؾثعبان :ذ
رواقة ذاألدطورة :ماعرأة مازلفو م"خرلة" ،متؾؾغ م 43مدـي ،مأرعؾي ،مو معقزػيم
مبلؿشػك .م
اؾتؿوؼع ذاجلغرايف ذؾألدطورة :مإن موضوئع ماألدطقرة مايؼقؼقي ،مجرت مؼب مبالدم
اظعرب،مؼبماظشومموماظعراقموماظقؿـمومشرلػو .م
رويمذاتمعرة،مأنماعرأةمأنؾًمدؾعيمذطقر،مصعؿؾًمسؾكمتربقؿفؿمومدفرتم
اظؾقوظلم إظبمأنمطدلوامومتعؾؿقامأعرمايقوةمعـمصقدمومصرودقيموماظرعوؼيمومشرلػو،مبعدم
ذظؽمصؽرتماألممأنمهؿؾمظؾؿرةماألخرلةمراجقيمعـماهللمانمؼفؾفومرػؾيمبنيمإخقتفوم
اظلؾعي .م
و مؼب مأؼوم مايؿؾ ماألخرلة مبدت مسؾقفو مسالعوت ماٌكوض ،مؼب متؾؽ ماألوضوت مطونم
اوالدػومؼؿلػؾقنمظؾكروجمظؾصقدمصطؾؾقامعـمأعفؿمػذاماظطؾىمضوئؾنيم:م"سبـمذاػؾقنم
ظؾصقدماآلن،مإذامحونمعقسدماظقالدة،مصـطؾىمعـماظداؼيم(اظؼوبؾي)مإذامطوغًمبـؿومأنم
ترصعمبنيمؼدػومرداءمأبقضومتصعدمإظبمأسؾكماىؾؾماجملوور،مصـعرفمأغفومبـًمصـعقدم
حوالمومالغذػىمإظبماظصقد،مأعومإذامطونمومظدامصؿقؿؾمبنيمؼدؼفوماٌـفؾ،مصنذامرأؼـوهم
صالمغعقدمأبدا،مدقفمؼؽقنمذػوبومبدونمرجعيمومظألبد" .م
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ومسـدعومحونمعقسدماٌكوضمومأنؾًماألممبـؿومعبقؾي،مصوظداؼيمضدمصعؾًماظعؽسم
متوعو،محقٌمغبؾًماٌـفؾ،مصرأىماوالدػومذظؽمصرحؾقامعـماظؾؾد،مومعرتماظلـقاتم
ومطدلتماظؾـًمو مترسرسً محؿك مبؾغًماظـوعـيمسشرةمومطوغًمتؾعى مععمضرؼـوتفوم
وظشدةماظغرلةمعـفومطـّمؼشؿؿـفومومؼؼؾـ:م"ػلماٌؿلؾؾيمؼبمخالءمإخقتفوماظلؾعي"،م
بؽًماظػؿوةمومذػؾًمإظبمأعفو.معوماظؾغزمؼبمذظؽمؼومأعلم؟مٌوذامؼشؿؿقغينم؟مػؾمظديم
إخقةمومأغومالمأسرصفؿ؟مووػؾًماألمماألعرمومععمإيوحماظػؿوةماسذلصًمبويؼقؼي،م
وبعدمذظ ؽمسزعًماظػؿوةمسؾكماظرحقؾمظؾؾقٌمسـمإخقتفوماظلؾعي،مومصعالممتمذظؽ،م
وعـمبنيماٌعؾقعوتماظيتمطوغًمحبقزتفومأنمطؾمواحدمعـماإلخقةمضبؿؾمسالعيمممقزةم
(وذوممؼبماألذغني،جلد،ماظذراع،ماظقد،ماظرجؾ،ماألصوبع،ماألضدام)معضًماظػؿوةمؼبم
رحؾؿفومإظبمأنموصؾًمإظبمبؾدمآخر،مصؾقـًمسـفؿ،مومبػضؾماظعالعوتماٌؿقزةموصؾًم
إظب مإخقتفو ،مو مضوظً مبلغفو ماخؿفؿ ماظصغرى ،ممل مؼصدضــقا مؼب مبودئ ماألعــر ،مثؿم
غبؾـــقا ماظػؿوة مو مرجعقا مبفو مإظب مأعفؿ ،مصؼوظً مإغفو مأخؿؽـــؿ ماظيت موظــدت مو مأنم
اظداؼـــيمأخطــلتمؼب مغبـؾ ماظراؼيماظؾقضوءمصقؿؾً ماٌـفؾ،مدوسؿفو مطوغًمصرحيم
اإلخقةمطؾرلةمجدامومطوغًمشلومععزةمخوصي،مصؾدؤوامؼعؾؿقغفومرطقبماًقؾمومتعؾؿم
اظصقد،مدونمأنمؼػورضقػومبرػيمواحدة،متذػىمععفؿمصؾوحومومتعقدمععفؿمظقال،مذاتم
عرة ماغؿوبً ماظغرلة مضؾقب مزوجوت ماإلخقة ماظلؾعي ،مو مضررن مأن مؼـصنب مشلو مصكو،م
صؿشورطنت مائؿؿرن مسؾقفو مإال مزوجي ماألخ ماألصغر مصوعؿـعً مسـ مذظؽ مذات مظقؾي مضؿـم
بؿقضرل مو مظقؿي مطؾرلة مصقضرن معو مروب مو مظذ معـ ماظطعوم ،مصقضرن مأطؾي مذعؾقيم
ووضعـ مصقفو مبقض مثعؾون ،مصلظؼني مداخؾ ماألطؾي مبقضي مثعؾون مو مضؾـ :م"إن مطـًم
تؼدرؼـمومهؾنيمإخقتؽمبوظػعؾمطؾلمػذهماألطؾيمومالتفضؿقفومبؾمابؿؾعقفومعؾوذرة"،م
وبداصعماحملؾيمظإلخقةمابؿؾ عًماظػؿوةماألطؾيماظيتمبداخؾفومحؾيمبقضماظـعؾون،مومبعدم
عضلمدؿيمأذفرمبدأمبطـماظػؿوةمؼـؿػخ،مصزرسًماظزوجوتماظشؽمؼبماإلخقةمضوئالتم:م
إنماظػؿوةمحوعؾمومإنماظعورمدقؾقؼمبؽؿ،مإغؽؿمرجولماظؼؾقؾيمومدقفمتضعمرؤودؽؿم
بفذهماظػضققيمؼبماظقحؾ،مأضؿؾقػوموممتقتماظػضققيموماظعورمععفو .م
اغدػشماإلخقةمومػؾعقامٌوماصوبمأخؿفؿ،مإغفومتالزعفؿمرقؾيماظـفورمحؿكماظؾقؾ،م
صؽقػ محدث مشلو مػذا ،محؿك مزرع مبقـفؿ ماظشؽ مو مأن مأحد ماإلخقة مطون ماظلؾى مؼبم
ذظؽ،مصؼرروامضؿؾفو،مأيمذحبفو،مؼبمػذهماألثـوءمدخؾًمزوجيماألخماألصغرمضوئؾي:م"الم
تؼؿؾقػو،مأسرضقػومسؾكماظعرافم(اٌشعقذمأوماٌدجؾ)،مصفقمدقعؾـمأعرػومومطبدلطؿم
دؾؾفو"،مومصعالممتمذظؽمومسرفماٌشعقذمأعرػو،مصطؾىمعـماإلخقةمايضقرمومضولم:م
"إنماظػؿوةمظقلًمحوعال،مإنمآعرطؿمبلنمتذحبقامإحدىماظغـؿ،مومتطفقهمسؾكماظـورم
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(ذقاء) مو ماعألوه مبوٌؾح مطـرلا ،مثؿ مأسطقه مشلو مظؿلطؾف ،مبعد مذظؽ ماربطقػو محبؾؾ معـم
رجؾفوموضعقػومسؾكمأسؾكمسؿقدمؼب ماظلوحي،مضعقامرأدفومؼبماألدػؾمومرجؾقفومؼبم
األسؾك ،مبعد مذظؽ مضعقا مإغوء مطؾرل مصقف معوء موضعقه مهً مرأدفو ،مو ماغؿظروا مبعدم
ذظؽ" .م
أطؾًماظػؿوةمحؿكمذؾعً،مومبعدمعدةمزعـقيمأصوبفوماظضؿلمصطؾؾًمعـمإخــقتفوم
أنمؼلؼــقػومعوءمصوعؿـعقامسـمذظؽمبلعرمعـماٌشعــقذ،محــؿكمطــودتممتــقتمضؿل،م
ؼبمتؾؽماألثـوءمبدأمثعؾونمطؾرلمجدامومرقؼؾمطبرجمعـمصؿفومومؼؿففمسبقماإلغوءمومبدأم
ؼؾؿقيمسؾقفمحؿكمخرج مطؾف،مصلخذماإلخقةمذظؽماظـعؾونمومضؿؾقه مووضعقهمؼب مطقسم
ورعقه مبعقــدا ،مو مسـد ماظؾقؾ مذػؾقا مظقؿػؼدوا ماخؿفؿ ماظيت مطوغً مؼب محوظــي مذســرم
وػؾــع مطؾرلؼــــ ،مو مجدوا ماظـعؾون مغوئؿــو مسؾك مذراسفـــو مدون مأن مؼؾقــؼ مبــفوم
دقءا،مأســـودواماظؽــرةمصؼطعــقهمإربومإربو،مظؽـمدونمجدوىمصؼدماظؿلممعـمجدؼد.م م
ومذػىمإظبماظػؿوةموماظؿػمحقشلو،ومبعدمأنمادؿعودتماظػؿوةموسقفومرؾى معـفوم
إخقتفو ماإلسذلاف معـ مطون معلؾؾو مؼب مبالئفو ،مصلذورت مإظب مغلوء ماإلخقة مطؾفؿ مسدام
زوجيماألخماألصغر،مصوغؿؼؿقامعـفـمذرماغؿؼوم،مومغظرامظرجقعماظـعؾونماظذيمغوممأعومم
اظػؿوة ،مخوف ماإلخقة مسؾقفو ،مصقؿؾقػــو مو ماغؿؼؾقا مبعقدا مو مضرروا ماإلدؿؼرار مؼب مبالدم
أخرى،محػوزومسؾكمدالعيمأخؿفؿماظقحقدة .م

أدطورةذحػلذ"ذآـزارذ"ذ(رؼمذ :)1ذ
طونمؼبمضدؼؿماظزعونمذكصومؼدسوم"آغزار"،مػقمدقدماٌطر،مطونمؼرؼدماظزواجمعـم
أعبؾمصؿوةمسؾكموجفماألرض،محبقٌمتؾؿعمؼبمطؾمعؽونمؼبمغػسماظقضًماظذيمؼؾؿعم
صقف ماظؼؿر مؼب ماظلؿوء ،مو مطون معـ مسودة مػذه ماظػؿوة ماإلشؿلول مو ماإلدؿقؿوم مؼب ماظقادم
اظػضل،مومٌومؼـزلم"آغزار"،مسـدػومتفربمعـفمخوئػي .م
ومذاتمعرةمادؿطوعمأنمميلؽفومومؼؼقلمشلو :م
ذؼؼًمسظؿيماظلؿوءمإظبمحدماظؾؿعون .م
ؼومأٌعمنؿ .م
أسطقينمطـزك .م
ومإالمحرعؿؽمعـماٌوء .م
صردتمسؾقفماظػؿوةماىؿقؾيمبؼقشلو :م
أتقدؾمإظقؽمؼومدقدماٌطر م
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سؾكماىؾنيممبزؼـماٌرجون م
أسرفمأغـومخؾؼـومظؾعضـو م
ومظؽـمأذؽمؼبمعوذامدقؼقلماظـوس .م
و مسـد مزلوسف مشلذه ماظؽؾؿوت ،مشضى مو محرك مخومتف مصزال ماظقادي مغفوئقو،م
صصرخًماظػؿوةمومبؽً،مثؿموردتمعـمعالبلفومومبؼقًمسورؼيممتدمؼدػومإظبماظلؿوءم
عـودؼي :م
ؼوم"آغزار"،مؼوم"آغزار" م
ؼومأزػورماظدلاري م
أتركماظقاديمصبريمعـمجدؼد م
ومتعولموماغؿؼؿمعينمومخذمبـلرك .م
وم ؼبمػذهماظؾقظيمصؼط،مغزلم"آغزار"معؾؽماٌطرمهًمعظفرماظضقءموماظـقرماظؼقي،م
و مضؿفو مإظب مصدره ،مصعود ماظقادي مإظب مذبراه ماظطؾقعل،و ماطؿلً ماألرض مخضرةم
وعبوال .م
و معـذ مذظؽ ماظققم مو ماظـلوء مهؿػؾـ مبفذه ماٌـودؾي ،مأي محؾي م"آغزار" مؼب موضًم
اىػوفمظؾقصقلمسؾكماٌطر .م

أدطورةذأصلذاألؿازقغذوذاؾتوارق :ذ
ذػؾًمغلوءمإحدىماظؼرىماظؼؾوئؾقيمؼقعومظؾرضصمؼبماظرؼػ،مصؿؿمخطػفـمعـمررفم
عبوسيمعـمظؾغػؾرؼوماظذؼـمتزوجقامبفـ،مومبعدمسقدتفـمإظبماظؼرؼيمبعدمذفقرمسرفم
أػؾماظؼرؼيمدرػـمصؼررماظرئقسمضؿؾفـ،مظؽـماظؼوضلماضذلحمصعؾمذظؽمبعدموالدتفـم
ألغفـمطـمحقاعؾ،مومٌوموضعـمرؾىماػؾماظؼرؼيمضؿؾفـمومأوالدػـمععو،مظؽـماظؼوضلم
ضول:مال،مومضررمصعؾمذظؽمأؼضومبعدمطدلماألوالدمضوئال:م"إغفمالمأحدمؼؼدرمأنمطبؾؼم
اظروح مشرل ماهلل" ،مو مٌو مطدلوا مو مصوروا مأضقؼوء ،مو مؼؼول مأغفؿ ماألعوزؼغققن ماألوائؾم
واظؿقارقماألوائؾمأؼضو،مأيمشلؿمغػسماألصؾ .م
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أدطورةذأولذقـاقر :ذ
صعدتمذاتمؼقمماعرأةمبلشـوعفومإظبماىؾؾ،ومطونماظطؼسمعبقال،مطونمذظؽمؼبم
ذفر مؼـوؼر ،مو مٌو موصؾً مإظب معؽون مػودئ مضوظً :م"اظؾعـي مؼو مؼـوؼر ،مظؼد مخرجًم
واخرجًمععلمأشـوعل"،مصغضىماظشفرمومرؾىماظؼقةمعـماهلل،مثؿمسصػموماعطرم
واسطكمثؾفومعدةمدؾعيمأؼوممحؿكمؼؾلًموموؿدتماظعفقزماٌرأةموماشـوعفو،مومعـذم
ذظؽ ماظققم مصورت ماظدلودة متشؿد مو متؼقى مؼب مػذه ماظػذلة مأي مأول مؼـوؼر ،مو مؼؼول مانم
متـولماظعفقزموماشـوعفومعقجقدمؼبمعؽونمعومؼبماىؾؾ .م

أدطورةذاحلرباء :ذ
طونمزوجمومزوجؿفمؼعقشونمخبرلمومدالم،مإظبمانمتدخؾًمإحدىماظـلوءمؼقعو،م
صلقرت ماظزوج محؿك متزوج مبفو مو مغلك ماعرأتف ماألوظب مو مأوالده مرشؿ مأغفؿ مطوغــقام
ؼعقشــقنمؼبمعـزلمواحد،مومؼبمإحدىماٌراتمومٌومعبعًماظزوجيماألوظبمحزعيمعـم
ايطىمووضعؿفــومسؾكماظـورمادؿػوقماظزوجمعـمشقؾقبؿفمصفلة،مصشوػدتماعرأتفمأنم
ػـوك محربــوء مسؾك مايطى مو مػل اظيت مطوغً مدؾى مزوال ماظلقر مسـدعو ماخذتم
هذلق،مصوغؽلرم"خؾكول"ماظزوجــيماظـوغقـيم -ماظذيمطونمدائؿومؼبمرجؾفوم– مسؾكم
ثالثيماجزاء،مصلللماظزوج مزوجؿفماألوظبمسـمأبـوئف مومسـمأحقاشلومو معـمػل ماٌراةم
اظـوغقيماظيتمطوغًماعوعفو،مومٌومسرفمعومحدثمظفمرردػومعـماظؾقً،مصؼوظًماظزوجيم
األوظب مظؾقربوء :م"أسوػدك مأغين مدكخذك مأؼـؿو مذػؾً" ،موعـذ مذظؽ ماظقضً مأصؾقًم
ايربوءمؼؾكرمبفومومتلؿعؿؾمضدماظلقرمأومؼبمإزاظؿف .م

أدطورةذ"ذآـيذؼورانذ"ذ) :(Ani Guranذ
"آغل مضقران" مػق مذكص مخقوظل مععروف مسـد ماظؼؾوئؾ مؼب ماألدوررل مبوظؼقةم
واظشفوسي ،مو ماظؿؼك مبلسدائف ماظذؼـ مضقدوه مظؼؿؾف مظؽـف مرؾى معـفؿ مأن مؼذػؾقا مإظبم
ععلؽره مومضبضروامظفم(غبوظؿف)مو م(حؾؾمدرواظف)،مومٌومذػؾقامومرؾؾقامػذهماألذقوءم
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عـمابـفمملمؼػفؿماٌؼصقدمعـفو،مظؽـمخودعفمصفؿماٌعـكمحبقٌمطونمؼؼصدمبويؿوظيم
"ابـف" مؼب محني مؼؼصد محبؾؾ مدرواظف مػق مغػلف ،مصلحضر مرعال مو مرؾى معـ ماألسداءم
دقؼفمرقالماظـفور،محؿكمؼعطقفؿماألذقوءماظيتمرؾؾفوماظؾطؾ،مومٌومصعؾقامذظؽمتعؾقام
و مغوعقا ،مصلخذ مأدؾقؿفؿ مووضعفو مهً مأذعي ماظشؿس مو مضربفؿ مبفو محؿك مضؿؾفؿم
عبقعو،مصذػىمومخؾصم"آغلمضقران"مبعدمذظؽ .م
و مؼـلى ماألعوزؼغ ماظقفؿ مشلذه ماظشكصقي ماًقوظقي ،مو مطذظؽ مذطوؤػؿ مو مػلم
ذكصقيمععروصيمأؼضومسـدماظؿقارق .م
*مطونمظـم"آغلمضقران"مأخًموحقدة،مومطونمطؾؿوموضعًمعقظقدامضؿؾف،مومزؾم
ؼػعؾمػذامإظبمانمضررتمأخؿفمإغؼوذمابـفومومأسطؿفمًودعؿفوماظيتمعـقؿفمػلماألخرىم
إظبمابـفو،موماظذيممتمضؿؾفمعـمررفم"آغلمضقران"مزـومعـفمأغفمابـمأخؿف،مومتؼقلم
األدطقرةمأنماظطػؾمسـدعومؼؽدلمؼلتلمإظبمخوظفمومؼؼقلمظف:م"آهمؼومخوظلمظؼدمغؾًم
عـؽمصلغومابـمأخؿؽ،مومأغـوماظققممأذطكمعـؽمبؽـرل" .م
*سـدعوموظدماظطػؾم"أذالزق"مومػقمادؿمابـمأخًم"آغلمضقران"مدائؿو،مومأرضعمعـم
ررفمخودعيمألعّفمومطدل،ماظؿؼكمؼقعومخبوظفماظذيمؼقدمضؿؾفمحؿكمالمؼؿػققمسؾقفمؼبم
اظذطوءمومؼصؾحمبوظؿوظلمضوئدا،مرؾىمعـفمأنمؼصطفؾفمرصؼيماصدضوءه،مومٌوموصقظقامإظبم
عؽونمضوحؾمادؿؼروامصقف،مومؼبمصؾوحمؼقمماظغدماطؿشػم"آغلمضقران"مومأصدضوؤهمغؾعم
عوءمووضعقامسؾقفمسالعيمواخػلماٌوءمسؾكمابـمأخًماظؼوئدمظقؿقتمسطشو،مومظؽـــم
ػذاماألخرلمؼــــوممظقـــالممبػـردهمظشؽفمصقفؿ،مومذاتمعرةمتؾعماظقظدماىؿوسيمإظبم
اظـؾعمظقالمومأدركمعؽوغفمومععـكماظعالعيمعـف،مومؼبماظققمماظؿوظلمومبقـؿومطونم"آغلم
ضقران" مو مأصدضوؤه مؼؽـقن معـ مطـرة ماظعطش ،مزفر ماظقظد مو مدشلؿ مسؾك معقضع ماٌوءم
ظؾشرب،مومظؽـمعومإنمغزلمػقمؼبماظـؾعمحؿكمأخذمخوظفماظلقػمظضربفمظؽـمذطوءهم
طونمأطدلمعـمأنمؼـولمعـفمبفذهماظلفقظيمألغفمرأىمرقػمخوظفمؼبماٌوء،مصلخذمدقػف،م
و ماظؿؼك ماظلالحون مصؼول م"آغل مضقران" مسؾورتف ماٌشفقرة :م"ذرب ماظلقػون معـ مغػسم
ايؾقى"،ممبعـكمشلؿومغػسماظـلىمومغػسماألصؾ،موػؽذامؼعقدمطؾمعـماألعوزؼغم
واظؿقارقمأصؾفؿمومغلؾفـؿمإظبم"آغلمضقران"مومابـمأخؿفماظذطل .م
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أدطورةذاإلحتػالذبعاذوراءذ :ذ
ػـوكمرؼسمؼؼوممطؾمسوممعـمؼقممسوذقراءمؼبمعـطؼيم"زبودعي"ممبدؼـيمبلؽرة،موالم
بدمعـماإلحؿػولمبفمومإالّمزفرتمحلىماسؿؼودػؿماعرأةمتفددػؿمبلؾىمذظؽ،مومػذام
اإلحؿػولمعـذماظؼدم،مومؼؿؿـؾمؼبمارتداءمأزؼوء معقحشيمومسشقائقيمومارتداءماظرجولم
ظؾوس ماظـلوء مووضع مأضـعي معـ مررف مذبؿقسي معـ ماظرجول مو مػـوك ماظزسقؿ مؼلؿكم
بوألدد،مؼغطكمطوعؾمجلؿفمومميشلمعـقـقومومعغطكمرأدفمومؼـػخمؼبمسقدمعـماىؿرم
ؼبماظظالم،مومؼؼقممبوظؿففؿمسؾكماٌشوػدؼـمومغزعماظـؼقدمعـفؿمإنمعلؽقامذكصو،م
وتلؿكمبـم"ذوؼىمسوذقراء" .م

أدطورةذاؾـخؾةذادلبارؽة :ذ
تعرف ماظصقراء مبـكؾقفو ماظيت متعطل ماظؿؿقر ،مو ماألشرب معـ مذظؽ متقجد مشبؾيم
مبـطؼيم"اظزؼؾون"مبوظؼربمعـموادماىديمتؿعدىمصوئدتفومؼبمإسطوءماظؿؿقر،مصفلمشبؾيم
ؼؼول مسـفو معؾورطي متلؿك م"ايؿراؼي" ،مو مهؽك مأدطقرتفو مأغفو متلتل مؼب ماٌـوم مؼبم
صقرةماعرأةمعـمغلوءماظؼرؼيمومتلعرػؿمبنجراءمبعضماظطؼقس،مومػلماظؾكقرموماظذبحم
هؿفومومرفلماظطعوممأومرؾؼمععنيمؼلؿكم"اظعقش"مومؼرشمجقشلومبعدمأنمصبؿعقام
علؿؾزعوتماظطفلمعـمأػوظلماظؼرؼي،مومرشمايـيمحقشلومأؼضو،مومإنمملمؼؼقعقامبذظؽم
تصقؾفؿمعصقؾي .م
ومؼبمصؾوحمذظؽماظققممؼؼقعقنمبطؾخم"ماظؽلرىم"مطؾمواحدةمعـمعـزلمعـمعـــوزلم
اظؼرؼي،مومؼذػؾقنمؼب مربوصؾمومعبوسوتمإظبمومظلمصوحل،مومؼبمررؼؼفؿمإظقفمتقجدم
ذفرةمؼعؾؼقنمسؾقفومخقطومعـمعالبلفؿمؼعؿؼدونمأغفومهؼؼمشلؿمأعوغقفؿ،مومؼعــقدم
عــرةمأخـرىمإظقفو،مومادؿ اظشفرةم"مأمماظشالذؼم"مومؼلؿؿرونمؼبمعشقفؿمإظبماظقظل،م
و مػـوك مؼؼؾؾقن مجداران مضرضبف مو ماألضؿشي ماحملوري مبف ،مو مؼؼطعقن مضؾقال معـفوم
وؼعؾؼقغفومسؾكمأجلودػؿ .م
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أدطورةذاؾعـزةذوذاؾدارق :ذ
اؾراوي:مصدؼؼمأغبد،مدائرةمأورالل .م
ؼرويمبعضماظـوسمؼبمعـطؼيم"بقؼق"مبوظؼربمعـمضرؼحمدقديمسؾدماظرغبونمسدةم
أدوررلمإالماغفؿمؼعؿدلوغفومذقؽومعـماًراصي،مألغفؿمالمؼمطدونموضقسفو،مصرلونمعـالم
ضصيماظعـزةمتر جعمأحداثفومإظبمذبؿقسيمعـماألذكوصمدرضقامسـزةمطوغًمدؿؼوممبفوم
عومؼدسكمبوظزردة،مومأصقوبمػذهماظقظقؿيمحبـقامسـماظعـزة،مصقجدواماآلثورماٌمدؼيمإظبم
أحدمعرتؽيبماظػعؾ،مومظؽـفمأغؽرمألغفماضؿلؿفومععماظؾعضماآلخر،مومظؽـمصوحىم
اظقظقؿيمأصرمأنمضبؾػماظػوسؾمبلقديمسؾدماظرغبون،مومطونمظفمذظؽ،مومسـدعومذػؾقام
إظبماظضرؼحمؼبمعبعمطؾرلمعـماظشفقدمومضؾؾمثالثمخطقاتمعـمدخقلماظضرؼحمزلعم
صقتماظعـزةمؼبمبطـماظرجؾماٌرتؽىمظؾفرميي .م

رؼسذاؾدؿكذيفذاألعراس :ذ
اؾراوي:مدقدةمؼبماظلـيم .54م
ضبرص مبعض مسوئالت معدؼـي مسـوبي مو مإظب محد ماآلن مسؾك مإسطوء مأػؾ ماظعرؼسم
ظؾعروسمؼب مؼقممزصوصفومرؾؼومعـماظلؿؽ،مومؼطؾؾقنمعـفومتـؼقيمعـماظزوائد،مععؿؼدؼـم
أغفؿمؼطردونماألرواحماظشرؼرة،مومؼؾعدونمسنيمايوددؼـ،مطؿومميـعقغفومعـمادؿعؿولم
اٌؽـليمٌدةمدؾعيمأؼوم،مععؿؼدؼـمأغفومتؽـسماًرلاتموماألصراح .م

أدطورةذادلرابطذؿرتقل :ذ
اؾراوي:معرتقؾمحدة،م51مدـي .م
ضب ؽك مأن مػـوك معرابط مطون مؼرضص مو مؼغين مؼب مودط ماظـلوء مؼب ماألسراس مأوم
اٌـودؾوت ماظلورة ،مصؼول مأحد ماظؼوغوة(أي ماظؼوئد) مأخرجقا مذظؽ ماظرجؾ م(اٌرابط) مإغفم
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ؼرضصمععمغلوئـومومبـوتـــو،مومضوممبنػوغؿفماعومماٌأل،مصؼومماٌرابطمعرتقؾمبؿققؼؾم
ذظؽماظؼوئدمإظبمدجوجيمثؿموضعمبقضي.مم م
صلعرمضوئدمآخرمايراسمبونمؼضعقاماٌرابطمعرتقؾمؼبمضدرةمطؾرلةمعصـقسيمعـماظطنيم
ممؾقءةمبوٌوءمومهؿفومغورمعشؿعؾي،مصقضعقهمؼبماظؼدرة،مصؽونمؼرضصمؼبمودطماظؼــدرةم
وؼؼقلمظؾؼوئدمومايراس:م"زؼدواماظـورمهًماظؼدرة"،مومطونمؼؾؾسمضرطمبلذغفمعـم
ذػىمصذلسفمعـمأذغفمورعوه،موضػزمعـماظؼدرةمإظبماألرضمصودؿلؾؿماظؼوئد،موػؾؾمظفم
اظـوسموصدضقامعومرأوه،مواصؾققامؼذلطقغفمؼػعؾمعومؼشوء،موطبوصقنمعـف،مظؽـفمضولم
عؼقظيمضؾؾموصوتفمبلنمطؾمبـوتفموأحػـــودهمأنمالمؼؾؾلقاماظذػى،مألنمؼرىمبلنماظققمم
اظذيمظؾسمصقفماظذػىمحدثــًمظفمتؾـؽماظؼصي"،موبعدموصوتفمأصؾحماظـوس مؼزوروغفم
وؼذحبقنمظفموؼطؾؾقنمبعضماظطؾؾوت،موؼؿؿقزونمغقؾمرضوئفمسؾقفؿ .م

أدطورةذاؾرقاحذاألربعةذ :ذ
 اظرؼح ماظشرضل م(اظؼؾؾل) :متلتل مععف ماظؾشرى مواٌطر ،موتـػع ماظرجول مأطـر معـماظـلوء،موػقمرؼحمرقى .م
 اظرؼحماىـقبل(اظغزغل):متلتلمععفماًرلات .م اظرؼحماظشؿوظل:مأيماظرؼحماظعؼقؿ،مالمؼلتلمععفماٌطرمأومأيمذقكْء .م اظرؼحماظغربلم(اظظفراوي):متلتلمععفماظعقاصػ،ماظزظزالموماظؽقارث،مغــوصعمظؾؿرأةمدونماظرجؾ .م

تـبؤذاؾػالحنيذعنذاؾعامذادلؼبل :ذ
ؼبمظقؾيماألربعنيمؼبمصصؾماظصقػمؼؼقمماظػالحقنمبقضعمضطعيمصقفمأومضطـمؼبم
اشلقاءماظطؾؼ ،مصنذامأصؾقً"غودؼي"مأي معؾؾؾي مضؾقــــالمصقؿـؾمونمأنمؼبمػذاماظعــومم
ؼؽقنمسوممخرلموعطر .م
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أدطورةذ"تنيذفـان" :ذ
تعؿدل مأدطقرة م"تني مػـون" ممبـوبي مذكصقي متورخقي مظدى ماظؿقارق ،مصفل معؾؽيم
جوءتمإظبماظصقراءمعـذماظؼدؼؿ،مومبوظؿقدؼدمؼبمعـطؼيمأبلؾيماظيتمجوءتمإظقفومػوتفم
اٌؾؽيمومادؿؼرتمبفومإظبمأنمتقصقًمصقفو .م
ؿوؼعذ"ذتنيذفـانذ" :ذ
صققمتؾيمواديمابؾليماىؿقؾي،وماظرائعيماٌـظرموماىؿول،مومسؾكمبعدم011مطؾؿمعـم
والؼيممتـرادًمؼبماظزاوؼيماىـقبقيماظغربقيمظؽدؼيم"اشلؼور"مؼبمأبؾليمومسؾكمارتػوعم
 0803متقجدمبـوؼي "ضصر"معـمايفرماىوف،مومػقمضرؼحمعؾؽلمؼطؾؼمسؾقفمدؽونم
اٌـطؼيمأومبعؾورةمأخرىمدؽونماشلؼورم"ضدلمتنيمسـون" .م
ؿعـىذؽؾؿةذ"ذتنيذفـانذ" :ذ
"تنيمػـون"مػقمؼبمظغيماظـوعوػوتمصقؼولمظؾكقؿيم"إػـ"مأومؼبماىؿعم"إػـون"،م
وطؾؿيم"تنيمػـون"مؼؼقلمبعضماٌشوؼخمأغفمميؽـمأنمتؽقنمصوحؾيماظغرف،مومؼطؾؼم
ػذاماظؾؼىمسؾكماظشكصماظذيمالمؼذلكماًقؿمغظرامظإلسـوضي،محـقـٌمأنماٌؾؽيم"تنيم
ػـونم"مؼؼولمسـفومأعفومطوغًمالمتؼدرمسؾكماظقضقف،مومػلمالمتدلحمعؽوغفومغظرام
ظإلسوضيمأومظإلصوبيماظيتمطوغًمتعوغلمعـفومؼبمسؿقدػوماظػؼري .م
طقػموصؾًم"تنيمػـون"مإظبمعـطؼيماىـقب؟ م
ؼؼولمأنم"تنيمػـون"معـماىـقبمضدعًمإظبماىـقب،مومطونمظدؼفومذبؿقسيمعـم
اظعؾقد مو مسزعً مأن متؿفف مسبق ماىـقب ،مو مطوغً ماظطرؼؼ مرقؼؾي مو مغػذ ماظطعوم،م
صودؿؼرتمؼبمعـطؼيمأبؾلي،م"تنيمػـون"مبربرؼيماألصؾ،مصفوتفماًرلةمسـدماظؿقارقم
ذكصقي متورطبقي مإذ متعؿدل ماظلؾػ ماٌقعل مظؽؾ ماظؼؾوئؾ ماظـؾقؾي مو ماٌؾؽي ماألوظب مظـم
"ممؾؽيماظؿقارق" .م
تزوجً م"تني مػـو ن" معـ مرجؾ مؼؼول معـ مأصؾ مأعوزؼغل ،مو مطوغً مععفو مخودعيم
ازلفو م"تؽؿوت" مو مؼؼول م"تني مػـون" مأنؾً مبـؿو ماسبدر معـفو م"طقؾ مشالء" ،مأعوم
خودعؿفومأنؾًمبـؿني،ماسبدرمعـفوم"دقمأشوظل"موم"أؼؿؾقؼـ"،مطؿومأنم"تنيمػـون"م
طوغًمظدؼفومأعقالمروئؾي،مصفلمشـقيمشـكمصوحشو،مطونمظدؼفومسؾقدمؼعؿؾقنمشلو،م
صفلماٌؾؽيموماظزسقؿيمظؾؿقارق .م
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عرضًم"تنيمػـون"موماضطرتمإظبمطؿوبيموصقيمظؿقوصظمسؾكمأعقالماظؿقارقمحؿكم
تؽقنمؼبمايػظموماظصقن،مومخوصيمظؿقارقمعـطؼيمأبؾلي،مصذلطًموصقيمضوظًمصقفو:م
عــوظلمألوالدي،مومأوالدمأوالدي" .م
صؾؿومتقصقًم"تنيمػـون"مدصـًمععفومعبقعمأدووؼرػومعـماظذػىماًوظص،مومثروةم
روئؾي معـ ماألعقال ،مإضوصي مإظب مسدة مردقعوت معـؼقذي مسؾك ماظصكقر معـ محققاغوتم
واظقدوئؾماٌلؿعؿؾيمؼبمتؾؽماظػذلة .م

ذأدطورةذاؾدحوم :ذ
اؾراويم:مشزالمضؿرل،م52مدـي .م
طون ماظعرب مضدميو مؼصـعقن ماًؾز مو ماٌلطقالت ماظشعؾقي مؼب معـؿصػ ماظربقع:م
وطبرجقغفومإظبمصـوءم اٌـزلمأومصققماظلطقح،مومذظؽماسؿؼودامعـفؿمأنمأرواحماألعقاتم
تلتلمسـدمدخقلمصصؾماظربقع،مومدبرجمؼبمعـؿصػفمبعدمأنمؼلطؾقامعومتصـعفماظؾققت،م
و مبذظؽ مهؾ ماظدلطي مسؾك متؾؽ ماٌـوزل ،مو مطؾ مواحدة معـ مػوتف ماألرواح متزور مبقؿفوم
وتلؿكمػوتفماألرواحمبـم"اظلققم"،مومؼؼولمصعالمؼبماظصؾوحمصبدونماظؼؾقؾمعـمتؾؽم
اٌلطقالت،مومصعالمتلطؾفو .م

