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  (1) بيب مىنس يح

 مقّدمت

ذُت في زىب مذخلف ٓما  هل ًحم للطواجي ٓبر ٓمله الفني ؤن ًلسم شخلُت جاٍض

ذُت لىخابت هم ؟ هل ًجىظ له ؤن  وسجخه الىخاباث الطواثُت ًخلطف في الىكاجٕ الخاٍض

خي املحى ولِؽ باألزبي املحى ذُت ؤن  هامش ي لِؽ بالخاٍض ؟ هُف ًمىً للطواًت الخاٍض

ذُت خي املحاكط بالىزُلت الخاٍض ؟ هل  جخلطف بلباكت بين اإلاخذُل الؼطزي والىاكٕ الخاٍض

ر ؤمً ؤجها بهافت للمذُاٌ ألازبي ذُت بهافت للخاٍض التي ؟ هصه بٔى ألاػئلت  الطواًت الخاٍض

فحم شخلُت ألامير ٓبس اللازض هما  هحاٌو ؤلاحابت ٓجها همً هصه الىضكت مً دالٌ

ــــ ٓطج اإلاىػىمت ألا ٓطهتها ضواًت ألازًب واػُني  ـــ  : هخاب ألامير.بــ

 : العتبت والبداياث كتاب ألامير

طج واػُني" "هخاب ألامير. مؼالً ؤبىاب  الحسًس" هفؼها ٓلى ؤجها ٓمل جلسم ضواًت "ألٓا

ًلٕ داضج الطواًت بمفهىمها الاكٌالحي ألجها "هخاب" وؤن هصا الىخاب ميؼىب بلى "ألامير" 

ؽ بها مً  وبصلً جفخح هصه الٔخبت في وحسان اللاضت الٔطبي جسآُاث ألالفاَ وما ًخلبَّ

ٔا ٓلى ما ًخلىه اإلاؼ لم في مٌلٕ مٔاوي جخلل ؤػاػا بمفهىم "الىخاب" الصي ًحُل ػَط

ِليَن  ػىضة البلطة، بٔس ميحرلا نمحرلا هللا مسب ُمخَّ
ْ
َب ِفُِه ُهًسي ِلل  َضٍْ

َ
ًَ الِىَخاُب َل ِل

َ
 ش

لبل اللاضت ٓلى مازة َل ًإجحها 2 : }البلطة ًُ { حُث ًخلف الىخاب بالُلين والهساًت. ومً زم 

ب مً بين ًسحها وَل مً دلفها.ا  هما ؤن للفت ألامير وكٔ لٍط
ً
آدط في الىحسان الجعاثطي  ا

                                                           
 (1) Université Djilali Liabes, Faculté des Lettres, des Langues et des Arts, 22000, Sidi Bel 
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اضجبٍ بالجهاز ومحاضبت الٔسو مىص ػىىاث الاحخالٌ ألاولى. فهى ضمع الطفى واإلالاومت 

وحماًت بُوت السًً والصوز ًٓ ألاضن واملحاضم. فاجلاٌ اللفِين مٕ بٔوهما البٔى 

ب اإلاٌل ٓلى كيُٕ ًخجاوظ الطواًت التي جٌمح بلى الدؼل
ُّ
ُت ًفخح في الىفؽ آفاق الترك

والترفُه، بلى ٓمل ًواف بلى مأزط ألامير، فُجسز كىضجه في الىحسان الـٔبي ٓلى ٗطاض ما 

ر في الصاهطة الطػمُت.  كىٕ الخاٍض

ؤما الٔخبت الشاهُت "مؼالً ؤبىاب الحسًس" فلس ًىلطف فحها الصهً بلى اإلأاهاة التي 

با. ٗ ير ؤن الصًً ؤكبلىا ٓلى وابسها ألامير في سجً "إلابىاظ" ؤػيرا، وفي سجً اإلاىفى ٍٗط

ُت بلسض ما جىكفىا ٓىس ألاولى، وإلاا باؿطوا اللطاءة، وان  الطواًت لم ًىترزىا هشيرا للٔخبت الفٓط

ألامير ٗاثبا ًٓ الؼاحت الؼطزًت التي احخلتها شخلُت "مىوؼيُىض زًبىؾ" 

Monseigneur Antoine Dupuch الصي وان البٌل الفٔلي للطواًت ومحطهها مىص البسء ،

وول ما ضوي ًٓ ألامير وان مً كبُل جإزِث حهىز "مىوؼيُىض زًبىؾ" لفً مؼالً ؤبىاب 

 الحسًس. 

 مشاهد البداياث

ًطي هشير مً الىلاز ؤن البساًت في ؤي ٓمل ضواجي هي الّساعي بلى كطاءة الطواًت وؤلاٌ٘اٌ 

ف ؤهساف ا
َّ
م البٔى ؤن في البساًت جخىـ لطواًت، وجِهط فحها، ؤو هي اللاضفت ٓجها. بل ًٓع

خبذ
ُ
اتها حلُت للُٔان، فُٔلم اللاضت إلاً ه خبذ ؤولٍى

ُ
لى ؤكل جلسًط ًسضن  ؟ وإلااشا ه ؟ ؤٓو

َل ًمىً للىم الطواجي " : سار، والىحهت التي ػخإدصها. ألههاإلاىحى الصي ػدؼير فُه ألاح

مذخلط هبٍ هى  ؤن ًىحس زون بساًت، بجها ميىن بىاجي. بُس ؤن ما حٔمل ٓلُه في الٔمم 

الطواًت، ؤي محاولت جلسًمها ملخلت بسكت وؿمىلُت، ففي ؤهثر مً هم ًىفُىا الخٔامل مٕ 

اث ألاحسار ولىاحلها... وبمجطز ؤلاجُان ٓلى كطاءتها ًخم ًطح الؼااٌ :  البساًت إلأطفت مجٍط

ووإن الطواًت جلىم  (43-48. كم م،4331، كسوق ( "؟ ؟ ما الصي ػُيىن  وماشا بٔس

خٔطف ٓلى  بخىُُف اإلاخللي لُوبٍ اػخٔسازاجه ٓلى مىحاث مُٔىت حتى ًإلف الل٘ت، ٍو

بت ألامىىت وألاظمىت، ؤو مإلىفت  الٔىالم التي ًسدلها بهسوء ؤو بٔىف، مذتركا ؤحىاء ٍٗط

ل مٔها حهاظه اإلاف ِ
ّ
اهُمي الحسوز والىٔىث. فالبساًت جللي باللاضت في ٓاإلاها اإلاخذُل، فِـي

 .1الصي ًحاٌو ؤن ًخٔطف مً دالله ٓلى ألاؿُاء واإلأاوي

                                                           
 الىطمل. . (22-24) .البداياث ووظيفتها في النص القصص ي .م(4381)حافّ  ،كبري  : ًىِط 1

 . 414 .ق
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بين ًىفوان "ضماز" حشمان" مىوؼيُىض  بّن ضواًت "هخاب ألامير" جىكفىا ٓلى شخلين ٍٗط

زًبىؾ" في ٓطن البحط ؤمام الجعاثط الٔاكمت التي ماث بُٔسا ٓجها، ولىىه ؤكط في وكِخه 

حبه لها، ووإهه ًطفى الاهخماء بَل بلحها ولى ضمازا  ؤن ٌٔىز ضمازه بلحها بٔس مىجه، حٔبيرا ًٓ

صضُّ في دوطة بحطها فجطا.  ًُ 

بت ًٓ اللاضت الٔطبي، الصي لم ًخٔىز مشل  للس واهذ الٌلىغ التي حملتها البساًت ٍٗط

ىه  هصا الفٔل في زلافخه وجطازه، ولم ًإلف هصا الحب الصي ًىىط فُه الىاحس اهخماءه بلى ًو

اٗخلبها ضماز حشماهه. لم ًىً هصا اإلاصضوض ضمازا واحسا مً ٓامت الىاغ،  ألاٌو لحهسي ألضن

وإهما وان ؤػلفا للجعاثط ضافم ٓملُاث الاحخالٌ ألاولى، وفاون ألامير في ألاػطي واإلأهىز. 

