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 األندلس يف املغرب

 عيسى الناعوري

 

سييييانياإل اإسييييميا فييي   ر ييييا، ، وفييي  ميييلدمر ال راسيييا  اإ6791عيييا  فييي  
الدقييي ب ياتسييدام المييلري وات يييي المارييي  عي ال ييا  بننييوح، و يياح ييننييا  يي ي  ع ييى 
اتن لس، وع يى رواعيا الونيوح المرمارييا واليةرفييا فييا  و ني  هذيح هح ويم  الونيوح 

  لي  وح ه نيوا عري اتن لس في  سسييانيا  ريير هح اتسيدام  نني    ى ما ةب    جم   ع
ييهح وييم  الونييوح ليي  دب  وه يي   ، يييه ويي  دريييو اطح ودد ييونر فيي  الماييري ييي يوى  جمب

ِسي ب هنا مح  ييه المواةرة الو نيا مما و  ف  اتن لس  و    وش ب لملك، و ب

الونيييوح اتن لسييييا  ي ثيييان عيييح هثييير 6791ثييي  هديييين لييي  هح هيور المايييري عيييا  
، ومييح رنييا  وموسيييقى ور يي   و يي  صونيياكم مييح  ييراي مرميياري، ومييح يةرفييا ونقييوو

لييي ب فييي  المييي ح ا لرعيسييييام ميييح  ضيييي ب فييي  د يييك اليييييارة وا ييي ان وعشيييريح يوميييان، ودجو 
ليييى ميييرا و جنوييييان، ويين يييا ير ب  يييملك الرييييا ،  نجيييا ررييييان، سليييى وبجييي  ة شييير ان، وا 

 ييه م ينييا  ضييي ب يييوميح هو ه ثيير، هيور الق ييور   نيياس، وفيياس، ود ييواح  وفيي مو 
والمساج ، واليوايا، والمقاير، والم ارس الق يما، واتسيوار والق ييا   ومو ي ب فريين 

 يش ه ه    وه ثر د ونران وهش ن روعا  عيو جو  اتن لس مح ج ي ، ول ح  وهنا ه

ييييب هح فنيييوح اليةرفيييا اتن لسيييينا  ييي    ة ييي  سليييى  نييي   ييييه يييييارة المايييري هب سب
اتن لس ميح المايري، ميا الويدن اإسييم  اليمي  ةيه ميح المايري، ول نني  دبيبق ني ب 
يريييي  ييييييارة الماييييري مييييح هح وييييم  الونييييوح الم وشييييا سنمييييا  ة يييي  سلييييى اتنيييي لس مييييا 
اتمييوييح، الييميح  م ووييا مر يي  مييح  مشيين، يريي  هح  انيي   مشيين  يي  هةييمد ا عييح 

د ا ي ايباو  مشق ن ةاص  ث  د و رب   ف  القاشان  الوارس ، وعح الييين ييح، و ير
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سيانيا ما اتيا ، ول  د ةه سلى الماري سال ف  ع   المراي يح، ف  القيرح ال يا ي سِ 
ييعشيير ال    يوسييب يييح داشييويح اتنيي لس سلييى ميييي ي، الةييامس ال جييري، يريي  هح ضب

ن لسيي ا منييم المايري، ف  يين اليب بيي اِح ي ي ان وا يي ان  وييملك ا دضييح المايريب الونييوحب ات
ملييك ال يييح  و يييح ةييرم الرييري مييح اتنيي لس فيي  القييرح الةييامس عشيير الميييي ي 
وارييح سلى يب ي اح المايري،  م يوا مر ي  فنيون  ، وذ نيوا يمارسيون ا ونياك  وميم ماك 

 را   دد و ر ما اليمح سلى يومنا وما 

واليير ص،  والوا ييا هح الييمي يرييي   راسييا الونييوح اتن لسيييا    ييا، ومن ييا الانييا ،
والموسيقى، ال يب   لا مح ييارة الماري، والدجونه ف  مةد ب مب بنا؛ فاتني لس درييو 