أدطورةذاؾؾبانذوذاؾطقب :ذ
اظؽـرل معـ ماظؼؾوئؾ مو ماظعروش مؼب معدؼـي م"اٌغرل" محقـؿو مؼؼذلب معقسد ماظزصوف،م
ؼشذليماظعرؼلونم"اظؾؾونموماظطقى"،مومأدطقرتفومطوغًمدؾؾفومطؿومؼؾل :م
طونمرجالنمعـمضؾقؾؿنيمزبؿؾػؿني،مومظؽؾمعـفؿومزوجيمحؾؾك،مصؿقاسدمإذاموظدتم
رػؾمومرػؾيمؼزوجوغفؿومظؾعضفؿو،مومعرتماظشفقرمصقظدتمزوجيماظرجؾماألولمبـؿو،م
واظـوغقي مابـو ،مصوظرجؾ ماألول ماظذي مزادت مسـده مبـً مادسك مأن مظف موظد معـ مذدةم
اًفؾ،مصذلبًمتربقيماألوالد،مصعؾؿفومرطقبماًقؾموماظػرودقي،مظؽـمسـدعومطدلتم
تلؿقؿمظقحدػو ،مومؼبمأحد ماألؼوممتؾعفومذظؽماظقظدمصؽشػمأعرػو،ومعـمذدةماٌػوجلةم
عرضموطشػماألعرمظقاظده،مصعوتىمواظدماظقظدمواظدماظؾـً،مصؼوممبذحبفومومدصـفو،م
وضومماظرجؾماظـوغلمطذظؽمبذبحمابـفمععؿؼدامأغفمدؾىمعقتفو،مصدصـومجبوغىمبعضفؿو،م
صـؿًمؼبمضدلماظؾـًماظطقى،مومؼبمضدلماظقظدماظؾؾون،مومأصؾقً ماظعروشمجقالمبعدم
جقؾمؼلخذونمؼبماألسراسماظطقىموماظؾؾون .م
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بعضذاألدارريذؿنذاؾرتاثذاؾبدؽري :ذ
-0سـ مأصؾ متلؿقي مبؾدؼي مأم ماظطققر ،مؼؼول مأغفو مؼب ماظؼدؼؿ مطوغً مسؾورة مسـم
ذبؿقسي معـ ماظدلك مادلائقة ،مو مذظؽ معو مجعؾفو معرطز مادؿؼطوب مظؾطققر ماٌفوجرة،م
صؽوغًمأدرابمعـمػذهماظطققرمتلؿؼرمصذلةمؼبماٌـطؼي،مومشلذامزلقًمأمماظطققر .م
-1تقجدمؼبمعـطؼيمأمماظطققرم"طدؼيمالظيمربققي"،مؼؼولمأنمػذهماٌرأةماظصوظــقيم
طوغــً مأول معـ مدؽـ مػذه ماٌـطؼي ،مصودؿؼرت ممبؽون ماظؼؾوئؾ ماظرحؾ ممتر مسدله،م
صوذؿفرت مػذه ماٌرأة مو مأصؾح ماظـوس مؼزوروغفو ،مصودؿؼـر مععفو مرجؾ مؼدسك"ؼؾديم
بعداش"،مومطونمأدؿوذمؼؾؼـ اظـوسمدرودومؼبماظؼرآنموماظعؾؿ،مصلدىمإظبممتعماظـوسمؼبم
ػذاماٌؽون،مصؾؿومعوتًمػذهماٌرأةماظصويي،مدصـًمؼبمتؾؽماظؽدؼي،مصلؿقًمبوزلفو،م
ومزللماٌؽونماظذيمضربفوموماظذيمطونمعؽوغومظؾؿعؾؿمبـ م"دقديمبعداش"،مومأصؾحم
اظـوسمؼزوروغفومتدلطومومؼزورونمطذظؽم"دقديمبعداش" .م
-2طوغً مبؾدؼي مأم ماظطققر متلؿك مؼب ماظؼدؼؿ م"سني مسقلك" ،مؼؼول مأغف مأول مرجؾم
دؽـفومومادؿؼرمصقفو،مصلضومماظرجؾم(سقلك)مصقفؿومعـؾعمعوء،مومأغشلمصقفومواحوتم
اظـكقؾمومأصؾحمؼلؼقفومعـمتؾؽماظعني،مصلؿقًمسنيمسقلك .م
-3ؼبمظقؾيمسوذقراء،مومأغومجوظليمأزلعماىدةم(43مدـي)متؼقلمأنمسوذقراءمتغور،م
صال مصبى مألي ماعرأة مأن متؿزؼـ مظقؾؿفو مو متلؿعؿؾ مايـوء ،مو مأن مال متؼوم ماألسراسم
طذظؽ،مومتؼقمماظـلقةمبؼصمذعقرػـمومسـدعومدلظؿفومٌوذا؟مضوظً:مؼبمظقؾيمسوذقراءم
طونمؼؼومماحؿػولمظؾـً،مومؼبمتؾؽماظؾقؾيمعوتًمتؾؽماظؾـً،مصقزغًمسؾقفوماظـلوء،م
صؼصقامذعقرػـ،مومعـعقامأنمتؿزؼـمأيمواحدةمعـفـ،مومأنمتلؿعؿؾـمايـوء .م
-4عدؼـيمبلؽرةم"سروسماظزؼؾون"مؼؼولمأنمغفوؼؿفومثعؾونمأومواد،مومذرحمذظؽمأنم
ؼبمؼقممعـماألؼوممدقؾؿفؿفومثعؾونمومؼدعرػومأومؼػقضمسؾقفوموادمصققطؿمطؾمذقهمصقفوم
ومتؽقنمغفوؼؿفم .م
-5اٌغرل معـطؼي مضرب مأم ماظطققر ،مؼعؿؼد مأن مؼب مؼقم معـ ماألؼوم مدؿؾؿفؿفو مدواعيم
ترابقيمومدبؿػلمطؾفومؼبمتؾؽماظدواعي،ومإبونمصذلةماإلدؿعؿورمطوغًمسنيمتلؿكم"سنيم
اًضراء" ،مصوطؿشػقا مأغفو متـؾع معـ ماظؾقر ،مو مبنعؽوغفو مأن موعؾ ماظصقراء مطؾفوم
خضراء،مصؼوعقامبغؾؼمػذهماظعني،مصودؿؼرماٌوءمهًماظؾؾدة،مومتؽقغًمدواعي .م
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أدطورةذغارذاؾضبع :ذ
شورماظضؾعمعؽونمعقجقدمؼبمأمماظطققر،مؼبماظؼدؼؿمطونمضؾعمؼلؽـمشورامؼبمعؽونم
طوغً ممتر مسدله ماظرحوظي ،مصالحظقا موجقده ،مو ممبرور ماظزعـ ماخؿػك مػذا ماظضؾع،م
وأصؾح مال مؼظفر مإال مسـد ماظظالم،و مشلذا ماسؿؼد ماظؾعض مأن مػذا ماظضؾع مسؾؼ مدالدؾم
ورصعمظؾلؿوء،موماظؾعضماآلخرمؼؼقلمأغفمحقلمإظبمإغلون،مومعومزالمػذاماظغورميدم
اآلن .م

أدطورةذفوبيذوذأذفرذؼبائؾه :ذ
ادلصدرم:ماظعؿماٌقظقدمدـيم،0861وماىدةماٌقظقدةمدـيم .0820م
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:موالؼيمبشور .م

اظرواؼيماألوظب :م

ؼبموالؼيمبشورمتقجدمػبسمضؾوئؾمطدلىمتدسكم"ذويمعـقع"،مومعـمأذفرػومأوالدم
بؾكرل،موماظذؼـمؼعؿدلونمأطدلمومأسرقماظؼؾوئؾمعـمسوداتفؿماظيتمؼشؿفرونمبفومؼبمطؾم
عؽون،مومعـمبقـفوم"ػقبل"ماظذيمأصؾحمعشفقرامظدىمذويمعـقعمخوصيمؼبماألسقودم
واٌـودؾوت ،م ومطؾماظؼؾوئؾمسوعيمعـؾمأوالدمجرؼر،مومعـمأذفرماظؼؾوئؾماٌـقعقيمأوالدم
غبقماظذؼـمػؿمأبـوءمبؾكرل،مأوالدمسوؼد،مأوالدمرزاق،مأوالدمبقسالم .م
إن مطؾؿي م"ػقبل" مظغي مععـوػو م :متعوظل ،مأعو مبوٌعـك ماإلصطالحل مػل مأسطقين،م
ضبؽكمأنمأولمعـمادؿعؿؾمػذهماظؽؾؿيمػلمضؾقؾيمسربقيمعـمبينمػاللماظقؿـقي .م
صؿقارثًمجقؾمسـمجقؾمإظبمأنموصؾًمإظبمضؾقؾيمذويمعـقع،مؼبم"اظعؾودظي"ماظيتم
ػلمسوصؿيمذويمعـقع .م
صؽؾؿيم"ػقبل"متلؿعؿؾمسـدمصرضيمصقظؽؾقرؼيمتؿؽقنمعـم 01مإظبم 01مرجؾموماعرأةم
تؼقممبرضصيمخوصيمبفؿمتلؿكم"اٌويي"،متؾؾسمإزارامومالؼظفرمعـفومإالماظعقـون،م
وميؽـمأنمؼؽقنمؼبمعؽونماظرجولمغلوءماظالتلمؼؿزؼـمبـم"اظػـقل" .م
صقؾدأمػمالءماظرجولمؼبماظـطؼمبفذهماظؽؾؿيمععمادؿعؿولمسدةمتصػقؼوتمومأشوغلمؼبم
ذؽؾمعـلفؿمومعؿـودؼمعـؾم :م
عـميؿقعقيمراغلمدؼًمطقيمممممممػيبمؼومػيب..ممممػـيبمؼومػيب .م
ومؼعؿدلم"ػقبل"معـمأصضؾماظرضصوتماظشعؾقيمايوظقي .م
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اظرواؼيماظـوغقي :م

طؾؿيم"ػقبل"مسربقيمصصققي،مؼـطؼمبفومػمالءماظرجولمتعؾرلامسـمإخالصفؿمشلذهم
اظؾعؾيمبؽؾ معومأوتقامعـمضقة،مومميؽـمأنمغلؿكؾصمعـمػذاماٌقضقعمأنمػذهماظؽؾؿيم
تعدلمسـمسوداتمومتؼوظقدمضؾقؾيمسرؼؼيمومػلمضؾقؾيمذويمعـقعماظيتمشلومجذورمومأصوظيم
سربقيمهلدمسؾقفو .م
أصؾ مذوي معـقع م :مإن ماألصؾ ماألول مشلذه ماظؼؾقؾي مؼؼول مأغف معـ مبين مػالل مؼبم
اظقؿـ،مطؿومأنمػـوكمسدةمرواؼوتمتؿقدثمسـمػذهماظؼؾقؾيمومأصؾفو،محقٌمأغفومعـم
اظلوضقيمايؿراءمومواديماظذػى .م
عؽوغفم"ػقبل"م:مػلمطؾؿيمتعدلمسـمصـمومتؼوظقدمتلؿعؿؾفومسـدمأصراحفو،موخوصيم
ؼب ماألسراس مصقؿؽـ مأن مغؼقس مسؾقف مأغف مصـ معـ ماظػـقن ماظغـوئقي ،مطوظراي محوظقو مأوم
ايقزي ...م
صفقمشـوءمسؾكماظطرؼؼيماظؿؼؾقدؼي معبوسقيمعـلفؿيمتؿكؾؾفومطؾؿوتمععدلةمتؿؿـؾم
ؼبماظصالةمسؾكماٌصطػكم(ص)معـؾ :م
مممممؼومربلمؼومربلمطؾفومومحؾقؾقممممممممومأغومحؾقؾيبمردقلماهلل م
ادؿعؿوالتم"ػقبل":مصؽؾؿيم"ػقبل"مبؽؾ معو مهؿؾفمعـمععـكمعومػلمإالمطؾؿيم
تلؿعؿؾمظدىماظػرضيماظػقظؽؾقرؼيمظؿعدلمسـمأصؾمػذهماظؼؾقؾي،مومسـمعدىمسروبؿفومععم
طقغفومتعؾرلامسـمصرحمػمالءماظـوسمسؾكمررؼؼؿفؿماًوصي .م
صؾفذامطؾؿيم"ػقبل"متعدلمسـمسدةمععوغلمتؿؿـؾمؼبماظغزلمسؾكماظطرؼؼيماٌـقعقي .م
صفذه مػل مطؾؿي م"ػقبل" مؼب مغظر ماٌمرخني ماٌعوصرؼـ ،مو مسـد مأجدادغو مو مبؼقيم
أػوظقـو .م

أدطورةذالذالذترؽقة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:متقورت .م
و مظدت م"ال مال مترطقي" مؼب مدائرة مدقدي مسقلك ،موالؼي ماٌلقؾي ،مدخؾًم
(اظؽوتوطقً)،مصقػظًماظؼرآنمثؿماغؿؼؾًمإظبمجـونمومعؽـًمصقفمسدةمدـقاتمحؿكم
أصؾحمؼدسكمجـونم"المالمترطقي"مدقرماشزالن،مبعدمذظؽمذػؾًمإظبماٌغربماألضصكم
وهدؼدا مإظب ماظلوضقي مايؿراء ،مو مطؾ مػذه ماظؾؾدان مطوغً متـؿؼؾ مإظقفو معشقو مسؾكم
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األضدام،مومػلمحوصقيماظرجؾني،ومآخرمربطيمشلومطوغًمربطيمدعقدة،مثؿمبعدمذظؽم
جوءتمإظبماظرذوؼؼيمبقالؼيمتقورتمومتعرصًمسؾكمإغلونمأجـيبمبوعمشلومعلؽـفم(ؼؼولم
أغفمرأىمذكصومؼبماٌـوممضبـفمسؾكمصعؾمذظؽ)،مومالمؼزالميدماآلن،مطونمذظؽمؼبم
اظلـقات ماظعشرؼـقوت ،مثؿ متزوجً معع مرجؾ مازلف مسؾد ماظعزؼز معـ مأصؾ مواحد،م
وأنؾًمععفموظدمازلفم"مغبقدةم"مومأربعمبـوت .م
ؼؼولمأنمبرطؿفومعـمبرطيمجدػوم"دقديمسقلكماظدغداغل" .م

ؽراـاتفا :ذ
-0ؼروىمأنمرجالمؼدسكماظطقىمطونمودقؿومومطـرلماظؿالسىمبوظـلوء،محؿكمأغفم
تطوولمؼبمايدؼٌمسؾكم"ال مالمترطقي"مصؾؿمؼؾؾٌمإالمأنموجدمغػلفمؼـزلمعـفمبدمم
ايقض،ومجؾسمؼبمزاوؼيماٌرابطيمدًمدـقاتمطوعؾيمؼعؿؾمطؿومتعؿؾماظـلوء،مإظبمأنم
سػًمسـفمومأصؾحمذطرامطؿومطون .م
-1اٌوءماظذيمزلـومصوؼبمؼبمعبقعماألسراسماظيتمهضرػوماٌرابطيمترطقيمضبضرم
ظفمأصقوبماظعرسمإغوءمصقفمعوءمسودي،متضع ماٌرابطيمأصؾعفومصقؿققلمبعدميظوتم
زلـومحرا .م
-2ذفرة مايؾقى مو ماظـؼقد مو ماظروائح مسـدعو متؽقن م"ال مال مترطقي" مراضقي مسؿـم
حقشلو مؼؿققل مجلدػو مإظب مذفرة مهقي ماظدراػؿ مو مايؾقى مو ماظروائح ماٌكؿؾػي،م
واحملظقزمذظؽماظذيمؼػقزمبشلءمممومؼلؼطمعـفو .م

أدطورةذاحلجرةذاؾؽبرية،ذأوذاؾعردانذاؾدبع :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:متوشقً،مضرؼيمخبيت .م
ؼبمضدؼؿماظزعونمطونمدؾعيمسردونمومزوجوتفؿمجوظلنيمبوظؼربمعـمجـونمؼلؿكم
"اظدواعي" ،مو مطوغقا مؼؿعورقن ماظػقشوء مبقـفؿ ،محقٌ مأن مطؾ مسرؼس معـ مػمالءمطونم
ميورسماىـسمععماظزوجوتماظلؾعي،ومػؽذامدواظقؽ،مإظبمأنمدؼطًمسؾقفؿم"حفرةم
طؾقي"مطوغًمالصؼيمؼبماىؾؾماحملوديمظؾفـونم(ومعـمبنيمعومؼؿصػمبفمػذامايفرم
أغفمطونمذدؼدماظؽدلمومعربعماظشؽؾ) .م
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بعد مذظؽ محوول مطؾ مدؽون ماظؼرؼي مرصع مايفر مسـ مػمالء ماظعردون ،مو معو مطوغقام
ضبؿؾقغفمعـمخقؾمومذػىمومأعقال ..إخل،مإالمأغفؿمملمؼؿؿؽـقامعـمذظؽ،موسفزوام
غفوئقومسـمرصعف،مومتؼقلماألدطقرةمأنمايفرمظـمؼؿقركمعـمعؽوغف،مإالمإذامضؿؾم
(ذحبو)مإغلونمؼبمذظؽماٌؽون .م
عالحظي:مايفرمضبؿقيمسؾكمسدةمردقممضدميي .م

أدطورةذزاوقةذاؾرؼاـيذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:مأدرار .م
طون مؼب مضدؼؿ ماظزعون مرجؾ مصوحل مؼدسك م"اظلؾع" مو مػق موظل معـ مأوظقوء ماهللم
اظ صويني،موطونمؼؼطـممبدؼـيمأدرار،مومؼبمأحدماألؼوممجوءهماظقظلم"دلمرضـــوغل"م
زائرا،مصرصضم"اظلؾع"مأن ؼؾؼكمسـدهمػذاماظقظل،مومضولمظف:م"ارحؾمعـمػذهماظؾالدم
صفلمظلم(أيمأرضل)،مصؼولمظفمدلماظرضوغلم:م"وماظلؿوءمٌـم؟،مبعدمأنمرعكمبلفالهم
ؼبماظلؿوء،مومتلطحمػذاماألخرلمظقؽؾفماظقظلماظصوحل،مسـدئذمتقؼـ"ماظلؾعم"أن"مدلم
اظرضوغلم"ػقمأؼضومعـمأحؾوبماهلل،مصؼولمظف:مالمميؽــومأنمغؾؼكمععو،مصـقـم"دؾقسيم
ظزوج"،مغبؾم"اظلؾع"محفرةمطؾرلةمومرعكمبفومإظبمأبعدمعؽونمصنذامبفومتلؼطمسؾكم
بعدم 001معـماٌؽونماظذيمطونمبفماظقظبمومصوحؾفمصؼولمظف:مابينمزاوؼيمػـومودـصؾحم
أغومومأغًمحراسماظؿقاتمعـماظققممومبوظػعؾمتلدلًمزاوؼيماظرضوغلمؼبمذظؽماٌؽونم
وأصؾقًمعؼصدماظؽـرلمعـمايفوجماظذؼـمالمؼـلقنمأبداماظطقافمدؾعيمعراتمحقلم
ايفرةمؼبمزؼورتفؿ .م

أدطورةذاؾوىلذدقديذدمحانذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:متوشقًموالؼيمبشور .م
ادلصدر :ماعرأة معؿؼدعي مؼب ماظلـ متدسك مايوجي محؾقؿي موازلفو مايؼقؼل مخوظيتم
عوييمومظؼؾفمصوحل .م
ضبؽكمأغفمؼبمؼقممعـمأؼومماظشؿوءماظؼورصمؼبمزاوؼيمعـمزواؼومبؾدؼيمتوشقًمومؼبم
بقًمعـمبققتمػذهماظؾؾدؼيمطوغًمتعقشماعرأةمععمزوجفوموماظذيمطونمؼعوغلمعـم
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اٌرض،موأربعمبـوت،مملمؼؾؼمظدؼفومومالمضطرةمعـمعوء،مومملمتؽـماظقحقدةماظيتمطوغًم
تعوغلمعـمضؾيماٌوء،مبؾماظؾؾدةمطؾفو،مومؼبمإحدىماألؼوممخرجمعبقعمدؽونماظؾؾدةم
ؼصرخقن مبلصقات مزبؿؾػي م":ؼورب مغزل ماظـق ،مؼورب مرغبؿؽ ،موشػراغؽ ،مؼوعقالغوم
غزلمسؾقـومشرلمذقؼومغؿوعماظـق"،موضدموؿعقامؼبمعؽونمطونمعـماألعوطـماظيتمؼؿفقظقنم
صقفومدائؿو،مضربمجؾؾمعـماظرعؾ،مصصعدمزوجماٌرأةماظيتمطوغًمتعقشمععمبـوتفوم
األربعي،مومطونمؼدسكمدغبون،مصرصعمؼدؼفمومدسوماهللمأنمؼـزلمأعطورامترويمبؾدتفم
طؾرلػومومصغرلػو":ؼوربمشرلمؼبموجفمأوالدغوماظصغورمومغلووؼـومومذقوػـو،مؼوربمعوم
راغل مرؾى معـؽ مواظق مأغو مرجؾ معقعـ موبوشل مشرل ماظـق ،مراغل مبني مؼدؼؽ مؼوربم
اظصويني" .م
ومل ممتر مإال ميظوت محؿك مػطؾً مأعطور ،موطلغف مصقضون مبعقـف ،مصلؿل ماظرجؾم
دقديمدغبونموبينمؼبماٌؽونماظذيمتضرعمصقفمإظبماهللمبقًمعـمايفر،مؼزورهماظـوسم
ومؼؿضرسقنمإظبماهللموؼلؿغػرون .م

أدطورةذاحلاجذبوـعاؿة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفذؾألدطورة:معـطؼيمتدطؾً،مدائرةمأوظػمذرقموالؼيمأدرار .م
ادلصدر:ماظطوظىمزغوتلمسـمواظدهماظلقدمزغوتلمربؿد،مسـمجده .م
روىمظلمواظديمأغفمؼبمضدؼؿماظزعونمبنيماألسقامم،0311-0211مالمأذطرمجقدامطونم
جدكماًوعسموظلمصوحل،موماظذيمؼدسكمبويوجمبؽويموظدمايوجمربؿدماٌعروفم
بويوجمبقغعوعي،مومذظؽمبدائرةمأوظػمبقالؼيمأدرار،موبوظضؾطممبـطؼيم"تدطؾً"ماظيتم
تؼعمبنيمرضونموسنيمصوحل .م
ومؼبمأحدماألسقاممرأىمجدكماظـوسمؼذػؾقنمإظبمايٍ،مصلحسمبـقعمعـماظغرلة،م
حبقٌمأغفمطونمؼؿؿـكماظذػوبمػقمأؼضومإظبمايٍ،موظؽـمملمتؽـمظفماظؼدرةماٌودؼيم
سؾكمذظؽ،موؼبمإحدىماظؾقوظلمٌومأغفكمصالتفمدسوماهللمبلنمؼقصؼفمبوظذػوبمإظبمايٍ،م
صودؿفوبمظف،محقٌمتصقرتمظفمؼبمتؾؽماظؾقؾيمغعوعيمحؼقؼقي،مصذػىمبفومإظبمعؽي،م
حقٌموصؾمضؾؾمأصدضوئفمايفوج،مصودؿغربقاموتعفؾقامظذظؽ،مصلدىمايٍمثؿمرجعم
بؿؾؽماظـعوعيمدونمأنمؼراػومأحدمأومؼعؾؿمبفو،مومعـذمذظؽماظققممأصؾحمؼدسكمبويوجم
بقغعوعيمتصدؼؼومبؿؾؽمايودثي .م
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أدطورةذالذالذعاقشةذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:مضـودديموالؼيمبشور .م
ادلصدر:إعرأةمتؾؾغمعـماظعؿرم45دـيمشلومسالضيمبوألوظقوءماظصويني .م
اظرواؼيماألوظبم :م
ال مال مسوؼشي مبـً مسودؼي مدوطـي معع مسوؼؾؿفو مؼب مدار معؿقاضعي ،موععوػؿ مسؿفؿ،م
وطوغًمتؿؿقزمبصػــــــوتمشرؼؾـــــؿيمععـــــوػوم"عربقحي"م(ػذهماظؽؾؿيمتطؾؼمسؾكم
اإلغلون ماظذي مؼرى ماظعومل ماآلخر مأي ماٌمعـني) ،موطوغً متؾغل ماظعزظي مبزاف ،محؿكم
بداتمتشقفمحؾوبماهللمؼدوروامععوػؿمؼبماظدار،محؿكمبعضماًطراتمتؿؽؾؿمععوػؿم
وؼفدلوغفومسـمبعضماألذقوءماظيتمدقفمهدثمؼبماٌلؿؼؾؾ،موطوغً متؾغلمطـرلمعـم
اًرلمظؾـوسموماظشلءماظلمتؼدرمسؾقفمتعقـفؿمبف .م
واحد ماظـفور مزلعً مبفو موسؿفو مؼفدروا مسؾقفو مبؾل مراػؿ مبوشني مؼزوجقػو مظقظدم
سؿفو،موػلمطوغًمضوظعيمعـمبوشلومصؽرةماظزواج،موػبؿًمخبطيمعومتؿزوجؿش،موعـنيم
طوغًمؼبمبقؿفومجووػومحؾوبماهلل،موبداتمتلؿعمػدرتفؿمبصحمعومعفؿؿفوشموبداتم
تؾؽل مو مرقظً مسؾك متؾؽ مايوظي،وطوغقا مضبووظقا مسوؼؾؿفو مبوش مؼعرصقا مدؾوبم
سزظؿفوبصحمعومبغوتمتفدرمحؿكمؿا مواحد،موطوغقامصبقؾقشلوماٌوظؽيمواٌوءمظؽـمطوغًم
ترصضفو،موعرتمأؼومموذفقرمحؿكمراحمبفوموصؿحمسؾقفوماظؾوبموجدوامظؾمةمؼبمعؽونم
اظؾـً،موادؿغربقامعـمػذاماظشلء،مزاروامرؾؾومؼلؿكدلوامسؾكمحوظيمبـؿفؿمظؽـفؿمعوم
وجدوامحؿكمحؾ،موبؼوتمػؽداكمحؿكمعوتً،موالتمحؽوؼؿفومسؾكمظلون،موعـمبعدم
صؽرواماظـوسمبوشمؼدصـقػومؼبمعؽونمربذلممبوشمؼزوروػوماظـوسمصقف .م
وعـ معصدر مآخر مزلعـو مأن مالال مسوؼشي مطوغً مراحي مػل موخقػو مؼلؼقا ماٌوء معـم
واحد ماظؾرل ،موخقػو مطون مصغرل ،مراحق مميشقا موررؼؼفؿ مخوظقي معو مصقفو محؿك محد،م
وبوظرشؿ مذظؽ مطوغً مالال مسوؼشي مضودرة مسؾك مذؼوػو (أي مذفوسي موضقؼي) ،مألن معؽونم
اظؾرل مبعقد مذقؼي مسؾك مدارػؿ ،موعو مجوت متقصؾ مشلود ماظؾرل محؿك مخرجقا مسؾقفؿم
ذؼقبي،وسؾكمحلوبمعومؼؼقظقامأغفومعومرجعؿشمظصػؿفوماألوظبموبؼوتمظؾقءةمإظبماألبد .م

اظرواؼيماظـوغقي :م

ادلصدر:ذاظطوظىمحداغلمزػرلمسـمجدتف .ذ
طوغًمػـوكموظقيمصوييمازلقؿفومالالمسوؼشي،بـًماظقاظلماظصوحلمدقديمربؿدم
بـمبقزؼون،مواظيتمطوغًمتعقشمععفمؼبمبقًمواحدمهًمدؼػمواحد،مإالمأنماظشقخم
دقديمربؿدمبـمبقزؼونمطونمبوشلمؼزوجفومظقاحدماظراجؾ،موػلمعومطوغؿشمضوبؾي،م
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ظؽـفمػقمملمؼلخذمرأؼفومبعنيماإلسؿؾور،مبؾمػلمدالعيمعـماألوظقوءماظصويني،موسـدػوم
تراجعمسـمضرارهموخالػومظإلتؼور .م

أدطورةذاؾعجوز :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:مبشورم م
ادلصدر:ذسوئشيمصوؼب،مروظؾيمضلؿماظـوظـيمأدبل .م
ؼروىمؼبمضؾقؾؿـومأنماعرأةمروسـيمؼبماظلـمخرصيممتـًمأنمتؿزوجمبشوبمؼبمعؼؿؾؾم
اظعؿر ،موصرحً مبذظؽ مالبـفو ماظقحقد ،مصوشؿوز معـ مذظؽ مػذا ماألخرل مظعدم مإدراطفم
يوظي مأعف ماظعؼقؾي ،مصؼرر مأن مؼؾؼـفو مدردو مععؾـو مبذظؽ ماٌقاصؼي مسؾك مػذا ماظطؾىم
اظعفقى ،موؼب ماظققم ماظـوعـ مواظعشرؼـ معـ مطوغقن ماظـوغل م–ؼـوؼر -مزصً ماظعفقز مإظبم
اًقؿي مبغقي مادؿؼؾول مزوجفو ماظشؾوب ماظذي مطون مطذبي معـ مصـقع موحقدػو ،موزؾًم
اظعروس متذلضى موصقل مسرؼلفو موضد متزؼـً مبلثقاب مرضقؼي ماظـلٍ ،معبقؾي ماظصـع،م
وسطرتمبعطرمؼلؿكدممصقفوماٌألمومايـوء .م
تصقروا..مظؼدمعؽـًماظعفقزماظضعقػيمسؾكمػوتفمايولمومؼبمخقؿيمعفقاةمومؼبمسزم
اظشؿوءمؼقعنيمطوعؾنيمدونمواقمعـماظدلدمؼبمذظؽماظقضًمػؾًمسوصػيمػقجوءمأردتفوم
عقؿي .م
ومعـ م ذظؽماينيمؼقمماظـوعـموماظعشرؼـمعـمطوغقنماظـوغل،مؼلؿكمسـدمأجدادغوم
بققمماظعفقز،مؼؿقضعقنمصقفمحدوثمسوصػيمسوتقي .م
ؼـطؾؼماظـوسمؼبمتػلرلاتفؿمظؾظقاػرماظطؾقعقيمؼبمطـرلمعـماألحقونمعـمعـطؾؼوتم
وػؿقيمالممتًمظؾظوػرةمبصؾي،مبؾمػلمتػلرلاتمعقؿوصقزؼؼقيمتػؿؼرمإظبماظعؿؾقيمغظرام
ظـؼوصيماظـوسماحملدودةمؼبمػذاماجملولمآغذاك .م
ومظدتماألدطقرةمعـمرحؿماجملؿؿعمصفلمهؿؾمجقـوتف،مومتعؽسمثؼوصيماجملؿؿعم
اظذيمصـعفومدؾؾومأممإصبوبقو،مإذمالمميؽـمظـومأنمسبؽؿمعلؾؼومبوظلؾؾقيمسؾكمػذهم
األدطقرةمأومتؾؽمألغفمعـماحملؿؿؾمأنمتؽقنمػذهماألخرلةمإصبوبقيمتلوػؿمؼبمازدػورم
اجملؿؿعمومغفضؿف،مومغضربمعـوالمسـماجملؿؿعماظقوبوغلماظذيمذفدمسزظيمخرجمعـفوم
بشقهمعـمأدوررلهماظيتمهؿقيمبطقالتمتؼقدمإظبماإلضؿداءمبفو .م
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أدطورةذاؾغواؾةذوذاجلراـة :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفم:مسؼؾيمظدلار،مصقوريمخوظقيمغقاحلماظعؾودظي .م
طون مألحد ماألزواج مؼب مدوظػ ماظعصر مو ماظزعون مزوجؿون ،ماألوظب معبقؾي مو معطقعيم
وغشقطي،موماظـوغقيمسؽسماألوظبممتوعو،مومؼبمأحدماألؼوممسزمماظزوجمسؾكماظرحقـــؾم
صؼـــولمظزوجوتفم:مػقومادؿعدامظؾرحقؾ،مصؼوعًماألوظبمبؿقضرلماظػراشموماظؽلق،مإظبم
شرلمذظؽمعـماٌقر،موزؾًماظـوغقيم"مذبؿعيم"مأيمجوظليمبدونمسؿؾ،مومسـدعوموصؾم
وضًماظذػوبمسفزتمأؼضومسـماٌشل،مصؼوممزوجفومضبؿؾفومصققمزفره،مومٌوموصؾقام
إظبمبالدمازلفوم"مسؼؾيمظـؾـرارم"،محطـقاماظرحـقـؾمومسزعـقاماظؾؼوءمػــوك،مصـؼـوعـًم
" ماظلقوحيم"مبؿقضرلماألطؾمومتـظقػماٌؽون،مومملمتػعؾماظـوغقيمأيمسؿؾمٌلوسدةم
اظزوجيماظقظب،مومحنيمجوءموضً ماألطؾمتؼدعًمػلماظقظبمظذظؽ،مومبعدمذظؽمأرادتم
اظزوجي ماألوظب مأن متؿعطر مو متؿفؿؾ مصقووظً ماظـوغقي مأن متػعؾ مغػس ماظشلء ،مو مظؽـم
اظزوجيماألوظبمشضؾًمعـمذظؽمومضوظًمظؾـوغقي:مأغومعبقؾيمبدونمػذهماظعطقر،مصؼؾؾًم
اظزوجيماظـوغقيمايـيموماظرضبيمصققماألوظب،مومضوظًم:م"تؼعديمػؽذامإنمذوءماهللم"،م
ومبوظػعؾمأصؾقًماألوظبمذاتمرائقيمرقؾي،مومؼقجدمصققمأغػفومغؼوطمدقاءمػلمعـماثرم
ايـي،مأعوماظـوغقيمصؼدمأصؾقًمعـذمذظؽماظققمم"مضػدسيم"مطلقظيمومبشعيمومدقؽيم
اظرائقي .م

أدطورةذبينذؽؾبون :ذ
واحدماظـفورمطونمراجؾمعـمضرؼيم"خبيت"مبـم"توشقً"مبوشلمؼلوصر،مومرطىمسؾكم
غبورهمومبدامميشلمؼبماًالءم(اظصقراء)مشرلموحدو،مبصحمدؼؽماٌرةموضعمظفمأعرم
شرؼىمسؿرمحدمعومجرىمظفمطقػف،موصؾمظؾالدمغوسمأشرابمؼوطؾقاميؿماظؾشر،مومطونم
عوذل محؿك مذوف مضرؼؿفؿ معـ مبعقد ،مو مسـدعو موصؾ مظقفؿ موؿعقا مسؾقف مبصغورػؿم
وطؾورػؿ،مطؾفؿمعؿشوبفني،مسـدػؿمرؤوسمطربمومأجلودمبشرمسؿرمواحدمزلعمسؾقفؿم
ومالمذوفمضرؼؿفؿمؼبمداكماٌؽونمعـماظصقراء .م
ومتؼدممظفمرئقسمػذهماظؼرؼي،مومدقظفمعـمراهمجوي،ومجووبفمومبعدعومتؾػًمٌرتفم
(رئقليماظؼؾقؾي)موممتؿؿؿمظقفومؼبمودغفومومضولمظقفومتقجدماٌقسماظؽؾرلمةمتدؼرماظؼدرةم
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اظؽؾرلة متغؾل مبوش مؼدحبقه ،مبصح معـ محلـ محظ مذاك ماظراجؾ مأغف مذؽ مؼب ماألعر،م
ودقشلؿمضولمظقفؿمطلمزلقيماظؼؾقؾيماغؿعؽؿ،مضوظقامظفم:م"بينمطؾؾقن"،مومػذامػقمزسقؿم
اظؼؾقؾـــي ماغؿوســـــو ،مو مأعر مزسقؿ ماظؼؾقؾي معـ معرتف مبش متدخؾ متػرش مظؾضقػ،م
وتقجـــدمظفمواشمؼوطــؾ،مومبعدػــومذدمزسقؿماظؼؾقؾيمؼدماظضقػمومدخؾفمظداره .م
ومؼبماظؾقؾمطلمبغوومؼدحبقهمخوفماظراجؾمبزاف،ومخالػؿمطلمعشوومميضقاماٌقسم
اظؽؾرل ،مدفوػؿ،و مخرج مصبري معـ مبوب مدار مرئقس ماظؼؾقؾي مبال معو مؼػقؼ مبقف محؿكم
واحد،مومرطىمسؾكمغبورهمومرجعمظؾؾالدماغؿوسف،مومحؽكمظقفؿمسؾكماظؾلمجرىمبف .م