لطؤ ٓلى ؤجها هعوة مً هعواث بٔوهم، وإهما ًجب ؤن 
ُ
ىزجه ٓلى هصا الىحى َل ًمىً ؤن ج ٓو

ت ػخيىن   لها زَللتها في ٓمم الىم وؤحسازه.  جىلطف بلى ضمٍع

لُت  28كس حؼمح هصه الخلىُت، التي مىكٔذ الحيي في  . بآخباضه بساًت 4811 ػىتحٍى

للطواًت، آلُت الاضجساز بلى الخلف ٓلى ػبُل الصهطي، فِؼهل اػخٔطان ألاحسار ٓلى 

ؼط. فال ًلتزم الطاوي بـطي الىطوهىل سها الطاوي بؼهىلت َو ىحُا العمىُت الهُئت التي ًٍط

ًَّ له شلً، ؤو وحس  ىها ولما ٓ س جحٍط طاف التي ًٍط وجىالي ألاحسار، بل ًىفُه اػخسٓاء ألًا

طان الؼطزًت. فةشا واهذ شخلُت "مىوؼيُىض  له زاعي الاػخسٓاء دسمت ل٘طن مً ألٗا

يي جذخاض ؤن جيخهي ضمازا في بحط الجعاثط  وكس وان بةمياهه ؤن ًسفً -زًبىؾ" بشللها ؤلاوليًر

جحوط في البساًت  - حؼسا في الٔاكمت املحخلت، وفي فىاء "هدـاوة" الصي حىله بلى هىِؼت

إة الاػخٔماض زلافُا  ٓلى هصا الىحى لخذلم هطبا مً الخٔاًف مٕ اللاضت الصي ٌٔاوي ًو

باللسق، ":  مً دالٌ الطواًت ٓلى ألاكل، فةن حوىضها ًفطن ٓلى الطواجي ؤن ًىهم اللاضت 

ما ًىاظي الٔالم الخاضجي... ومً زم فاإلكىاْ ٓبر اإلاؼيرة الؼطزًت همُّ وهسف )وبإهه( ٌؼطز 

فلس اػخٌاْ الطواجي ؤن ًطفٕ بلى اللاضت حىا ( 92. ق م،4331، كسوق ( "الطواجي...

مصحىها بالهُبت، َل ٌـاوله الجى الجىاثعي اإلأهىز، ووإهىا ؤمام ًلؽ َلبس له ؤن ًخم ٓلى 

لتي جطبٍ الصخلُت باألضن وؤهلها. فاللاضت ًخابٕ اإلاطاػُم ٗير هصا الىحى هِطا للٔالكت ا

ط كفىه بَل كىث املجساف في اإلااء، وػٍ هباب بسؤث الـمؽ  ِ
ّ
الطػمُت في كمذ َل ٌٔى

ب ؤًطافه صّهِ
ُ
 بهسوء هبير، حطن اللُاز مً حسًس املجسافين لُسفً العوضق فجإة " : ج

                                                                                                                                        

 . ألاكالم الٔطاكُت. : ديناميكيت البداياث في النص الزوائي الاستهالل الزوائي (.4381) ًاػين ،الىلير
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لى التي دطحذ مً وضاء الجبل الصي ًٌّىِق في ٓمم البُان بلي دلفخه ألاؿٔت الـمؼُت ألاو 

٘لف  لت في الوباب الصي بسؤ ًخلآس مً البحط َو ت الىىض، مخٗى اإلاسًىت. واهذ مفًط

اللاضب الل٘ير. الـٔاْ الصي حؼطب مشل الـالٌ، ؤٌٓى إلأاها داكا لألجطبت التي هثرها 

 حىن مىبي مشلما هثر حباث اللالا في فواء ؤوػٕ.

ئها مىوؼيُىض ؤو هام ٓلحها للمطة ألاديرة. بجها جطابه الصي ؤحبه هصه ألاجطبت التي  - ًو

واهخهى بلُه باػخياهت. هىصا ؤوكاوي ؤن ؤظْض جطبت ضفاجه مشل الصي ًعْض حبىبا في فواء 

ُبت  .2"واػٕ، ػخيبذ ًىما ديرا ًو

كس َل ًىدبه اللاضت بلى ألاػلىب الحالم الصي ٓطهذ به "لىحاث" ألاحسار جٌطظها 

ُبت" فياهذ هصه البساًت  ؤحاػِؽ بوؼاهُت هبُلت اهتهذ بيبىءة دٌيرة "ػخيبذ ًىما ديرا ًو

ًخم  ؤٌو للاء بين اللاضت وشخلُت "مىوؼيُىض"، ٗير ؤهه ػُلخفذ حخما بلى "لىحاث ؤدطي"

، جلاًطث ٓلُه اللٔىاث مً مير" ووإجها لىحاث لٔالم ًحخوطفحها للاءه ألاٌو "بصخلُت ألا 

ٓام  4892":  خه بلى ٓالم كفط دطاب، ًخىحب بظالخه مً الىحىزحسب وكىب، فإحالول 

ت  ت اللازٍض الجطاز ألاكفط هىصا ٌؼمُه الٔاضفىن وضحاٌ البالز واللالحىن وظواض العاٍو

آلاجىن مً بُٔس. مىص اللباح جبسؤ فلٌى الجطاز ألاولى حؼلٍ ٓلى ػهل ؤَٗطؽ، مـيلت 

. حتى حىافي  واز الحمام الؼادً جلير كفطاء مً هثرة مِلت ػىزاء ٓلى الحلٌى واإلاعاْض

اح  طاف وشجيراث السٌؽ واإلااضمان التي جىؼى ؤًطاف الىازي. حتى الٍط الجطاز الٔالم باأًل

سا مً الطماٌ وألاجطبت وؤػطابا َل جحس  الجىىبُت التي هبذ لُلت الباضحت لم ججلب مٔها بَل مٍع

،  …ألاولىبجها ألاحىاء التي جمذ فحها البُٔت ، 3"مً الجطاز اح حىىبُت، وحْى حطاز ؤكفط، وٍض

م  ٗض
ُ
وفلط ًاٌ البـط والسواب ٓلى حس ػىاء. فجٔل البُٔت والخطوج بلحها مـلت ؤ

 الىشيرون ٓلى جىبس ؤحٔابها. 