  فيرا الةال ةوناك ي جمه ما ف  فنون ا الر 

ح مييا شيياو دا وهبِعجي يي ب يييا فيي  عيي   مييح هويي ن الميي ح المارييييا  وفيي  مييا ي يي  هب بوش
 ما ش   مما ال ي ن منا مح الري  الدارية م
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 نجةة وطَ َسْبتَ 

فريقييا، وع يى المم  يا الماريييا وميح القيارة اإ ف  الياويا الشماليا الاريييا ميح
شا ئ الي ر الم ي  والي ر المدوس  مران، دقيو  م ينيا  نجيا، وع يى مسيافا  ريييا 
ييي دبا هيضييان  وييييح الميي ينديح الرييريقديح يند ييي شييامةان  من ييا سلييى الشييرن دقييا م ينييا سب

وة اإسي -موسيى ييح ن ييرنسييان سليى  –جيه موسى  انيا، شياوقان يويقاي يا ع يى الربي  
ِميح  مدا رسان، جيه  ارن  و ياح ويماح الجيييح والجيياهب الرالييا المدقاي يا يين ميا، وب
 ول ما، دب عى ياس  )هعم ة ور ه(  وو  ددقايه مدمرش بةن ع ى جانيب  ما  اح يب عى 

نميا ِمح  بي هب )ي ر الي ان( هو )ي ر المجاي(، ويب  عبى اليو  )مضين جيه  ارن(  وا 
ييينن   يياير، ال ديييي  هيريي ب مسييافا   انيي  دسييميدا يالي ييان هو المجيياي لضيييقا، ف ييو ضب

 فيا ييح الر وديح عح ثيثا عشر  ي و مدران 

همييا دسييميا الجييياه المدقاي ييا الجينييارة ياسيي  )هعميي ة ور ييه( ف  ييا هسيي ورة   يمييا، 
وِ يييه يييييح مييييا  سييييانيا، و انييي  دب ا  المايييري و  ترض  انييي  مبد  ييي ا يييييحح  اسِ  هدقيييو 

و مب ور   يي   ييدم نح ه  يه، وجيا  ييوجديا سلييى  نجيا  وليعين ات  ن ي  والمدوسني   ثي  دبيييب
ييي  ِيا  ييين  اترض يييييح القيييارنديح،سميييح الو يييوه سلي يييا وسب وهنشييي  يين ميييا الي يييان  ياويييا، شب

ميييا ؛ ع يييى  رفييي  ال ين الميييا ب يالميييا ، وه يييا  الجيييياه الشييياوقا  ارسييياِ يييالمييياع ، وا
 س  )هعم ة ور ه(  ة ياف بِعيب  وم  الجياهب المارِ 

د  ا هميوامب الي ير  وبرب وف   نجا ماارة واع ا ع ى الي ر دب عى )ماارة ور ه(  ب
 القوينا الد  ذ    دضري ه راب الجياه  رونان ال   ر ل ا 

ير الي ير  ويقب المر  ع يى شيا ئ  نجيا وسييدا، فييرو الييواةر والقيواري دبمةب
ح ) ا س، و ريب، والجييرة الةضرا ، وجيه راع ا ييح واديح الم ينديح ومب را يان 

وة اإ سيييانيا  و يييح يقييب ع ييى سييون جيييه موسييى، ييييح  ييارن، ومالقييا( ع ييى الربيي  
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ييسيييدا و نجييا، وينذيير سليي وعب ا شييمويب  ييةرة جيييه ى الشييماه عييير ي يير الي ييان، يبرب
   شامةا فون ديجاِح الايو  المد اع ة مح نشن  عن ا الي ر، فدمر  ا ارن،   نما 

 الي ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيييانيا، سمييح وييم  اليقرييا ان  قيي  جيييوو الوييدن الررييي  اإسيييم  لوييدن يييي  
   و ان  وم  اليقريا  ييه الويدن اإسييم  ل مايري وةييه 907وي، 76ميد عان عا  

يدا في  ع ي  عقييا ييح نيافا، سيانيا؛ فق   اني  سيإةو مح ي ايدا، ما ب   ا مدينا يمب   
سييياح، و يياح ي  م ييا يولييياح، الييمي وسييى يييح ن ييير مييح يريي  ، فيي  هييي ي اإثيي  م