أدطورةذاؾدؾطانذؾؽحل :ذ
اظرواؼيماألوظبم :م

ػق مدؾطون معغربل ،مؼؼول مأن مدؾى متلؿقؿف مبوظلقد مؼعقد مظؽقن مجقشف مطون معـم
اظلقد،مومظقسمألغفمأدقدماظؾشرة،مومضبؽكمأنمدؾىمدخقلماظزغقجمؼبمجقشفمؼعقدم
ظؽقن ماظؼؾوئؾ ماظدلبرؼي مثورت مؼب مإحدى ماٌرات مسؾك ماظلؾطون مصؾؿ مصبد محال مدقىم
اظذػوبمإظبماظلـغولمومذراءماظعؾقدمعـمػـوك،محقٌمأغفمؼؼولمإنماظعؾدمطونمؼلوويم
ضقؿيمػبليمبغول .م
اٌفؿمؼبماألدطقرةمأغفمطونمذكصومميؾؽمغؼقذامطؾرلا،مومهؿػظمظفماٌكقؾيماظشعؾقيم
مبؽوغيمطؾرلةمومؼؼولمأغفمطونمحوطؿومسؾكمععظؿ ماألراضلماىـقبقيماظغربقي،مومأنم
دؽونماألرؾللم– مظؾؽـرلمعـماظؼصقرمايوظقيم(عقشؾمو ميؿرمعـال) م– ماذذلوامعـفم
األراضلماظيتمأدلقامسؾقفومضصقرػؿ .م

اظرواؼيماظـوغقي :م

تؼقلمػذهماظرواؼيمبلغفمطونمأدقدماظؾشرةمومػقمعـمبالدم"عوظل"،مغزلمؼبمضطعماظقادم
(دد مزضزر) ،مو مظؽل مؼؿكؾص ماظلؽون معـ ماظلؾطون مادؿعؿؾقا محقؾي مذطقي ،مإذ مأغفؿم
أسطقامألحدماظـرلانماظؽـرلمعـماظؼؿحمومأخرجقهمإظبمخورجماٌدؼـي،مصؾؿوموجدهمجـقدم
اظلؾطون مدحبقه مووجدوا مؼب مأععوءه ماظدضقؼ مو ماظؼؿح ،مصقلؾقا مأن ماظلؽون مال مؼقاظقنم
ضودرؼـمسؾكماظعقشموماظؾؼوءمربوصرؼـمٌدةمأرقل،مصشدواماظرحولمومسودوامإظبماٌغرب .م
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اظرواؼيماظـوظـي :م

تؼقلمػذهماظرواؼيمأنمدؾىمتلؿقؿفمبوظلقدمؼعقدمإظبمطدلمجقشف،مصوٌعروفمظغقؼوم
أنماظلقادمؼطؾؼمسؾكماظؾقنمومطـرةماظعدد .م

أدطورةذادلرأةذاؾيتذملذتردذاؾزواجذؿنذابنذعؿفا :ذ
ػذهماألدطقرةمسـمواحدماٌرامطونمبوشقفوموظدمسؿفومظؾزواج،مومػلمعومبغوتش .م
طوغًمواحدماٌرامسـدمواظدؼفو،مطلمبؾغًمومبغوموظدمسؿفومؼؿزوجفو،مبصحمػذام
وظدمسؿفومعلؽنيمومضؾقؾماٌولمؼعينمعومؼلعكمواظق،مػلمعومطوغؿشمبوشقوتفمػذا،موظدم
سؿفو مرزم مضشف مو مػرب مو مػفر ماظؾالد ماظيت مسوؼشي مصقفو ،مو معـ موراءه مجوػو مرجؾم
طبطؾفومصؿشكمذاكمإظبمتػقالظًمبوشمؼؿقفٍ،مومطلمطونمميشلمؼبماظصقراءمتالضكم
ععموظدمسؿفومصؼصوهماظراجؾمضوظف:مطلمراػوماظعوؼؾي،مضولمظف:مضوعمراػقممالمبوس.م
وعؾعد م عشوومؼبمزوج،مواحدماظـفورمطوغًماظؾـًمسؿرػومعومدبرجمبرا،مواحدماًطرةم
ضوظقا مشلو مػؾقوتفو مؼوظف ممنشق مغلؼقا ماٌوء ،مطل مبداو مؼعؿروا ماٌوء مجوػؿ مراجؾ معؾـؿ،م
ػوذاكماظراجؾمػقموظدمسؿفومطونمعؾـؿمبوشمعومؼعرفمحؿكمواحد،مػلمطلمذوصؿفم
سرصوتفمرؾىمعـفومتعطقفمؼشرب،معومبغوتشمتعطقف مومعؾعدمعشك،ومػلمذخؾًمبنيم
ػؾقوتفومومدبوبوتمبقـوتفؿ،مومطوغًمعرسقدةمومخوئػيمومضرؼىمعـماظعنيمطونمواحدم
اظغورمدرقمصقفموظدمسؿفو،ومعؾعدمػلموماظؾـوتمعشوومؼبمواحدماىـقـي،مصقفومغؾوتم
رقؼؾمؼدرقمبـودم،ومدبؾوومػلمومػؾقوتفو،ومجوءموظدمسؿفومومتدلامسؾقفومبوظلودؾقم
صؼؿؾفوموم ػرب،مضعدوامؼدوروامسؾقفمعوظؼووػش،مومعؾعدمػربمعـمجفيمايؿودةمتالضكم
خبطقىمبـًمسؿفمدؼلؾفمسؾكماظعوؼؾيمعرةمأخرىمضوظف:مضوعمراػؿمخبرل،مومطلموظبم
اظراجؾمذبفٍمعـمتوصقالظًمسرفمبوظؾلمعوتً،مومضولمشلؿ:مظقمطونمسؾكمبوظلمغؼؿؾفم
سؾك مخوررش مظؼقؿف مؼب ماظطرؼؼ ،مو معؾعد مرؾؼقا مسؾقفو معدؼح مذغؾ مذعر مؼرويم
أدطقرتفو،موػقمطؿومؼؾل :م
اىوصؾــيمضولمظؽمعزظـــقطممممممممواشمظــؽمصقـــفمأغؿـــقومآمجوصؾي م
تلووظــيتمبوظـــولموماظذػىمم مممضوظقامظؽمعزظقطمواشمظؾؽمصقفمأغؿقـمؼومجوصؾي م
جفدمدودؾــقمومجفـدمعلؿورومممومضــــربمعـــــومشـــدر م
ضؾيتمشلــؿمأغـــيتمظــقمطونممممممؼدؼرواماٌولمؼبماظؽلوؼــــوماظعوطلــي م
راغلمعـــــومبغقؿــــــقمممممم ممدوروامبقؽمإظبماآلخرةمؼوكمأغيتمؼومجوظػـــيذ ذ
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أدطورةذاؾزفرةذاؾيتذؿاتتذؿنذاؾعني :ذ
ػذهماظؼصيماظزػرةمبـًماظؼؾقؾيمظلمبوبوػومضوؼد،مبداوػومغوسمبؽريمومسوؼؾؿفومبفوذم
اظؼقل :م
مممممممممممممراهمضرعمعزشقبممممممعومسطوتقشماظدغقو م
مممممممممممممراهمطؿؾمعــرلام مممموميــؼمظؾزػرة م
مػوذيماظزػرةمطوغًمذوبيمؼبمضؾقؾؿفو،مومطوغقامؼؼقظقامسؾقفوماظؼقل،مأيمميدحقػو،م
ومؼؿغزظقامبفومؼبمضصقداتمذعرؼيمؼبمظعراس،مضوظقامبؾل :م
مممممممؼومزػرةمؼومخقخيماظدواظلممممممأغيتمدؾطونمحوطؿيمسؾكماظغقاظل م
واحد ماًطرة مطون مسرس مو مظؾلً ماظزػرة معؾقح معـ ماظقداظقوت معؿوع مأبقػو،م
وعشــوتمظؾعرسمومعـموصؾًمتغؾعقامومتػفروامصقفوماظـوسمظلمطوغقامععروضني ،ومؼبم
دؼؽماظؾققيمبؼوومميدحقػومحؿكمطؿؾماظعرس،مومؼبماظعشقيمعرضًمطلمذغؾمتؼودًم
بوظعنيمظلمصوبؿفو،مومخرجقػومشلمراصدؼـفومومضوظقامشلو :م
مممطؾمعـمحلمعقراهماٌقتمؼومزػرةمممممممومغفورماشلقلمؼرصقدهماظصؾورا م
و معؾعد ذرصدوا ذسؾقف ماظؼقل مو معدؼح مرقال محؿك معوتً ،و مطل معوتً مضعد معقراػوم
اظؼقل .م
ومؼذطروػومؼبمظعراسمغؿوعمذويمعـقعمخوصيمؼبماظعؾودظيمغوسمغؿوعمبؽريمومذققخوم
اظؽؾورمومضعدتمضصؿفومتروىمؼبمطؾمسرسمومؼؿؿدحقمبفو .م

أدطورةذاجلازقة :ذ
اىوزؼي مرعز ماٌرأة ماظؾدوؼي مجبؿوشلو ماظػؿون مو مذطوئفو مايود مو مذفوسؿفو ماظػوئؼيم
وحؽوؼوتماظلرلةماشلالظقي،مطوغًمترىمومتـؿشرمسؾكمظلونماٌداحنيمأوماظدلاحني .م
صفـوكمسدةمرواؼوتمزبؿؾػيمتؿػؼمسؾكماألضؾمؼبمغؼطيمواحدةموماٌؿؿـؾيمؼبمطقنم
اىوزؼيمػلمأخًمحلونمبـمدرحونمذقخمأومدؾطونماشلالظقني .م
ؼبمأشؾىماظرواؼوتمتروىمسـموالدةمشرلمسودؼيمظؾفوزؼي ،ومأؼضومسـمحىمدائؿم
وعلؿؿر مظدؼوب مبـ مشوٍ مظؾفوزؼي ،مو مأؼضو مسـ محقوتفو ماظزوجقي ماظيت مطوغً متؿؿقزم
بوظؿعؼقدموماظغؿقض  .م
 4حلىماظرواؼيماٌطقظيمحملؿدمبـمحلقين،مراسلمومذوسرمعـطؼيمBouthadiم(دوحؾمتقغلل)مغشرػومدعدة
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ومحلىمرواؼيمدعدة،مصننماٌغوعراتماظزوجقيمظؾفوزؼيمبدأتمععماخؿطوصفومعـم
ررف مدوحر مؼفقدي ،محقٌ مأسودػو مإظب مزبقؿ مدؼوب مبين مشوٍ مبعد ماغؿصوره مسؾكم
اظلوحر .م
ومطوغًمظدؼوبمصردفمؼعؿزمبفومطـرلامتدسكم"خضرا"،مومطؿؽوصلةمظصـقعف،ممتـكم
دؼوبمأنمؼؿكذماىوزؼيمزوجيمظفمبعدمأنمارتوحًمظفمومتعؾؼمبفمضؾؾفومػلمأؼضو .م
ظؽـمأخقفومرصضمػذاماظطؾى،مممومأدىمإظبماظشقـوءموماظعداءمبنيماشلالظقني .م
ظؽـمؼبمرواؼيم Bouthadiم ماىوزؼيمتزوجًمعـمذرؼػمعـمابـمػوذؿ،مبدونمذطرم
زعـمايودثي،مػذاماشلوسلل مػقمعؾؽماألردن،موحدثمػذامؼبمجزء معـمحقوة مصشؾم
اشلالظقني ،مو مبعد مسقدتفو مإظب مذوؼفو ،متزوجً مػذا ماٌرة معـ مأذفع ماٌؼوتؾنيم
اشلالظقني،مومأحدمأبـوءمػاللمأبقمؼزؼد،ماظذيمؼعؿدلمحلونمبـمدرحونمصفره،مومأبقم
زؼدمطونمرجالمأبقضومومأدقدا م Homme pieمومسـد معؼؿؾف معـمررفمدؼوبماىوزؼيم
صرتمإظبماٌغربمأؼـمتقاصؾًمعغوعراتفوماظزوجقي،ومؼبمػذهماٌرةمتصؾحمزوجيم"عؾؽم
ؼفقدي" مو ماظذي مدقف متعقد مالحؼو معع مأبـوئفو مو مأبـوء ماخؿفو ،و مطؾفؿ مسؾك مؼدم
دؼوب ،مو محني مسقدتفو مإظب ماظدؼور مضؿؾفو مدؼوب مبرطؾي مضدم ،ماظذي ممل مؼرد مادؿعؿولم
ضدػومالمدقػمومالمسصو،محلىماظراويماحذلاعومشلو .م
و محلى مابـ مخؾدون ،مصنن محقوة ماىوزؼي مطوغً مأػدأ معـ مرواؼي مدعدة ،مصؼدم
تزوجً ماىوزؼي مأخً مدرحون معـ مابـ مػوذؿ مو ماظذي مادؿطوع مذؽر مبـ مأو ماظػؿقحم
اظذيمميقتممبؽيمؼبم0150مم/م324مػـمأؼـمطونماشلالظققنمؼلؿعؿؾقنمايقؾمالدذلدادم
اىوزؼي،مظؽـمػذهماألخرلةمطوغًمعؿعؾؼيمبفذاماظشرؼػ،مومميقتمحزغومبعدمسقدتفوم
إظبماظدؼور .م
ومؼبمرواؼيمبينمذؼرانم A.Beمؼبمبداؼيماظؼرن،ماىوزؼيمطوغًمزوجيمدؼوبمظؽـم
ا جملوسيماظيتماصوبًماٌـطؼيمغبؾًماشلالظقنيمإظبمتقغس،مأؼـمدؾطونماظؾؾدم(تقغلل)م
و ماظذي مضبؿؾ مادؿ مابـ مػوذؿ ،مزلح مشلؿ مبوإلضوعي ممبؿؾؽؿف مظؽـ مذرؼطي مأو معؼوبؾم
اعؿالكماىوزؼي،مومسؾكمعضضمضؾؾمدؼوبماظشرط،ومظؽـمعؼوبؾمذرطمظفموماٌؿؿـؾمؼبم
إسطوئفمأظػنيمعـماظشؾوبموماظعدؼدمعـماظػؿقوتماظعذارىمىؾؾفؿمععفمومعغودرةمزبقؿم
اشلالظقني،مظؽـمعومصؿهماشلالظقققنمادذلدادماىوزؼيمحبقؾفؿماٌعؿودة،مظؽـماٌؾؽمػىم
وراءماشلالظقني،ومطونمدؼوبمظفمبوٌرصودمؼبماظقضًماٌـودى ،ومسودمصوذال،مأؼـمعوتم
حزغومسؾكماىوزؼي .م
ومؼبمرواؼوتمأخرى،مرجؾمآخرمؼظفرمؼبمحقوةماىوزؼي،مؼؿعؾؼماألعرمػذهماٌرةم
بدلبري ،موزغوتل مخؾقػي م"اظزغوتل" ماظذي مطون مؼعؿدل م(عؾؽ متقغس) مسـد موصقل مبينم
ػاللمإظبمإصرؼؼقو،مومػذامخطلمظؽقنمتقغس،مملمتؽـمسوصؿيمممؾؽي،مومػذهماألخرلةم
طوغًمزؼرؼيمومظقلًمزؼوغقي،مسالضوتماًؾقػيماظزؼوغلمبوىوزؼيمععؼدة .م
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صلحقوغومؼلخذممتوعوماظدورماٌؿـقحمالبـمػوذؿ،مومعرةمأخرىمؼظفرمطعشقؼ،مظؽـم
حؾفؿومدقصؾحمضرؼؾومعؽوغوميؼدمطؾرلميدمأنماىوزؼيمجعؾًمعفرتفومتؾقلمسؾكم
ضدلماًؾقػيماظزغوتل .م
ومؼبمرواؼيمأخرىمتزوجًمعـمدؾطونمررابؾس،مومظؽـماألعدمطونمضصرلامععف،موعوم
تؾؾٌمظؼعقدمدرؼعومإظبمسشقؼفومدؼوب .م

أدطورةذروال :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:مضرل،ماظعؾودظي،موالؼيمبشور .م
ادلصدر:مسؾدماظؼودرمبـمدومل،م"ماألدبماظشعيبممبـطؼيمبشور"،معـشقراتماظؿؾقنيم
/ماىوحظقي،مدؾلؾيماظدرادوت،ماىزائر،م،0888مصم .35،30م
ػذهمحؽوؼيمخراصقيمؼؿداوشلومدؽونم"ضرل"مومضدمطوغًمحؽوؼيمشلومتلثرلػوماًوصم
سؾكماظذاطرةماظ شعؾقيمخوصيمؼبماظلـقاتماٌوضقي،مومضدمذوسًمومتداوظًمومروؼًمأبوم
سـمجدمومالتزالمإظبماظققممومإنمصؼدتمبرؼؼفومبػعؾمعزاغبيماظؿؽـقظقجقوموماظؾدائؾم
اإلسالعقي .م
غصمايؽوؼي :م
خرجًماظـلقةمطعودتفـمإظبمعـوبعماٌقوهمؼبمعقطىمعبقؾمضصدماظعقدةممبوءماظشربم
اظزاللمومطذامحبزممايطىمسؾكمزفقرػـ،مومضدمتقشؾـمؼبمشوبيمتقحلمبوًقف،م
صلخذنمؼلرسـماًطك،مومصبؿعـمايطىمؼبمصؿًمبود ..م
ومطوغًمإحداػـمعـشغؾيمطوألخرؼوتمؼبمعبعمعومتؼعمسؾقفمأسقـفـمعـمحطىم
جوفمومتضعفمسؾكمزفرػومومطوغًمحوعالميظؿفومومٌومأرادتمأنمتؼػمذعرتمبلنم
ايطىمأضقكمطلؾوئؽمايدؼدمثؼال،مصلصقؾًمخبقفمومػؾع،مصؾفلتمإظبموضعم
ػذامايطىمسؾكماألرضمسقدامسقدا،مومػـومصقجؽًمأنماظعقدماًرلمضدمتؽؾؿمبعدمأنم
ولدمؼبمصقرةمشقلمومضولمشلو :م
إغؽمدؿؾدؼـمبـؿومدـمخضراء،مومسؾقؽمأنمتلؿقفوم"وال"مومأخدلػومبلغفمدقلخذػوم
ومؼفربمبفومعؿكموجدػومومتعرفمسؾقفو..معرتمذفقرمايؿؾمعؿلورسيموماألممؼبم
حرلة معـ مأعرػو مو مطالم ماظغقل مؼـزل مسؾقفو مطؾ مؼقم مطوظصوسؼي مإظب مأن موضعً مبـؿوم
هؿؾمدـومخضراءمطؿومتؽفـماظغقلمومػـومازدادتمودووسماألمماظيتمأضقًممتـعم
ابـؿفومبعدمأنمصورتمضودرةمسؾكماظؾعىمعـماًروجمومعراصؼيمضرؼـوتفو،محؿكمأغفوم
أضقًمدبؾؽفومؼبمصـدوقمبعدمأنمتطعؿفومومػؽذا،مإالمأنماألخؾورمدرسونمعومتلربًم
إظبماًورجمومأصؾحماظؾعضمؼعرفمضصيماظػؿوةماٌلفقغي،ووصؾماًدلمإظبمابـمسؿفوم
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ؼقدػ ماظذي متدخؾ مظقكرج مابـي مسؿف مرقال معـ مػذا ماظلفـ،و مػذا ماظؼدر ماظؾوئس..مم
وبعدمإيوحمرضقًمأعفومبلنمدبرجمععفؿمإظبماٌراسلمبعدمأنمغصقؿفومبعدممصؿحمصؿفوم
سؾكماإلرــالق،مومأوصًمؼقدػمبفومخرلا..موجدماظصؾقيماىقمعـودؾــومصؿشفعـقام
ظؾلؾوحيمومصعؾقا..مومػـومبرزماظغقلماظذيمعبعمطلقتـــفؿ،مومأخذمؼـــوديمسؾقفؿم
واحدامواحدا ،ومؼلعرػــؿمبلنمؼظفروامأدـوغفؿمومعـمملمؼػعؾمالمؼلؾؿــفمعالبلــف..م
صعؾقا مطؾفؿ مإال مرقال ماظيت مدبــرجً مو متذطرت مغصققــي مأعفــو ،مصرصضــً مؼبم
اظؾداؼــي مو مظؽـفو مأذسـً ،مصرأى مدـفــو ماًضراء ،مو مػـو مسؾك معرأى معـ ماألرػولم
وذؼمبفو اظقدؼونموماىؾولمإظبمأنمادؿؼرمؼبمعلواهمومأحؽومماظغؾؼمومأوصوػومبوظؾؼوءموأنم
المهوولماشلروب،مومبنيمشلومررؼؼيمحقوتفمومععقشؿفمومعوذامسؾقفومأنمتػعؾمظؿصعدهم
إظبمشورهماظعوظلمودطمضؿؿماىؾول..مومطونمؼبمسقدتفمؼلتلمشلومبغزالمصغرلمظؿلطؾفم
وضؾؾمأنمؼصعدمطونمؼرددمدائؿو :م
أرقال ،مأرقال مػوت محزاعؽ مغطؾع مبف ،محؾً مظؽ مدؾع مرجوظي،و ماظـوعـيم
ػفوظي،وجديمشزالمتؾعيب مبف،مومػـوممتدمإظقفمحبزاعفو مصقصعد ،مصقلؾؿفوماظغزالم
ظؿؾعىمبفمأوال،مثؿمؼضعفمؼبمضدرػومظؿلطؾمعـفمعومادؿطوسًمأعومػقمصققضرمضدرهماظذيم
ؼؿلعمظؿلعيمأذكوصمادؿعدادامالظؿفوعفؿ..مومطوغًمرقالمضدمبدأتماٌدةمتلذلؼحمظفم
خوصيمأغفمؼدظؾفومصؽوغًممتؿقـفمصؿؼقلمظفمعـال :م
ؼومسؿلماظغقل،مذقفمضدركمراهمأؼعوؼىمضدري.
ومػـومؼلخذمضدرهمومؼؽلرهمثؿ مؼلتلمبكخر..مومعرتماالؼوممومؼبمغػسمابـمسؿفوم
ؼقدػ محرضي ماظػراق مو ماظشعقر مبوظذغى مطقغف ماٌؿلؾى مؼب مضقوسفو ،مبدأ مؼؾقٌ مسـم
رقالماألؼومموماظقوظلمإظبمأنماػؿدىمإظبمعؽونماظغقلمسـمررؼؼمشرابمأخدلهمبوٌؽونم
وبوظطرؼؼيماظيتمؼصعدمبفوماظغقلمإظبمعؽونمرقال،ماضذلبمعـماٌؽونمومبدأمؼعقدمعؼقظيم
اظغقل:مأرقال،مأرقالمػوتمحزاعؽ..مظؽـمرقالمأدرطًمأنماظصقتمظقسمظعؿفوماظغقلم
صؾؿمتؾى،مومأسودماظؽرةمصؾؿمؼػؾح،مومػـوماظؿفلمإظبمإحدىماظعفوئزماظيتمغصقؿفمبلنم
ؼػؿحمصؿفمسؾكمشورممنؾمظقؿرمعـمخاللمحـفرتفمؼقعومطوعالمحؿكمؼصؾحمصقتفمأجشوم
ؼشقفمصقتمذظؽماظغقل،مصػعؾ،مومسودمإظبمرقالماظيتمملمتشؽمصؿدتمظفمحبزاعفوم
صصعد،متعورصو،مصؾؽًمصرحوموبدأمؼبماظؾقٌمسـماًالص..مومؼبمػذهماألثـوءمسودم
اظغقلمطعودتفمربؿالمبغزاشلوماظصغرلمومبؿلعيمأذكوص،مخوصًمرقالمسؾكمؼقدػم
وتؾورلتمؼبماإلدؿفوبي،مألغفومحػرتمظفمحػرةمضصدماإلخؿػوءمووضعًمصقضفومضصعيم
طؾرل ةمثؿمأصعدتماظغقل،مومػـومأذورمشلومبلنمرائقيمشرؼؾيمتلؽـمبقؿفمصلضـعؿفمبلغفوم
رائقيمضدرهّ..مصـطؼًماظؼدرمعؽذبي:م"تراهمهًماظؼصعي"،مصرلدمضدرػو:م"تؽذبلمؼوم
طذابي ،معوؼـشل ،مزبوظؼشل" ،مو مػـو مراحً ماظشؽقك متراود ماظغقل مبقجقد مذلءم
ذبفـــقل،مظؽـــفمؼبماألخــرلمتلطــدمعـمسدمموجقدمأيمشرؼىمصلرادماظــــقممبعـدم
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أنمدلظؿــفمرقالمسـمدــرلمغقعــفمومادؿػوضؿف،مصؼولمشلومإذاماغبرتمظفمسنيمواحدةم
صنغفمدقــــوممسوعــومبلطؿؾــف،مأعومإذا اغبرتماظعقـونمصنغفمدقـوممسوعني..مغومماظغقلم
غاغبرتمظفمسنيمواحدة ..مأخذتمرقالمترشمطؾمأرطونماظؾقًمبويـوءمإالم"اظغقوزة"م
ومػلمعطرضيماٌفرازمصـلؿفو..مومػـومخرجًمععمابـمسؿفومومرطؾومصردومطوظلفؿمؼبم
اظلرسيمومرؾؾوماظـفوةمضوصدؼـمدؼورػؿو..مومعومػلمإالميظوتمحؿكمهرطًمعطرضيم
اظغقوزةمومذرسًمتضربمرأسماظغقلمبؼقةمومتؼقلم:م"ضرةمسقـؽمعرتمعـؽ"،مصودؿقؼظم
صزسومومأدركمايقؾي،مومخرجمؼطؾىمرقالموماظغرؼى..مصفرىمزراءػومومٌوماضذلبم
عـفؿومبدأمؼرعقونمظفمؼرعقونمظفمبؾعضمأذقوئف ،ومطونمؼعقدمبؽؾمذلءمظفمإظبمبقؿفمثؿم
ؼعقد،مرعقومظفماإلبرةمصلضقًمشوؼيمطـقػيمظؽـفمدؾؽفو..مثؿمرعقوهماظػلسماظذيمهقلم
سؾكمجؾؾمسولمحولمبقـفؿومومبقـفمإالمػقةمصغرلةمبدأماظغقلمؼطؾمعـفو ،مومحنيم
سفزمسـمايوقمبفؿومغصحمرقالمضوئال:مإغفمدقلتقفؿومروئرانمأبقضونمومدقشؿؾؽونم
صالمؼػصالمبقـفؿو .م
ومادؿؿرمؼبماظلرلمإظبمأنموجداماظطوئرؼـماألبقضنيمؼبمسراكمصؼوممؼقدػمبوظػصؾم
بقـفؿو معؿـودقو مغصققي ماظغقل ،مو مػـو مابؿؾعف مأحدػؿو ،مصؾؼقً مرقال موحقدة محوئرةم
صوظؿفلتمإظبمذبح م طؾؾيمؼقدػماظيتمطوغًمتراصؼفومومظؾلًمجؾدػوموواصؾًمررؼؼفوم
إظبمضقعفو..مصودؿؾشرماظـوسمبعقدةمطؾؾيمؼقدػموممتـقامأمؼعقدمػقماألخر..مومطونم
اظطوئران مطؾ مظقؾي مضبقعون مسؾك ماظدؼور ،مصقؿؽؾؿ مؼقدػ معـ مداخؾ ماحشوء مأحدػؿوم
طكورؾومرقالم(اٌؿقارؼيمؼبمجؾدماظؽؾؾي) :م
"ؼومرقالمؼومرقالمواشمأسشوكماظؾورح"مصؿفقؾف :م
"أسشوؼوماظـكوظيمومرضوديمؼبمًقاظػمأؼقدػماظغدار".
ومتؽررمػذاماٌشفدمأؼوعومحؿكمزلعفمأحدماظذؼـمدفرواماظؾقؾمبلؾىمعرضمأملمبفم
صلخدلماظـوسممبومؼلؿعمظؽـفؿمطذبقهمصلحلمسؾقفؿ،مومػـومدفرمبعضفؿمصلؿعقامذظؽم
ايقارمبنيماظطوئرموماظؽؾؾي..مصللظف :م
"أؼقدػ،مأؼقدػمواشمسشوكماظؾورح".مصقفقؾفوم :م
"أسشوؼومحىمزضزضـموماٌوءماٌوحلمومرضوديمؼبماىقارح"،مصؼولمشلو:
"ضقظلمألبلمؼـقرمغوضي،مومؼذلكميؿفومظؾطققر..مومؼذلبصمبطوئرؼـمأبقضنيم
صقذلطفؿومؼلطالنمحؿكمؼشؾعومومالمؼؼدرانمسؾكمايرطي،مومػـومؼؾدأمؼبمضربفومومػقم
ؼؼقل:
"ضعقا معو مأطؾؿؿو ،موال مؼلؿفقى مشلؿو مإذا مضوال مظف مغضعف مأسقارا مأو مأسرجو"،م
وػؽذامزلعماظذؼـمدفرواماظؾقؾ،مصودؿفوبقمظؾـداءمومصعؾقامعومأعرمبفمؼقدػمؼبمبطـم
اظطوئرماظؾقض.
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وٌومجوءماظطوئرانمرؾؼقامععفؿومتؾؽماظـصققيمحؿكموضعمأحدػؿومؼقدػمبػردفم
طؿومػق ....م
وعرتمأؼوم،موإذامبققدػمؼطؾى معـمأبقفماظزواجمعـمتؾؽماظؽؾؾي،مصودؿغربمأبقهم
عـ مػذا ماظطؾى ماظغرؼى ،موظؽـ مبعد مإيوحف مادؿفوب مظذظؽ ...موطوغً م"اظعؾدة"م
تدخؾ مسؾقفؿو مظذلى معو مضبؿوج مدقدػؿو ،موٌو مرأتفؿو مخرجً مظؿقػو موػل مؼب محرلةم
واغدػوشمتردد :م
"الظيمضؿرةمودقديمػالل" م
وبعدمػذهمايودثي،مأصقىمابـمسؿمؼقدػمبغرلةموأرادمأنمضبذومابـمسؿف،مصطؾىم
عـمأبقفمػقماآلخرماظلؿوحمظفمبوظزواجمعـمإبـيمسؿف،مصػعؾ،موٌومذػؾًماظعؾدةمظؿلللم
دقدػومسـمعومضبؿوجمخرجًمعلرسيمواًقفمميزضفوموػلمتؼقلم :م
"الظيمداخؾيمؼبمضـورمدقدي"،موتعينمأنماظؽؾؾيمضدمضضًمسؾقف ،صلطؾًمأععوءهم
وادؿؼرتمصقفو .م

أدطورةذتاؽقتوـتذ :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايفم:مغقاحلمجرعقغيم(اظشرقماىزائري) م
ؼشؾفماىؾؾماظذيمبينمسؾقفمبرجمتوطقؿقغًمعـمبعقدمذؽؾماًقؿي،موؼرىماظؽـرلم
عـماألذكوصمأنمػذامػقماظلؾىماظرئقللمؼبمتلؿقيماٌـطؼيم(ألنماًقؿيمبوظدلبرؼيم
ؼؼولمشلومتوطقؿقغً) .م
ظؽـ ماألػوظل مؼرون مشرل مذظؽ ،مبوظـلؾي مشلؿ مرأس ماىؾؾ مطون موالؼزال مضبؿضـم
خقؿيمعؾورطي مهطمرحوشلومصقضفمطؾمظقؾيمعبعي،مؼـؾعٌمعـفومغقر مطـرل،موتضقهم
بوضلمأسبوءماىؾؾ،موشلذاماظلؾىمزلقًماٌـطؼيمبـم"توطقؿقغً" .م

أدطورةذدقديذثابتذ :ذ
اؾتوؼعذاجلغرايفم:متوطقؿقغًم م
دقديمثوبًمأصؾفمعـماٌغرب،موضدمجوءمعـفمظقعقشمؼبماٌـطؼيمتوطقؿقغً مودطم
ضؾقؾيمأوالدمصوحلماٌعروصيمجقدامؼبماٌـطؼي،مظؽـماألػوظلمورشؿمتؼقاهموإميوغفمملمؼؽقغقام
ؼعذلصقن مبوظلقودةمواظصؾح،مصؼوممؼبمأحدماٌرات مبوظذػوبمإظبماظغوبيماظيت مملمؼرجعم
عـفو مإال مبعد مدوسوت ،موطون مععف مصفد مطؾرل مضبؿؾ مصقق مزفره محزعي معـ مايطىم
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عربقريممبفؿقسيمعـماظـعوبني،معـمؼقعفومملمتعدمضقةمدقديمثوبًمربؾمجدالمأوم
غؼوشمبنيماظـوسم .م