كس ًدؼاءٌ اللاضت بن وان ادخُاض ؤحىاء البُٔت مً كبُل كيُٕ "الخُاٌ الطواجي" الصي 

ذخاض فُه ما ًىاػب اإلاازة الؼطزًت التي فُ ًخحطض فُه الياجب مً ول كُس ؤو ؿطي،

ؤن ٌؼإٌ ًٓ  -ٓلى ألاكل- ٌٔطهها، هما كىٕ في مـهس شض الطماز، فةهه ًجىظ لللاضت 

"الساعي الفني" َلدخُاض بًاض ٓطن مـاهس البُٔت. داكت وؤن "البُٔت" كس ادخاض لها 

ذُا- اللاثمىن ٓلحها ت بُٔت الطػٌى  -جاٍض
َ
 –ـلى هللا ٓلُه وػلمكـــ–في ػهل "ؤَٗطؽ" ُمـاول
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، ولُمخس الٔهس بلى اإلابأٌين ألاواثل  جحذ الصجطة، لُىافلىا في شلً بطهت الليُٕ ألاٌو

 بًماها وزباجا وكبرا. 

خي اإلافٔم بالهُبت وؤلاًمان، فال  / بن للبُٔت في الىحسان الٔطبي هصا الٌُف السًني الخاٍض

ه بًاض ًجٔل البُٔت هطبا مً ًجىظ فىُا الخ٘اض ي ٓىه واػدبساله بةًاض ؤكل ما 
ّ
ًلاٌ ٓىه به

اح الجىىب الجافت. ؤما بشا وان الطواجي ًىخب  الفٔل الياضسي الصي ًواف بلى فٔل الجطاز وٍض

ل٘ير الٔطب حاظ له ؤن ًفٔل شلً لُ٘اب ؤًُاف البُٔت مً جطاثهم وزلافتهم. فهم َل ًىترزىن 

ً اإلاخ ِ
ت جعٍّ  ذُل الؼطزي.للجطاز ؤو ٗيره، وكس ًطون فُه مإػاٍو

اح الجافت لى اكخلط ٓلحها الطواجي، وآخبرهاها مما جإحي  كس وان حهىن ؿإن الجطاز والٍط

به ألاًام والؼىىن، ٗير ؤهه ًخمازي لُجٔل البُٔت جإحي ٓلى دلفُت الـىم، واليىاػط، 

جماًل الجؼس الشلُل كلُال كبل ؤن ٌؼخلط ٓلى وهٕ زابذ ؿِئا فـِئا. " : والىالب الجاجٔت

. و  اهذ الؼماء كس امخألث بال٘طبان والجىاضح اللازمت مً الصحطاء بٔس ؤن سحلها الجْى

حٔالذ وكىكاتها آلاجُت مً بُٔس زم بسؤث جحىم في ؿيل حللاث وزواثط فىق ضؤغ الجشت التي 

همسث واػخلطث بـيل ٓمىزي. ٓىسما بسؤث اليىاػط ؤولى هجىماتها. وان كىث حىافط 

خىهت الخُل كس مأل فجإة اإلايا ن، فهطبذ اليىاػط ماكخا لخحلم بُٔسا ًٓ ػاحت الٍع

بهً َل جياز ح٘مى ُٓيًُ كلُال حتى  ،4"واإلاسجس الل٘ير. كبل ؤن حٔىز للهجىم مطة ؤدطي 

طها  ًدبازض بلى دلسن مـهسا مً مـاهس ؤفالم "الىػخيرن" التي جفىيذ هىلُىوز في جلٍى

طهها.   ٓو

ى" الصي   بجها حشت "كاض ي ؤضٍظ
ُ
 ّف ه

َ
سام ؿىلا ُلما في حوطة ظوحخه، ألامط  فُه ص حىم ؤلٓا

تران ٓلُه وهى ًىِط بلى اإلألم   الصي زٓا "ألامير" بلى مطاحٔت والسه "محي السًً" والٓا

 ضفٕ ٓبس اللازض لحاف بطوؼه ومسح ُٓيُه ":  في الصجطة

 ؟ جبيي ًا بني-

الفله. دؼاضة هبيرة. َل، ؤمسح ال٘باض ًٓ وحهي. وان هللا ًطحمه. ؤػخاشي ومطحعي في 

سام   "؟ ؤلم ًىً هىان حل ؿطعي ؤكل ػىءا مً ؤلٓا
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 : زم حؼخمط دلفُت البُٔت في ؤحىاء ًلىٕ ٗطابتها الخىاكى اليامً فحها

س ٓالُا واهذ حشت اللاض ي  …" اٍض الم والخطق اإلالىهت والٗع ٓىسما اضجفٔذ ألٓا

ؤحمس بً الٌاهط كس ٌٗتها اليىاػط وحللذ حىلها الىالب التي بسؤث جلترب 

مها. ٓىسما ػاض ٓبس اللازض باججاه الجشت، وكف والسه بِىه وبُجها. مجها وجدـّم 

وجطهها حؼلٍ ٓلى ألاضن وان الطحل البسًً كس بسؤ في فً الحبل ًٓ ٓىلها. 

كلُال كبل ؤن ٌؼآس اإلاطؤة اإلالحفت واللامخت ٓلى وهٔها ٓلى ُهط الحماض. 

ٓىسما ؤضاز ؤن ٌـسها بىفؽ الحبل الصي ؿىلذ به، مسث اإلاطؤة ًسها وجمخمذ: 

 5".دلىا الحبل ٓىسهم باؾ حـىلىا به واحس آدط. هللا ًىثر ديرهم

ير كس جمذ ٓلى هصا الىحى مً ألاحىاء الياضزُت التي فةشا واهذ البساًت وللاء اللاضت باألم

لم الىاغ، لترػم دلفُت البُٔت التي ؤػؼذ مُالز ؤٌو زولت  اؿترهذ فحها الٌبُٔت ُو

ت باإلأنى الحسًث لليلمت. فةن ؤحسار الطواًت التي ًلل بلحها اللاضت هي ألادطي َل  حعاثٍط

واهذ ؤٓىاز اإلاـاهم التي " : خماًلت ٓلحهاجترهه بَل مشلال بمـاهس ؤٓىاز اإلاـاهم والجشث اإلا

للذ ٓلحها ؤحؼاز الٔطب الباكين والحهىز جبسو مً بُٔس وهي جخسلى والٔىاكُس  هلبذ ٓو

م مً البرز  الجافت. جحٍُ بها الىالب اللفطاء التي دطحذ فجإة مً مذابئها ٓلى الٗط

لٔالُت، جذتركها بٔىف والجْى واإلاٌط. جىِط لها باؿتهاء بِىما اليىاػط جلخحم ألازدىت ا

طاف والتي بسؤث جخللب وجخجمس  لخحىم زفٔاث زفٔاث ٓلى ضئوغ ألاحؼاز اإلاخأولت ألًا

ت،  مً كىة البرز حتى ؤن الىلطاث ألاولى لم جإث بإي ش يء بش ؤجها اضجفٔذ ٓالُا بمىاكير فاٗض

ٌُان فاػخٔسث إلأاوزة الىطة ؤمام هالب ظاز ٓسزها وشثاب جىِط مً وضاء ألاشجاض والح

ا  .6"اإلاهسمت بلى اإلاـهس الصي بسؤ حمهىضه ًعزاز ٓسزا وهشافت وجىٓى

 شخصيت "ألامير"

 الزقت وسزعت التؤثز

م الطواجي ؤهه ًطهع ٓلى الجاهب ؤلاوؼاوي في شخلُت ألامير، وؤهه ًجتهس   كس ًٓع

ذُت الىمٌُت التي سجلتها الطواًاث، وؤن هسفه ضفٕ الٌ٘اء  في الابخٔاز ًٓ الصخلُت الخاٍض

ؼفل  ًٓ الجاهب الخفي مً الصخلُت، فُٔطهه بوؼاها له ؤؿىاكه ومذاوفه، ٌٔلى كىة َو

س ؤن ًيىن  هٔفا. وؤن هصا الفٔل مً ؿإن الطواًت ؤػاػا. ٗير ؤهىا حين هلبل مىه شلً، هٍط
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ؼاوي كاثما ٓلى ش يء مً اإلالساكُت التي جفخح باب الاحخماٌ حتى َل وكف الجاهب ؤلاو

 جخٔاضن الطواًت مٕ الىلل حٔاضها ًفخح باب الـً في الىىاًا واإلالاكس. 

ٕ الخإزط بلى زضحت البياء ًىم  للس حاٌو الطواجي جلسًم "ألامير" ؿابا ضكُم الحؽ، ػَط

 :  بُٔخه ؤميرا للحطب َل للؼلم. فلىٕ له هصا اإلاـهس

.. ؤضاز ٓبس اللازض ؤن وبُجها.ٓىسما ػاض ٓبس اللازض باججاه الجشت وكف والسه بِىه "

ؼخفؼط ًٓ ألامط لىً والسه ؿس َلظمت الحلان وزفٕ به بهسوء ٓلى  ًدبٔها بحلاهه َو

 . "الىضاء

ى، ضفوذ ؤن ًسفً في ػهل - َل زاعي بجها ظوحت اللاض ي ؤحمس بً الٌاهط. كاض ي ؤضٍظ

: ؤضن هللا هاكذ ولم  ؤماوٕ، كلذ لها هىا ؤو هىان فإضن هللا واػٔت. كالذَٗطؽ، فلم 

حٔس واػٔت. اػمحىا لي ؤن ؤهب به هحى جطبت ؤهثر ضحمت. هصا ما كالخه ظوحت اللاض ي ؤحمس 

 بً الٌاهط.

 ما ؤزهـني في هصه اإلاطؤة هى كٌٔها ليل هصا اللفط إلهلاش ظوحها فٔازث بجشت.  -

س ؤن جخلطب مىً  -  كىآً ولىجها لم حؼخٌٕ الىكٌى بلًُ.إلواهذ جٍط

م. زم الخفذ  - ؼسز دٌاها بشا ظاٗذ ؤضحلىا ًٓ اإلاؼلً اللٍى هللا ٌ٘فط لىا حمُٔا َو

الـُر محي السًً هحى ابىه الصي ُل مدؼمطا فىق حلاهه ٓلى مـهس اإلاطؤة وهي جسفٕ 

 بسابتها في ػهل َٗطؽ 

 بطوؼه ومسح ُٓيُه ضفٕ ٓبس اللازض لحاف "

 ؟ جبيي ًا بني-

ًٓ وحهي. وان هللا ًطحمه. ؤػخاشي ومطحعي في الفله. دؼاضة هبيرة. ؤلم  َل ؤمسح ال٘باض

سام  .7" ؟ ًىً هىان حل ؿطعي ؤكل ػىءا مً ؤلٓا

ر هجس ؤن الحاززت كس وكٔذ بخسبير مً ألامير ٓبس  ٗير ؤهىا حين هطاحٕ هخب الخاٍض

بمسة ٗير كلُلت ضاحٕ فحها اللاض ي وجهاه ًٓ حٔاًُه مٕ املحخل.. اللازض هفؼه، وبٔس بُٔخه 

بٔس ؤن فٖط ألامير مً ؿاوهه وضػىم ":  ففي ؤكسم هخاب ًخحسر ًٓ ألامير، ًلٌى حفُسه

ملىه جهى مً دوطجه مٔؼىط في ؿىاٌ ػىت ماثخين وزماهُت وؤضبٔين، وفي فبراًط ػىت ؤلف 

جمٕ ؿمل ألاكىاٌ باألفٔاٌ، وزماهماثت وازىين وزالزين لُذخبر ألاحىاٌ ماٌ ٍو خفلس ألٓا ، ٍو
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 ...ً حمله ٓلى ػلىن ػبُل الجمآت والًى لُم مً جذلف ًٓ البُٔت ٓلى الٌآت ٍو ٍو

سٓىه بلى  ى ووان كاهحها ؤحمس بً الٌاهط ًطاحٕ حاهم وهطان ٍو فاهخهى بلى مطفإ ؤضٍظ

ؼىط فآخلله بها وؤكبل الاػدُالء ٓلى اإلاطس ى اإلاصوىضة فلبى ٓلُه ألامير وؤشخله بلى مٔ

 ،نيُالحؼ( "ٓلى ؿإهه مً هبٍ الش٘ىض وجشلُفها فطجب الحامُت... زم اضجحل بلى الحوطة

    .(401م، ق. 4309

خي في الطواًت ًذلخل ألاػاغ الصي بىِذ ٓلُه هفؼُت "ألامير" فال  فهصا الخلل الخاٍض

ى الصي جحالف مٕ الٔسو وحطهه  ٓلى احخالٌ اإلاُىاء، مجاٌ بشن للخٔاًف مٕ كاض ي ؤضٍظ

شلً اإلاىفص البحطي الصي وان ٌؼخذسمه ألامير في حلب الباضوز ألاػىز وألاػلحت مً بػباهُا 

يرها. فسٓىة اللاض ي َلحخالٌ اإلاُىاء َل ًمىً جفؼيرها بَل بالخُاهت الِٔمى التي حؼعى بلى  ٗو

ى ضهىىا بلى اهلطاف ألامير مً اللخاٌ بل٘ه ؤن ؤه" : احخشار السولت الىاؿئت. فبٔس ل ؤضٍظ

الفطوؼُين بسػاجؽ كاهحهم اإلأخلل في مٔؼىط وؤكاضبه وؤجهم ؤحوطوا ؿطشمت مً ٓؼىط 

وهطان لحماًتهم. زم زغ بلُه ضحل مجها اػمه ًىباٌ، ؤهه ًذطج ول ًىم مٕ هابٍ اإلأؼىط 

ين له املحل الصي ًبخ٘ىهه فُه. فطهب ألامير في الحاٌ ودلف حمْى  في ًلب اللُس. ٓو

ى، ال٘طا بت ومً ًلحهم ٓلى حلاض وهطان. وبٔث ألاػطي بلى مٔؼىط. وؤٗعي الؼير بلى ؤضٍظ

اللطب مً اإلاىهٕ الصي ُٓىه ًىباٌ. فلما دطج الوباي وؤجبآهم في مُٔت ًىباٌ، بن اوو 

 بذُله وحاٌ بُجهم وبين البلس. فسافٔىا ًٓ ؤهفؼهم، واتهمىا ًىباٌ  ألامير إهمفاح

في ؤمطهم. فٔسا ٓلُه ؤحسهم بؼُفه وكخله، زم ؤُهطوا ٓالمت الدؼلُم وؤللىا الؼالح. 