أدطورةذدقديذأمحدذـؽروهذ(محدان) :ذ
ذاؾتؿوؼع ذاجلغرايف م :ماظغرب ماىزائري موبوظؿقدؼد معـطؼي مغوزلقط ماظقاضعي مبنيم
ععلؽرموأوالدمآالبدم(صرغدة) .م
دقديمأغبدمغؽروهمػقمابـمجػولمأحدمأشـقوءماٌـطؼي،ماظذيمضقؾمأنمؼروضفماهللمبـم
"دقدي مأغبد مغؽروه" مواٌدسك مأؼضو مبـ م"غبدان" ممل مؼؽـ مظف مأوالد مؿن ،مصؼد مطونم
الؼـفى ماألرػول ماظشقه ماظذي مجعؾف مضبس مبويزن موؼدسق ماهلل مأن مؼرزضف مبوألوالد،م
وظقصؾمإظبمعـوهمأسودماظزواجمبوعرأةمصغرلةمبعدمأنمطدلتمزوجؿفماألوظبموملمتعدمضودرةم
سؾك ماإلنوب ،موبوظػعؾ مظؼد مرزضف ماهلل مبعد مذظؽ مبوبـ مذطر ،مظؽـف مطون مؼعوغل معـم
سوػوتمجلؿقيمجعؾًماألبمؼؿـؽرمظفموؼرعقفمخورجماظؼؾقؾي،مألغفمطونمؼظـمأنمعـؾم
ػذاماظقظدمدققطمعـمذلغفموعـمضدرهمبنيمأصقوبفموسشرلتفم .م
ترك ماظقاظد موظده مبني ماظقحقش مؼب ماظغوبي مورجع مإظب مبقؿف موػق مؼظـ مأغف مدبؾصم
غفوئقوم عـمػذاماظقظد،مظؽـمإحدىماظؾؾقءاتماٌقجداتمؼبماظغوبيمرقمضؾؾفومشلذاماظطػؾم
اظصغرلموأرجعؿفمإظبمخقؿيمأبقف،ماظذيمأسودمرعقفمعرةمأخرى،مصلسودتماظؾؾقءةماظقظدم
ثوغقي،موظؽـماألبمطررمصعؾؿفمظؾؿرةماظـوظـيموملمضبـمسؾكموظدهمسـدعومأسودتفماظؾؾقءة .م
سـدعوماخؿػًماظؾؾقءةمبوظطػؾمودطمأبـوئفوموربؿفمإظبمأنمطدلمواذؿدمسقده .م
دـقاتمعـمبعدمعرمعـمتؾؽماظطرؼؼمبعضماألسرابمصقجدوام"غبدان"مػوئؿومودطم
اظقحقش مؼلطؾ معو متلطول موؼػعؾ معو متػعؾ ،صؼرروا مأن مؼذػؾقا مإظب ماألب موأن مؼعوتؾقهم
وؼـصققهمظعؾفمؼرقميولمابـف ،بوظػعؾمتقصؾقامإظبمذظؽموادؿطوسقامأنمؼؼـعقاماألبم
ا ظؼودلمخصقصوموأنماظطػؾمأبدىمبعضماظعالعوتماًورضيمظؾعودة،موعـمبقـفوممتؽـفم
عـماظعقشمودطماظقحقشمدونمأنمميلفمذر،موضدمتلطدم"غبدان"مأغفمعـماظصوينيم
بعدمسقدتف ،حقٌمأصؾحمؼشػلماٌرضك،موؼذلعماألوجوعمواألدؼوممعـمأجلودماظـوس،م
وؼؼولمأنمضدلهميدماآلنمعؼصدماٌرضكمعـمطؾمأسبوءماظقرـ.
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دقديذحمؿدذبؾحؿرقشذ"ؿولذاؾبؼرةذ" :ذ
ربؿد مبؾقؿرؼش مػق موظل معـ مضؾقؾي مبين محؾقى ،ماظؼؾقؾي ماظيت مطوغً ممتؿد معـم
عـطؼيمدؾدومإظبمبينمدـقس،موطونمظدؼفمبؼرةمعؿعؾؼمبفومطـرلا،موػذهماألخرلةمطوغًم
شلومسودةمأغفومترسكموتلطؾمعـمحشقشماآلخرؼـ .م
وؼب مؼقم معـ ماألؼوم مضوم مبعض مأػوظل ماظؼؾقؾي مبذبح ماظؾؼرة مورفقفو ،موػذا مضصدم
اظؿكؾصمعـمعؿوسؾفو،مورشؿماٌدةماظزعـقيماظطقؼؾيماظيتمادؿغرضًمصقفومسؿؾقيماظطفلم
إالمأغفومملمتطف .م
وٌومسؾؿمدقديمربؿدمبؾقؿرؼشمرؾىمعـمبينمحؾقىموبغضىمبلنمضبضروامظفم
بؼرتف،مصلحضروامظفماظؼطعمؼبمجؾدماظؾؼرة،مصصرخماظقظل:م"اغفضلمؼوبؼرة"،موغفضًم
اظؾؼرةموبدأتمبوٌشل،مثؿمظعـمدقديمربؿدمبؾقؿرؼشمبينمحؾقىمسؾكمصعؾؿفؿ .م
وعـمتورؼخمذظؽماظققمموأػؾماظؼؾقؾيمؼعوغقنماىقع،مأؼـمطوغقامالؼفـمونممبلطؾمأوم
عشربمسؾكمعقائدػؿ،مصؽوغًمتلتلمرققرمعـماظلؿوءموتلخذمعومسؾقفو،موػذهماظطققرم
تدسكم"اظزسطقط"pigeon ramierممم م
وسـدمضؿؾفومتؿعػـموطبرجماظدودمعـفومبؽـرةموتؽقنمشرلمصوييمظألطؾ،مصؿوتقامعـم
اىقع .م
وسؾقفمملمؼؾؼمشلؿمدقىماشلربمعـماٌـطؼي،موىلوامإظبماٌغرب،موبؼلمػذاماٌـؾم
سدلةمسؾقفؿم":خالػؿمطزسطقطمبينمحؾقى" .م
عالحظي م:ػـوك مضصي مذؾقفي مبوظيت مضؿـو مبلردػو مواٌؿعؾؼي مبلقدي مأغبد مبـم
ؼقدػمواظؼط،مواظيتمضدعقػومظفمسؾكمذؽؾمربؿرم،0781موغػسماظؼصيمععمدقديم
ضبلمظعقداظلمواظؽؾشممبـطؼيماظؼؾوئؾ .م
قـاقرذعـدذبينذدـوسذ:ذذ ذ
ؼدوممػذاماإلحؿػولمعومبنيمأربعيمودؾعيمأؼوم،موطوغًمػذهماإلحؿػوالتمتـقصرمعوم
بنيمعغـقيموتؾؿلونموعومجوورػؿو،موأصؾمػذهماإلحؿػوالتمعصر ،أؼـمطونمأضؾورفوم
ضبؿػؾقنمبفموؼلؿكمبـم"اظـرلوز" .م
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وخاللمسؿؾقيماظؿقضرلمألؼومماإلحؿػول،مأػؾمضؾقؾيمبينمدـقسمالمؼلطؾقنمدقىم
األشذؼيماظغرلمعطفقيم(وػذامالؼؽقنمإالمسـدمبعضماظعوئالت  .م
مضؾؾ مؼـوؼر ماظرجول مؼؾؿؼقن مؼب ماألدقاق مظشراء ماٌقاد ماظضرورؼي مظؾؿـودؾي ،مطؿوم
ؼؿقجفقنمإظبماٌ طوحـمىؾىماظلؿقد،موٌدةمػبليمأؼومماظـلوءمبدورػـمؼؼؿـمبؿفؿقعم
وتؼطقعماًشى،ماظذيمضبؿؾـفمسؾكمأطؿوصفـمعـماظدلاري .م
عـذمصؾوحماظققمماألولمعـمؼـوؼرمؼذػىماألرػولمواظـلوءمإظبماظغوبي،موصبؾؾقنمععفؿم
غؾوتوتمخضراءمأذفورماظزؼؿقنمواظرعون...مإخل،مثؿمؼرعقنمػذهماألخرلةمسؾكمادطحم
اٌـوزل موػذا مظذلطفو مظؿفػ ،مصوظلقؼون ماًضراء مشلو متلثرل محلـ مسؾك مدرل ماظلـيم
اىدؼدة ،ماظؿقلقف متؽقن مخضراء مؼوغعي معـ مػذه ماظلقق ،مؽؿت مؼرعل ماألسشوبم
واظـؾوتوت ماظيت متؿؿقز مبوٌرارة موػذا مدائؿو مسؾك مأدطح ماٌـوزل ،متػودؼو مظلـي مجدؼدةم
عرة،موػذهماألسشوبمتؿؿـؾمؼبماظعرسورم،Tuyaماظدرؼوس،Tahsiaماظؽروشم Cheh vert
….ممإخل .م
موظؽـ محورضي Brulanteمؼؿفـى مأػوظل مبين مدـقس مؼب معلؿفؾ ماظلـي مأو مأؼومم
اإلحؿػوالت ماألشذؼي ماٌؿؾؾي م(اظؿقابؾ)،طؿو مصبؾى ماألرػول مأؼضو معـ ماىؾول محزمم
صغرلةمعـمغؾوتماظؾػيم()7-5محزممصبىمأنمؼؽقنماظعددمزوجل،موعـمبنيمػذهمايزمم
حزعنيمعـفومتؽقنمجوصي،مطؿومصبؿعقنمضؾقالمعـماظذلبيمايؿراء .م
وثالثيمأحفورمطؾرلةمتمخذمعـمعؽونمععني،موضبؿؾقنمطؾمػذامإظبمبققتفؿ،مأؼـم
تؼقمماظـلوءمبؿغقرل أومودؼدمبـوءماٌطؾخ،موػذامبؿقطقؿماظؾـوءماظؼدؼؿمبوظػلسموترصعم
األحفورماظـؾـيماظؼدمييماظيتمطوغًممبـوبيمدسوعيمظؾؼدر،موتعقؼضفومبوألحفورماىدؼدةم
اظيتمجؾؾفوماألرػول،محبقٌمتؼقممبؿؾؾقؾماظذلبيمايؿراءمبوٌوءموتعفقـفوموتؾقؿمبفوم
ايفورةمظؾؿطؾخماىدؼد،موتدسفمصبػمإظبمدوسيمهضرلمأولموجؾيمأطؾمؼبمأعلقيم
ؼـوؼر موتشعؾماظـورمبويوصي ماجملؾقبيمعـماىؾولمبقـؿوماظرجولمؼصطودونماألراغى،م
وبعضماظطققرمعـؾمايفؾم perdrixماظيتمتمطؾمؼبمغفورماظققمماألولمعـمؼـوؼر،مطؿوم
ؼؼقعقن مبذبح مسـزة مأعو ماظعشوء ماظذي مؼؽقن مهضرله مبلطؾي ماظدلبقذي م(طلؽس)م
بويؾقى .م
وحلى ماسؿؼوداتفؿ ،مأن ماظذي مؼلطؾ متوراس مؼب مؼـوؼر مؼؽقن ماظرآس ،مأي ماظؼوئدم
واظرئقس .م

5مؼؿقضػمسؾكماٌلؿقىماٌعقشلم .م
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أدطورةذدقديذبوزقدذ :ذ
ذذؼـؿؿلمدقديمبقزؼدمإظبمضؾقؾيم"سزؼز" اٌشفقرةمجدامؼبمعـطؼيمجؾؾم"اظؾقضور"
(توضـلي ،ماظؿقذلي) ،موتعؿؿد مػذه ماظؼؾقؾي مؼب مسقشفو مسؾك ماظػالحي مواظزراسي ،مأدرةم
دقدي مبقزؼد متـؿؿل مبدورػو مإظب مسوئؾي معؿدؼـي ،محقٌ مإن ماألب مطون مرجال مصويوم
ؼدسكمبـم"دقديمبؾعقؼدات" م(دصـمؼبمشوبيمتوضـلي) .م
متؿؾؿذ مدقدي مبقزؼد مسؾك مؼد مطؾ معـ م"دقدي مبؾعقؼدات" "دقدي مسؾد ماظعزؼزم
بقصورس"،موسـدعومطونمؼدرسمسـدمػذاماألخرلمورأمؼبمأحدماٌراتمسؾكمزبوظػيمأواعرم
دقدهمؼبمشقوبف،مورؾىمعـماظؾـوءمأنمؼغرلمررؼؼيمبـوءمصقععيماٌلفد،محؿكمتصؾحم
أطـرمعالءعيمالووهماظؽعؾيمايؼقؼل،مسـدعومرجعمدقديمسؾدماظعزؼزمعـمدػرهمووجدم
اظشؽؾماىدؼدمظؾؾـوء،مشضىمشضؾومذدؼدا،موتقسدمتؾؿقذهمبوظطردمإنمملمؼلتفمبدلػونم
ؼـؼدمبفمغػلفمعـمػذهماظقرري .م
تضرعمدقديمبقزؼدمإظبماهلل،موبعدموضًمضصرلمعـماظؿعؾدمواظصالة،مزفرتمأعومم
اىؿقعماظؽعؾيمؼبماٌـطؼيماظيتمرؾىمدقديمبقزؼدمبـوءماٌلفدمصقفو .م
وؼبمأحدماٌراتمرصضم"دقديمبقزؼد" إسطوءماىقشماظذلطلماٌموغيماظيتمرؾؾفوم
عـفموردعفومهًمجلقرمتوضـليمسـدعومأرادمأخذػومبوظؼقةمواظلطقم(ؼؼولمأنماٌؽونم
اٌزسقممؼقجدمهًمأغؼوضفمبؼوؼومإغلوغقيموأدؾقيمطـرلة) .م
دقديمبقزؼدمعوتمعـمضرونمشوبرة،مإالمأغفمععمذظؽمالمؼزالمؼزورماٌـطؼيماظيتم
أعضكمصقفومحقوتف،موظؽـفمؼػضؾمأنمؼلخذمػقؽيمأددمسـدعومؼعقدمإظبمايقوة .م

أدطورةذدقديذعبدذاهللذبوجؾقداتذ :ذ
دقديمسؾدماهللمبقجؾقداتمجوءمعـمعـطؼيم"اظلوضقيمايؿراء"مرصؼيمأخقتفماظلؾع،م
ومترطزمرصؼيمسوئؾؿفمؼبمخؾقٍمضوبسموبوظضؾطمؼبمعـؿصػماظطرؼؼمبنيمضوبسموررابؾس،م
ؼبمصغرهمطونمطـرلماظؾفقمودقهماألخالق،مصؼدمسرفمسـفمأغفمطونمؼلرقموؼلطقمؼبم
األدقاقمواألعوطـماظعوعي،مصؾؿومسؾؿم"أخقتفمبوألعرمشضؾقامعـفمورردوه"ماظبمعـطؼيمجدم
 6بؾعقؼداتم:مدؾىماظؿلؿقيمؼعقدماظبمذؽؾماظضرؼحماٌدصقنمصقفمدقديمبؾعقؼداتم،واظذيمطونمععطكمبعددمػوئؾم
عـماظعقدان.
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عؿقحشيموبدائقيمتدسكم"دقديمتقري"مسوشمسؾدماهلل مؼب مػذهماظصقراءمٌدةمرقؼؾيم
الرصقؼمظفمشرل .م
اظقحقشمومايققاغوتممبكؿؾػمأغقاسفو،مطوغً مهـمسؾقفمو متعوعؾف مبويلـكم
حؿك مأغف مسـدعو مصؼد معبقع معالبلف مأخذه ماظـعوم مسؾك مسوتؼف مو مأعر مبؿدصؽؿف مظقالم
بلجـقؿف،مطؿومأنمشزاظيمأصؾقًمترضعفمعـمصدرػو .م
ػذا ماظؿعوعؾ ماٌلؿؿر معع مايققاغوت مجعؾف مؼؿؾـك ماظؽـرل معـ متصرصوتفو ماظطؾقعقيم
طوىريماظلرؼعموماظؼػزماظعوظل،مطؿومأغفمبدأمؼؿغرلمعظفرهماًورجل،محقٌمزفرتم
هًمبطقفمجؾدتنيمتشؾفمإبطماظطققر،مومشلذاماظلؾىمأصؾحمؼلؿكمبـم"مدقديمسؾدم
اهللمبقجؾقداتم" .م
ؼبمأحدماالؼوممعرمبعضماظرجولمعـماٌـطؼي،مصقجدوامدقديمبقجؾقداتمسؾكمتؾؽم
اشلقؽي،مصلظؾلقهمثقوبو،مومأدرطقامأغفمعـماٌكؿورؼـمو معـمأوظقوءماهلل،مصلخذوهمععفؿم
وزوجقهمبقصػقيمتدسكم"عدلوطي"ماظيتمأنؾًمظفمابـومأزلوهم"اظلوؼح"موماظذيمؼعؿدلم
جد مضؾقؾي م"اىؾقدات" ماٌؿقاجدة مؼب مدفقب م"اىػورة" مو مجؾؾ م"ظؾققض" ،مطؿو مأنم
ضؾوئؾم"اظربوؼعقي"م Rebaîyaماٌؿقاجدةمبنيمتقغسمو ماىزائر،ماظؾعض معـفو متقجدمبـم
"اظؿقذلي"متـقدرمطذظؽمعـمغػسماألصؾ .م
ضدلماظقظل مععروفمبلغف معصقدةمظؽؾمطذاب،مصؿومإنمضبؾػمبوظؾورؾمدبرج معـفم
ذعؾيمغورؼيمصقضفمدبقػماظؽوذب .م

أدطورةذدقديذعقدىذؿولذاحلدبة :ذ
ادلصدرم:م،Revue africaineم،N°57م،1913مP07.

مػـوك معـ مؼؼقل مإغف مدقدي مسؾد ماظرغبون ماظـعوظيب،و مآخرون مؼؼقظقن مإغف مابـم
دقديمسؾدماظرغبونمعقلماظصقرم(شرلماألول،مذبفقلماألصؾ) .م
ومػىمدقديمسقلكمغػلفمظؾققوةماظصقصقي،مصؼدمطونمميرمظقؾفمومغفورهمؼبماىؾولم
و ماظصقوري ،مو مؼؾؾس ماًشـ معـ مايؾػي،و ممل مؼؽـ مظف معمغس مو مال مرصقؼ مدقىم
ايققاغوتماٌؿقحشيمطوظـلقرموماظصؼقرماٌعششيمسؾكمضؿؿماىؾؾمبشؿولمجؾولمزارزم
اظشرضلم Zarez Charguiمؼبمجزءمعـماظقدطماظذيمؼلؿكمحوظقومضرلبيم Kerabaمومصقؿوم
أصؾح مؼؾفل مإظب ماىؾول مسـد مأوالد مغوؼؾ مظقؿزوج معـ مابـي معرابط مٌـطؼي متدسك مزسزعم
 .Zazaم
ومطونممثرةمػذاماظزواجمابـنيمػؿو:مدقديمععؿرماظذيمتقجدمضؾؿفمظقسمبعقدامسـم
اظشؾػ،مومدقديمسؿقرمأبمىزءمعـمغػسماإلدؿمظؼؾقؾيمأوالدمدقديمسقلكميدب .م
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عـ مبني معو مجوء مسـ مدقدي مسؿرو ،مأغف مؼب مؼقم مطلرت مأحد مضدعقف مأثـوء ماظصقدم
مبـطؼي م Zarezم Charguiمو مؼب متؾؽ مايوظي مغودى مسؾك مأخقف مدقدي مرابح مروظؾو معـفم
اظـفدةماظذيمضدممإظقفمبلرسيماظدلق،مومأجدلمطلرهمؼبميظوت،مووضػمسؾكمضدعقف .م
أعو مدالظؿف م"رواجبقي" مطوغً مشلؿ مطراعي ماظؿشػع مسـد ماهلل مىؾى ماٌطر مسـدم
ايوجي ،مأعو م"اظطزاػرؼي" مصؽون معـ ماخؿصوصفؿ مطؿوبي مايفؾي مظؾشػوء معـ معرضم
اظؽؾىموماظؽقظرلا ..م
أعومععفزةمدقديمسقلكماظقحقدةماظيتمسرفمبفومػلمتؾؽماظيتمطوغًمبعدمعقتف .م
ظؼد مسؿر مدقدي مسقلك مرقؼال ،مو مضد مطون مضبس مبؼرب مأجؾف ،مصـودى مخداعفم
وأعرػؿ مبقضع مجلده مصقق مبغؾي مسـد مزصرتف ماًرلة ،محل مؼؿؿ مدصـف مؼب ماٌؽون ماظذيم
تؿقضػمصقفماظدابيمغفوئقومسـماظلرل،مومطونمظفمذظؽمشرلمأنمبعضمعـمعرؼدؼفمذػفؿم
عومرأوامعـمحولمعقالػؿ،مصفؿقامإلغزاظفمعـمسؾكماظدابي،مومطؾؿومأرادوامصعؾمذظؽمإالم
والذتماظدابيمبوظػرارمسبقماظشؿول،مأؼـمطونمتقضػفومسؾكمػضؾيمععروصيمحوظقومبودؿم
دقدي مسقلك ،مو مؼب مغػس ماظقضً مطون مػـوك محػرة مضوئؿي مإظب مجوغى متؾؽ مايػرةم
اجملفقظي،مومضقؾمإغفومطوغًمعـمحػرمدقديمسقلكمغػلف،مومضقؾمإغفمطونمؼدركم
عقسدمعقتفمصقضرمعومطونمصبىمهضرلهمظذظؽ .م

أدطورةذؼبقؾةذاؾدحاري :ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:موالؼيماألشقاط .م
ادلصدر:محلىماٌعؾقعوتمعومبنيم0834موم0844مظمبم .J-Letheilleuxم
عؿفووزؼـمبدون مترددماظؼرون ماٌوضقي،مترجعمأصقلماظؼؾقؾيمإظبمسصقرمدققؼي،م
أؼـمسوشمعقدكمؼبمبالطمصراسـيمعصر،مبعدمأنمأغؼذتفمابـيماٌؾؽمعـمعقوهماظـقؾمؼمطدم
سؾؿوء ماظلقوري مبؿقضققوت مشرل معقثقضي مأن مضوئد معصر مؼلؿك م(صرسقن مبـ مععوصؿ)م
وزوجؿف م(جوزؼي مبـً معزاحؿ) .مسوذً مأشؾى ماظؼؾقؾي مبدظؿو ماظـقؾ ممبؽون مؼدسكم
"طقلؽقالن"،مأؼـمبؼقًمعؼقؿيمػبلومومأربعنيمدـيمبعدماشلفرة.
طونمزسؿوءماظؼؾقؾيمعؿقوظػنيمغقسومعومبوظزواجمعـمسوئؾيمصرسقن،موممتؿعقاممبقزةم
اظؿلثرل ماظؽؾرل مؼب مبالط ماألعراء ،مو مضد مطون مظؾلقر مو ماظػـ ماإلالػل مو ماظعؾقم ماًػقيم
واظشعقذة معؽوغي معرعقضي محبقٌ ممل مؼؽـ مطبػك مسؾقفؿ معـفو مذلء ،مو مشلذا مصغـم
اظعوئالت ماظؼقؼــي مبوظؼــقة ماظيت مػل مظؽؾور مػذا ماظعومل ،مطوغً ماذؿفرت مو مأصؾقًم
رػقؾيمبوظؼقةماًػقيماٌفقلةمؼبمسؾقعفؿ،مؼبمؼقممعـماألؼوممالمغدريمأليمدؾىمورأم
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أحدماظلقورىمومادؿعؿؾمضقتفماًػقيمسؾكمصرسقنمغػلف،مدقرماٌؾؽمصعال،مظؽـمردةم
صعؾماٌصرؼنيمطوغًمجدمسـقػيممموماجدلمطؾمضؾقؾيماظلقورىمسؾكماشلرب،مصفوءتم
تؾقٌمسـمعؾفلمسـدماظؾقؾقني،مأسداءمعصرماظذؼـمايؼقامأضرارامطؾرلةمأحقوغومؼبمدظؿوم
اظـقؾ .م
مبـطؼي ماىؾػي مبقادي مبلطوعل ماظعوظل ،مؼب مودط ماٌرتػعوت ماىؾؾقي مىؾؾم
اظلقورىمؼظفرمظـومعؼوممدقديمبوؼزؼدماظؾلطوعل،مؼؽقنمدقديمبوؼزؼدمضدماضوعقامضؾالم
سؾكماٌرتػعوتماٌشفرة،مػذاماظرجؾمبوؼزؼدمضدمدؽـمطذظؽمبؼرؼيماظؼصرمومػلمتؽؿؾم
بربريمصغرلمالمؼزالمبعضفومزوػرامبوظقتدماظذيمؼػصؾفموادمبلطوعيمسـمربقةماخرىم
واظيتمؼؿقاجدمبفومحوظقومضؾيمدلماظطقىمبـمبؾقط،مطونمدقديمبوؼزؼدمؼذػىمظؾصالةم
عـػردامبـم"طـقدة" .م
وصؾمؼبمؼقممعـماألؼوممدقدمربؿدمبـمصوحلمإظبموغقـيماظيتمملمتؽـمهؿؾمإالمعؽوغوم
ربصقرا ،مصقجد ماظلؽون ماألصؾقني مذبؿؿعني مؼب ماٌؽون معـ ماجؾ ماظـػوش ممبصوحلم
عشذلطي،معـؾماٌرابطمأعوعفؿمومدؾؿمحبرارة،مطرجؾمواثؼمعـمغػلفمثؿمبداماظصراخم
سوظقو:م"ؼومدؽونمزغقـيمبقعقامظلمأراضقؽؿمومطؾمعـوزظؽؿ،مدلدصعمظؽؿمعوئيمدقداءمععم
سفقشلو" .م
بوٌؼوبؾمملمؼؽـمععمػذاماظزائرماىدؼدمأيمعوذقيمأومضطقعمأومخدممظؽـماظـقوبم
اظرثيماظيتمطونمؼرتدؼفومتدلمبشؽؾمواضحمسؾكمأنمػذاماظعرضماٌزسقممملمؼؽـمإالم
عزحي مدكر معـفو مأسضوء ماىؿوسي معـ مأصغرػؿ مإظب مأطدلػؿ مو ماخذوا مؼب ماٌزاجـ مملم
ؼـػعؾمدقديمربؿدمومطررمسرضفمجبدؼيمتوعيمومطونمشلدوئفمومػقؽؿفماٌقضرة،مرشؿم
سالعوت ماظػؼر مأثر مؼب مأسضوء ماىؿوسي مرشؿو مسـفؿ محؿك ممل مؼؿفرأ مأحد مسؾك مإدوءةم
ععوعؾؿفم:م"ظقـؿظرغلماىؿقعمػـومومظقؿؾعينمواحدمعـؽؿمصؼطمظؽلمؼلخذماظـؿـماظذيم
سرضؿف" ،مغظر ماظرجول مبعضفؿ مإظب مبعض مبطرف ماظعني مو مػزوا مأطؿوصفؿ ،مظؽـمتؼدمم
أحدػؿمابؿعدماٌرابطمعؿؾقسومبفذاماظرجؾمحؿكموصؾمإظبماٌؽونماظذيماصؾحمضبؿؾمادؿم
"اظؾؼورؼي" ،مو متقضػو مطون مدقدي مربؿد مدائؿو مجودا مو مظؽرعف مادؿدسك معراصؼف موضؿفم
إظقف:م"أشؾؼمسقـؽمومالمتػؿقفؿومإالمبلعرمعين"،مثؿمبدأمؼعدمبلسؾكمصقت:مواحد،م
اثـون،مثالثي..محؿكمتلعني .م
زلعماآلخرمحرطيموطءمعشقذيمومشرؼؾي،ماحؿورمومملمؼلؿطعماٌؼووعيمومصؿحمسقـفم
ضؾقال،مصرأىمضطقعو معـ ماظؾؼر ماألدقدمؼؿؿوبع مبفدوء متػوجلمومغلل ماألعرماظذيمتؾؼوهم
وصؿحمسقـقفمجقدامطونمصزسفمعـماظؼطقعماوفًمسبقهمذبؿقسيمعـمػذاماظؼطقعمصفلةم
اخؿػكمػذاماظؼطقعمؼبماألرضمٌـشػيمصلؼطمسؾكمرجؾلماٌرابطمروظؾومعـفماظعػقمظشؽف،م
ملمؼػعؾمدقديمربؿدمذقؽومشرلمظقعفمبشدةمظعصقوغفماألواعرم:م"ٌعوضؾؿؽ،مظـمتلخذوام
دقىمتلعمومتلعنيمبؼرةمدقداء" .م
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ؼب مدوحي ماظؼرؼي ،مسـدعو مزفرت ماظؾؼرات ماظلقداء ماظلؿقـي مطؾ ماظـوس ماصقؾقام
بوظذػقال مو مبعد مذظؽ مضول ماحدػؿ م :م"ؼو مدقدي ،مأغً مبوظؿلطقد معرابط مطؾرل مظؽـم
ايؼقؼيمضؾقظـوماإلتػوقمملمؼؽـمإالمعزحيمالأطـر"..مبوظرشؿمعـمػذامصننماظطؾؾيماظذؼـم
متً مادؿشورتفؿ مو ماٌشوؼخ ماألجالء مأسطقا مايؼ مظؾؿشذلي مضدعً مظف مطؿوبي مو مسؼدم
صققح،مآخرونمأرادواماإلجؿفوجمبوغفمتـؼصمبؼرةمومطؾماظعفقلمشضىمدقديمربؿدم
ومأغزلمسؾكماظؼرؼيمومبوءمداممثالثيماذفرمطؾماظؾدارغيموماٌالكماظؼدعوءمعوتقامأومػربقام
ومشلذامضولمبدراغيمتقلؿلقؾًمبؽقغفؿمعـمدالظيمزغقـيمأعومدقديمربؿدمصؼدموجدم
غػلفموحقدامؼبمودطمأربعنيمعلؽـومعففقرا .م
عرمدقديمربولمبـمسوبدمدوفماوالدماظشوؼىمعـمػـومععمعبوظف،مذػىمظقفدم
اٌرابطمومؼطؾىمعـفمإرجوعماظصقيمالبـؿفمعؼـقيم(اظصؿوءماظعؿقوء ماظؼرسوء)،مردمسؾقفم
دقدي مربؿد مضوئال":ظلً مرؾقؾو ،ماهلل موحده مضودر مسؾك مذػوء مزبؾقضوتف ماٌرؼضي"،م
ورشؿمإصرارماألبماٌلؽنيمووسدهمإالمأغفماضطرمظؾرحقؾمدونمانمؼؿقؼؼمرؾؾف،مومظؽـم
عومإنمعشكمبعضماظؽقؾقعذلاتمحؿكمذػقًماظؾـًمبلرسيمومأصؾقًمذاتمعبولم
خوصمبعدمذظؽمرجعماألبمإظبماظؼوصؾي،مومتؼدممعـمجدؼدمأعومماٌرابطمومأسطوهمابـؿفم
اٌعوصوةمبصقيمخودعيمومسؾدامأدقدمومطـرلامعـماىؿول .م
ضدم مأغوس مظإلضوعي مبوٌـوزل ماظػورشي ماحملقطي مبلقدي مربؿد مبـ مصوحل مطون معـم
بقـفؿمدقديمؼقبماظذيمملمغؽـمغعرفمسـفمدقىماغفمضدممعـماظلوضقيمايؿراء .م
طؾ ماظـوس مطوغقا معؿػؼني مسؾك مأن مدقدي مربؿد مبـ مصوحل مطون مذرؼػو ،مؼعؿؼدم
اظؾعضماغفماألخماألصغرمظلقديمبقزؼد .م
و محؾً مدـي ماىػوف معؿؾقسي مبوجملوسي مصفوءه ماظلؽون مؼرجقغــف مأن مؼلؿعؿؾم
برطؿف مإلغؼوذ ماظلؽون ،مصرطى مصردف ماظؽؿقً مو مشودر معلرسو ،مأثـوء مذظؽ مذؼؾم
اظدلغــقس ،مسصـــره مإظب مأن مدؼطً مبعض ماظؼطرات معـ ماٌوء ،مصلخذ ماٌطر مؼؿفورؾم
حوالمحؿكمأغفمػقمغػلفماضطرمإظبمرؾىماظؾفقءمإظبمأضربمخقؿي،مػـومرؾىمعـماظـوسم
ان مال مؼذػؾقا مظرؤؼي محؼقشلؿ مضؾؾ مدؾعي مأؼوم مطوعؾي ،مأراد مسؿرو مبـ مضبل معـ ماوالدم
علعقدماظذػوبمؼبماظققمماظلودسمصقجدمأنماظشعرلموماظؼؿحمضدممنومجقدامظؽـمػـوكم
حؾقبماومدـوبؾ،مسؾكمسؽسمأوظؽؽماظذؼـمطونمظدؼفؿمصدلماإلغؿظورمظؾققمماظلوبع،م
صؽونمشلؿمحظماظـظرمإظبمحؼقشلؿمعؾقؽيمبوحملوصقؾمتلدمحوجؿفؿمرقالماظلـي .م
جوء مظإلضوعي مبزاضر مؼب مخقؿي معـ ماًقؿ ماٌؼوعي مظألجوغى مو مطوغً مخقؿ ماظشرصوءم
خؾػ مدالظي مدقدي مإدرؼس ماٌغربقي ،مدقدي مزؼد مبـ مأغبد مبـ معـصقر ،مدؾطونم
اظلقورىمطونمإذنمراذدامبـمعرذد،مطونمػقمغػلفمعـمػذهماظلالظيموظؼدمادؿضوفم
زوارامسرصفؿمعـمضؾؾمسـدعومطونمحوطؿمرـفي،متقردتمبقـفؿمأواصرماظصداضيمؼبمصذلةم
وجقزة مو متزوج مدقدي مزؼد مبويؿرة ،مإحدى مبـوت ماظلؾطون مراذد مبعد مذظؽ متزوجم
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دقديمزؼدمعـمصورؿيمبـًماغبدماشلالظلمظؽـمزواجفماألولموحدهماطـرمععماظلقورىم
جوسالمعـفمبلرسيمسدوامظؽؾمأسداءمدالظؿف .م
عـ مأول مزواج مظلقدي مزؼد مأنى مأربعي مذطقر :مػؾول ،مجقالظل ،مبؾفودي ،مبـم
داود،مطونمؼؼطـمععفؿمبضقاحلمحودلماظعقد،مػبسمطقؾقعذلاتمذرقماٌـطؼيمأؼـم
تؽقغًمصقؿومبعدمدارماظشققخمطونمؼبماتصولمدائؿمععمأوالدمرغبونمؼبماظشؿول .م
سـدعو متقؼبمدقدي مزؼدمأصؾحمابـفماظؾؽرمػؾول معلموالمسـماظعوئؾيمربووال معرارام
تقرقد ماظعالضوت مو متفدئي ماألوضوع مبني مضؾقؾؿف مو مضؾقؾي ماوالد مرغبون ،مضرر مؼب مأحدم
األؼومماظؾقٌمسـمرئقلفؿماٌلؿكم"بقدؾعميك"،مؼبماظؾداؼيمادؿؼؾؾفمحبرارةمبعدمػذام
بؼؾقؾمشودرمإخقةمػؾولمإظبمغوحقيماظصقراءمظؾؾقٌمسـماظرسلماشؿـؿمدؾطونمرغبونم
اظػرصيمظققؿفزمػؾولمومضولمظفم:م"أحضروامظلمػـومدؿنيمغوضيمبقضوءمأومدلضؿؾؽ"،م
أردؾمػؾولمبرضقيمإظبمإخقتفمؼشرحمشلؿماظقضعقي .م
أدوبقعمبعدمذظؽ،موصؾًماظردوظيمربؿؾيمبؾضعيمشراعوتمعـماٌؾحمومدؽقـومحودام
جدامؼبمخرجمصورس،مصفؿمػؾولماظردوظي،مضؿؾماظلؾطونم"بقدؾعميك"مومػربمإظبم
اظصقراء .م
ؼؿقاجدمأوالدمزؼدمحوظقومؼبمعؽونمبوظصقراء،مؼقجدمعـفؿمؼبماظؼؾقعيمعـؼلؿنيمإظبم
صرضؿنيم:مأوالدمسقشيمؼؼقظقنمإغفؿمعـقدرونمعـماظـعوعل .م
سرفمسـمأبلمبؽرمبـمزؼدمدؾقطفماٌلؿؼقؿمصؾوظػرضيماظيتمتـقدرمعـفمتقجدمػـوكم
سودة مممقزة :مضؾؾ ماظزواج ماظرجؾ ماظذي مدقؿزوج مؼدصع مظعوئؾي مزوجؿف معفرا مضؾقالم
وربدودامؼصؾمإظب مرؼول مؼب مبعضماألحقون،مأعو مبوظـلؾيمألمماظزوجي مصؿعطل مابـؿفوم
عؾؾغومصغرلامضؾؾمعغودرتفوماظؾقًماظعوئؾل،مػذهماظعودةمتضؿـمطؿومؼؼولماحذلاعومأطدلم
ظؾؿراة،مإلنمأوالدمػؾولمػؿمدونمذؽماظذؼـمطونمشلؿماظدورماٌفؿم"ايصونماظلقػم
واظؽرؼؼ،مضدممسؾكماظرطوب،مسنيمسؾكمأوالدماظؽؾى،مؼدمسؾكماٌؾقكمومغعقشيمسـدم
اظؾدو" م

أدطورةذخريذوذاؾؽافذخلضرذوذدقديذحمؿدذؿولذاؾؽافذاألخضر :ذ
ادلصدر:م ،Revue africaineم،N°57م .1913م
عـمأػؿمجؾولم chain on Taheriمتؼعمؼبمعؼطعيماىزائرماظعوصؿيمؼبمحدودماظؿؾم
واإلدؿؾس،م وماظؽوفمًضرمضبؿؾمؼبماىـقبماظغربلمظؽقرغقشيمطؾرلةمعػؿقحيمسؾكم
اظطؾقعي،محبقٌمػذهماظؽقرغقشيمطوغًممبـوبيمعؾفلمظإلغلونماظؾدائلميدماآلنمبؼقًم
ذبفقظي ،ماظصكرة مهؿؾ محقشلو مسالعوت مدقداء مبشؽؾ مسؿقدي مو مطؾرل ،مو ماظيتم
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تشؽؾً مبلؾى مدققل ماألعطور ماظيت مطوغً متؿفورؾ مو متؿفؿع مؼب ماألجزاء ماظصغرلةم
اٌؽلرةمومتعؿؾمسؾكمتلطلدمايدؼدمجوسؾيمػذهماظصكقرمتلخذمتؾؽماألظقانموماألذؽولم
اٌؿقزة .م
ظؽـ مسـد ماألػوظل ماظؼضقي مأطـر متعؼقدا معـ مػذا ماظؿػلرل ماٌـوخل ،مصؾوظـلؾي مشلؿم
اظـؼوطماظلقداءمػلمسؾورةمسـمأجلوممعؿققظيمىقشمعـماىـقدماٌؾعقغنيمعـذمزعـم
بعقد،مطونمػذاماىقشمًرلةماظيتمطوغًمتلؽـماظؽوفمًضر،وماظيتماسؾـًمسداءػوم
ظؾعرب معـذ مدخقشلؿ مإظب مإصرؼؼقو ،مو مغظؿً معؼووعي مطؾرلة مظؾؿصدي مظؾدخقل ماظعربلم
اإلدالعلمإظبماظؾالدماظيتمطوغًمهؽؿمصقفو .م
و مأغشلت مخرلة مضرؼي مأدػؾ ماظؽوف مًضر معـ ماظـوحقي ماظشؿوظقي،و ماظيت مبؼقًم
بعضمآثورػومإظبمؼقعـومواظيتمتدسكمبؼصرمخرلةم(أيمضرؼيمخرلة)،مومظؽـمتشقهمدقديم
سؾد ماهلل :مأحد مضودة ماظعرب ،مصؼوعً مبدػـ مطؾ ماظؽوف مًضر مبوظؾقن ماألغبر ،مأؼـم
زــمأنمػــوكمضـقةمطؾرلةمعـماظدلبرمؼبمعقاجفؿف،مومظؽـمسـدعومحؼؼمؼبماألعرمتقؼـم
أغفمأخطلمؼبمتؼدؼره،مومسرفمأغفومحقؾيمعـمخرلة،مومصرخمضوئال:مذظقؿقين مؼوظؽوفم
ًضر،ماهللمؼذلمدؽوغؽمسؾكمرقلماظدػر .م
ومعـذمذظؽماظققممخورتمضقةمخرلةمومجقشفو،ومعؼووعيماظدلبرمتؿؼفؼرمؼبمعـطؼيم
تقفريمومهؾمربؾفوماظؼقاتماظعربقي .م
ذؾقفي مبلدطقرة ماظؽوػـي معو مؼقضح مأن ماظدلبرؼي مأصؾقً متعرف مطـرلا مبوظزسوعيم
واٌؼووعي،مضدممدقديمربؿدمعـماٌغربمؼبماظؼرنماظلوبعمػفريمإظبمعـطؼيمTitteriم
وػقموظلمصوحلمازلفمدقديمربؿدمايوجمبـمسزوز،ومؼبمعدةمضصرلةمجدامػقؿـمسؾكم
اٌـطؼيمومعومحقشلوموممترطزمؼبماظؽوفمًضر .م

ذفرذؿايذعـدذاؾؼبائلذcap-aobesذوادذؿرصةذحاؾقا :ذ
اٌصدر:مRevue africaine N°362/363 1935مظـم:مرغبوغلمدؾقؿون .م
أػؾمػذهماٌـطؼيمظدؼفؿمضـوسيمذدؼدةموماسؿؼودمطؾرلمبشموعقيمذفرمعويم(عوؼق)،م
حبقٌمطؾمعمدلوتفؿمومطؾمأسؿوشلؿمظقلًمعؽرديمظؾػشؾمصؼط،مومظؽـمصبرونمإظبم
غؿوئٍمربؿقعيمؼبمػذاماظشفر .م
ومطؾمعومطونمدقعؿؾمؼبمذفرمعويمؼؼقعقنمبفمؼبمأصرؼؾ،مأيمؼؼدعقغفمأومؼمجؾقغفم
إظبمذفرمجقان ،م ومبعضمػذهماٌكووفماظيتمتـؿوبمأػؾمػذهماٌـطؼيمعـمػذاماظشفرم
عؿؿـؾيمؼبم :م
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سدمماظزواجمصقف،مصػلمععؿؼدhتفؿمأنماظزوجيماظيتمدؿدخؾمسؾقفؿمدؿفؾىمععفوم
دؾلؾي معـ ماظؿعودي ماظعوعي ،ماألعر مال مؼعين مصـوء مايققاغوت مصؼط مو مظؽـ محؿك مأصرادم
سوئؾؿفوم(اظعرودي)ماىدؼدةمدقؿقتقن .م
صؾق مطوغً ماظعوئؾي متعوغل معـ معصوئى معؿؿوظقي ،مو ممبفرد مدخقل مسروس مجدؼدةم
سؾقفوم– محؿكمومإنمملمتؽـمؼبمعويم– مصالمتؿقرعمػذهماظعوئؾيمسؾكمغعؿفوم(اظعروس)م
بعرسمذفرمعوي.م(طـوؼيمسـماظؿشوؤم).
و ماظـلوء مػـ مأطـر متطرلا معـ ماظرجول ،محبقٌ مؼؿكقصـ مطـرلا معـ مػذا ماظشفر،م
وؼػضؾـمسدمماظؾٌمؼبماألسؿولماٌـزظقيموماظعوئؾقي،مومترطفومجوغؾومألؼوممأخرىمبدالمعـم
أؼوممذفرمعوي .م
حؿكماٌؽوغسماظيتمطـمصبؿعـمحطؾفومعـمخشىم Bruyéreمومؼصـعـفو،مطونم
ؼؿؿمذظؽمؼبمبداؼيماظربقع.