فإمجهم ألامير وحٔلهم جحذ الحفّ، وجلسم بلى البلس ففطث حامُتها بلى اإلاطاهب وؤكلٔذ بهم 

كبى ٓلى مً جىحهذ بلُه التهمت في مىاًإة حاهم وهطان في هصه و بلى وهطان. وزدل ألامير، 

ح ؿإن البلسة، وزلف ؤًطافها، وؤهٌع فحها حامُت وافُت، واهفخل ضاحٔا بلى اللوُت، وؤكل

لس لللاض ي  الحوطة. فإهٌع الوباي في زاض الوُافت، وؤمط بةهطامهم واللُام بـاوجهم. ٓو

ؤحمس بً الٌاهط البٌُىي مجلؼا داكا مً الٔلماء فإمٔىىا الىِط في ؤمطه وكامذ البِىت 

ِملذ ُٓىاه وكٌٔذ ًساه، وضحاله، ووهٕ في حفطة، في ٓلُه فحىم املجلؽ بلخله، فُؼ 

  (.401م، ق. 4309 ،نيُالحؼ( "ػاحت اللطاًت بلى ؤن ماث بٔس زالزت ؤًام

ر ًٓ جهاًت اللاض ي،  بن اإلاـهس الصي كسمه الطواجي ؤكل فِآت مما ضوجه هخب الخاٍض

ٔت فُمً دالٍ الٔسو وحطهه ٓلى اإلاؼلمين وهى  ت، بَل ؤهه حىم الـَط وؤؿس مإػاٍو

اللاض ي الصي ٌٔطف ؿْط هللا وحىمه في ؤمشاله. فلى كسضث الخُاهت مً ٗيره حهال ؤو 

لس لجإ الٔلماء بلى شلً الليُٕ حـهيرا لم ؿإن آدط. هٔفا ؤو ًمٔا ؤو دىفا، ليان للحى
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بإمط اللاض ي لُيىن ضازٓا ليل مً حؼٌى له هفؼه الخٔامل مٕ الٔسو. وهي الحاززت التي 

جىـف ًٓ كالبت شخلُت ألامير وؿسجه في الحم، ٓىؽ ما حاٌو الطواجي بُاهه في ػطزه. 

ر وـهس ؤميرا ًىطم ٓسوه ألاػير ٔاكب مىاًىه الخاثً الٔالم،بهىا مً دالٌ هم الخاٍض  ، َو

ٓلىبت ؿسًسة الىكٕ في الىفىغ. َل ًلطض حىمها مً جللاء هفؼه، وإهما ٌٔلس لها مجلؼا مً 

 الٔلماء. 

 التذبذب في العقيدة

ٓبس اللازض الجعاثطي في املخُاٌ الشلافي والـٔبي كىضة ًلٔب ججاوظها  جطن ألامير

ذ ٓلى محاوض زالر في ول جطازه حتى ٓلى ػبُل الخلم الفني. شلً ألن شخلِ خه جىٓظ

 : الفىطي وألازبي والؼيري. ًمىً جفلُلها ٓلى الىحى الخالي

 الخلىف. / العاهس : الٔالم -

 الللم. / الؼُف : املجاه -

 املحب. / : الـآط ؤلاوؼان -

ط اإلاىابٕ مخٔسز  وفي ول ػفط مً ألاػفاض الشالزت ًجس الساضغ فُوا مً الٌٔاء ٍٗع

ىه مً 
َّ
ُت ما مى اإلاـاضب. فالٔالم، العاهس، اإلاخلىف، اٗترف مً مىابٕ الٔلىم الـٓط

اْل ٓلى الفىىن والفلؼفاث. وفخح له  مجالؽ ؤلافخاء والخسَضؽ، وإزاضة اإلاىاُطاث، والًا

ىه املجاهس الخلىف باب ؤلاجباْ وته
َّ
صًب الىفؽ، وجشلُف الجىاضح، وجإهُس ؤلاًمان. ومى

مً ضوىب ألاهىاٌ، ومىاًحت ألاكطان، والخطوج في ػطاًا اإلا٘اظي، باشَل الىفؽ والىفِؽ. 

طز حُاهها. ؤما بشا دال  طغ، ًطوز مجاهل اإلأطفت، ٍو فةشا اهللب بلى ؤهله وان فاضغ كلم ًو

 ٔباضاث، زكُم الخلمؽ لحلاثم ألاؿُاء واإلأاوي. بىفؼه فـآط ضكُم الحىاش ي، لين ال

بجها اللىضة التي َل ًمىً ادخلاضها ؤهثر مً شلً. بَل ؤن الطواجي ًلسم هصه الصخلُت 

س ؤن ًذطج للىاغ "ؤميرا" آدط َل ٌٔطفىهه، فال  في محاوض ؤدطي جىافحها وحؼخسبطها. ووإهه ًٍط

ُسجه، َل ًعاٌ في حيرة مً ؤمط زًىه. ؤهى هى مجهم وَل هم مىه في ش يء. بهه اإلاخصبصب في ٓل

؟ ففي لىحت ؤدطحها الطواجي ًلسم لىا فحها ألامير ٓلى الهُئت الخالُت  ٓلى حم ؤم باًل

بسؤث ؤكطؤ هخابىم ؤلاهجُل. وفي فترة بكامخً بجاهبي ؤجمنى ؤن ":  مذاًبا "مىوؼيُىض زًبىؾ"

الحطوب والخىلالث اإلاؼخمطة بَل حؼمح لي بمؼاءلخً ًٓ بٔى اللواًا ال٘اموت. لم جخح لي 

كطاءة ؿصضاث ك٘يرة مجها هىا وهىان. ولىً هصه اإلاطة ؤها ملمم ٓلى كطاءجه وامال وفهمه بن 

 ؤمىً. ػازجىا اللسماء فٔلىا مشل هصا ألامط زون ؤن ًذخل بًماجهم.
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 ألػئلخً.ؤلاًمان في الللب، وما في الللب َل ٌٔلمه بَل هللا. ؤها مؼخٔس مً ول كلبي  -

مخُلً ؤن كلبً لً ًخىكف ًٓ فٔل الخير. حسزني وإخ وَل جللم مً ؤدٌاجي. فالىُت  -

 الٌُبت هي ػُسة الؼااٌ واإلاللس.

لً ول املحبت التي جلطبىا مً بٔى حتى ولى ادخلفىا. لدؼخلط ضوحاها زادل هفؽ  -

طج، ) "الحلُلت ؤلالهُت الىبيرة   (.44. ، ق2001الٓا

الخمهُس ًبُُٔا ؤٌو ألامط، فىحً ؤمام سجين ًجس فسحت مً الىكذ كس ًبسو هصا 

للطاءة ما ًلٕ جحذ ًسه مً الىخب. وكس ًيىن ألامير في حاحت ألن ٌٔطف ًٓ ؤلاهجُل 

ىه بآخباضه ٓاإلاا مً مىاُطة ألاػاكفت والطهبان، وهم ًلبلىن ٓلُه إلأاًىت  ِ
ّ
واإلاؼُحُت ما ًمى

فطوؼا. وؤن ألامط مشلما ًلٌى هى هفؼه، لِؽ فُه ما هصا اإلايـم الصي ججطؤ ٓلى محاضبت 

ٔا بلى مىكف آدط َل هجس له جفؼيرا  ًوط بًمان كاحبه. ٗير ؤن الطواجي ًمض ي بىا ػَط

ػىي ؤهىا بظاء شخلُت لِؽ لها مً ًلين جطهً بلُه، وؤجها كس جىللب ٓلى ٓلبحها مطجسة ًٓ 

ضي مً ؤًً حاءوي ول هصا. ولىني َل ؤز" : زًجها. فهى ًلٌى ٓلى لؼان "ميؼيُىض زًبىؾ"

 ؤحبً ؤهثر مما ًمىً ؤن جخلىض. لً في كلبي ميان واػٕ. وفي زًني مدؼٕ َل ًفنى وَل ًمىث.

 ضوحً ؤهذ ٗالُت ٓلي، ومؼخٔس ؤن ؤمىح زمي إلهلاشها امىحني مً الىكذ كلُال، -

 ألحٔطف ٓلى زًىً، وإن اكخىٔذ به ػطث هحىه.

فلس ؿٔط ووإن ؿِئا وان ٌٔخمل في زادله.  ألامير، اهسهف اإلايؼيُىض زًبىؾ مً هالم

مىص ؤن فاوهه في السجىاء جإهس له ؤن هصا الطحل لى امخلىخه الىىِؼت في كفها لخحٌى بلى 

 كىة هبيرة إلاىاحهت الخُباث والاهخياػاث.

ًلب مً ميؼيُىض ؤن ٌؼآسه للحلٌى ٓلى هخب مخذللت في السًً. وإلى واهً 

.مٔطب، ٌـطح له جفاكُل   اإلاؼُحُت. في كفائها ألاٌو

ت.  -  وحىز واهً بجاهبي ًجٔلني َل ؤضجئ ألاػئلت الحٍُى

 ػإجطهه مًٔ الىكذ الصي حـخهي فهى ضهً جلطفً. -

في جلً اللحِت ضؤي مىوؼيُىض زًبىؾ ألامير وهى ًطهب صحبخه اللٌاض اإلاخجه بلى ضوما 

طج) "ملاومخهلُخللى الخٔمُس مً ًسي البابا ألاهبر. وبٌٔط ؿطقي جلٔب   ، 2001، الٓا

 .(44 ق.
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بن البٌل الحلُلي في هصه الطواًت هى هصا ألاػلف الصي ؤزضن مىص الىهلت ألاولى ؤهه َل 

ل اإلاىافح ًٓ  ل ؤضن الجعاثط بلى ؤضن مؼُحُت فلٍ، بل ؤهثر مً شلً جحٍى ًمىً جحٍى

س الىىِؼت كىة وػلٌت. ؤما ألامير فطحل ًٌلب هخبا وواهىا مٔطبا  جطابها وزًجها بلى مؼُحي ًٍع

م" حلُلتها وحلُلت هخبها ليززاز كطبا م ً اإلاؼُحُت التي  ٌٔطف ٓجها مً هخابه "اللطآن الىٍط

ل. بن "الٔالم" "العاهس" ًذخفي لُحل محله ضحل هُٔف  ذها الٌٍى وضحاَلتها ٓبر جاٍض

الُلين، فلير اإلأطفت، ضبما واهذ زىضجه مجطز م٘امطة لم ًسضغ ٓىاكبها، ؤو ؤللي فحها بللاء، 

 للخحلل مجها.  لم ًجس بَل الاػدؼالم

س مً ٗطبت اللاضت ًٓ ؤميره الصي ٌٔطفه  زم ًىهي الطواجي الللاء بين الطحلين ٓلى هحى ًٍع

 : كاثال ٓلى لؼاهه

فً " كل ليل مً جللاه مً اللسٌؼين الىلاضي، ؤن ًسٓىا لي ليي ٌ٘مطوي هللا بىىضه ٍو

 هطبتي وؤػطي 

 ػإفٔل -

ال، زم دطج مىوؼيُىض وكلبه ممخلئ  ب ُل ٌـٕ في ؤٓماكهٓاهله ًٍى طج، ) "بىىض ٍٗط الٓا

 (.44ق. ، 2001

خي ؤن الٔلماء املجاهسًً بشا زدلىا ألاػط، حٔلىا مً  للس ٓهسها في جطازىا الفىطي والخاٍض

فواثه دلىة للخإمل والٔبازة، وإشا ؤػٔفهم حّ وحىز الىخاب، حٔلىه فواء ٓلم وزضاػت 

 .وجإلُف، ٗير ؤن ألامط هىا مذخلف

 بتراثه الدينيالجاهل 

كس َل هدؼاءٌ ًٓ ألاػباب الفىُت التي زٓذ الطواجي بلى مشل هصا الؼلىن، وَل هبحث 

فحها بَل مً حهت الاحخمالُت، ملاضهين بين كىضة ألامير في املخُاٌ الـٔبي والترار الشلافي، 

م ؤجها جمشل الجاهب ؤلاوؼاوي  الصي وما ًحاٌو الطواجي بزضاحه بُجهما مً كىض وهُئاث، ًٓع

ٌت ؤن َل ٌٔاضن الطاسخ في ٓلمىا  ر الطػمي. وكس هلبل مىه ول شلً ؿٍط ُٗبه الخاٍض

ًَ وافطا مطجسا. فهى في هصه الجىلت ٌٔطهه  مٔاضهت ولُت، وإن ًجٔل الٔالَم حاهال، واإلاام

ُذ بها  ِ
ّ
ّ وؤلاضؿاز، وحل ٔذ بها هخب الٓى فت التي ُضّكِ ت الـٍط حاهال بإبؼٍ ألاحازًث الىبٍى

 : كاثم وألادالق. فهى ًلٌى ٓلى لؼاهههخب الط 
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 كطؤث في كللىم اللسًم ؤن مؼافطا شهب ليزوض ؤحس ؤكسكاثه املحعوهين الخلى "

له مالوا. ػإله هصا ألادير :  ؟ فطز ٓلُه الطحل وهى ٌؼابم اإلاالن : بلى ؤًً ؤهذ شاهب في ًٍط