أدطورةذوالدذصاحل :ذ
ضؾقؾيموالدمصوحلمعـمبنيمأطدلمضؾوئؾمتوطقؿقغً،مومأطـرػؿمعوالمومذفرة،مومؼرجعم
أصقوبفوم ػذاماظعؾقمؼبماظشلنمإظبمضصيمضدمييمحدثًمؼبموضًمطوغًمصقفمضؾقؾيمتعقشم
ؼبمحوظيمطؾرلةمعـماظؿقحشموماظؾدائقي،محقٌمأغفؿمطوغقامطبشقنماظشؿسمومؼرصضقنم
اًروجمبوظـفورمًقصفؿماظؽؾرلمعـماظضقء،مادؿؿرماظقضعمػؽذامإظبموضًمرقؼؾمومملم
ؼؿغرل مإال ممبفقه م"دقد مسطقي" ماظقظل ماظصوحل مإظب مضؾقؾي م"بين معراي" مو مػل مضؾقؾيم
ذبوورةموالدمصوحلمومدؽـفمععفؿ،محقٌمإغفمرؾىمعـفؿمؼبمإحدىماٌراتمإحضورم
ذبؿقسي معـ ماًشى مظؾـوء معلفد مبوظؼرؼي ،مو ممبو مأغفؿ ممل مؼؽـ مسـدػؿ مايققاغوتم
اظالزعيمظصعقدماىؾؾمومغزوظف،مرؾؾقامعـموالدمصوحلمإسوغؿفؿمصؼؾؾقامبذظؽمومرحؾـقام
ورؾؾقامىرلاغف ؿماظؽـرلمعـماًشىمووضعقػومبوظؼربمعـم"وادمبري"مومرحؾقا،بعدػوم
بؼؾقؾمرجعمرجولم"مبينمعرايم"مألخذماًشىمصقجدوهمعؿلخمصؼوعقامبغلؾفمومغؼؾفم
إظبماظقظلماظصوحلماظذيمأسفىمطـرلامبـظوصيماًشى،مومزـمأنمػذاماظعؿؾمضوممبفم
والدمصوحل ،مصدسكمظـفؿ مبوًرلمومرؾى معـمأػؾفمأنمؼـزعمعـمضؾقبفؿماًقفمعـم
اظشؿسمومأنمصبعؾفؿمدودةمسؾكمطؾماظؼؾوئـؾ،مومعـمذظؽماظقضًمأصؾح ماظـوسمؼبم
ضؾقؾيموالدمصوحلمالمطبشقنماظشؿسمومطبرجقنمؼبمضقءماظصؾوح .م
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ؿوضوعذاألدطورة:ذعؾقدــة حدبذرواقةذ(جــودتقـقــوس) ذ
سقّـم(عطق)معؾؽم"صقر"مخؾػومظفمابـفم(بقغؿوظققن)مومػقمعوزالمصؿكمؼوصعـو،موابـؿفم
(سؾقلي) مـ ماظيت مطوغً مسؾك مشوؼي معـ مايلـ مو ماىؿول مـ مبـك مبفو مخوشلو م(سوذرم
بوص) مـ مو مػق مطوػـ م(عؼراط) مـ مو مطون معفقى ماىوغى معقصقر مايظ مال مؼعؾقه مبنيم
اظشعىمإالماٌؾؽموحده،مومطونمسؾكمػذامثرؼومسرؼضماظـّراء،ممتؾّؽفماىزعمسؾكمأعقاظفم
اظطوئؾي مصغقّؾفو مؼب مأحشوء ماألرض مبعقدا مسـ معلؽـف مخقصو معـ مرؿـع(بقغؿوظققن)م
وجشعف.م م
و مرور مغؾل ماظؽـز ماٌغقّى مؼب مجقف ماألرض محؿك ماتّصؾ مبلؿع ماٌؾؽ م(بقغؿوظققن)م
صقرّكمرشؾؿفمالعؿالطفمومظقمأدّاهمذظؽمإظبمدوسمعوماتّػؼمسؾقفماظـّوسمعـمعـؾمحلـــكم
ومعؾودئمسؾقو،مصؼؿؾمذظؽماظذيمطونمؼبماظقضًمغػلفمابـمخوظفمومصفرهمتقرؽيمإلذؾوعم
غفؿؿفمومإرضوءمذفقتفم .م
م و مادؿشورً مزوجي ماظؼؿقؾ مشضؾو مسؾك مأخقفو ماظذي مأضدم مسؾك مارتؽوب مػذهم
اًطقؽي ماظشـعوء ،مو مسوصً معرآه ،مو مظؽـفو مطؿؿً مسقارػفو مو ماصطـعـً ماظؾشــر،م
وأضؾؾًمسؾكمأخقفومتقػؿفمبلغفومترؼدمأنمتػورقمعلؽـفومعؾعٌماظؼؾؼمومعـورماظذطرؼوتم
األظقؿي ،مظؿعقشمععفمومؼبمطـػف،مومطوغًمتؼقلمظفمذظؽمومػلمتؾؿلؿمؼبموجفف،مومؼبم
جقصفومبرطونمعـمايؼدموماألملمؼضطرممومضبرقمأحشوءػوم؛مصؼؾؾمأخقػومذظؽمبؽؾم
اظلّرور مو ماإلبؿفوج مألغف مطون مؼظـ مأن مطـقز م(سوذر مبوص) مدؿدخؾ مبقؿف معع مأخؿفم
(سؾقلي)،مومأردؾمخدعفمععفومظقؿدّوػومبوظعقنمؼبمغؼؾمعؿوسفوم .م
م ومٌومأتكماٌلوءمتقشّؾًم(سؾقلي)مؼبمسرضماظؾقرمومأعرتماًدممبلنمؼؾؼقامؼبماظقؿّم
أطقودو ،مطوغً مأسدّتفو معـ مضؾؾ ،مو معألتفو محفورة مو مرعال ،مو مربطؿفو مبوسؿـوء،م
ظقؿقػّؿقا مأغفو مهؿقي مسؾك ماألعقال ماظيت مؼـؿظرػو مدقّدػؿ ،مو مبقـؿو مطوغقا مؼـػّذونم
أواعرػومومؼؼذصقنمبوألطقوسمصــلمضعــرماظؾقرمطوغًم(سؾقلي)متؾؽلمومتـوديمزوجفوم
(سوذر مبوص) مبصقت معؾمه مايزن مو ماألدك معؿقدّؾي مإظقف مأن مؼؿؼؾّؾ معـفو ،مطفدؼيم
اٌقتك،متؾؽماألعقالماظيتمطوغًمدؾؾومؼبمعقتفم؛مثؿماظؿػؿًمبعدمذظؽمإظبماًدمموضوظًم
شلؿمبلنماظعذابماألطدلمدقلؾّطمسؾقفؿمعـمدقّدػؿمألغّفؿمصرّرقامؼبماألعقالماظيتمطونم
ؼـؿظرػومذظؽماظطوشقيمبؾفػيمذدؼدة،مصورتعدتمصرائلفؿمعـماًقفمٌومزلعقامطالعفوم
ومرؾؾقامعـفومأنمتذلطفؿمؼراصؼقغفومؼبمػفرتفو،مصلبؼؿفؿمععفو،مثؿماظؿقؼمبفومعبوسيم
األسقونماظذؼـمطوغقامسؾكمأػؾيماإلدؿعدادمظؾلػرمبصقؾؿفومتؾؽماظؾقؾي .م
صردقامأوالمجبزؼرةم(ضدلص)مومتؾؼّوػؿمطوػـمتؾؽماىزؼرةمبؽؾمحػـــووة،مومدؾّؿًم
إظقفم(سؾقلي)مجوغؾومعـمأعقاشلو،مومطوغًماظعودةمبؼدلصمأنمؼردؾقامبـوتفؿ،مؼبمأوضوتم
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ععقـي ،مإظب ماظشوره مظقضقّني مبؾؿقظؿفـ مظإلشلي م(صوغقس) ،مو مؼؼقم مذظؽ مسـدػؿ معؼومم
اٌفر ،مو مػذه ماظعودة متعرف مبوظؾغوء ماٌؼدّس م؛ مصلخذت م(سؾقلي) معـفـ ممثوغني مبـؿوم
عوزظـمسذارىمروػرات،مومضؿـًمبذظؽمضرؼـوتمظؾشؾونماظذؼـمطوغقامععفو مومأنوالم
ظؾؿدؼـيماٌؼؾؾي.م م
أعوماٌؾؽم(بقغؿوظققن)مصنغفمٌّومبؾغفمصرارػو ماػؿوجمشضؾو موماسؿزممأنمؼطوردػومأؼـم
حؾًّمحؿكمؼظػرمبفومومؼطعـفوماظطعـيماظيتمتؾقؼفومبزوجفوم؛مومتقدّؾًمإظقفمأعفمأنم
ؼعدل مسـ مضؿؾفو ،مصودؿفوب مشلو مزبوصي مأن متؾقؼف مظعـي ماآلشلي مو مؼدرطف ماغؿؼوعفو،م
خصقصومومضدمأغؾلهماظعرّاصقنمغؾلماٌدؼـيماظيتمدؿـشؽفومأخؿفمبعدمحني مومحذّروهمعـم
عؼووعؿفومومتعطقؾمتلدقسمػــذهماٌدؼـيماظؿــلمدقؼدّرمشلومأنمتؽقنمأسظؿمعدنماألرضم
حظومومأوصرػومؼبماظؼقّةمغصقؾوم .م
ثؿ متؼدعً م(سؾقلي) مــ مأو م(دؼدو) مطؿو مطوغقا مؼلؿقغفو مأحقوغو مــ مإظب مإصرؼؼقي،م
صقجدتمبفومغودومميقؾقنمإظبماظغربوءمومضبـّقنمإظبمظؼقوػؿمومؼؼؾؾقنمسؾكماظؿفورةمععفؿم
بوٌعووضيموماٌؼوؼضي،مصوبؿوسًمضطعيمأرضمالمتؿفووزمعلوحؿفومعومؼشؿؾفمجؾدمثقرم؛م
ومبعدمحصقل م اتػوقماظؾقعمععم(اظؾقؾقني)مـمسؾكمأنمتدصعمشلؿماظـؿـمأضلورومدـقؼيمـم
أعرتم(سؾقلي)مأتؾوسفومبؼدّمذظؽماىؾدمضدّامرضقؼومؼبمصقرةمدرلمرقؼؾمأحوطمبؼطعيم
أطدل معـ ماظيت مطوغً متظفر ماإلضؿـوع مبفو ،مو مظذظؽ مأرؾؼقا مسؾك مذظؽ ماٌؽون مادـــؿم
(برلصي)مومععـوهم(جؾدمثقر)مبوظؾغيماظققغوغقيم .م
ومممومالمذؽمصقفمأنماظؼصّيماٌؿعؾؼيمجبؾدماظـّقرمـموماظيتمذورطًمؼبمغؼؾفومأجقولم
طـرلةمـمضدمغشلتمإعومؼبمودطمؼقغوغل مصفلمحقـؽذمعـمعصدرمؼقغوغل،مأومؼبمودطم
ضرروجلمعؿفؾـم(أيمعؿلثرمبوظققغوغقي)،مومذظؽمألنمػـــذهماظؼصيمالمميؽـمتػلرلػومإالم
بوإلظؿؾوسماظـوذهمسـماظشؾـــ فماٌقجـقدمصــلماظـطؼمبقــــمطؾؿيم(برلصي)مومععـوػوم
بوظققغوغقيم:مجؾدمثقر،مومبنيمطؾؿــيم(بقرصي)مومععـوػومبوظػقـقؼقيم:ماظؼؾعيمومايصـم
اٌـقع،مومػقماٌعـكماٌؼصقدمػـو .م
ومضدمتقاصدتمسؾكمذظؽماٌؽونمعبقعمعـماظؾؼوعماجملوورةمصبؾؾفؿماألعؾمؼبماظربح،م
ومسرضقامبضوئعفؿماظؽـرلةماظيتمأتقامبفومععفؿ،مثؿمادؿؼروامبلغػلفؿمؼبمذظؽماٌؽون،م
ومأتًموصقدمأوتقؽقيمبوشلداؼومٌـمطوغقامؼعؿدلوغفؿمطنخقةمومعقارـقــمشلؿ...مومػؽذام
تلدلــــً م(ضرط محدذً) مأي ماٌدؼـــي مايدؼـي ماظيت مزلــوػو ماظققغوغقــقنم
(ضرخدون) ،مو ماظروعوغقــقن م(ضرروخق) ،مو ماظعرب م(ضرروجي) ،مو مغلؿقفو ماظقـــقمم
(ضرروج)،مومطـرةماألزلوءمتدلمسؾكمضقؿيماٌلؿك .م
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اـتحارذ"ذعؾقدةذ"ذ:ذ ذ
ومطونماظـوسمؼؿلوبؼقنمؼبمايدؼٌمسـم(سؾقلي)معؾؽـــيم(ضررـوج)،مومؼؿؾورونمؼبم
اظؽالممسـمصؿـيمعبوشلو،مومسذوبيمصقتفو،مومرذوضيمضدّػو،مومبؾغًمأحودؼـفؿمزلعم
(ؼقبوس)معؾؽم(اظؾقؾقني)،مصلردؾمؼبمرؾىماظذؼـمؼؿزسؿقنماٌدؼـيماىدؼدة،مومأذعرػؿم
بلغفمؼرؼدماظزواجممبؾؽؿفؿ،مومأنمرصضفومتـفرّمسـفمحربمضروسمتـؿفلممبدؼـؿفوم
اظـوذؽيمإظبماًرابماظعوجؾموماظػـوءماحملؼؼ .م
ومٌومسودماظردؾماحؿوظقامؼبمسرضمػذاماٌطؾىمسؾكمعلؿعماٌؾؽي،مصؼوظقامشلومإنم
اٌؾؽ مؼؾقٌ مسـ م ذكص مؼؼــدر مسؾك متفذؼــؾف مو متفذؼــى مذعؾف مو مبٌّ مآدابم
اٌؿؿدّغنيمؼبمرجوظف..مثؿمأردصقامطالعفؿمبؼقشلؿم:م"ومظؽـمعـماظذيمؼرضكمأنمؼففرم
ورـفمومأػؾفمإظبمذعىمؼشؾفمأبـوؤهماظقحقشمخشقغيمومجػوصو،مظقفذّبمعشوسرػؿ،م
وؼرضؼ مرؾــوسفؿ ،مو مضبؿّؾ مغػلف مطؾ مػـــذه ماٌشوقّ مو ماألتعوب" م؛ مصالعؿفؿ مسؾــكم
تؼــوسلفؿ،مومأخذتمتشرحمشلؿمأنماحؿؿولمايقوةماظعلرلةموماظـؼقؾيمؼفقنمؼبمدؾقؾم
اظقرـ ،مو مأن معو مؼعقد مسؾك ماألعؿ ماجملوورة معـ مخرل مسؾك مؼد ماظػوهني معردّه مشلؿم
وعرجعمصضؾفمإظقفؿ.ممم م
صشدّوػومبؼقشلو،مومأرؾعقػومسؾكمردوظيماٌؾؽ،مومبلطقامشلومحؼقؼيماألعـر،مومرؾؾقام
عـفومأنمتؾدأمبـػلفومبوتّؾوعمعومأذورتمإظقف؛مصلحلًّمبلنمطالعفومأوضعفومؼبماظشّرك،م
ألغفومطوغًمتؽدلمسفدػو،مومهذلمموسدػو،مومتعؿدلمغػلفومعـالمأسؾكمظؾشعى مبفم
ؼؼؿديمومسؾكمضقئفمؼلرلم؛مومظؽـفومعـمجفيمأخرىمالمتلؿطقعماإلجوبيمشلذاماإلثؿ،م
صفلمملمتؿفشّؿمعشوقّماظلػرمومملمتؿقؿّؾمأخطورماشلفرةمومسذابماإلشذلابمإالمعرضوةم
ظزوجفومؼبمضدله.م م
اظؿزعًم(سؾقلي)ماظصّؿًمضؾقال،مومعرمخبوررػومرقػمزوجفوماظذيمصفعفومصقفم
جشعمأخقفو ،مصقرطؿفوماظذطرىمإظبمايـنيمإظقف،مصوغػفرت مبوطقي مترثك مزوجــفوم
وتـدب معصرلػو م؛ مثؿ مرؾؾً مإظقفؿ مأن مميفؾقػو مثالثي مأذفر ،مو مضوظً مإغفو مدقفم
تذػىمأؼـمؼـودؼفومحظّفومومحظّماٌدؼـي.مممممممممممممممممممممممممممممممم م
و مضؾؾ ماغؿفوء مذظؽ ماألجؾ مأعرت مبنضوعي مطقعي معـــ مايطى مبطرف ماٌدؼـي،م
وأذعؾًماظــــورمصقــفو،مومضدّعًمشلوماظؼرابنيمعـمذقوهمومثرلان،مثؿمارتؼًمبـػلفوم
تؾؽماظؽقعيموماظلقػمبقدػو،موماظؿػؿًمإظبمذعؾفومومػــلمتؼقلم:م"مإغؽؿمترؼدونم
عينمأنمأذػىمسؾكمزوجل...مػومأغذامذاػؾيم"،مثؿمادؿؾًّمدقػفومعـــمشؿدهموشقّؾؿفم
ؼبمصدرػومومأظؼًمبـػلفومؼبماظـرلانم؛ مػؽذاماغؿفًم(سؾقلي)مومػؽذامصورتمتؼدّسم
بؼرروجمعـؾؿومتؼدّسماآلشلي.م
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أدطورةذاؾؽافـة :ذ
بعدمعؼؿؾمطلقؾيماألوروبلمسؾكمؼدمحلونمبـماظـعؿونمدـيم 58مػفريماٌقاصؼمظـم
 577معقالديمبعدمضؿؾفمظعؼؾيمبـمغوصعمتػرضًمرئوديماظدلبرمؼبمبطقنمزغوتيمومطوغًم
أسظؿمضؾوئؾماظدلبرمومأطـرػومعبقسومومبطقغومومعقارـو .م
ومعـماػؿماظؾطقنمجراوةمضقمماظؽوػـي،مومطونمعقرـفؿمجبؾؾمأوراس .م
ومػؿمجراوةمأوالدمبـماؼدؼرتمبـمجوغومومطوغًمرئودؿفؿمظـوبًمأبلماظؽوػـي،مثؿم
اغؿؼؾً مالبـؿف ،مٌو مطوغً متؿؿؿع مبف معـ مذفوسي محقٌ مطوغً متؼوتؾ معع مأبقفو مؼبم
حروبمطلقؾيمإذمطوغًمضوئدةمظػرضيمعـماٌؼوتالتماظدلبرؼوتمحلىمبعضماظرواؼوت،م
ومظؽـفومملمتؿؼؾدماظرئوديمبلؾىماظشفوسيماظيتمطوغًمتؿؿؿعمبفو،مبؾمبلؾىماٌقاػىم
اظربوغقيماًورضيماظيتمطوغًمتلؿحمشلوممبعرصيماألحداثموماظؿـؾممبفومضؾؾموضقسفوم
حلىمعوماسؿؼدهمضقعفو،مومظذظؽمظؼؾفوماظعربمبوظؽوػـي .م
ومػلمدعقومأومغودعوؼًمبـًمبـمغقؼونمبـمبوروامبـمععلؽريمبـمأصردمبـموصقالم
بـمجراوماظزغوتقي .م
طونمظؼقمماظؽوػـيمهوظػمضقيمععماظؾقزغطقنيموماإلشرؼؼماحملؿؾني،مإذمطوغقا:م
"ؼعطقنماإلصرنيمبلعصورػؿمروسيمععروصيمومعؾؽماظضقاحلمطؾفومشلؿمومسؾقفؿمعظوػرةم
اإلصرنيمعفؿوماحؿوجقامشؾقفؿمحلىمرواؼيمابـمخؾدون" .م
و مضد مؼػلر مػذا ماظؿقوظػ مدؾى مزواج ماظؽوػـي مبرجؾني مأحدػؿو مبربري مو ماآلخرم
إشرؼؼلمحلىمبعضماظرواؼوتمومخؾّػًمعـمطؾمواحدمعـفؿوموظدامازلفؿومدؾقؿونم
وعصراؼـ .م
إالمأنمعـذمتقظلمطلقؾيمضقودةماظدلبرمأصؾحماظؿقوظػمععماظؾقزغطقنيمهوظػومؼلقطرم
سؾقفماظدلبرمحقٌمتقظقامصقفمايؾموماظعؼد .م
و مضد ماظؿؼً ماظؽوػـي محلون مبـ مغعؿون مؼب مععرطي مأوظب مبقادي معلؽقوغي ممبـطؼيم
األوراس .م
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ذادمذاألدطورة:ذ"جـدّيذاؾبحّــار" ذ
ذاؾتؿوؼعذاجلغرايف:معـطؼيمحبّورة م(بؾدؼّيمضدّارة،مو.بقعرداس)معـؿشرةمؼبمأعوطـم
سدؼدةمعـماألخضرؼّي،موبينمسؿران .م
متعؿدل مأدطقرة م"جدّي ماظؾقّور" مأدطقرة مأصؾ معرطزؼّي مظؾؿفؿقسوت ماٌؿقاجدةم
مبـطؼي م"حبّورة"(توبعي مإدارؼّو مظؾؾدؼّي مضدّارة ،مدائرة مبقدواو مذرق ماىزائر ماظعوصؿي،م
تؾعدمسـمػذهماألخرلةمحبقاظلمػبلنيمطقؾقعذل)مواظيتمتدّسلماألصؾماٌشذلك،ماٌؿؿـّؾم
ؼب ماظشكصقّي ماٌذطقرة ،مألػؿقّؿفو مغقرد مبعض ماظرواؼوت مطؿو مجوءت مسؾك مظلونم
اظؾوحـني .م
اظـرواؼـيماألوظــك م
اٌصـدر :م
ربقعةذاألدطورة:ذأدطقرةمأصؾموادؿؼرار ذ
عـذمحقاظلمأثـك مسشرةمضرن،معـذمأنمشودرماألغدظس،مطونمؼدرسمػـوك،مثؿّمأتكم
إظبمعدؼـيماألخضرؼّي م(بوظلطرو)مظقؽؿؾمدرادؿفمسـدمأحدمعشوؼخماٌـطؼي،مػـوكمعـم
ؼؼقلمسـدماظشقخم"بّؾؿّق"،موػـوكمعـمؼؼــقلم م
سـدم"اظشّقخمايؿّوعل".موػـوكمعـمؼؼقلمأغّفمأتكمععمواظدتف،موػـوكمعـمؼؼقلمإغّفم
أتكمظقحده.مؼدرسمتورةموؼشؿغؾمبوظػالحيمتورةمأخرى،ماىؿقعمػـوكمؼؿطقّعمًدعيم
اظزّاوؼي .م
طوغًمواظدتفمؼبمطؾّمعرّةمعـماٌرّات،موسـدمؼؾدأمبوظزّرع،متؼقممبلرضيمعؼدارمحػـيم
عـمتؾؽماظؾذور،مغظرامٌومؼعوغقونمعـمذدّةماىقعموايوجي.مؼبمعرّةمعـماٌرّات،موبقـؿوم
طون مػق مضبرث ماألرض مظزراسؿفو ،مأحضرت مظف مرعوعو ،مادؿػلر مسـ معصدر مذظؽم
األطؾ،مصلخدلتفمأنّمذظؽمعـمصضالتماظؾذورماظيتمؼزرسفومؼبمطؾّمسوم.مضقؾمإغّفمملم
ؼلطؾ معـف ،مبؾ مضوم مبدصـف مؼب ماًطّ .مؼب ماظعوم ماظذي مأتك معـ مبعد ،موسـدعو مأراد مأنم
ضبرثماألرض،مدؾقونمعـمالمطبػكمسـفمذلء،مسـدػوماصطدمماحملراثمبذظؽماإلغوءم
وعومضبؿقؼفمعـمرعوم،مأخرجفموإذمبفمؼؿققّلمإظبمذػى .م
رطض مصقب مذقكف ،موأخدله مبويودثي ،موبلنّ مػذا ماظرّزق معؾؽف ،موبدأ ماظشّقخ،م
طبدلم"األحبّور"مومؼؼـعفمبلنّماظرّزقمعؾؽمعـموجده،مظؽـّم"أحبّور"مرصضمأنمؼلخذهم
علؿوءمٌومصعؾؿفمأعّف.مبعدػوماذؿغؾمدـنيمأخرى،مسـدمبؾّؿّق،مضقؾمإغّفمطونمضبدّثم
زعالءه م "اظطّؾؾي" ماظذؼـ مطوغقا مععف ،مبرشؾؿف مؼب ماٌغودرة ،مواالدؿؼالظقّي .مزلع ماظشقخم
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بذظؽ ،مصؼول مظف مأغو معقاصؼ ،مظؽـ مضؾؾ مذظؽ مسؾقؽ مأن متؼقم مبعؿؾ مإن مادؿطعً ،مردّم
"أحبّور"مبوٌقاصؼي.مضولمظف :م
اذػى موادرق متقلو ،مأو مطؾشو ،مأحذر مأن مؼراك مأحد موأغً متذحبف ،مأو موأغًم
ت لرضف.مضقؾمإغّفمذػىموصعؾمعومأعرمبف،مصلخذهمظؾغوبي،موػؿّمبذحبف،مثؿّمأظؼكمبؾصرهم
سبق ماظلّؿوء مصؿفؿّد مؼب معؽوغف ،موغفض مبعدػو موردّ ماظؿقس مإظب ماظؼطقع ،مثؿّ مسود مإظبم
ذقكف،مبودرهمػذاماألخرلمضوئال:مأؼـماألعرماظذيمأخدلتؽمبف؟ م
ردّ م"األحبّور" :مؼو مذقكل ،مظؼد مأخذت ماظؿقس مظؾغوبي ،مسؾؿً مأنّ ماظؾّف مؼراغل،م
صذلطؿفمعـمؼدي .م
سـدػو،مضوممذقخماظزاوؼيمبؿقضرلمدابّي،مودرجفو،مػـوكمعـمؼؼقلمسقدةموػـوكم
عـمؼؼقلمزاؼؾي،موغبّؾفومبؽؾّماًرلات،موضولمظفماذػى،موالمتـظرمالمسؾكمميقـؽموالم
سؾكمؼلورك،موسـدعومتؿعـّرماظدابّي،متقضّػموارصعمبصركمضؾقال،مصققـؿوموصؾًمسقـوكم
صفلمظؽ،مأيمحدودمأرضف .م
وصؾًمسقـوم"أحبّور"مإظبم"إشزرماؼؾوون"،مغصم"ظؾوظقلطرو"،مغصم"ظقالدمعقدك"،م
جوتمؼبم"اذقبور"،مثؿّمسودتمإظبم"ايشوظػي"،موسودتمحؿّكم"اظقادي"،مأيم"ذراعم
اغلقؾؿ".م م

اظــرواؼيماظـّوغــقيم م

اٌصــدر:اظلقّدة.ت.حدّةم(حبـورة) م
سـدعو مجوء م"جدّي ماظؾقّور"  ،معؾؽ ماظؾالد ،مودؽـ مػـو مبوٌؽون ماٌلؿّك م"سنيم
اظلّؾطون" .مطون مضبرث مسـد ماظلّؾطون ،ممل مؼؽـ مأحد مؼعرصف ،مطون مضبرث ممبقراثم
ؼؼقدهمثقران،محؿّكموجدمطـزامعـماظذّػى،متعرّفمسؾكمذظؽماظؽـز،مأيمطـزماظلّؾطونم
ألغّفموجدهمبلرضف،موطونماظلّؾطونمؼؿوبعمحرطوتفمعـمبعقد.مسقّـمعؽونماظؽـز مواضعوم
سصوهمسـده.مصؼولمظفمذقكفمٌوذامتقضّػًمسـمايرث؟مردّمسؾقفمضوئال،مإغّفموجدمذقؽوم
زبػقو.مسـدعومخقّؿماظؾقؾ،مضدمماظشقخمرصؼيماظلؾطون،موأخذمػذاماألخرلماظؽـز .م
ضولماظلّؾطونمظؾشقخ،معوذامأسطقؽمعؼوبؾمػذا،مصؽؾّمعومأسطقؽمزائؾمالمربوظي.مردّم
سؾقفم:مأسطينمضطعيمأرض،مصوألرضمالمتـؿفل،موالمتزول،مصلغومأتقًمعـماظلوضقيم
ايؿراء.مصعدمإظبمسنيماظلؾطون،معـمسنيماظلؾطونمحؿّكمظؾقشوظػي.مضولمظفم"رعّشم
سقـقؽ" .مصؾق مرصع مبصره مسوظقو مظقصؾً محدود مأرضف مإظب ماظؾقر ،متقاصؾ ماظؾوحـيم
رواؼؿفو .م
سـدعومضدممإظبم"حبّورة"،موجدػومخوظقيمعـمدؽّوغفو،ماظذؼـمأبودػؿماظقبوء"اظؿّرطي".م
صعـدعومجوءمعـم"سنيماظلّؾطون"،مدؽـموطونمعـماظذؼـمؼـقونمصعؾماًرل.مطونمؼذبحم
اظشقوه،موتلتلمإظقفم"عبولماظؼدرة"مؼصؾّقنمظفماظؼؿح.مأصؾحمظـم"جدّيماظؾقّور"مدؾعيم
أبـوء،متزوّجقامصقؿومبعد،موأصؾحمبوظؾقًمدؾعمطـّوت.مؼبمؼقممعـماألؼّوممتدخؾمزوجؿفم
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سؾكمتؾؽماظؽـوئـ:مؼومبـوتلمالمصبىمأنمتػؿقـم"اظؽقاصك"معـمصقق،مصؼطمعـمأدػؾ،م
طـقع معـ ماظؿّقذؼر ماظؾّطقػ .مظؽـ مجوء مؼقم موشوبً مصقف مايؿوة معـ ماظؾقً ،مصؼوعًم
إحداػـّ موضوظً ،مظؼد مطدلت موأغو مبفذه ماظدّار ،موأصؾح مظل مأوالد موال مأسؾؿ معو ماظذيم
صبريمػـو!مصؼوعًموغزسًماظغطوءم"اظلّد»ظؿؾؽم"اظؽقاصك"موإذمبلربمعـمروئرماظؼطوم
(ايفؾ)مطبرجمعـفوموؼطرل.مسؾؿمجدّيماظؾقّورمبذظؽ،موادؿػلرمسـمتؾؽماظيتمتؽقنم
ضدمورّأتمسؾكمتؾؽماظػعؾي،مظؽـّفمملمؼؾؼماظردّماظشّوؼب.مدسومسؾقفو،مصطورتمعـماظؾقًم
طؿومرورتمتؾؽماظطّققر"صرصرتمعـمودطماظدّار" .م
أرادمأنمؼؾقٌمسـمعؽونمآخرمظقلؿؼرّمصقف،مصؼومموأخذمإغوءؼـمعـمرنيم"بقضوالت"م
وشرسماألوظبمؼبمأرضمخصؾيم"تقارس"مواظـوغقيمؼبمأرضمبقر"حلوم".مؼبماظغدمحػرم
وأخرجفؿو،مصقجدماألوظبمصورشي،مواظـوغقيمممؾقءةمصؼرّرمأنمؼـؿؼؾمظقلؿؼرّمؼبمعؽونمالم
ؼصؾحمظؾزراسي،مواظذيمؼدسكمبـم"تقزشقؼـ"(تقزشقؼـ،مجمتزضّي،مأيممبعـكماظدؼور) .م

اظــرواؼيماظـوظـي م

اٌصـدر:رجؾمعـمعـطؼي"آغلو"ممبقوذاةمعـطؼيم"حبّورة" م
وجدتمػذهماظرواؼيمظؽـمبؾعضماإلضوصوت،مواٌؿؿـّؾيمصقؿومؼؾل :م
طونمظفمأربعيم"طقاصك"،موطونمؼؿػؼّدػومؼبمطؾّمعرّة،مبوظضّربمسؾقفوموزبورؾومإؼّوػوم
حوئرا:مأغومالمأصفؿمعوذامجرى،مبعدعومأصؾقًمصورشي م(غؽّقينمأوصفؿغّورامأوكماظعرقم
أو مطقؼب مأؼّل ،ماظدّسقة مغّس! موػؽذا معع ماظـّوغل مواظـّوظٌ موػؽذا ،ممل مؼػفؿ مٌوذا مػفرم
اًرلماظدّار(عومصفؿشماظؾّلمربّلماظعوٌنيمسبّكمعبولماظرّغبيموسبّوواماًرلمغؿوسفؿ)م
ضوعً مإحدى ماظؽـّوت ،مواسذلصً ،مصدسو مسؾقفو":روحل مغطؾى مربّل متشؿوضل مػوذم
اظشّل،مسؾكموالدكمأوعومادّؼرؼشماظؽقاصكمؼبمدارك" .م