هل هى ٗني ؤو كاحب ؟  : وماشا جيخِط مىه ػإظوض كسًلا في حاحت ماػت بلي. فطز اإلاالن

 .. هى في حاحت بلى مؼآسحي. وػإمىحه ول ما ؤملىه وؤػخٌُٔه.: َل ؟ فإحاب الطحل حاه

لً فيل دٌىاجً ػخحؼب لً، وول  مً دير ووز ومؼآسة فذخم اإلاالن : واكل ًٍط

طج، ) "ولماجً ػخللى حعاءها بن اللاضت ٌـٔط مً وضاء هصا الٔطن  .(44ق. ، 2001الٓا

م مً حبه للخإمل. ":  الصي حاء بٔس الٔباضة الخالُت وان ألامير ًذاف اللمذ ٓلى الٗط

جٔل مً " : فالخفذ بلى هُفه كاثال لٌىٕ الجهل بين ًسًه، ٍو زه، ٍو ف ُمحّسِ
َّ
ؤن ألامير ًتزل

ؼيُىض وىان بليُٕ "مى هصه الللت التي ًاحط فحها الؼاعي في حاحت ؤدُه هطبا مً الامخ

مؼلم(  حهؤدط  ؤن هصه الللت كس وضزث في حسًث ؿٍطف. -حهال-زًبىؾ". ووإهه كس فاجه 

طة  ًٓ الىبي":  (2111) ت ؤدطي فإضكس هللا له  مً حسًث ؤبي هٍط : )ؤن ضحال ظاض ؤدا له في كٍط

س ٌلى مسضحخه مليا فلما ؤحى ٓلُه كآ س ؤدا لي في هصه  ؟ كاٌ : ؤًً جٍط ت. كاٌ هل : ؤٍض اللٍط

: َل.. ٗير ؤوي ؤحببخه في هللا ٓع وحل. كاٌ فةوي ضػٌى هللا بلًُ بإن  ؟ كاٌ لً مً ؤمت جطبها

 ."هللا كس ؤحبً هما ؤحببخه فُه(

إة  ٓلى اللاضت وَلبس ؤن ًيىن حٔلُب "مىوؼيُىض زًبىؾ" ٓلى "حهل ألامير" ؤؿس ًو

ضمعي، ًللس مً وضاثه الخفاوي في حب ضغ ز ؤهذ  حٔطف ًا ػُسي ؤهه" : ٌ الٔطبي حين ًلى 

خباضاث التي جذللها. ً. الللم ؤحُاها َل تهم بلسض ما تهم مازًاتها والٓا  آلادٍط

 ."ػُٔس ؤن ؤػمٕ مشل ها الىالم مىً -

جٔل مىه هللا ًٌاٌ الطواجي في  بهه ٓطن ٌؼخهجىه ول كاضت ًحترم شاثلخه وزلافخه، ٍو

اللهم بَل بشا وان ال٘طن مً وضائها جإهُس  ٓسم بًجاز حلٌى فىُت إلاىاكف شخلُاجه،

اإلا٘اًطة في الصخلُت التي ٌٔطهها ٓلُىا، وؤن "ؤميره" ؤمير آدط ًلسمه ل٘ير الٔطب. ؤلم 

"بسٌٔت الحؼُني" إلاا احخجذ ٓلى كىضة  ٌٔترن ٓلى حفُسة ألامير ٓبس اللازض الؼُسة

ين" : حستها في ضواًخه كاثال واإلااضدين، وهى بضر بوؼاوي ومً  ألامير ٓبس اللازض ملً للجعاثٍط

لت اإلاشلى، لىىني ؤضفى  حم ول شخم ؤن ًحبه لخه الخاكت حتى وإن لم جىً الٌٍط بٌٍط

 في زىب الـ "ػىبطمان" ؤو اإلاالن، فهى بوؼان كس جيىن له مىاكف  وهٕ ألامير ٓبس اللازض

لُىا ؤن هوٕ خي والعمني في حُاجه ٓو س متهم 8"جلً اإلاىاكف في بًاضها الخاٍض ا بًاها بإجها "جٍط

                                                           
  http://www.aljsad.net/t145738.html. صحيفت الشزوق الجزائزيت. ظهُتمىلط  8
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وؤهه ملمم ٓلى اإلاض ي في هصا السضب لىخابت الجعء الشاوي  حلط ألامير في الفىط الىهابي"

 مً "هخاب ألامير".

لً وؤهذ حؼلً زضوب :  "ااٌ "ؤميرة اإلاالييففي ضزه ٓلى ػ ؤي الِلماث حٔتري ًٍط

ذُت الطواًت   ..؟ .الخاٍض

خي هى  ت  مً ؤكٔب الىلىق التيزضب ؤلاجحاف. الىم الطواجي الخاٍض جحس مً الحٍط

: كطاء  باضزة وجحخاج بلى جحوير ًخجاوظ الشالر ػىىاث واملحللت في الجهاًت جيىن ٓازة

ذُت الشلُلت، هلاز ٌؼدشللىجها، ووؼاء َل ًلطؤجها، ؤكٌى اليؼاء ألجهً  حهطبىن مً الطواًت الخاٍض

بٔذ ًبٔاث  رؤهثر كطاءة مً الطحاٌ. لىً بٔس ؤن ضؤًذ ؤن ضواًت ألامي هجحذ وكطثذ ًو

هشيرة، ٗيرث ضؤَي في الطواًت  مخٔسزة، و فاظث بجىاثع ٓطبُت وفطوؼُت وجطحمذ بلى ل٘اث

ذُت، فهي ملطوءة ولِؼذ هلا مجحفا في حم الياجب، فىخبذ بٔسها ػطاب الـطق  الخاٍض

با بذمؽ ل٘اث في بًاض مـطْو كٌط للطواًت ر  التي جلسض كٍط الٔطبي الٔاإلاُت لىخابت الخاٍض

؟ ألن  الطواجي في هصه الؼىىاث الشالزت وكس ًدؼاءٌ اللاضت في ؤي ألاػفاض وان بحث .9"ضواثُا

ؤهثر بكطاضا مً الجعء ألاٌو فُما " : الجعء الشاوي مً الىخاب اإلاىخِط ػُيىن حؼب كىله

ذُت، داكت ما حٔلم بٔالكت  ًخٔلم بىـف  ألاميرالحلاثم حٌى ألامير باألزلت والىزاثم الخاٍض

طه، وؤوضح بإهه زًبىؾ ؤهٌىان مىوؼيُىض باإلااػىهُت واإلاؼُحُين، وكساكخه مٕ " "، وجحٍط

ذُت مخٔسزة، اػخسٓذ  آخمس اض ٓلى ملازض جاٍض ػىىاث مً الخىلُب في  1في هصا ؤلًا

سًت ألاضؿُف ىُت وؤلاًٌالُت والهىلىسًت والؼٍى خي والبحىر الفطوؼُت وألامٍط  الخاٍض

يرها   .10"ٗو

 وآلاخز في الزوايتالعزبي 

لم ًىً ألامير ٓبس اللازض هى الصخلُت الىحُسة اإلاؼتهسفت في الطواًت، وإهما ًيخاب 

طا  اللاضت ؿٔىض ٗامى وهى ًخابٕ الؼطز، حين ًجس هفؼه ؤمام مـاهس َل ًجس لها جبًر

ا وَل فىُا. وحين ًحاٌو ؤن ًلخمؽ لها زوضا مً ؤزواض الؼطز التي ٌٔطفها، جذىهه الحُل ، فىٍط

ىخب له،
ُ
يخهي ؤديرا بلى ؤجها لم ج ؼاضا، ٍو ٌ. ًسفٔها ًمُىا َو  فُلف مجها مىكف اإلاخإمل اإلاخإّوِ

 الصي  ٗير حلُلتها وَل ًبُٔتها. شلً الٔطبي ٓلىوإهما هخبذ ل٘يره. ألجها جلسم كىضة الٔطبي 

 
                                                           

9  
 
طج حاوضجه ؤميرة اإلااليي.  حسًث   http://www.aljsad.net/t145738.htmمٕ واػُني ألٓا

10 http://www.aljsad.net/t145738.html 
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حا وَل ؿُذا وَل امطؤة  وان ًإهف مً اهتهان حطمت الٔسو بل اللسًم، فال ًجهع ٓلُه حٍط

مِشل بجشخه بٔسما ًطزًه كخُال.   وَل كبُا، ٍو

وا مً ؤبؼٍ ألادالق، واهدؼىا بىحـُت  بهىا هلازف في الطواًت هطبا مً الىاغ كس حٔطَّ

ي في دلفُت مذاوف امطؤة حؼلخهم مً زىب ؤلاوؼاهُت حملت وجفلُال. فلس كسمهم الطواج

فطوؼُت وكٕ ظوحها ؤػيرا في ؤًسي الٔطب، حاءث بلى "مىوؼيُىض زًبىؾ" حؼإله الخسدل 

جوٕ بين ًسًه ضهُٔها وهي جطحٔس مً " : لسي ألامير. ضآها ألاػلف وهي جطحىه ؤن ًىلص ظوحها

ؿسة البرز ومً الخىف ٓلى ظوحها. فلس وكلها ؤن الٔطب ٓىسما ًللىن اللبى ٓلى 

ضحُتهم َل ًفىطون في حل آدط بَل كٌٕ الطئوغ وبٔثها بلى الخلُفت لُإدصوا ملابلها كٌٔا 

شهبُت وؤحُاها ًىخفىن بلٌٕ آلاشان بسٌ الطئوغ للخذفُف مً مهمت ؤلاضػالُت ٓىسما 

ًيىن ٓسز اإلالخىلين هبير. وكس وكلها ؤن بٔوهم وان في الىشير مً ألاوكاث، َل ًخىاوى مً 

ه مً الب مأل ظوازجه وحهب كخل شٍو ُى، ممً حـبه آشاجهم آشان الطومُين في ك٘ط حجمها ٍو

 "بها هحى الخلُفت كاثال ؤهه كخلهم في ميان ما مً ألامىىت لُإدص حلىق كُسه واملت

طج، ) بجهم َل ًفىطون في حل آدط ه٘يرهم مً البـط بَل كٌٕ ( 40. ق م،2001الٓا

الطئوغ، فةن زلل ٓلحهم الحمل اهبروا بلى آلاشان ًلٌٔىجها، وإشا ظاز حـٔهم للماٌ كٌٔىا 

ال في جلً  فا وتهٍى ه آلادط في ال٘طب جذٍى آشان شوحهم.. ضبما واهذ هصه الللت مما ًطٍو

لطواجي هفؼه، في وكفه للمٔطهت التي اهتهذ ألاظمىت، ٗير ؤن اللىضة حٔىز زاهُت ٓلى لؼان ا

 " ٌع مت "جٍط ٌع وضاءه ول ش يء" كاثال:»  « Treizelبهٍع ٌُت وألاول.  ،جطن جٍط ألالبؼت وألٗا

لى  وحتى الىشير مً الؼُاضاث اإلالُئت بالجطحى إلهلاش ما ًمىً بهلاشه ٓلى ؤًطاف الجهط. ٓو

م مً كطداث الخُالت، ألامير في الجهب وكٌٕ ضئوغ  مـاة مً الىشير اجهمً فلس الٗط

طج، ) "الجطحى وؤدص ألالبؼت وألاول...   .(27. ق م،2001الٓا

ه الٔطبي الصي زبدذ كىضجه مً دالٌ بٔى ؤحازًث "ابً دلسون" ًٓ ؤٓطاب بني 
ّ
به

هالٌ وؤفآُلهم، والتي احتهس ال٘طب في ببطاظها لخيىن ؿاضة ليل ٓطبي ًطجس ضاحٔا بلى حاهلُت 

ًامً بهصه اللىضة، مً دالٌ مسدل  -هى آلادط-الطواجي ؤن ًجٔل ألامير  حملاء. فلم ًفذ

الث، حين كسم لىا ألامير كاضثا مىاُبا للملسمت الخلسوهُت، التي اهتهذ  مفخىح ٓلى ول الخإٍو

مه ٓلى كطاءتها كبل ؤن ًباؿط مهام الحطب  لت عجُبت، ووإن ؤحسهم ؤضاز ؤن ًٗط بلُه بٌٍط

ت " : هس فطوؼا. كاٌ الطاوي  مس ٓبس اللازض ًسه هحى ملىف اإلالسمت َلبً دلسون. املخًٌى

ن ٓلى كفحاتها مالحِاث هشيرة. حاءجه مً بالز اإلا٘طب مً جاحط وضاق ضآه مطة وّ التي زُ 

: اكطؤها  واحسة ٓىسما زدل ٓلُه في دُمخه لحِت اللُلىلت ووهٔها في حجطه وهى ًطزز
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ال٘لُل. زم اوسحب ولم ًإدص حتى زمجها. جمخم  ي بشا لم ججس فحها ما ٌـفيوجطحم ٓلي ؤو الٔنّ 

 ٓبس اللازض وهى ًفخح الىخاب في مىخلفه حُث جطهه في اإلاطة ألاديرة.

؟ َل ؤٓخلس. هىان  الحس الصي ٌٔمى فُه بلطه وبليرجه صاهل وان ابً دلسون ٗبُا بلى ه -

طج، ) "ش يء في املجخمٕ الصي زضػه ما ًبرض مىكفه   .(14. ق م،2001الٓا

 ! كىضة الٔطبي الطافى ليل ؤػباب الخحوط هل هي -

افيا  بيبليىغز

طج  بيروث : زاض آلازاب.. كتاب ألامير مسالك أبىاب الحديد (.2009)واػُني  ،الٓا

جحفت الزائز في مآثز ألامير عبد القادر وأخبار  (.4309)الحؼُني دمحم بً ألامير ٓبس اللازض 

ت : اإلاٌبٔت 4. )جالجزائز.  ف.(. ؤلاػىىسٍض ت ٗطظوظي وحاَو  الخجاٍض

ت : زاض الحىاض لليـط 4ي. . )البدايت في النص الزوائي(. 4331هىض السًً ) ،كسوق  (. ػىٍض

.ٕ  والخىَظ