اظــرواؼيماظرّابعي م

اٌصـدر:اظشقخمراضل(آؼٌمدلمسؾل) م
روؼًمظـومعـمررفمأحدمذققخماظزواؼو،مواظذيمدرّسمؼبماظعدؼدمعـفو،معـمعـطؼيم
"آؼٌ مدل مسؾل" مخورج م"حبّورة" ،مؼؼقل":ضدم مجدّي ماظؾقّور معـ ماألغدظس ،مأو معـم
اظلوضقيمايؿراء،موس ؿؾمسـدم"دقديمزؼد"مؼبموادماظلّؾًمسؿؾمطـرلا،مثؿّمضولمظفمأرؼدم
أنمتذلطينمأذػىموذلغل،مضومماظشّقخممبؽوصلتفمبلرض،مظؽـمبشرط:مأوصقؽمأنمالم
متـعمأحدامعـمأنمضبطىمعـمأرضؽ،مثؿّمأؼـؿومتصؾموتلؼطم"اظزاؼؾي"،مارصعمبصرك.م
رصعماظؾقّورمبصرهمصقصؾًمأرضمحبّورةم"بالدمحبّورة"محؿّك معـطؼيم"اشزرماؼؾوون".م
طونمطبدم م دقديمزؼدمؼبم"اشزرمأوٌون"،موطونمدقديمزؼدمطبدممدقديمسؾدماظؼودرم
اىقالغل.مؼبمأحدماألؼّوممطونمطؾّمواحدمعـفؿومؼلرلمبرصؼيمعرؼدؼفم"ًقان".مصقصالم
إظب مذفرة(دقدي مسؾد ماظؼودر ماىقالظل معشفقر مؼؼقظقظقا مدؾطون ماظصّويني) ،مطؾّم
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مبرؼدؼف،مصؿـمؼلؾؼماآلخرمظؾفؾقسمواظؼقؾقظيمهًمتؾؽماظشفرة.مغظرمدقديمسؾدم
اظؼودر ماىقالغل مإظب مدقدي مزؼد ،موضول مظف معـ مظف ماظدلطي مواظدلػون مدقظفر مسـدعوم
تؼذلب ماظشفرة معـف مظقحدػو ،مصلضؾؾً مسبق مدقدي مزؼد .مترك مدقدي مسؾد ماظؼودرم
اىقالغلمعرؼدؼفموراحمؼؿعؾّد،مؼؼقظقن،مأربعنيمدـي،موػقمواضػمسؾكمرجؾمواحدة،م
ظقسمظقؾمغفور،مصالبدّمظفمعـمضضوءمحقائفف.موإذمػقمطذظؽمحؿّكمغوداهمعـوديم(صوتل)م
وحلمعـماظؾّفمتعوظب،مضوئال:ماذػىمؼومسؾدماظؼودر،مصؾـمؼؿغؾّىمسؾقؽ،مالمزؼدموالمعـم
دققظد(روحمؼومسؾدماظؼودرمراهمعومؼغّؾؾؽمالمزؼد،مالماظؾّلمؼزؼد) .م
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.IIماألدطورةذاؾثاـقــة م
ادمذاألدطورة:ذ"باباذودلّــو" ذ
اؾتؿوؼع ذاجلغرايف :ذعػصؾي مبني ماظعدؼد معـ ماٌدن ماظقدطك(اظؾقؼرة ،مبقعرداسم
واىزائر) .م
غقرد مرواؼؿني معـ مػذه ماألدطقرة ماٌـؿشرة مؼب معـورؼ معؿػرّضي موطـرلة ،محبفؿم
االحؿػوالتماظيتمتؼوممحقلمضرضبفمعرّتنيمؼبماظلّـي،مواظيتمهضرػومطؾّماظؼرىماظيتم
ضدمتؿـقّعمؼب ماغؿؿوئفوماإلداري،موتؿقحّدمؼبماغؿؿوئفوماظؼدادلمواظؽراعوتل.صفلمتؿقزّعم
سؾكمبؾدؼّوتمزبؿؾػي:معـؾم"ضدّارة"،م"بينمسؿران"،م"األخضرؼّي" .م
اظـرواؼـيماألوظـك م
اٌصــدر:ايوجمدؾقؿونم(توظيموضين،ماألخضرؼّي) م
"عـذمضدوعفمإظبمػـو(إظبمعـطؼيمجرّاحمبوألخضرؼّي)مطونمعـزوؼومؼبمعؽونموؼؿعؾّد،م
وطوغًماظـّوسمتراهمذبـقغوم(بقػوظل).مؼبمإحدىماٌرّاتمضوعًماىؿوسي(دؽّونماٌـطؼي)م
بؿضققيمبؼرةموتقزؼعفوم(ؼـشروػو)موطونم"ب ّؾؿّق"مشوئؾو،موضوظقامعـمدقضؿـمؼبمبؾّؿّق،م
صفقمصؼرل،مذبـقن،مصؿـمؼدصعمؼبمدؾقؾف.مصوتّػؼقامبلنمالمؼعطقهمذقؽومعـميؿمتؾؽم
اظؾؼرة.مؼبمذظ ؽماٌلوءمسودمإظبمبقؿف،مصقجدمأبـوءهمجوظلنيموسالعوتمسدمماظرّضومبودؼيم
سؾك موجقػفؿ ،مأراد مععرصي معوظذي محدث ،مصللل مزوجؿف مسـ ماظشكص ماظذي مذبحم
اظؾؼرة،مصلخدلتف،مصذػىمسـدماىؿوسيمصللشلؿمسـمعؽونماىؾدمواظرّأس،موبلنمؼعطقهم
ذظؽماىزءمألبـوئفماظذؼـ ممل مؼلؿػقدوامعـمذلء.مأتكمبذظؽماىؾدمصؼوممبؿعدؼؾف مثؿّم
ضول:م"حوومؼومبؼرةمغقضل"مبؼدرةماظؾّفمضوعًماظؾؼرة،مصوظؿلمماظؾقؿموولّدتماظؾؼرة.م
صلصؾح ماىؿقع مؼؼقل":ذوي مظؾّف مبوبو مب ّؾؿّق" موشلذا مأصؾققا مؼـودوغف مبـ م"بوبو موٌّق"م
مبعـكمملماظؾقؿ،مأيمعبعف .م
اظـرواؼيماظـّوغقـي م
ادلصـدر:اظلقّدةمصورؿي(توظيموضين،ماألخضرؼّي) م
تؾدأ ماظراوؼي مايؽوؼي ،مسـدعو مرؾى مب ّؾؿّق مسظوم ماظؾؼرة معـ ماظلؽّون :م"ضول مشلؿم
أسطقغلماظعظوم.مػذهماىؿوسيمطوغقامدوئقنيمؼبماألرض،معـؾمًقان،مصقجدوامبؼرةم
ترسك،مصؼوظقامإؼف،مظقمؼلؿحمظـومصوحىمػذهماظؾؼرةمبذحبفو(غّشروػو)موأطؾفو،مصفلم
جقّدةمظذظؽ.مصؽونمشلؿمعومأرادوامصذحبقػوموأطؾقػو.مسـدعومزلعم"بوبوموٌّق"مبذظؽمذػؼم
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سؾكمصوحىماظؾؼرة،ماظذيمخلرمبؼرتف،مبعدمأنمغقاػوموأتكمبفومإظبماظؼؾّي،موضولمٌـم
ضوعقا مبذظؽ ماظػعؾ ،مأي مظؾكقان :مؼو مأبـوئل ماعبعقا مظل ماىؾد مواظرّأس مواظعظؿ ،مصالم
ؼـؾغلمألحدمرعلمأيمسظؿ،مأسقدوػومإظل.متعفّؾقامعـمرؾؾف،موضوظقامربّؿومجـّماظشقخ،م
شلذا مؼرؼد معبع ماظعظوم .مضول مشلؿ مأغو مال مآطؾ ماظؾّقؿ مأسطقغل ماظعظوم .مأطؾقا ماظؾّقؿم
وأسطقهماظعظوم.مضوممبـشرماىؾدمورتّىمسؾقفماظعظوم،مثؿّمملّماىؾدمسؾكماظعظؿ،مووضعم
ؼدهمسؾقفو،موضولم"حوو"مصؼوعًممتشل(أيماظؾؼرة) .م
ؼرتؾطم"مبوبوموٌّق" ذبشكصقّيم"بقضرّي" ذوػقمأحدمخدّاعف،ماظذيمالمؼؽؿؿؾماالحؿػولم
سـدمضؾّيمبّؾؿّق،مإالّمإذامضصدوامعؽونمؼذطّرمبف .م
متؼقلماظرواؼي :م
م "ؼقجدمػـوكمبقدر(اظـّودر)ماظذيمضصدغوهمسـدماالحؿػول،مذظؽمػقمظؾقضرّي،مطونم
خدؼؿ مػـو مسـد ،مطون مطذظؽ محؿّك مأصؾح مواصال .مطون مضبضر مايطى ماٌعقج مصؼط.م
صؼوعً مزوجي م"ب ّؾؿّق" متشؿؽل معـف ،موبلغّف مؼؼقم مبفذا ماظػعؾ مغؽوؼي م(اؼدؼر ماظـّؼؿي)م
وضبضرماظعقدماٌعقجماظذيمالمؼدخؾم"اظؽوغقن".مغوداه،مب ّؾؿّق،مصؼولمظف:مؼومصالنمٌوذام
تؼقممبفذا،مردّمسؾقفمضوئال:مإنّماظعقدماظلّؾسمالمصبىمأنمتلطؾفماظـّور،مواظـّورمصبىم
أنمتلطؾماٌعقجّ.مسودماظشقخ مبّؾؿّقمإظبمزوجؿفموضولمشلومظؼدمأخذمعـّوماظقالؼي.مسـدعوم
ضبؾّ ماظصّؾوح محضّري مخؾزة ،موضلّؿقفو معـوصػي مبقـف موبقــو ،مصؾؼد مخدعـو مطـرلا،م
أسطقفمغصػفومواترطقفمؼذػىمؼبمأعونماظؾّف.مسـدعومحضرمبقضرّي،مادؿقًماٌرأةمأنم
تعطقفمغصػمخؾزة،موػقماظذيمتػوغكمؼبمخدعؿفؿ،مصلسطؿفمطؾّماًؾزة.مأتكم"بؾّؿّق"م
صللل مسـف ،مصلخدلتف مبوظقاضعي ،مصؾدأ مصبري مخؾػف ،مإظب مأن موصؾ مبف مسـد م"اظـّودرم
يؿر" ،مصلعره مبوظقضقف ،موبردّ مغصػ ماًؾزة ماآلخر ،مظؼد مأخذتفو مطؾقّي ،مصرد مظلم
غصػفو.مؼقاصؾ ماظرّاويمايؽوؼيمضوئال،مشلذامصـقـمطؾّمسوممغذػىمإظبمذظؽماٌؽونم
(اظـّودرميؿر) م
وغصؾ مطؿو موصؾ م"ب ّؾؿّق" .مضول م"بقضرّي" مظؾشقخ م"ب ّؾؿّق" معـ مأؼـ مدلسقش مبعدعوم
رردتين ،مردّمسؾقفم"ب ّؾؿّق"،مضؾًمظؽمضوبؾينمػـوكمدؿعقش،مواظؼرىمعـمصققمظؽ،م
واظؼرىمؼبماألدػؾمظقلًمظؽ م(اظػّوضيمراػؿمظقؽمواظؾؿقوتيمخورققـؽ)،ميدّماآلنمالم
تزالماٌداذرمعؼلّؿي،مواٌداذرمؼبماألسؾكمػلماظيتمتؼقممسؾكماظزؼورة.م م
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ادمذاألدطورة:ذ"باباذاحلــاج" ذ
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:محبّورةمواٌـورؼماجملوورة م
ربقعةذاألدطورة:ذأدطقرةمرؼسموطراعي م
ؼعؿدلم"بوبومايوج"ماظشّكصقّيماظـوغقي،مبعدم"جدّيماظؾقّور"مذاتمأػؿقّيمرؼقدقّيم
وطراعوتمعـؿشرة،مؼبماظعدؼدمعـماىفوت،مذلغفومذلنم"اظشّقخمبّؾؿّق"محقٌمطوغًم
تؼوممحقلمعؼوعفمحضرةمدـقؼّي،مأومعرّتنيمؼبماظلّـي.عـمطراعوتفمأغّفمحٍّمبؽراعي،مؼبم
رعشيمسني،موأغّفمصفّرمعـؾعمعوءمبعصوه .م

اظرواؼيماألوظــــك م

اٌصدر:مرجؾمعـمعـطؼيم"توظيموضين"مبوألخضرؼّي م
طون م"بوبو مايوج" مخدؼؿ ماظشّقخ مب ّؾؿّق ،مطون مػـو ،مؼب مضؾّي ماظشقخ ،مظقؾي ماظقضقفم
بعرصي،مؼؾؽل،مصللظفم"ب ّؾؿّق"مسـمدؾىمبؽوئف،مصردّمسؾقفمبلنّمشداماظقضقفمبعرصي،م
وأغومأردتمأنمأحٍّ،مواظقضًمضدمصوت.مضولمظفم"ب ّؾؿّق"مػذامصؼط،مالمسؾقؽ،مأشؿضم
سقـقؽ،محؿّكمأأذنمظؽمبػؿقفؿو،مصؾؿمؼػؿقفؿومحؿّكموجدمغػلفمؼبماظؾؼوعماٌؼدّدي.م
وطون ماظـّوس مؼطؾؾق ن معـ مب ّؾؿّق ،مبنضوعي مصالة ماظعقد(سقد ماألضقك) موػق مؼؼقل مشلؿم
دــؿظر مبوبو مايوج ،ممل مؼؾؾـقا محؿّك مرأوه مبني ماظصّكقر ماحملوذؼي مظؾؼؾّي ،مبعؿوعؿفم
واظعصومبقده،موعـممثّيموطؾّؿومحؾّماظؾّقؾمميدحم"ًقان"مسـمتؾؽمايودثيمضوئؾني:م
"بوبومايوجمبوبومحـقين،مبوبوموٌّق…" م
اؾرواقةذاؾثّاـقـــة ذ
ادلصـدر:ذاظشقخماٌكؿور،معـمأوالدمدقديمسؾلمبـمسؿر،مدبّوشيمبينمسؿران ذ
طون مطبدم مبّؾؿّق ،مصؼول مشلذا ماألخرل ،مأرشى مؼب مايٍّ ،موأطـر معـ ماإليوح مسؾكم
ذقكف .مصؼول مظف مأشؿض مسقـقؽ .مدوسؿفو موجد مغػلف ممبؽّي ،مثؿّ مسود مإظب مأصقوبفم
ظقصؾّلماظػفرمععفؿ،مبعدعومبؼقامؼـؿظروغفمحؿّكمؼعقد .م
م"صوصومايوجمصوصوموٌّقممممممممممأغقغرمثغوصضمأظقظــل م
مصوصومايوجمصوصوموٌّقمممممممممممأغقغرمثغوصضمأظقظــل م
مؼْروحمأذؼزورمعـؽّيممممممممممماثـرجقاماذؼؿــقظــل م

م

م

"صوصومايوجمصوصومحـقينمممممماغقغرمثغوصضمأظــقظل م
روحغمأذزوركمعؽّـيمممممممممماثـرجقامأذؼؿـــقظل م
ماذػوحلمظػوصوموٌّــقمممممممممماؼراذمإزدشـمسؿّــول م
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مروحغمأذزوركمعؽّيممممممممم أثـرجقامأذؼؿـــقظّل م
مصوصومايوجمصوصومحـقــلمممم ماصبفّقؼـماغػقظــوس م
معقعلمؼغؾلموصّـــرممممممممم مؼؼّقؿمايىمؼلّعظـوس م
ترمجةذاؾشّعرذإىلذاؾعربقّة ذ
بوبومايوج،مأؼّفومايـقنممممممأؼـمشؾًمأؼّفوماظقظلّ م
ذػؾًمظزؼورةمعؽّــيمممممم مدــؿظرهمحؿّكمؼظفر(ؼعقد) م
ماألددماظرّابضمبعؿّـول م
زؼـيتمظؾوبوموٌـــّقمممم
ذػؾًمظزؼورةمعؽّــيمممممم دــؿظرهمحؿّكمؼظفـر م
بوبومايوج،مبوبومايـقنممممم ؼومأزػورم"ثػقظــوس" م
وبؼلمشؾورمرؾعفومؼعطسمم م
ٌــمدؼطًماألوراقممممم

ذاؾؽـراؿةذاؾثّاـقة:ذؽراؿةذتػجريذؿـبعذ"تقزرزورت" ذ
ادلصـدر:ماظلقّد.مت.مسؿر(عـطؼيمحبّورة) م
"مطونموظقّومعـماألوظقوءماظصّويني،موتؾؽماظعنيمػقماظذيمصفّرػومبؼدرةماظؾّفماظعظقؿ.م
ظؼدمطونمخدؼؿماظشقخمب ّؾؿّق،مثؿّمخرجمعؿعؾّدامؼبمػذهماٌـطؼي(حبّورة)مملمؼؽـمػـوكمأثرم
تعؿرل،موطونمؼؿعؾّد،مملمؼؽـمظفمعوءمظقؿقضّل،مسـدعومؼرؼدمأنمؼصؾّل،مطونمؼذػىمإظبم
سـصرم"أوحدّاد"،معلوصيمطقؾقعذلمأوماثـني،موطونمطؾّموضًمصالهمسؾقفمأنمؼؼطعمتؾؽم
اٌلوصي .مطون مؼصؾّل مصقق مصكرة ،معو متزال ميدّ ماآلن موتلؿّك مبـ م"حفرة ماظصّالة"م
عقجقدة ممبؼوم م"الال متقغقالدني" مبوظؼرب معـ ماظعـصر .موعـ مبعد مذػى مإظب مذقكف،م
صللظفمسـمأحقاظف،مصردّمبوبومايوجمبلغّفمخبرل،مظؽـّينمأذؽقمعـمعشؽؾي،مصوٌلوصيمؼبم
اظؾّقؾ مبعقدة .مضول مظف مبّؾؿّق مأال مؼقجد مأعوعؽ معصدر معوء ،مردّ مسؾقف مبوظلّؾى .مأخدلهم
"بّؾؿّق"مبوظذّػوبمضربمعلؽـف،موخذمػذهماظعصومععؽ،مواضربمبفومأيمعؽونمترؼد،م
وؼؽقن ماٌوء مضرؼؾو معـؽ .مأتك م"بوبو مايوج" مإظب مػذه ماظعني ،مصضرب ماظصّكقر ،مظقسم
ترابو ،مواآلن متلقؾ مؼب ماظصّقػ ،مؼب ماظشّؿوء موؼب ماًرؼػ ،موتدسك م"سنيم
تزرزورت"(اظعنيماٌؿدصؼّي،مشزؼرةماٌقوه) .م
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حؽـاقاتذاؾتّؿافيذاألدطوري ذ
ذطـرلامعومؼؿقدّثمرواةمايؽوؼوتمواألدوررلمسؾكمأغّفؿمذوػدواموسوؼـقامأحداثم
تؾدو ،معـ موحل ماًقول ،مواظيت مظقلً مدقى ماظصّقرة ماظيت مؼؿشؽّؾ مسؾك معـقاشلوم
اٌكقولماظشعيب.مؼدورمػذاماظؿّؿوػلمحقلمضقؿماظعؼوبمواىزاء،مٌـمطبوظػماألواعرم
األوظبموؼـؿفؽماٌعوؼرل .م

اؾتؿافيذاألوّلذيفذأدطورةذ"جدّيذاؾبحّار" ذ
ؼبمايؽوؼوتمحقلمػذهماظشكصقّي،مؼؼقلماظرّواة،مبنعبوع،مأنّم"جدّػؿ"مضدمضول:م
أوالدي مطشفرة مسؾك محوصّي مجؾؾ م(طوف) معـ معلؽفو مبويقؾي مواًداع موضع مؼب مذرّم
أسؿوظف(والديمذفرةمطوفماظؾّلمذدّمصقفومبويقؾيمحوف).مظؼدمدسومظـومجدّغومبوًرلم
شلذامملمؼصؾـومأيّمعؽروهمإبّونماظـّقرةمبوظرّشؿمعـمضراوةمعؼووعؿـومضدّماالحؿالل.موملم
تلفّؾمأيّمحوظيمخؾؾممبـطؼؿـومعـمذلغفومأنمتللءمإظبمزلعؿـوم(طقؿؾماظؾـوتمخورجم
اظزّواج،مأومأيّمعؽروهمآخر)مظلـومصؼراءموالمأشـقوءماظلذل،ماظؽػوفمواظعػوف.م م

اؾصّورةذاؾثّاـقةذؾؾتؿافي ذ
مصقؿومؼؿعؾّؼمبظوػرةماٌصوػراتمبنيمزبؿؾػماٌـورؼ،ماجملوورةمظؾقّورة،موطؿوموردم
ذظؽمؼبماألدطقرة،موؼبماىزؼؽوتماٌؿعؾّؼيمبؽـّوئـم"جديماظؾقّور"،ممتّمادؿـؿوجمعؼقظؿفم
اظشّفرلة:م"أوالديمصقؿومبعدي،مميدّونمدؾوئؽماظذػى م(أيمؼزوّجقنمبـوتفـمصوئؼوتم
اظقصػ)موؼؿزوّجقنمبصػوئحمايدؼد"م(والديمميدّواماظلؾوؼؽمواصبقؾقاماظدبوؼؽ) .م
ويدّماظلّوسي،متؿزوّج مبـوت محبّورةمخورج معـطؼؿفـّ،موتدخؾمأخرؼوتمظقلـمؼبم
علؿقى ماظؿؾودالت ماظزواجقّي .مأي مػـو مطون ماظؿّلطقد مسؾك مغؿقفي مترك مسودة ماظزواجم
اظدّاخؾل،موادؿؾداظفمبـؿطماظزّواجماًورجل .م
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اؾتّؿافيذبأدطورةذ"ب ّؾؿّو" ذ
ذعـمإحدىمأطدلماظـّقاحلماظيتمغفكماظشقخم"بّؾؿّق"مخؾػف،مبعدمماالضذلابمعـفمػقم
سودةمسدممظؾسماجملقػراتماظذػؾقّي،مصالمصبىمسؾكمبـوتفمظؾسمايؾلّماظذػؾقّيمسؾكم
حرعوتمأرضف،موسؾكمأبـوئفمأنمالمؼشذلوامظزوجوتفؿمػذهمايؾلّمأبدا،مصدسومسؾكمعـم
تضعمعـمبـوتف،مأنمتذػىمأيممتقت،مأومضبدثمشلومعؽروه م(اظؾّلمدّؼرماظذػىمعـم
بـوتلمتذػى) .م
صقرةماظؿّؿوػلماألوظــك(رواؼيمأوظب) م
ادلصدر:ماظلقّدةمصورؿي،متوظيموضين،ماألخضرؼّي .م
"ػذه مايودثي مطـً محوضرة مصقفو ،مأغو مذكصقّو ،مسـدعو محضرت ماعرأة معـم
اظعوصؿي،ميضرةمًقانمبؼؾّيم"ب ّؾؿّق"،محوجّيمبؽؾمعوممتؾؽمعـمحؾلّمذػؾقّي،موبقـؿوم
سبـمجوظلوتمبػـوءماظدّار،مملمغدرمعومظذيمحدث،مإذمبصكرةمطؾرلةمتفؾطمعـماىؾؾم
اٌؼوبؾمظذظؽماظػـوء،مصقبمتؾؽماٌرأةمعؾوذرة،مصفرعماىؿقعمسبقػومصقجدوػومشورضيم
ؼب مدعوئفو ،مجروح مبؾقغي مسؾك معلؿقى ماظرّأس ،مدبرج ماظدّعوء معـ مصؿفو ،معـ مأذغقفوم
وحؾؼمأذغقفومأغبرمدعو،موذراسقفومعؽونماألدوور،مطؾّمذلءمشلؾمبوظدّم،مصوحضروام
اظنبّ موبدأوا مؼضؿّدون مبف مجراح ماظرّأس ،مواظؽقؾ موغؾوت م"اٌؼرعون"…أخذوػوم
ظؾؿلؿشػكموطـومسبـمؼبماغؿظورماألخؾور،ميدّموضًماظعشوء،موسـدعومسودوامأخدلوغوم
بلغّفومؼبمشقؾقبي،مؼبماإلغعوش،موسـدموضًمصالةماظػفرمأتوغومخدلموصوتفو" .م
اظرواؼــيماظـوغقـي م
ادلصـدر:ماظلقدةم"بوؼي"معـطؼيم"تقٌقت"مبينمسؿران م
تؼقلمػذهماظرّاوؼي :م
"أرادتماعرأةمأنمهضرمزؼورةم"ب ّؾؿّق"موأخدلتمزوجفومبذظؽ،مضوئؾيمبلغّفومذاػؾيم
المربوظيمألنّمطؾّمجرلاغفومدقفمؼذػؾقن،مظؽـّماظزّوجمرصضمذظؽمواضذلحمسؾقفومأغّفم
دقلخذػومبعدمخروجفمعـماظعؿؾمعلوءا،مصؼوعًمػل موأضلؿًمظفمبلغّفومدؿذػىمععم
جرلاغفو،مصلضلؿمشلومػقمبدوره،مبلغّفومظـمتدخؾماظدّارمإذامعومغػّذتمرشؾؿفومتؾؽ،م
وذػؾًمدوغف.مذػؾًموضوعًمبطؼقسماظزؼورةماظقاجؾيمحقلماظضرؼح،موسـدعومصعدتم
إظبمصقق،مصققماظؼؾّيمرصؼيمعبفقرمغلوءمشػرلم(عؽونمتقاجدمأعؽـيمواجؾيماظزؼورة،معـؾم
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حفرةما ٌـوداةمسؾكماظغوئى،مايفرةمايؿراء،موعؽونماألصعكماٌلكقري)متدحرجًم
صكرة مسؾك متؾؽ ماٌرأة موأصوبؿفو مؼب مرضؾؿفو ،مثؿّ مواصؾً معلؾؽفو مؼب ماٌـقدر ،موبدأم
اظـّلوءمؼبماىريموراءػومٌعرصيمحوظؿفو،موسـدعوموصقشلـمإظقفوموجدغفومتلؾحمؼبمبرطيم
دعوء،مصلخذغفومإظبمبقًمزوجفومجـّيمػوعدة ".م

صورةذاؾتّؿــافيذاؾثاـقةذ ذ
ادلصـدر:ماظلقّدةمصورؿي (توظيموضين،ماألخضرؼّي) م
ؼؿعدّى معـع موهرؼؿ ماظذّػى ،مإظب مهرؼؿ محؿّك ماظؾّقن ماألصػر ،مغقرد موربي مػذهم
اظلقّدة،متؼقل :م
"ؼبمعرّةمعـماٌرّاتمظؾلًمصلؿوغومأصػرماظؾّقن،مصؼطمعدّةمؼقعني،مصلخذوامابينمألداءم
اًدعيماظقرـقّي،مملمتؽـمػذهماظػؽرةمعقجقدة،مابؿدسقػومؼبمابين،مملمأطـمضدمارتدؼًم
ذظؽماظػلؿونموصؾًمورضيماالدؿدسوء،مودّسؿفمإظبمروؼؾيمعرتدؼيمذظؽماظـّقب،موسـدعوم
رجعًماظؾقًمطـًمضدمطرػًماظػلؿون،موضؾًمشلؿمبوظؾّفمسؾقؽؿمالمتشذلوامظلمأيّم
ذلءمأصػر،مملمأنحمؼبمذظؽ،موإنمطـًمأرتدؼفومبوظدّعقع،مالمحوجيمظلمبفو" .م

صورةذاؾتّؿافيذاؾثاؾثة ذ
تقاصؾمغػسماظراوؼي،مضقشلو :م
"ػـوكمعـمؼؾؾسماألظؾليمذاتماظؾّقنماألصػر،مظؽـمطؾّمواحدمعـمػمالءمالمؼـقدرم
عؾوذرةمعـم"ب ّؾؿّق"مأعّومأغومصؿرتؾطيمبف(بؾّؿّق)مبلذدّماالرتؾوط:مأػؾمواظدتلمعـم"ب ّؾؿّق"،م
زوجل معـ م"والد مب ّؾؿّق" ،مواظدي معـ م"والدب ّؾؿّق" ،مأػؾ مجدّتل ،مظقس مظل مايؼّ مؼبم
االضذلابمعـمأيّمذلءمأصػر،مملمؼصرّحقامظلمبذظؽ" .م
سشراتمايقادثميؼًمبفذهماٌرأةمجرّاءمظؾلفومعرّةمظـقب،موعرّةمأخرىمًومتم
سبودلّ،مممّومانرّمسـفمإصوبيمصؾذاتمأطؾودػومحبقادثمعمٌي.م م
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ادمذاألدطـورة:ذدقديذعؾىذبنذمحدذوحاؽمذاألتراك ذ
ادلصــــدر:ماظشّقخمبقزؼّون(وطقؾمضؾّيمأوالدمبقعرداس) م
ربقعـةذاألدطورة:مأصؾماظؽراعوتموأصؾمتؼلقؿماظلّؾطيماظرعزؼّي م
"أتكمجقشماألتراكمإظقفم(إظبمدقديمسؾلمبـمغبد)مظقطؾؾقامعـفماظعؾػمًققشلؿ،م
صؼول مشلؿ مأعوعؽؿ مأسطقػؿ ماظشّعرل ،مصعـدعو مغبؾقا ماظشعرل مهقّل مإظب معؾح ،ممل متشلم
اًققلمأنمتلطؾف،مصؼوظقامظفمظؼدمأسطقؿـوماٌؾح،مصردّمسؾقفؿمظؼدمعؾؽؿؿمذظؽمبلؼدؼؽؿ،معوم
سلوغلمأصعؾمظؽؿ.مثؿّمحونموضًماظصّالة م(واألتراكمالمأحدمؼلؾؼفؿمظؾصّالة)مصطؾىم
اظؾويمعـمجـدهمأنمؼؿقضّلم ؼبمإغوءماظشّقخ،مصلسطقهماإلغوء،مصؿقضّلمػقموجـده،مصؿغقّروام
وهقّظقا م إظبمخـٌ،مأيمدبـّـقا.موعـمثؿّمبدأوامؼطؾؾقنمؼبماظلّؿوحمواظعػقمواظشّػوسي،م
صؼوم موأسطوػؿ ماٌوء موسودوا مإظب محوظؿفؿ ماظطؾقعقّي ،موأطؿؾقا مصالة ماظظّفر ،موأضػؾقام
راجعني .م
ؼبمؼقممعـماألؼّوممأردؾمظفماظلّؾطونمردقال،مؼطؾىمعـماظشّقخماٌـقلمأعوعف،مصلرّجم
حصوغف،موػؿّمبوظذّػوبمصلرادتمعبوسؿفمعراصؼؿفمخقصومسؾقفمعـمبطشماظلّؾطون،مصؾؿم
ؼشلمصؼولمشلؿ،مإنمطـًمصوؼبماظؼؾىمزبؾصومظؾّف،موسؾكمصقابمدلذػىموأرجعمدوٌوم
شومنو،موإنمطـًمسؾكمخطل مأرجقمأنمالمأسقد،موالمأحدمؼؿؾعين.مسـدعو موصؾمإظبم
اظؾويمضوممػذاماألخرلمعـمطردقّفمربقّقوماظشّقخ،مصردّمسؾقفماظشّقخمأرؼدكمأنمتؾؼكمسؾكم
طردقّؽ،موظؽـمسؾقؽمأنمهؽؿمبشرعماظؾّف.مضولماظؾويمظؾشّقخمأخرجمواغظرمسؾكمعدىم
بصرك مطؾّ متؾؽ ماألرض مػل معؾؽؽ ،موظؽ معـ ماظؾقر معؼدار معقؾ ،مشلذا مزلّقًم
"بقعرداس" مبذظؽ ماالدؿ .موعـ مثؿّ مأصؾح ماألتراك مؼلتقن مظؾزاوؼي مربؿّؾني مبوظؼؿحم
واظشّعرل،موؼؼرأونماظؼرآن،مإظبمأنمجوءتماظـّقرة،ماظيتمأبطؾًمطؾّمذلء" .م
ؼقاصؾماظرّاويمرواؼؿف :م
"سـدعومضدعقامإظبماٌـطؼيمطوغقامؼبمدؾعي،معـفؿمعـمطونمؼذطرمسـدماظؾقر،مذظؽمػقم
األب ،مواظذي مػـو مػق ماالبـ(عؼرّ ماظزاوؼي) .مضول ماظقاظد مظقظده :مؼو مسؾل ماذػى مأغًم
ظؾفؾؾ،موأغومأبؼكم"أذدّ"ماظؾقر،مأغًمحورسماظدلم(اىؾؾ)موأغومحورسماظؾقر،مردّم
اظقظد:مأغومعوزظًمصغرلامطقػمأذػىمإظبمػـوك؟مردّماألب :ماذػىمصننّمبرػوغؽمشؾىم
برػوغل.مطونماىدّمدقديمضبقكمؼبم"اظدػقس"مؼبم"تقفالّبني" .م
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أدـارريذؿـطؼةذاؾؽافذخلضر ذ
ادمذاألدطورة:ذأدطقرةم"اظصّوقماحملشقعي"مو"جقّيمعلؾقتق" م
اؾتؿوؼعذاجلغرايف:معـطؼيماظؽوفمًضر،مدائرةمسنيمبقدقػ،مو.اٌدؼّي م
ادلصدر:مربؿّدماٌفديمبـمعصطػك،مصرضيمػفّوعي .م
ربقعةذاألدطورة:ذأدطقرةمادؿؼرارموأصؾ ذ
تعؿدلمعـطؼيماظؽوفمًضرمعزصبومعـمصرق،متـضقيمهًمسرشمواحد،محلىم
اظرّواؼوت،موػقمسرشم"أوالد مسالن"مظؽؾّمصرضيمخطوبمأصؾ مزبؿؾػمسـماألخرى.م
ؼػؿكرون محبقوة مبدواتفؿ مضؾؾ ماالدؿؼرار ،مذبؿقسي ماظػرق مػل :م"ػفّوعي" م"تعزؼزة"م
"اوالدمعقدك""،والدمسؾدماظؾّف"م"والدمدومل"م"والدمضبقك"م"والدمسؾدماظؾّف" .م
عـ مبني مأدوررل ماألصؾ ماٌؿداوظي ،مػل مأدطقرة مأصؾ مػفّوعي" ماٌلؿّوة مبودؿ:م
"أدطقرةمجقّيمعلؾقتق"مأوم"اظصّوقماحملشقعي"،مؼؼقلماظرّاوي :م
"جوء مجدّغو ماٌـطؼي مظقال ،مرصؼي مدؾعي مأذكوص مآخرؼـ ،مظقلخذوا ماعرأة معـ مػذهم
اٌـطؼي(عـمػـو)،مظقؿزوّجقامبفو!مسـدعوموصؾقامإظبمعؽونمبنيمسوعرموسؿر متقجدمػـوكم
"ضؾؿي"،مظقسمشلومضرار،مطؾرلة،موػؿمرصؼيماٌرأةماظيتمطوغًمصققمغوضي،مبقـؿومػؿًّم
اظـّوضيمبشربماٌوءمعـمتؾؽماظؼؾؿيماظعؿالضيمدؼطًمودؼطًمععفوماظعروس،مابؿؾعؿفؿوم
"اظؼؾؿي"،موملمؼظفرمذلءمدقىمبعرةماظـّوضيمشلذامتلؿّكمتؾؽماظؼؾؿيمبـم"ضؾؿيمبعرة"م
وػمالء ماظلؾعي مؼؼول مشلؿ ماظصّوق ماحملشقعي ،مصؼوظقا مسبـ مإن مرجعـو مإظب مأرضـو معوذام
سلوغومغؼقل،ماظؽؾّمدقلكرمعـّومودقؼقظقنمدؾعيمرجولمخطػقامشلؿماعرأةم(صؽّقػوشلؿ).م
بؼقامبوٌـطؼي،مأحدػؿمشودرمإظبم"بينمؼعؼقب"موآخرمإظبم"بينمجعد"،موآخرمإظبم"جؾؾم
اظؾّقحمبؼصرماظؾكوري"موجدّغومبؼلمػـو .م
سـدعو مبؼل مػـو مبوظؽوف مًضر ،مطون مػذا ماألخرل مسؾورة مسـ مشوبي مطـقػي ،مصلضومم
صقفو ،موطون مؼقجد مبفو مذكص مؼدسك م"عقح ماظدّغداغل" مطوغً مظدؼف مبـؿون مسوزبؿون.م
وطون مػق م(اىدّ-األصؾ) مطبرج مظقال موؼؽلر ماحملورؼٌ مظذظؽ ماظرّجؾ ،مضوم ماظرّجؾم
اظضققّيموطؾّػمعـودؼومؼطؾىمعـماظذيمؼؼقممبؿؾؽماظػعؾيمأنمضبضر،موأنمؼطؾىمعوم
ذوء مودقؽقن مرؾؾف مذبوبو .مأتك مإظقف مظقال ،موسـدعو مرآه م"اظدّغداغل" مصزع معـ مػقؽؿف،م
صقجدهمؼبماظؾقًمبطقظفماظعؿالقماظذيمضدمؼصؾمإظبمػبلي مأعؿور.مدلظفماظدّغداغلمسـم
رؾؾف،مردّمسؾقفمظؼدمزلعًماٌـوديمصؿوذامضؾً:مضولمظفمظؼدمعـمطونمؼؽلرمربورؼـلم
ػق مآعـ مصؾقعذلف مبذظؽ مصؼط موأغو مأطوصؽف ممبو مذوء ،مصردّ مسؾقف مضوئال ،مسـدك مبـؿونم
 7م سوعر موسؿر مادؿ مؼطؾؼ مسؾك ماظؼؾوب ماظيت متلوي مأضرحي مػذؼـ ماظقظقني ،مسؾك مررؼؼ ماظؾرلؼـ ماووه ماىؾػي،م
وطراعوتمػمالءمععروصيمظدىماظؽؾرلمواظصغرل.
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أسطينمإحداػؿو،مأخرجماظدّغداغلمابـؿقفمورؾىمعـفمأنمطبؿورمبقـفؿومعـمتروضف،مضولم
ظفمأرؼدمػذه،متزوّجفوموبـكمبقؿف،موعؾؽموانىمػـو،مػذامػقمجدغوماٌلؾقت،مبؼقـوم
ػـوموعؾؽـو.مجدّغومعـماظلوضقيمايؿراءموبؼقـوموالدمسالن،مثؿّمتقزّسـومصرضومصرضو،مهًم
تلؿقّوتمزبؿؾػي:مػفّوعي،متعزؼزة،موالدمدومل،موالدمعقدك.مسبـمعـم"أوالدمغوؼؾ"م
أحرار .م

أدطـــورةذدقــديذعاؿـر ذ
ادلصــدر:مايـوجماظطّوػــر م
ادلؽــان:مسنيمبقدقػ م
اؾؾّغة:ماظعربقّيماظعوعقّي م
"ميؿدّمدؾطونمدقديمسوعرمعـمذرذولمحؿكمبالدماظؼؾوئؾ،مؼقجدماظعقاعرمعوبنيم
عدؼـيمدظّسموبرجمعـوؼؾمؼبمعـطؼيمتلؿّكم"بغؾقّي"،مؼقجدمحقاظلمعوئيمبقًمسقاعر" .م
ؼقجدمأو الدمدقديمسوعرماظشراضيموأالدمدقديمسوعرماظغرابي،معـمبنيماظشراضيمندم
اظروابح م(أوالدمرابح)مواظصقادق،مايلقـوت ،مواظعراؼؾقيمواظؾقاظل.مأعّوماظغرابيمصؿـفؿم
والد مسؾد ماظرغبون موالد معـصقر موشرلػؿ ،مػؿ مسشر مصرق ،مػبلي مشرابي مواًؿليم
اظؾوضني مذراضي .مػمالء معـ مأم مواحدة موأب مواحد ،مؼؼقل مدقدي مسوعر :م" ماظؾل مؼػرقم
بقـوتـومميقتمؼبمذفر" .م

دقديذعاؿرذوأصلذجبلذ"ؽـافذاؾؾحم" ذ
اظرواؼيماألوظب :م

"طونمرؾؾيمدقديمسوعرمؼرسقنمعـمػـوك،موأتقامظعفقلمدقديمدعقد،ماظذؼـمطوغقام
ؼرسقنمبـػسماٌؽون،مصذحبقػؿموسؾؼقػؿمبوظؽوف.مأتكمدقديمدعقد،مؼبمحوظيمؼرثكم
شلو مصقجد مدقدي مسوعر ،مصللظف مػذا ماألخرل مسـ مدؾى محوظؿف متؾؽ مصلخدله مبػعؾيم
رؾؾؿف،مصطؾىمعـمدقديمدعقدمأنمؼـوديمسؾك ماظؾقؿ،موأعره مضوئال:م"مذقفمذدّم
عوصقؽموتدلّممظقّو"مطونمدقديمدعقدمعؿففومسبقماظؼؾؾي،مثؿّمشقّرموجفؿفمسبقمدقديم
سوعر،مصؽوغًمطؾمغظرةمبعفؾم(طؾّمخزرةمبقطـرؼػ) .م
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اظـرواؼيماظـوغقي م

" مأنّ مأوالد مدقدي مسوعر مذػؾقا مظؾدرادي مػـوك ،مصلسفؾقا مبوٌؽون ،موآخرون مملم
ؼرؼدواماظعؾؿمبؾمذػؾقامضصدماظؾفقمواظؾعىموأثروامؼبمروظيبماظعؾؿموأشروػؿ،مصعؾؿمدقديم
سوعرمبذظؽمصدسومسؾقفؿمصؼول:م"مؼومطوفمذدّمعومصقؽ"مصلؼطمعـفؿماٌلؿفذلونموػؾؽقام
وبؼلماآلخرونمسؾكمضقدمايقوة،مظذظؽمزللماىؾؾمبـم"طوفماظؾقؿ" .م

دقــديذعاؿرذوفجّــاؿة ذ
"ذضدممدقديمسوعرمعـماظغرب،موظقسمعـمػـو،مصعـدمذبقؽفموجدماعراةم"بوغقي"م
سؾكمأوالدػوموؼؼولمشلومػفّوعي،مصؾؼلمسـدػومبوظؾـقي،مظؽـفمملمؼؿقؿّؾمبرودةماٌؽون،م
صؼول م"خؾّق ماظؾـقي مشلفّوعي" .مصؼول مشلو مأغً معدؼـي مظل مبوظعفؾ ،مظذظؽ موطؾ مدـيم
ضبضرمرجولمصرضيمػفوعيماظعفؾماظذيمؼـػردونمبذحبفمورؾكفموتقزؼعميؿفمسـدم
ضؾوبمدقديمسوعر ".م

ؽــراؿـاتذدقـديذعــاؿـر ذ
وعـمطراعوتفمإدؼوطمروئراتماالدؿعؿورماظػرغللماظيتمجوءتمظؿفدؼؿماظؼؾوب،موػذهم
اظقاضعيمحضرغومصقفوموبرؤؼيماظعني،مصعـدعومجوءتماظطقورةمظؿضربماظؼؾوبمخرجمشلوم
روئرانمغبالػومبعقدامسـماظؼؾوبموصفراػومبعقدا،مصؽوغًمؼبمتؾؽماظػذلةماظغؾؾيمىقشم
اظؿقرؼرمصؼوعًمصرغلومتـؿؼؿمعـماظلؽونموعـماظؼؾوبموطونمأنماغفزعًمؼبمذظؽماظققمم
حقٌمعوتمحقاظلم24محرطل،مظؼدمدذلػوماهللمواظشقخ ".م
ػـوكمأبقوتمذعرؼّيمدبؿزلماظقاضعي،محقٌمؼؼقلماظشوسـر :م
مسوعرموسؿـرمؼومبلّمداروامخصؾــيممممموػوظطقورةمجوتمتفدمموطرماظلودات م
اضربفومسوعرمضربيمعرخقيموروحًمصىمحبرماظصقــرامواظػــــــالة م
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حؽـاقةذ"رؿةذخضّـار" ذ
ادلصدر:ماظلقدةماظؼرذقي م
ادلؽان:مأوالدمبراػؿ،مراسماظقاد،مبرجمبقسرؼرؼٍ م
اؾؾغة:ماظعربقيماظدارجي م
"ضوظّؽ مدؾع مبـوت ،ماظلوبعي معـفؿ مبـً ماظراسل ،مضوظؾ مؼروحقا مؼـققا ماًضرة،م
اعؾعد مذؼؽ ماًضرة مؼصقؾقا مػذؼؽ ماٌكؾقضي ،مطل مصوبقػو مضوظؿؾفؿ مساله مهقدقام
آبـوتل،مضوظقشلومراغومراضبنيماغّقّقاماًضرة،مضوظؿؾفؿمأؼّومأغومسؿّؿؽؿمضركمأغعّؿؾؽؿ،م
ػل مازلفو مشقظي موػل مضوظؿؾفؿ مأغو مسؿؿؽؿ ،مبعدؼـ مشلقن مشلقن مأسؿؿـو مورّاػو مدارك،م
أرواحقامأرواحقا،ممأعؾعدموالّتمضطعؿفؿمسوظدوّار،مؼلؿّكمسودوامبعقد،مضوظؿؾفؿمػذؼؽم
اظلفرةماظؾلمتشقصقامصقفو،مػذؼؽمدارمسؿؿؽؿممثّي،ميؼقامظؼووامػذاكماظؼرؼيبمخشًّم
أضعّدوامأضّعدوامبـقّوتلمػـو،مغروحمغدّيمخقطؿمسبطّقمصوىوععمؼؼراموانل…طونمالبسم
برغقديموداؼرمذوذقيمطربقش،مراحًمأدّاتقمظؾلفرةمذؼؽمطالتق،مسؾؼًماظدلغقدي،م
دارت ماظشوذقي مطربقش مذؼؽ موخالّت ماظدلغقدي مؼذري مصقفو ماظرّؼح ،مأؼّو مورّاه مصالن،م
أرواحقامتشقصقامخقطؿمضوسد مؼبماظلّفرةموؼدغدنمؼبماظؼقرانمواظشوذقيمطربقشمؼدظّكم
وظطرافمؼديمصقفؿماظرّؼح .م
أغًمورّاكمراضبيمأسؿّؿـو،مراضبيمطوسلومانقىمظؾـوتلمظعشوموغدّيمظؾفقؿيمتشربم
وانل،مدّاتمػذؼؽماظؾفقؿيمسؼؾًمطالتفومورذؼًمذوكماظقذغنيمؼبماظؼؾؿي،مؼبماٌوم
وخالّتفؿ،ماغًمالهمعوجؾؿقشماظؾفقؿي،مؼقمؼومبـوتلمرحًمغشربفوموخشًّمؼبمودطم
اٌومعومخرجؿش،مشرضًمؼبماظقادمػذؼؽمطالػو،ماعؾعدؼـماؼّووامتروحقامتشقصقػؿمراحقام
ظؼووا مشرل موذغني ماظدابّي مػذوك مظػقق ،معو مدبشّقش مآبـوتل مػل ماظؼؾؿي متوطؾؽؿ ،مالالم
جوبؿفؿموجوتماضّعدوامترضدواموترضبقا،مضوظقامظقفومراغومضعقد،مضوظؿؾفؿمالال،مضوظؿؾفؿم
راهمضربماظؾّقؾموضركمطلمتـقضقامصوظؾقؾمإالمظؼقؿقاماظدارمغبرامسؿّؿؽؿمراػومتػؼّسم
صوظؼؿؾ ،موال مظؼقؿقا ماظدّار مبقضو مسؿؿؽؿ مراػو متغربؾؾؽؿ مصوظدضقؼ مبوه مطل مجّل مادّؼرظؽؿم
شدوةماظغدا،مأؼّومارضدوا.مطلمغوضقامظؼووػومضوسدةمتػؼسمصوظؼؿؾمبعدموالوامغوضقامزادوام
رضدوامظؼووػومتغربؾمصوظدضقؼ،متػؼّدمصوظعؾودمادوّرمسؾكماظؾّلمتوطؾفوماظؾقظي،مػقّوموالّت،م
زادتمر ضدت،مظؾـوتمػذوك،مغوضًمنؿيمخضورمضوظؿؾفؿمادّؿعقامػذيمراػومشقظيم
عوذلمسؿؿـومصح،مبصحمػلمشقظيموغؿقعومضقظقشلومسؿّؿـومصح،مبصّحمحـومضركمغدؼروام
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عزودمعزودمغؿوعمصقفمؼبمبالؼلـومغرضدوػؿموغغطقػؿمطؿومشطوتـو…ضوظؿؾفؿماغومحوذوطؿم
اغدؼر ماٌفراز موػل مراضدة معوظطرف ،معـني متؿالح متالضك ماظصقف ،معـني متؿالح متؾؼكم
اظصقف…غوضًمتوطؾفؿمتالحًمظؾؿفرازمػذاكمضوظًمآهمداروػومبقّو،متالحًمظؾـًم
اظرّاسل مظؼوتفو متؼقظؾفو معـني مغؾداك مؼو مذقؿي مظقداك ،مػل متؼقظؾفو مبداؼين معوظعقـنيم
اظؾلمعومحؽؿقشمؼبمسقـنيمخقّوتفؿ،متؼقظؾفومعـنيمغؾداكمؼومذقؿيمظقداك،متؼقظؾفوم
احؽؿقين معؾ قدؼـ ماظؾّل معو محؽؿقش مؼدّؼـ مخقّوغفؿ ،معـني معـني مطؿؾؿفو مطالتفو،م
خرجًموؼـمارّوحمتؿالحمتؿالح،مضوظؿؾقمآماظؼؿرمآمظؾـوتماظؾلمخرجقامعـمسـديموؼـم
راحقا،مآومضوظؾفومراحقامػوك،موريموري،مػلمتلؿعماظصّقتمازّؼدمتعقّط،موريم
تؼقظقمآضؿرموؼـمسودوا،مؼؼقظؾفومروحلمروحل،مظؾـوتمؼؼقظقظقامػاللمؼوٌفؾّؾمؼوٌدظّؾم
اظغقظيموؼـمسودتمعـعـومعـفو،موػلمتؼقظقمواشمضوظقمؼؼقظؾفومعوضوظقامواظقمراػؿمؼؼقظقام
ؼو مضؿر موؼـ مسودت مبرك ،ماعؾعد ميؼقا مظؾقاد مؼؼقظقظقا ماظغقظي موؼـ مسودت مراػو مادوّرم
توطؾـومعـعـومعـفومػقعوميؼقامظؾقادموػقعومظؼووامايؿوظل،مؼوضؿرمآهمواشمغؼقظقامظؾقاد،م
ضقظقظقاماػػًمؼووادماظعلؾمواظلؽّر،ماػػًمآوادماظعلؾمواظلؽر،ماظؽؾؿيماظـوظـيماػػًم
اظقادمػذاكمواظؽؾمخرجقا،ميؼًمػلمضوظًمواشمضوظقامظؾقادمضوظؾفومحوذوطؿماػػًم
آوادماًرىمواىرى()2مػؽذامػلمتؼقلموػقؼزؼد،مػلمتؼقلموػقمؼزؼدموجّلمايؿؾيم
ضووؼيمتوعماظـوظـي موتدؼفو،ماجؾدماجؾدميؼقامػذوكمظؾـوتماظػقؾي ،مضوظّؽمسؾكمذػرم
اظقاد،معومطوؼـمصقفومشرلماظؼطمواظؼطمطودىماًقؾ،مضوظقظقامؼوضؿرمآهمواشمغؼقظقامظؾؼطم
ؼدرضـومعوظغقظيميؼًمظقـو،مضقظقظقامؼوظؾطؾماظؾلمعومؼشقصؽمذطرماعـعـومعوظغقظيمادوّرم
توطؾـو،مضوظقظقامػؽذا،مضوظؾفؿمخشّقامخشّقا،ميؼًمػلمواشمضوظقامظؾؼطّ،مضوظقظقامؼوم
ػدّافموؼوردّافموؼومجوبدماظرؼّيمبنيمظؽؿوف،مػؽذامضوظؾفومػؽذا،مضوظؿؾقماظشّومؼومػدّافم
وؼوردّافموؼومجوبدماظرواريمبنيمظؽؿوف،مضوظؾفومبشرؼعيماظـيبمروحلمبعدؼينمثؾٌم
عرّات،ماظـوظـيمؼؾقحمزبؾؾقموصبؾدشلومرؼّؿفومبنيمطؿوصفومطالػو.مخشمظؾـوتمظؾّلفؿم
طقدؿقؿوت،مظؾّلفؿمبراغسمسطوػؿمزوصبوت،مسطوػؿماًقطماظؾلمؼدؼروهمسؾكمرادفؿ،م
ذوذقيماظؽربقش،مظؾّلفؿموضوظؾفؿماتؽؾقامسؾكماظؾّف،مراحقا…ػقعومبداوامميشقاموػقمبدام
اظلقوبماصبل،ماصبل،معشووامػذوكماًقؾمعشووامعشوواميؼقامٌقلماظغؾؿ،مضوظقظقام
ؼوعقل مظغؾؿ ماسطقـو ماىنب متوع ماظغؾؿ مراغو مدـني موعـني معو مضؼـوه ،ماؼف مضوظؾفؿ معـفورم
صدّت منؿي مخضّور معوصؾًّ معطور معوحـًّ مغوضي مسؾك محقار مواىنب معـون ماصبل،م
اظـعفيمعوجوبؿشمخروفموعومسبّقـوشماظصّقفمواىنبمعـنيماصبل .م
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ظزّعفؿ،مظزّعفؿمضوظؾفؿماهللمشوظى معوطوشمبصّحمراغل مغشقفماظدغقومراػو معغقؾؾي،م
زادوامسؼؾقامٌقلماظؾؼريمؼوعقلماظؾؼرمضوظقظقاماسطقـومايؾقىمغشربقامتوعماظؾؼرة،مضوظؾفؿم
عـفورمصدتمنؿيمخضورمعومصؾًمعطورمعوحـًمغوضيمسؾكمحقار،مؼعينمعووظدتشم
وعومصؾًمعطورموعـنيماصبقـو،مضوظقظقامبالكمضركمتقظد،مسودتماظـوضيمتزوّكموتؾقًّم
ؼب مظرض متؾقًّ مسود مايؾقى مؼزرّق مغؿوسفو مبال موالدة مواظـّقّ متصى ،مصؾً مصؾًّ،م
اظراجؾمادؿغربمػؿّوظيمنؿيمخضّور!مػذوامصردونمرجّوظيمخالوهممثّيموصدّوامعوجووام
ؼؾقؼقامظؾدارمظعودتمايؿوظلمواظؾلمادّاتقامايؿؾيمعشومواظؾّلمعـعمجو،ميؼقامشلذؼؽم
اظدارمتوعمميّوػوموبوبوػو،مآدقّدمخشّشـومسؾكمخوررماهلل،مضوظؾفؿمدؿـّووا،محؾلقمراحمٌّقم
ضوظؾفومعّومػوممجووامصردونموػويمظؾلؿفؿموػويموصوؼؿفؿ،مخششـومبرداغني،مضوظؿؾقم
خشّشفؿ،مخشقامػقعومخشقامػلمرسوتمظؼوتماظلفودةماظؾلمتصؾلمسؾقفومسرصؿفومؼبم
دار مبوبوػو ،مػوتؾـو معقفو مآوظقدي مغصؾّققا مغلؾغقا ماظقضق ،مجوبؾفؿ ماٌو ،مدؾغقا مدؾقغم
اظرجول موضعدوا مػل م سودت مادّؼر مػؽذا موػق مظؼو ماًومت مؼب مصؾعفو ،مػل متلؾغ موػقم
ؼراسل موعـفو مراح مصبري معّو معّو مػوذ ماظرّاجؾ ماظؾّل مجوغو مراه مداؼر مخومت متوع منؿيم
خضّور،معوطالّهمآوظقدي،مضوظؿؾقمخؾّلمؼؼعدوا،مػقعومصالّواموسؾؼقامزوصبوتموضوسدؼـ،م
وراحًمػلمضربقامعرحؾومبقؽؿمدبزرمؼبماظصؾعمضوظؿؾقمواظؾّغرلمصقفوماظشّؽموضقؾيمتوعم
نؿي مخضّور مذق معوش معوظراجؾ ماظؾّل مضؿؾفو موالّسؿؾفو مدارشلو مطؿو مغؼقظقا مايؾسم
وسبوشلوماًومتمودارومؼبمصؾعقمسؾقفومراػومتصىماظـقموػوممجووامبرداغني .م
جوماظشّقخمبوبوػوماظعشقةمضربقا،ماػال مبقؽؿمبوظضققفمضوظؾفؿمراطؿ مضققفماظـيبم
سؾقفماظصالةمواظلالم،مضعدوامتعشّوواموذوطبقامصققمظقرو،مصققمظقرومجؾدوامسؾكمنؿيم
خضورمضوظؾفؿمػويمطػوهمررؼؼفومػويمطػوهمررؼؼفو،موانمراحًماظدغقومجوغومجػوفم
غشػًمايوظي،معووظدتمغعفي،مضوظؾفؿمراػومصؾًّماظـقمؼبموجقػؽؿ،مضوظقمآبينمراغلم
غدوّر مغلوظؽ مضوظق مدقال ماًرل ،مضوظق ماغً مػوذ ماًومت معـني مجوك ،مضوظق ماله مآذقخم
طوسلومسرصًمصقف،مضوظقمتؼقلمسرصؿقمغؿوعمنؿيمخضورموػلمتالحًمؼبمرضؾؿقمضوظؿؾقم
آبوبومأغومبـؿؽموػلمالبليمراجؾمضوظؾفومعوطشمعـفو،مضوظؿؾقمأغومبـؿؽ،محؽمػوكمسؾكم
صدرػو مظؼوػو مبـؿق ،مداروا ماظعرودوت مواظؾورود مؼلرّخ موػذوك ماظػردون مسودوا مؼؽؾؿقام
صوظؾورودمو ػذوكماجريماجري،مبؼوتمبـًماظراسلمجوماظراسلمعلؽنيموراػلماظطػؾيم
ضوظقظقاماظطػؾيمخؾقـوػومطالتفوماظغقظي،موؼـمطـؿقا،مػويماظطرؼؼمػويماظطرؼؼ،مورّاهم
اظطػؾ مطػوه ماحـو مضؾـوشلو مػل معو محؾؿش ،مػقعو محؽؿقا ماظطرؼؼ مواحـو محؽؿـو مررؼؼم
وسوظـيبمصالتماألدــوررلمتورضقّـي.ممم م
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أدطـورةذ"ممؾّــنذواؾقــاس"ذذ ذ
ادلصدر:

 ،HANNOTEAU. A. : Essai de grammaire de langue tamachekذ،Algerذ

،1896ذ .Carbonnelذ

ادلؽـان:ماألػؼورمواآلزجر م
اؾؾغة:ماظػرغلقيمومتوػؼ م
اظرواؼــيماألوظب م

اظذلعبيمإظبماظعربقّي:معرؼؿمبقزؼد م

طون مظـ م"ممؾّـ" مأخً ،موطوغً ممبفرّد مأن متؾد معقظقدا مذطر مؼؼؿؾف ،مطوغً ماألعقرم
وريمسؾكمتؾؽماظقترلةمإظبمأنمجوءماظققمماظذيموظدتماألخًمععمخودعؿفو،مؼبمآنم
واحد،مأسطًمأخًمممؾّـمابـفومظؾعؾدةموأخذتمػلمبدورػومبـمػذهماألخرلة.مجوءم
ممؾّـ،موجدماظطّػؾموضؿؾف،موبؼلمبـمايرّةمسـدماظعؾدة،مصؽدلمواصؾحمرجالموطونمازلفم
اظقوس .م
مؼبمطؾّمعرّةمطونمممؾّـمؼرؼدمادؿدراجفمظقؼؿؾف،مظؽـماظقوسمطونمأطـرمحقؾيمعـف،م
وملمميؽّـفمعـمهؼقؼمعشورؼعفماظؼوتؾي.مؼبمؼقممعـماألؼّوم،مطونماظقوسمجدّمسطشونم
وذػىمصقجدمممؾّـ،موطونمػذاماألخرلمؼعؾؿمعؽونموجقدماٌوءمبوىؾؾ،مظؽـّفمملمؼردم
إخؾوره مبف .مطون ماىؾؾ مأجرد مال مضبػظ مآثور ماألضدام .موطون مممؾّـ مؼذػى مظقال مرصؼيم
سؾقدهمظرلويماظؼطقع،موؼعقدمظقالمبقـؿوماظؽؾمغقوم.مأخذماظقوسمغعولماظعؾقدمودػـفوم
بوظشّقؿ.موؼبماظققمماٌقاظلمتؿؾّعماآلثور،ماظيتمطوغًممبفرّدمأنمتالعسماىؾؾمتذلكم
آثورماظدّػقن،مومتؽّـمبذظؽمعـماظقصقلمإظبماٌوء.مصؽونمممؾّـمضدمرآهموتؾعف،موؼبماظقضًم
اظذيمرلرلمااظقوسمسؾكماٌوءمظقشربمٌحمصقرةمممؾّـمعـعؽليمسؾكماٌوءمذوػرامدقػفم
راشؾومؼبمأنمؼضربفمسؾكمضػوه،مصؼػزماظقوسمإظبماىفيماألخرىموػرب .م
م وسودمممؾّـمإظبمخقؿؿف.مؼبمؼقممعـماألؼّوممذػىمإظبموادىموحوولمبقادطيمأرجؾم
حققاغوت معقّؿي مأن مؼضع مآثور مظـقوق موعوسز موغبرل ،مووضع مطذظؽ مآثور مثالثي معبولم
علـّي،مأحدػومأسقرمواآلخرمأجربمواظـوظٌمأبذل(عؼطقعماظذغى)،مودخؾمإظبمبقؿف .م
م وؼبماظققمماٌقاظلمضولمالظقوس:م"إذػىموتؼصّلمأخؾورماظقاديمػـوك،مودؿؼقلمظـوم
عوذاموجدتمػـوك؟"مذػىماظقوسمظرؤؼيماظقادي،موسـدعومسود،مضولمظفماممؾّـ:م"مإذام
ػؾمزرتماظقادي؟مأجوبماظقوسمب:م"غعؿمظؼدمزرتف"مو"عوذامؼقجدمبف؟مػؾمأسفؾؿؽم
اظؾالدمغعؿمأممال؟ م
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" مأسفؾؿين مظؽـ مالؼقجد مبفو مدقى مآثور مأضدام محققاغوت معقّؿي ،موثالثي معبولم
ػرعي،مبقـفومواحدمأسقرمواظـوغلمأجربمواظـوظٌمأبذل".مو"طقػمتػرّقمبنيمأثرمحققانم
حلّموآخرمعقًّ؟مأثرمايققانمايلّمؼعقدمسؾكمغػلف(مبعـكمأنمايوصرمتلخذماظرعؾم
سبق ماظقراء) مبقـؿو مأثر مايققان ماٌقًّ مال مترجع مذقؽو ".مومبوذا متؿعرّف مسؾك ماىؿؾم
اشلرم مأسقرا مطون مأم مظع مسقـون؟ ماىؿؾ ماألسقر مدائؿو مؼلطؾ ماظشفر معـ مجفي ماظعنيم
اظلؾقؿي".مواىؿؾماألجرب؟"مغعرفماىؿؾماألجربمألغّفمضبؽّمسؾكمطؾّماألذفورم
اظيتمؼؼوبؾفو.موعوماظذيمصبعؾؽممتقّزمعبؾمبذغىمسؾكمذظؽماألبذل؟مسـدعومؼلتلمعبؾم
أبذل مظقذلوّث مؼؾؼك ماظروث مذبؿؿعو ،مبقـؿو ماىؿؾ ماظذي مظف مذغى مؼعؿؾ مبذغؾف مسؾكم
تػرضيماظرّوث ".م
ؼبمؼقممعـماألؼّوممذػىم"ممؾّـ"مإظبمعؽونمعو،موعبعمحشوئشمطـرلةمممّومجعؾمعـفوم
أطقاعومسدؼدة.مصعودمأدراجفموضولمل"اظقوس":م"مشدامدؿذػىمإظبمذظؽماٌؽونمودؿفؾىم
ايشقش ماظذي مطقّعؿف ".مؼب ماظققم ماٌقاظل مادؿؾؼ م"ممؾّـ" مواغؽؿش مسؾك مغػلف مداخؾم
طقعيمحشقش،معـؿظرام"اظقوس"مظقؼؿؾف .م
مجوءمػذاماألخرلموعبعمطؾّمايشقشمعوسدامطقعيمواحدة،مملمؼردماإلضذلابمعـفو.م
صؼول مظف مأصدضوؤه ":مظؼد معبعً مطؾّ مطقعوت مايشقش ،مصؾؿوذا متذلك مػوتف؟ مأجوبم
اظقوس:م"ألغّفومتؿـػّس،مواألخرىمالمتؿـػّس ".م
بلؿوسفمذظؽمضومم"اممؾّـ"معلرسو،مآخذامدفؿفموصقّبفمضدّماظقوسماظذيمملمؼصؾف.م
وبدا مؼصرخ ":ماذػى ،مدلسذلف مأعوعؽ مؼوبـ مأخيت .ماظذي موظدتف مأخيت ،مووظّدتفم
ظعؾدتفو ".م

اظـرواؼيماظـوغقي م

ادلصدر:
اؾؾغة:ماظػرغلقـي م
"معـذمزعـمبعقد،مضؾؾمأنمؼلتلماظؿقارقمإظبماشلؼور،مطوغًمذعقبمأخرىمتعقشم
سؾكمػذهماألراضلموالمميؽـمألحدمععرصيمعـمػلمتؾؽماظشعقب،معومميؽـمععرصؿفمػقم
أنمبعضومعـفؿمطوغقامأشـقوء،مألنماألرض مطوغًمخصؾيمواألعطورموصرلة،موطونماظلودةم
عقضرؼـموػذامعومتدلمسؾقفمضؾقرػؿ،موطوغًمدؾطؿفؿمسؾكمسوملماألرواحمطؾرلة،مألغّفؿم
طوغقامؼعرصقنمظغيم"مطقؾمآدقف" م(سوملماىون).مظؽـمطؾمػذاماغؿفك،موظقسمربؾؾوم
اظؾؿّيمإخراجمأدرارمعـلقّيمظؾـقر .م
ؼبمذظؽماظقضً،مإذامطونمؼعقشمرجؾمؼدسكمأممؾّـ،مرجؾمعـمأصؾمغؾقؾموطونم
شـقّو،موطونمسؾقدهمطـر،مظؽـّفمأؼضومطونمذامعفورةمغودرةمؼبماظردؿمسؾكمايفورةمصقرم
طؾمايققاغوتماظيتمؼراػومؼبماظصقراءمعـمحقظف،موطونمؼعرفمإسودة متصقؼرماظؾشر.م
طونمؼـؼشمؼبمطـرلمعـماألحقونمسؾكمحفورةمعؾلوء،موأحقوغومؼؾقّنمردقعوتفمبؿـقع .م
،BLANGUERNON. C. : Le Hoggar. Arthaudذ1983
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طو ن مألممؾـ مابـ مأخً مذطل موحوذق موذفوع مواظذي مطون مؼراصؼف مخالل متـؼالتف.م
بوالحؿؽوك مخبوظف ،متعؾّؿ مإظقوس مبلرسي ماظـؼش مواظردؿ مسؾك مايفورة .مطون مأممؾـم
ؼؿظوػر مبلغّف مراضل مودعقد ممبففقدات مابـ مأخؿف.بؽدله ،مطون مؼمطد مػذا ماألخرلم
عقاػؾف،مبؾمأصؾحمأطـرمعفورةمعـمخوظف.موطونمطؾماظـوسمؼؿقدثقنمسـف،موميفدونم
عفورتفموحذضفمؼبماظردؿمواظـؼش،موطونمؼؼولمأؼضومأنماظقوسمطونمميؾؽمضقةمغودرة،م
صؽون مؼذطر مسـف ماظلؿي ماظؿوظقي :مبقـؿو مطون مؼؿؿرّن مسؾك ماظـؼش مسؾك محفورة مجؾؾم
"تػرطقً"مبوظؼربمعـم"تػددً"مرأىمأنماظعؾقدمترطقاماىدؼونمعفؿؾيمحقٌمأتًم
ظرضوسي مأعفوتفو .ممبـوداتف ماظرسقون مدون مجدوى مظػصؾ ماىدؼون ،مإشؿوز ماظقوس،م
وبضربيمدقػمضلؿمضؿيمجؾؾمتػرطقًموشردفومودطماظقادم"دغؽ".مبػصؾفماٌوسزمسـم
صغورػو،مإحداػومؼبماظؼؿيمواآلخرؼـمؼبماظؼوسدة،مأطؿؾمسؿؾفمعرتوحماظؾول.مشلذهماظؼقةم
اًورضيمطونمؼؾقؼمصػوتمغػلقيمعـماظـودرماصبودػومحؿكمؼبموضؿـومػذا.م م
بلؿوسفمعدحمابـمأخؿفمدائؿومحقـؿومطونمؼذػى،مجعؾمذظؽمأممؾـمشققراموطوغًم
ػذهماظغرلةمتزدادمطؾمعرةمطونمؼرىمصقفومأسؿوال،معـفزاتماظقوس.مؼبمذظؽماظقضًمملم
ؼؽـ ماظـوس مؼعرصقن مطؾح مأحودقلفؿ :مطون مأممؾـ مؼرشى مؼب معقت ماظقوس ،موطونم
عدصقسومبؿؾؽماظرشؾيموبقدقديمذقورنيماىـمدونمذؽ.مملمؼؽـمبودؿطوسؿفمأنمؼؼؿؾم
ا بـمأخؿفمجفورا،موحؿكمصفوئقومدونمجذبمحؼدماظـوس،ماظؾؾدموأؼضومإصبودماظقدقؾيم
اظيتمدؿكؾصفمعـماظقوسمدونمأنمؼشؽمبلعره.ماجؿورمأممؾـمسؾدامذدؼدامصؿقّومظؽـفم
ضؾقؾ ماظذطوء ،محقٌ مطون مؼطقع مدون مربووظي مصفؿ مععـك مأصعول مدقّده .مضول مظف":م
دؿذػىمالصطقوبمض طقعماىؿولمبوظقادمأؼـمعررغو،معـذمزعـمبعقد،مبوظؼربمعـمذظؽم
اىؾؾماألدقدمأؼـمضؿؾًمرؾقيمواحؿػظًمبؼروغفو ".م
ظؽـماظقادمبعقدمجدا،مسبقماىـقبموخورجمعلوظؽمضؾوئؾـوماٌعؿودة .م
أسرفمظؽـ متؾؽمػلمإرادتل.مواسؾؿمأؼضومبلنماٌلوحوتماظؽدلىمعغطوةممبراسلم
جقدة .م
حلـو،مؼومدقدي،مدقؽقنماألعرمطؿومترؼد م
ظـمتذػىموحقدامبؾمدرلاصؼؽماظقوس".مخبػضمصقتف،مأعؾكمأممؾـمظألدقدمبؼقيم
عشروسف.مؼبمػؿسمأطؿؾمذروحوتف،مبقـؿومطونماظعؾدمعذػقال،مربدّضو،مدونمحراك،م
ظؽـمظطؿيمأرجعؿفمإظبمرذده(اظقاضع) .م
إذػى مضول ماظلقّد ،موظقؽـ مطؾ مذقه معفقل مسـد مذروق ماظشؿس ،موٍأخدل ماظقوسم
بذظؽ ".م
ؼبمصؾوحماظققمماٌقاظل،مطوغًمعؽوتمعـماىؿولمتؿّففمسبقماىـقب.مطونماظقوسم
واظعؾدمؼلرلانمؼبماٌؼدّعي،معلؾقنيمبوظلّقػم(توطقبو)مواظرعحموسؾكمجوغيبمدوابّفؿم
طوغًمتعؾّؼمضربؿني.مسـدعومشودرتماظؼوصؾيمآخرمجؾولماشلؼورمواٌلوظؽماٌعؿودةمبدأتم
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عللظيماٌوءمتطرح.موطونماألدقدمواثؼومعـمإصبودمبؽرماوماألبـؽقرمضؾؾمأنمتػرغماظؼرب،م
وػذامعـؾؿومأسؾؿفمبذظؽمأممؾـ .م
ؼبماٌلوء،مزفرمعـمبعقدمجؾؾمععزولمصققماظرق:مصؼولماظعؾدمدـذػىمإظبمػـوك.مؼبم
اظغد ،موضً ماظظفر ،ممتؽـ ماظقوس معـ مرؤؼي معرسك مطؾرل ،معـؾؿو موصػف مظف مخوظف .مؼبم
ذبرى ماظقادي ،مبوووه ماىـقب ،مطون مميؿد مسؾك معرعك ماظؾصر محبر محؼقؼل معـم
اإلخضرار ،معػرط مؼب ماالتلوع .موطوغً مآالف ماظطققر مهقم مسؾك مررؼؼ ماىؿول .مضولم
األدقد":مظـؿقضّػمػـو،مصفوػـومأرادمخوظؽمأنمترسكمحققاغوتف.مصلضوعومزبقؿفؿومسـدم
أدػؾمذظؽماىؾؾمذامايفورةماظلقداءماظذيمطونمؼلقطرمسؾكماعؿدادمأصؼماظصقراء،م
وذظؽماظذيمطونمضدمهدّثمسـفمأممؾّـ .م
طونماظقضًمعؾؽّرا،موععمذظؽمصويرارةمالتطوق،مصالموجفمٌؼورغؿفومحبرارةماألػؼور.م
سطش مإظقوس موضول مظؾعؾد":اذػى مواحبٌ مسـ ماٌوء مصوظؼرب مصورشي" .م"واحلرتوه،م
أجوبماألدقد،مالؼقجدمعوءمبفذاماظؾؾدماٌؾعقن،مظؼدمترطـوموراءغو،مآخرماآلبورمسؾكمبعدم
دؾعيمأؼوم".م"مٌوذامملممتألماظؼربماظيتمترطـوػومسـدمآخرمربطيمظـومسـدماظؾؽر؟م"ملم
أصؽرمؼبمذظؽموملمتعطـماألعرمبف ".م
"مسدمإظبمتؾؽماظؾؽرمواحضرماٌوء".مأجوبماظعؾدمعؿؾوطقو":مطقػمبنعؽوغلمصعؾمذظؽم
وحققاغوتـومعؿعؾي،موالمميؽـينماظقصقلمإظبماظؾؽرموبوظؿوظلماظعقدة،موايققاغوتمسؾقفوم
أنمتلطؾمعدةمأؼوممطـرلةمضؾؾمأنمتشرعمؼبمػذاماظلػر .م
ؼعذلفماظقوسمؼبمضرارةمغػلفمأنماظعؾدمضولماظصدق،مظؽـفمبدأمؼػؽرمؼبمأغفمميؽـمأنم
ؼؽقنمضققّيمعماعرة،مظؽـمسقضمأنمؼلكطمأومؼغؿوز،مبدأمؼػؽرموؼالحظ.م م
عرمؼقعونمسؾكموصقشلؿومظؾؿرسك،مؼقعونمرقؼالنمحقٌمبدت،مخالشلؿو،مسلسم
اظرقماظؽؾرلمطلغفومتغؾلماظرعؾموايفورةمطوٌرجؾ.مؼبمتؾؽماألثـوءمطوغًمايققاغوتم
ترسكمدونماغؼطوعمؼبماألوراقماظـدؼّيماظيتمتغذؼفومودؿلؿحمشلومبوظؾؼوءمسدةمأذفرمدونم
حوجيمظشراب .م
أعو ماظقوس ماظذي مطون مؼؿضقر مسطشو ،مطون مؼلؿغرب معـ مرؤؼي ماظعؾد مسؾك محوظؿفم
اظطؾقعقيمذاػؾومعـماٌكقؿموسوئدامعـماٌرسكمهًمظػحماظشؿسمايورضي،معـفزامسؿؾفم
اظققعل،مبقـؿومػقمغػلفمطونمضبسمبلغفمشرلمضودرمسؾكماظؼقوممبؾعضماًطقاتمدونم
أنمؼغؿكمسؾقف .م
سـدعو مضدم ماظؾقؾ ،مغوم ماألدقد ،مبقـؿوماظقوس مطون مؼؼظو مصلخذ مغعول ماظعؾد مووضعم
سؾكمزفرػومرؾؼيمرضقؼيمعـماظزبدة.موبقضعفماظـعولممبؽوغفو،ماتؽلموتظوػرمبوظـقممدونم
أنمؼؽػمسـمعالحظيماظعؾد .م
ضؾؾمرؾقعماظـفور،مظؾسماألدقدمغعوظف،موذظؽمبعد معراضؾؿف مظؾـوئؿمٌدة ،مثؿمخرجم
عطؿؽـوموبفدوءمعـماٌكقؿ.مسـدئذ،موبقثؾفمعـمصكرةمظصكرة،متلؾّؼماىؾؾموشوب .م
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بؾزوغ مأذعي ماظشؿس ماألوظب ،مذػى ماظقوس مبدوره مسبق ماىؾؾ معؼؿػقو ماآلثور ماظيتم
ترطؿفوماظـعول ماٌدػقغي.موطونماظعؾدمالمؼضع مرجؾقفمإالمسؾكمايفورة،موظقسمصققم
اظرعؾ،مظذظؽموخاللماظققعنيماألوظنيمملمؼؿؿؽـماظقوسمعـماصبودمآثوره.مظؽـمؼبمػذهم
اٌرة مطون ماألعر مزبؿؾػو ،مصؽون ماظقوس مشوظؾو معو مؼرتوح مألن ماظطرؼؼ مطوغً مرقؼؾيم
وعؿعرجي،موط ونمعرػؼومعـماظعطش،مظؽـفمسودمثوغقيمبوطـرمدرسيمممؽـيمخوئػومعـمأنم
تضقع ماآلثور ماظصغرلة ماظيت مطوغً متؾؿع مهً مأذعي ماظشؿس .مبعد مدوسي معـ ماٌشلم
اٌضين،موصؾمإظبمثؼىمبنيمصكرتني،مواظذيمعـفمطونمؼدلقماٌوءمطوٌرآة .م
بورتقائف،مأحسماظقوسمبعقدةمضقاهمدرؼعو،مصعودمإظبماٌكقؿمعـمغػسماظطرؼؼموملم
ؼؼؾمذقؽومسـماطؿشوصف.مممترماألؼوممظؽـماظعؾدمملمضبذلمعـمطقنماظقوسمادؿطوعماظعقشم
دونمذراب،مطونمؼؿؾعمأواعرمدقدهمدونمربووظيماظػفؿ،مألغفمطونمعؿلطدامبلغفمملمؼؿؾعم
عـمررفمأحدموػقمذاػىمظالرتقاء،موطونمػذامطوصقومظطؿلغؿف .م
ؼبماشلؼور،مطونمأممؾـمغوصذماظصدل،مصؾؼدمعضكمذفرموسؾدهمملمؼعدمبعد،موعشروسفم
ؼؽقنمنحم:ماظقوسمؼؽقنمضدمعوتمودقؿقتمععفماظشوػدماٌضوؼؼ:مػؽذامطونمؼػؽرم
أممؾـ،مظؽـمسؾقفمأنمؼؿلطد.مصؿزودمحبوجوتفموشودر،موطؿمطوغًمدػشؿفموشضؾفمسـدعوم
وصؾ مإظب ماٌراسل ،موٌح ماظقوس معؾؼقو مسؾك مصراذف ،مبقـؿو ماألدقد مطون مضد مسود موؼعدم
حققاغوتف،محقـؽذموبوظرشؿمعـمخقؾيمرجوئف،ماطؿػكمبوظؼقل":مطقػمذربً؟مدوئالمبـم
أخؿف" م
"مملمأذربمأجوبماظقوسموبوعؽونماألدقدمأنمضبؾػمسؾكمذظؽ.مأخذماظعؾدمسؾكم
حدى،موأطدمطالمماظقوس .م
"ال مؼفؿ ،مادؿلغػ مأممؾـ مضوئال :ماٌفؿ مأن مؼؽقن ماظؼطقع مؼب محوظي مجقدة ،مذوطرام
شلؿ.م م
عو مؼفؿ ماآلن م أغين مدلبؼك مبعض ماظقضً مػـو معع ماظعؾد ،مأعو مأغً ،مؼو ماظقوس،م
دؿلخذمعبؾؽمودؿذػىمظؾؾؽرماظيتمػلمسؾكمبعدمدؾعيمأؼوممعـمػـومبوووهماشلؼور.م
صفـوكمترطًمعوئيمغوضيموعوئيمحصونموعوئيمغبور،مدذلوؼفومودؿؿألمعوئيمضربيماظيتم
خؾلتفومبوظؼربمعـماظؾؽر،مبعدمتصؾققفو،مألنماظؽـرلمعـفومعؼطعي،مبعدمذظؽمدؿدخؾم
اشلؼور مأؼـ مٍأظؿقؼ مبؽ ".مابؿعدماظقوس مسـ مخوظف ،مثؿ مشودر مهً مجـحماظؾقؾ .مطونم
ؼػضؾ مػذا ماظذػوب ماظؾقؾل ماظذي مطون مدقلؿح مظف ممبؾه مضربؿف معـ ماظؾقرلة مدون مأنم
ؼرى.مملمؼؽـمؼعرفمغقيمخوظفموطونمضدمذػىمصرحوممبغودرةمتؾؽماألعوطـمأؼـمطودمأنم
ميقتمسطشو.م م
بؾؼوئفمععمسؾده،مابؿفٍمأممؾـمبرحقؾماظقوس،مألنمعقتمبـمأخؿفمطوغًمدؿؽقنم
أطقدةمبوظرشؿمعـمحذاضؿف .م
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صعالمطونمبعضماظغزاةماظـفوبمضدمتقجفقامسبقمتؾؽماظؾؽرمبفدفمدرضيماظؼطعون،م
وػمالءماظغزاةماظؼلوةمملمؼؽقغقامظقذلطقامحقومؼذطرمظلقءمأسؿوشلؿ.موبؾؼوءماظقوسمسـدم
اظقـؾقعمالطؿولماظعؿؾماٌػروضمسؾقفمعـمررفمخوظف،مضدمؼؼعمهًمروئؾؿفؿ،موؼفؾؽم
حؿؿومطؿومظقمأنمأممؾـمأسطوهمرعـيمخـفرمؼبمضؾؾف .م
طونماظقوسمضبٌمعـمدرسيمعبؾف،مألغفمسشقيمذظؽماٌلوءمطونمضدمأبصرمبوووهم
اظشرقمغرلانمطـرلة.مطونمؼعؾؿمأغفمؼبمػذهماٌـورؼماظؾعقدةمسـمجؾولماشلؼورمملمؼؽـمؼبم
علعـ.موإذامطونماألعرمؼؿعؾؼمبغورة،مطؿومطونمربؿؿال،معؿففيمسبقماشلؼور،مضدممترم
حؿؿومضربماظؾؽرمأؼـمدقؿقجفمػق .م
دوئرامظقال،مدون متقضػ ،مضضكمإظقوس مثالثيمأؼوممصؼطمظقصؾمإظبماظؾؽر.مدرؼعو،م
عبعمضطعونمأممؾـ،مجؾىماٌوءمظقالموغفورامظؿقرؼدػو،موصؾحماظؼربماٌؼطعي،مثؿمعألػوم
عبقعفو .مصؾقـؿو مطون مؼفؿ مالدؿؽـوف ماظلرل ،مأبصر معبوسي معلؾقي معؿفددة مواظيتم
بدأت مؼب مإحوري ماظؼطعون مرشؾي مؼب مدرضؿفو .مترجؾ ماظقوس معـ مسؾك معبؾف مواعؿطكم
صفقةماىقادماألطـرمعبقحومعـماظؼطقع.معلؾقومبلقػفموربؿقومبدرسف،مرورمصقبم
اجملؿقسيماألطـرمسددا.مطؿـؾمذقطونمعوردمطونمؼضربمميقـوموؼلورا،مصـشرماظرسىم
سـد ماٌفوعبني ماظذؼـ مػربقا معػزوسني معـ مصـقع ماظقوس ،موأضلؿقا مبلغفؿ مطوغقام
ؼقاجفقنمأحدمعـماىونم(طقؾمآدقف) .م
دونمطؾرلماغؿظور،مداصعوماظؼطعونمأعوعف،مأخذماظقوسموجفيماشلؼورمأؼـمطونمؼؾؿحم
بوألصؼمضؿؿفماٌزرضّي.مطوغًمضدمعرتمثالثيمأؼوممعـذمابؿعودهمسـماظؾؽر،مصلصؾحماظؾؾدم
أطـرمصلطـرمتقحشو،مطكبيماظرقماظالعؿـوػقي،ماظذيمطونمؼذلكماٌؽونمىؾولماشلؼور،م
وطوغً ماظقدؼونمتـلوبمؼبمذعوبمسؿقؼي.مطونمذظؽماٌـظرمؼؾفٍماظقوس،مألغفمطونم
ؼؾقح مظؿكقم مبالده .مػقجؿ مسـد معـعطػ ماظقادي مجبؿوسي مععؿدلة معـ ماظغزاة .مصلرؾؼم
ضطعوغف،موسؾكمرأدفوماألحصـيمداخؾماظقاديماٌـكػض.موبصراخفموصقوحفمأرسىم
ايققاغوت ،موحـو مسزميي مايققاغوت ماٌؿـوضؾي مبرربف .مطوغً مايققاغوت مترطضم
زراصوتمزراصوت،متورطيماإلغطؾوعمبلغفومدقولمجورفمعـقدرمعـمذعىمضقؼ .م
دائؿو معـ مصقق محصوغف ،ممل مصبد ماظقوس مصعقبي مؼب مػزم ماٌفوعبني ماحملوصرؼـم
مبقوذاةمايقافماظعؿقدؼيمظؾفرف،مبقادطيمدقؾمايققاغوتماٌذسقرة .م
ظؽـ ماظغزاة ممل مؼرؼدوا مترك مشـقؿي مدزلي :مطؿ مطؾرل معـ مايققاغوت مربرودي معـم
ررف مرجؾ مواحد ،مطون مطوظشقطون ،مسؾقفو مأن مدبطػ مايققاغوت مودقعوضى مذظؽم
اٌوردمسؾكمجرأتف.موجىمسؾقفؿماظؿصرفمضؾؾمأنمؼؾٍماظقوسمجؾولماشلؼورماظعوظقي،م
اشلؼورمذظؽماظعرؼـماٌـقع.ماغؿظروامحؿكمتدظػماظؼطعونمؼبمعدرجممتـرادًماظػلقح.م
ػـوك ،مدقؿلع ماظقادي ،مميؿد مجؾؾ مػؼوشـ ،مبؼؿؿف ماظعوظقي ماٌلؾؾي مظؾدوار ،معلؿـدام
سؾكمجؾؾماظدرؼونمممومصبعؾمايقاجزممتـعمطؾمعـػذ .م
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طوغًماألغبرةموماألحصـيمواىؿولمتلرلمؼبمصػقفمعذلاصيمداخؾمذبرىماظقاديم
احملوط مبوًضرة،مسـدعومتؾنيماظقوسمأنماظغزاةمطوغقامؼرزلقنمدائرةموادعيميشرهم
ووه مجرف ماألدرؼون .مسؽس مسودتفؿ ،مطوغقا مؼؿؼدعقن مدون مضفي معضقؼني مصػقصفؿم
بوظؿدرؼٍ.مطونماظصؿًمعؼؾؼو،موبوظرشؿمعـمذفوسيماظقوسموحقؾؿفمأحسمبلغفمػؾؽ.م
طونمدقكلرمبؼقةمسددػؿ،مبوظؼربمعـمجؾول علؼطمرأدفماظيتمطونمؼعدمضؿؿفومسػقؼو.م
ملمتؽـماٌللظيمؼبمإسودةمصـقعماظؾؽر،مصوظغزاةمظـمطبدسقامعرةمثوغقي .م
خطرت مسؾك مبول ماظقوس مصؽرة مأخرى .موثى مصقق معـقدر معـ ماظرطوم ماحملقطم
بوىؾؾ ،موتلؾؼفو محؿك موصؾ مظػقق ،مظؼؿي ماىرف ماظعوظل مجدا .مراضى مٌدة محرطيم
اظغزاة ،مثؿ مادؿؾ مدقػف موضرب ماىرف مبضربي معـ مضقتفو محزت ماىؾؾ .مدؼطًم
اظصكرةماظعظقؿيماٌـزوسيمودؼطًمؼبماظقاديماجملوور.بوسبدارماظرطوممبلرسي،مأرشؿم
اظؼطعونمسؾكمتلؾؼماٌـقدرموسؾقرماٌؿرماظذيمحزهماظقوسمظؾؿق.مػربًمايققاغوتمسؾكم
عرأى معـ ماظغزاة ماظذؼـ مطوغقا مؼشوػدون ،معذػؾني ،مذظؽ ماظذي،بؼطعف ماىؾؾ ،مطونم
ؼؿقداػؿمعـمصققماظـؾؿي .م

حــؽاقةذاجلبالذادلتؽؾؿة ذ
ادلصدر:
ادلؽان:ماشلؼور م
اؾؾغة:ماظػرغلقي م
" مسؾك مبعد مبضعي مطقؾقعذلات ،مشرب مجؾؾ مإٌون مؼقجد مجؾالن ،مأحدػؿو مؼقجدم
سلوال،مضكؿماظشؽؾ،مؼلؿكم"آذبر"متمطدمايؽوؼيمبلغفمطونمرجال،مواآلخر،مذوم
ضؿيمحودة،مؼلؿكمتفرشً،موطوغًماعرأة.مطونمآذبرموتفرشًمؼؿقوبون.موحدثمأنم
"إٌون" مطون مأؼضو معغرعو مب"تفرشً" .موطون مػذا ماظقظف ،معـ مدون مذؽ مشرل مربؾذم
ل"آذبر" ماظذي مأغذره ،مظؽـ م"إٌون" مبطؾعف ماظعـقػ مجدا ،مضرب م"آذبر" مبرربف،م
وػذاماألخرلمداصعمبضراوة،معقجفومظؾؿعؿديمسؾقفمضربيتمدقػمسـقػؿني،مممومغزعمظـم
"إٌون"مطؾمرشؾيمٌـوصليمأيمخصؿمسؾك"تفرشً".معـذمذظؽماظقضً،مإهدم"آذبر"م
و"تفرشً" مبلؾلؾي مواحدة ،موضربي ماظرعح ماظيت مجرحً ماىؾؾ معوزاظً مبودؼيم
ظؾعقون،محقٌمإنمؼـؾقسومتػفرمصقف،مذوػدامسؾكمأنماىرحمملمؼـدعؾمبعد.معـمطؾم
جفيمعـمضؿؿف،مضبؿؾم"إٌون"مبػكرمذرخلمضربوتماظلقػ،متذطورمذؾوبموعؾورزةم
سؿالضني .م
BLANGUERNON. C : Le hoggar. Arthaud,1983

م
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عرمزعـمسؾكمذظؽ،موسودماضطرابماشلؼورمعرةمأخرى.مأصؾحم"إٌون"معؿقؿومجبؾؾم
"تفوت"ماظذيمطونماعرأة،مظؽـمطونمػـوكمروظىمآخرمشلومؼدسكم"تقفقون.معؿقجلوم
عـمػذاماًصؿ،موآخذاماظعدلةمعـماظؿفربي،مشودرم"إٌون"ماٌؽونمأؼـمطونمدائؿماظقجقدم
وراح موأضوم مجبوغى م"تفوت" ،مأؼـ مادؿؼر معـذ مذظؽ مايني .متؽدر م"تقفقون" معـم
إحلودف مبوزدراء م"توػوت" مظف ،مسزم مسؾك معغودرة ماشلؼور مواظؾقٌ مسـ مخطّي مصقبم
"أدرار-ن-صقشوس" .مذػى مإذا ،مدوظؽو مررؼؼ ماظقادي م"آعدد" .موايول مأغف مبقاديم
"آعدد"مطونمػـوكمجؾؾمؼدسكم"اػري".مطونم"اػري"مرجالمذفوسو،موععمأغفمعلومل،م
إالمأغفمطون مربذلعومعـ معلؿعؿؾقف،موملمؼؽـمؼذلاءىمظفماألعرمعلؿقلـومبلنمؼذلكم
جؾؾماشلؼورموؼغودرمػؽذامبالدهمظلؾىمتوصف.مشودرمعقضعفموأضوممسؾكمررؼؼماشلورب،م
ظقلدمأعوعفماظطرؼؼ.مصفؿم"تقفقـون"،مضصدم"اػري"،مصػفؿماظدرسمالربوظي،مصؿـؾًم
عـمأسؾكمبوظؼربمعـمواديم"متنيمدػور" .م
أدطــورةذ"تنيذفقـان" ذ
ادلصدر PANDOLF. P : Les touaregs de l'Ahaggar. Ed karthala1998:ذ

اؾؾغة:اظػرغلقي م
ادلؽان:ماشلؼــور م
اظرواؼيماألوظب :محلىمرؼؼوس م
"ملمؼؽـمععؾؿمتنيمػقـونمضدلامبؾمضصؾيمبـقًمعـمررفم"روعل"،مازلفمجوظقتي،م
اظذي مطون مؼؼطـ مبوشلؼور مضؾقؾ ماالدالم .مبؼدوم ماٌلؾؿني ،مترك مجوظقتي مآبؾلو موىلم
ظؾلقكمبم"آدرار-ن-صقشوس".مصعـدمػروبفمغبؾمجوظقتيمععفمإظبماظلقكمطؾمايدؼدم
اظذيمطونمطبؾهمضصؾيمأبؾلو.مبعقدموصقظفمٌـطؼيماظلقك،مرردمعـمررفماٌلؾؿنيم
ووجؾً مسقدتف مظؾفؼور معع معبوسوتف ،مأؼـ مضؿؾ معـ مررف ماٌلؾؿني مبنشرشر مغؽور،م
ذبرىمصغرلمعـموادمتقط.مضبؿؾماٌؽونمأؼـمضؿؾمودصـمجوظقتي،مادؿمأزطومغؽور.مبعدم
عقتمجوظقتي ،مبؼلمجـدهمبوشلؼور ،موتزوجقامسؾداتماظؾؾد.موؼعؿدل ماعلؾقنت،مخدامم
صرضيمداقمشوظل،مدؾقؾقفؿمايوظقني.مضدعًمتنيمػقـونمعـمتوصقالظًمودؽـًمصقؿومبعدم
اظؼصرماظؼدؼؿماٌففقرمبلبؾلو ".م
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اؾـرواقةذاؾثاـقةذحدبذ

DURAND

ذ

"طؾ ماظؿقارق ،موبدون مادؿــوء ماسبدروا معـ متني مػقـون مبـً مسػرؼؿي ،محقٌ مأنم
األم،مطؿومضقؾمخصؾًمبوظرؼح.مصؿؽونموالدةمتنيمػقـونمبـًمسػرؼؿيمملمؼؽـمععؾقعو.م
صكاللمدػرمطوغًمتؼقممبف،مطونماٌؾؽمزلـونمضدمزلعمسـمعبوشلو،مأخذػوموتزوجم
بفو .مسـ مػذا ماظزواج موظد مأرػول مطـرلون مواظذؼـ مبدورػؿ مأسطقا معقالد ماظعدؼد معـم
اظػروع ،معـفؿ ماظؿقارق مواظدلابر .موطقؾ ماظلقك مشلؿ مغػس ماألصؾ .مواٌدؼـي مأؼـ مطوغقام
ؼلؽـقنمػدعًماآلن،موتػرضقاموؼعقشقنماآلنمععمإوٌدنمؼبمعـطؼيمأضقس ".م

اؾـرواقةذاؾثاؾثةPozzo di Borgo:ذ ذ

"مضدميو،معـذماظعدؼدمعـماظؼرون،مطونمتقارقماظشؿولمؼشؽؾقنمطقغػدؼراظقيمواحدةم
وذبؿقع مأراضل منقسفؿ مطوغً معشذلطي مبقـفؿ .مضدم مرجؾ مذرؼػ معـ مصوس مؼدسكم
بقضطوؼيموادؿؼرمبقـفؿ،موصقؿومبعدماصؾحمرئقلومسؾقفؿموضلؿماألرضمبقـفؿ.متزوجمابـفم
اعرأةمذرؼػيمجوءت،مطؿومضقؾمعـمبالدماظدلابر.م م
طون مازلفو متني مػقـون ،مإغفو مجدة مطقؾ مشال .مأضر مبقضطوؼي ممبقزات متني مػقـونم
اظـودرةمصلسطوػومضقودةمجزءمعـماظؾالدممبومؼبمذظؽماشلؼورمايوظلمواظـوسماظذؼـمطوغقام
ؼؼطـقغف ،مظؽـ مبػرضف مذرط مأن معوظؽل ماألراضل ماظيت موزسفو مظـ مميؽـ مأن متغؿصىم
أبدا،مطقنماظؼلؿيمطوغًمغفوئقي.ميدماظلوسيمميؽـمععوؼـيمرشؾيمبقضطوؼيمتؾؽ".م م

أدطورةذ"اؾبتــول"ذوأصلذجمؿوعةذ"متؿــؾني" ذ
ادلؽــانم:مجوغً م
اؾـراوقة:ماظلقدةمدين م
اؾؾغة:ممتـوػؼ م
اؾرتمجة:معرؼؿمبقزؼد م
تؼقل ماظراوؼي :م" مطوغً محدود مضؾقؾي ممتؿؾني ممتؿدّ معـ م"ررؼؼ مإظقزي"(سـدم
اظؽوزرغي،مأيماظـؽـيماظعلؽرؼّي،مسؾماظطرؼؼماٌمدّيمإلظقزيمعؼرّماظقالؼيمايوظل)محؿّكم
"رودد"محدودمتشود،معروراممبـطؼيم"إنم–ن-زان"مسؾكمايدودماظؾقؾقّي،مإغطالضومعـم
اٌؽون ماٌلؿّك م"تؾقطوت" .مصؼدم مذكصون معـ مظقؾقو مأحدػؿو معـ مضؾقؾي م"األوراشـ"م
131

ؼاؿوسذاألدارريذاجلزائرقة ذ

واآلخر معـ مضؾقؾي م"اإلعـون" ،مصوضؿلؿو مذظؽ ماٌؽون ،مطؿو ماضؿلؿو ماجملؿقسوت ماظيتم
اغضقتمصقؿومبعدمهًموذؿمضؾؾلمميقّزمطؾّمضؾقؾيمعـمتؾؽماظؼؾقؾؿنيماظلوئدتني،ماألوظبم
ؼطؾؼ مسؾك مرعزػو"تؽـقؼـ" ماظؿقائؿ ،موؼطؾؼ مسؾك مرعز ماظـوغقي م"أعلالج" .متؾعًم
ذبؿقسيم"متؿؾني"مضؾقؾيم"األوراشـ"موأصؾقًمحدودػومعـم"تقك"محؿّكمرودد،مبقـؿوم
أصؾقًمحدودمضؾقؾيم"االعـون"معـم"تلراس"معؿّففنيمصقبماظقاحيمعؿؾعنيمذبرىم
اظقاديم"أجرؼق"مأيمعؽونماظؾلوتني.م م
صؽونماظلالرني،موػذامحلىماظرواؼوت،مؼؿؼوزلقنماظلّؾطيمسؾكماٌؽونمواظعؾود،م
ظؽـمبصػيم"دؾؿقّي"ميدّمعو"مصوألوّلماظذيمورلت مضدعوهماٌـطؼيمضوممبؼلؿيماألرض،م
صؽوغًماظؾداؼيمععمرجؾمعـمضؾقؾي"األوراشـ"(عـم"تقك"محؿّكم"رودد"مبؿشود)مواظذيم
تؾعؿف مضؾقؾي م"متؿؾني" ،مثؿّ مجوء مدور ماألعـقطول ،معـ ماإلعـون ،ماظذي مبدأ مؼب مضقوسم
علوحؿفمعؿّؾعومعلورماظقاديمإظبمأنموجدمايدّماظذيموضعفماألوّلمصعودمأدراجف،موػذام
اغضقتمهًمدؾطؿفمذبؿقسيم"تغقرصقً" .م
ثؿّمجوءماظـّوظٌماظذيمادؿؼر مبؾلوتنيم"تودعوؼً"،موػق معـم"األوراشـ"،موسودتم
سؾقفمذبؿقسيم"اجدل" م
(طقؾماجدل).مأعّومذبؿقسوتمضصرم"اجوػقؾ"مصؿعقدمسؾكمضؾقؾيم"األوراشـ".مطؿوم
ػق مايول مبوظـلؾي مظؾؿفؿقسوت ماٌؽقّغي مظؼصر م"زظقاز" مصفل متؿؾع ماألوراشـ ،معو مسدام
ذبؿقسي م"ارابـ" مصفل متؿؾع مضؾقؾي ماألعـون ،معـؾفو معـؾ مذبؿقسي م"تغقرصقً" مبؼصرم
"اٌقفون"م .م
أنؾًماظؾؿقلمثالثمبـوت:مطوطو،مصضقموسوئشي .م

أصلذ"ؽقلذدرون"ذواجلدةذ"رؼقة" ذ
اؾراوقة:ماظلقدةم"توغػقدً"م م
اؾؾغة:ممتوػؼ م
اؾرتمجة:معرؼؿمبقزؼدم م
تؼقل ماظراوؼي :م" مجدّة م"طقؾ مدرون" ماألوظب مصوزلفو مرضقي ،مؼؼول مأغّفو مغزظً معـم
اظلؿوء مبعدعوماغشؼًّ،موطوغً معدّثرةمبؾقوفمأبقض مو مهؿؾ مبنيمؼدؼفومإغوء ميؾىم
ايؾقى ،مالمأحدمؼعرفمعـ مأؼـمجوءت ،مصؿمطّد معـماظلؿوء .مبعدػومتزوّجً مبلحدم
األتؼقوء معـ متقات ،مأي م"عرابط" ،مصلنؾً معـف مبـؿو موازلؿفو مأؼضو م"رضقّي" ،موػذام
اٌرابطمأصؾفمعـماظقؿـ".م م
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"ذأصلذ"ؽقلذآرابن"ذ ذ
اؾراوقة:ماظلقدةمػودعي م
اؾؾغة:مسربقيمدارجيمممم م
تؼقلماظراوؼي":ذ ػلمعـمضؾقؾيم"بّومجقدة"ممبـطؼيم"انمصوحل"وسـدعومطونماألعـقطولم
ؼب مزؼورة مػـوك ،مأسفى مبطؾؼ ماظؽلؽلل ماٌؼدّم مظف ،مواظذي مطون معـ مصـع متؾؽم
اٌرأة(اىدة).مسـدعومأرادماألعـقطولمعغودرةمأوالدمبّومجقدة،مأخدلهمذقخماظؼؾقؾيمبلنم
ؼطؾىمأيّمذلءمؼرؼدمودقؽقنمرؾؾفمذبوبو،مظؽـماألعـقطولمملمؼؽـمؼرؼدمذقؽومآخرم
شرلماٌرأةماظيتمضوعًمبؿقضرلماألطؾ،ودلل مسـفو مإنمملمتؽـمعؿزوّجي،مصؽونمظفمعوم
أرادموأخذػومإظب"جوغً".موسـدعومػؿّمبوظلّػرمإظبمبالدماظلّقدان،مسؾكمشرارمسودةمرجولم
اٌـطؼي مظؾؿزوّد محبوجقّوتفؿ ،مترك متؾؽ ماٌرأة-اظزوجي مسـد مأخقاتف ،ماظالئك مضؿـم
بودؿغالشلومؼبماألسؿولماظشّوضّي،ماٌكقظيمظؾعؾقد،معـؾمجؾىماٌقوهموعؾءماظؼربمورقـم
ايؾقب ،مظدرجي ماغؿػوخ مؼدؼفو .موسـد مزلوسفو مخبدل مرجقع ماألعـقطول معـ ماظلّػر،م
وبلغّفمؼبمررؼؼماظعقدة،مػربًمعـماظؾقً،مصؼوممبوضؿػوءمأثرػو،مصقجدػومبوٌؽونماٌلؿّكم
"تقخّووؼـم–ن-صوزؿي"(تقخّووؼـ،مج.متقخّوممبعـكماظػـوء)مهًمذفرةم"رؾح".متؾعفوم
رجول ماألعـقطول موسـدعو مرأتفؿ مضودعني مسبقػو مرعً مشلؿ مبـقوبفو ،مبعد مأن مورّدتم
عـفوممتوعو ،مثؿّمأددظًمذعرػومسؾكمطوعؾ مجلدػو،مصؼومماظرّجولمضبووظقنمإضـوسفوم
بوظرّجقع ،مواألخذ مخبوررػو ،مظؽـّفو مأخدلتفؿ مبلغفو مال متعقد مإظقف مأبدا ،معفؿوم
صعؾ.ألغّفو م مل متلؿطع مغلقون معؼدار ماإلدوءة ماظيت ميؼً مبفو ،موػل مذات ماظشّلنم
اظرصقع .مصقؿو مبعد مّ متزوّجً مبرجؾ معـ م"طقؾ ماذبـّل" مصلنؾً معـف مبـؿني معـفؿوم
وجدتمذبؿقسيم"ارابـ"(طقؾمارابـ).مأعرماظزوجماألول،ماظـوغلمبلنمؼطؾّؼفو،مظؽـمػذام
األخرلمرصض.موطونمضبؿؾمخومتومبفمطؿوبيمضدّمايدؼد(جرتماظعودةمأنمؼضعماظؿقارقم
الدقّؿوماظرجولماحفؾيموطؿوبوتمضدّمايدؼد،موظلعيماظعؼورب،موشرلهم )0موػذامػقم
"األعـقطولمضقعو"اظذيمأرادوامضؿؾفمصؾؿمؼلؿطقعقامذظؽ،مصؾؿمتردمدققصفؿمأنمورحف،م
أومتصقؾفمبػضؾمخومتفم(اظدبورة).مصعـدعومغػذتمحقؾفؿ،مىلوامإظبمحقؾيمأخرىمأطـرم
نوسي،موػلمأنموضعقاماظؿّرابمؼبمشطوءموبدأوامؼضربقغفمعقرـماظؼؾى،محؿّكمعوت.م
وبوظرّشؿمعـمذظؽمصؾؿمتشلمأنمتعقدمإظبمذظؽماألعـقطولماظذيمرأتمعـفمطؾّمأغقاعماظذّلم
واإلػوغي".

133

ؼاؿوسذاألدارريذاجلزائرقة ذ

تـقدؿت ذ
اؾرواقةذاألوىل ذ

"مضبؽكمأنماعرأةمطوغًمهىمزوجفومطـرلا،مصلوصرموترطفو.موإذمػقمبـم"شوت"م
أرادمأنمؼؿزوجمبوعرأةمعـمػـوك،موؼبمظقؾيماظزصوفمسؾؿًمزوجؿفماٌقجقدةمجبوغًممبوم
دقػعؾمصغورتموثورتموهقظًمإظبم"تـقلؿً"مصظفرمشلومزبوظىموتغرلمجؾدػوموخرجم
اظشرارمعـمسقـقفوموصؿفو،موبدأتمترطضمطوظدلق،مممؿطقيماىؾولمحبقاصرػو،محقٌم
ؼؼولمأغفومػلماظيتمذؼًمر رؼؼومبوىؾؾمؼبمعرتػعوتماظؿودقؾل،ماظذيمؼربطمجوغًم
بؾقؾقو.،موإذمػؿمزوجفومبوظدخقلمسؾكمسرودف،موػؿمؼؼرأونمظفماظؾشرل،مبدأتماٌرأةم
اظغققرة متقظقل ،مصؼولماظزوجمإغفمصقت مزوجيت،مصذلكماظزوجيماظـوغقيموتؾعمزوجؿفم
األوظبموسودامإظبمجوغً" .م

اؾـرواقةذاؾثاـقة ذ

"سـدعومتـؼؾىماٌرأةمإظبمتـقلؿًمتؿفردمعـمثقوبفوموؼؽلكمجؾدػومبقبرماٌوسز،م
وؼصؾحمشلومأزوصرمطوٌكوظىموتؾدأمؼبماظؾقٌمسـماظرجولمظعؾفومودمدؾىمحوظؿفو.م
وميؽـمأنمتعقدمإظبمحوظؿفومإنمأوجعفومأحدمعومضربوممبومؼلؿكمب"أظؽقز"،مأيمسصوم
عصـقسيمجبؾدماظؾعرلمظذلوؼضمػذاماألخرل .م

اؾـرواقةذاؾثاؾثة ذ

أدـقلمأودؽــل م
ؼـروىمأنماعرأةمجوءتمعـماآلؼرمظؿؼؿؾمزوجفوماظذيمتزوجمسؾقفو،مبعدمانمهقظًم
إظب متـقلؿً موػل متؾؾس م"آصرػو" ،مأي مشطوء مرأدفو موضعً مؼب مأحد مارراصف محفرام
ضكؿو،مالميؽـمظعشراتماظرجولمهرؼؽف،مزـومعـفومأغفومتضعمضطعومعـم"أوطلؿ"،م
وػذامعـ مصرطمشرلتفو،محؿكموصؾًمإظبم"آؼؿق"مصؿكؾصًمعـف ،مصوصؾحمؼطؾؼمسؾكم
ذظؽماٌؽونم"أدقلمأودؽل" .م
 8ادؿمعؽونمبوٌقضعماٌلؿكم"آؼؿق".
9مجرتماظعودة،مأغفمسـدعومتغطلماٌرأةماظؿورضقيمرأدفومتضعمؼبمررفمذظؽماظغطوءماظذيمؼطؾؼمسؾقف،مإعوم"مآصر"مأوم
"تقؽلً"معػؿوحومعـمععدن،مأومحوعؾمعػؿوحمجؾديمأومتعؼدهمظؽلمترعلمبفمخؾػمزفرػوموحؿكمالمؼلؼطمعـم
سؾكمرأدفو،موؼطؾؼمسؾكمػذاماظػعؾ:م"دقل".
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اؾـرواقةذاؾرابعة ذ

تونمتـلؿً:متؽـوزم–ن-متطم م
ؼقجدمؼبمواديم"دردقف"مبوظؼربمعـمعـطؼيمبرجمايقاسمجؾؾمصغرلمبفمآثورم
أزوصرمسؿالضي،مأومعومؼطؾؼمسؾقفومبـم"إخرعؾشـ"مغؿفًمسـم"هقل"مإعرأةمعـمصرطم
شرلتفومسؾكمزوجفو،مإظبمتـقلؿًموأحدثًمذظؽمبوىؾؾ .م
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