ييي بوش  ليييمرين، وم  ييي ب ل ييي  سلريييري ع يييى رييييو درييياوح ميييا ا سييييانيا إنقامويييا ميييح   ييي  عب
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ي  ميييوح  6791سيييياح، و يييانوا سليييى عيييا  لود  يييا؛ وسييييداب الييييو  ي  م يييا اإ السيييييه
  ا، وجي ان مح الشا ئ الاري ، ف   يح  اح الورنسيوح ي  ميوح الشماه الماري    

 يقي ا الماري 

وذ  يي  سيييدا و نجييا مبر يبييران  ييرينييان ييييح الماييري واتنيي لس، مث مييا ومييا اليييو  
يبيير  سييرايا  ريييب يييح مالييك، ليسد شيياب هوالن، عييا   المبر يبييرب ييييح الي يي يحم من مييا عب

يبييير  يرييي وا جييييوو ويييي  وعيييا   يالانييياع  اليييوفيرة، 76 وييشييياعر سييي ولا الويييدن  ثييي  عب
سيان  والاري؛ ث  د د ا جييوو وي  ودورن   ف  الجنوي اإ 79سنا  ارن يح ييا  

 سيانيا واليردااه وجنوي فرنسا سوي  السد ماه فدن 79موسى يح ن ير سنا 

ومييييح وييييم  اليقرييييا هيضييييان  يييياح اتموينييييوح ييييي ة وح ه يانييييان مييييح اتنيييي لس سلييييى 
ِه فيي  شييلوح اتنيي لس  ثبيي   ِمييح وييم  اليقرييا عين ييا الماييري، ل منييا المااريييا مييح الديي ةؤ

دبيحم مييرةن إنقييام  يير   ةب بيي   فيمييا يريي  جيييوو المييراي يح، يقيييا ة يوسييب يييح داشييويح، مب
ميييارا  ال واعيييب ميييح ريييارا  الجييييوو اإسييييانيا، والميييرنةب الثانييييا ال يييديه اتنييي لس سِ 

يييييمش ا سليييييى المايييييري  ومييييي ييييياب يرنمد يييييا وضب يييييييح المايييييري  ح ونييييياك عيييييا   ال ييييي ا الدامن
ييي ان مييح الماييري، و ةب بيي  فنييوحب اتنيي لس سلييى الماييري،  واتنيي لس، وه ييي   وييم  جب

وادن ييي ب  ال ضيييارة يييييح الي ييي يح ف يييار  وا ييي ة  واسيييدوا  المايييري ميييح مليييك فاعييي ة 
ان معذيما، فق   ان  اتن لس مدِق نمان ع يا مح  ي  الر ي  والثقافيا، و ياح ويو مدقي ش 

 ميييا يقيييوه اتسيييدام  –"ف ييياح ويييو ييييمه لانييي لس  مايديييا  ع ي ييا فييي  القيييوة والسيييي ،
واتنييي لس دييييمه ليييا  -عي ال ييا  ننيييوح فييي  الجيييي  اتوه ميييح  دايييا )النييييو  الماريييي ( 

  و يييح اسييدولى يوسييب يييح داشييويح ع ييى اتنيي لس،  مييهب م ييكب (1)ثقافد ييا ومرارف ييا"
م ينين يالقيو  سلى  نجا، ومن ا سليى فياس، ثي  سليى  سشيي يا، المردم ب يح عينا ، هسيران 

  ي  ما  سجينان مليين  –ف  الجنوي الماري ،  ري مرا و  -هرما  

                                                 

 ال يرا الثانيا  -، الجي  اتوه98( النيو  الماري ، لري ال ا  نوح، ص8)
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لق  د ث ر   نجا، مث ما د ث ر الماري   ؤيا، ي ضيارة اتني لس وذيه  ويما اتثير 
والنقيييوو  سليييى يومنيييا ويييما يييياريان فييي  الرناييييا اليالايييا يال ن سيييا المرمارييييا، واليةيييارب

والمقري يييا   -وفييي  الةشييييجييييص ال اتن لسييييا، والمبقبريب يييا  الراعريييا الييييارية فييي 
( CORPUSدرن  )النقوو المجس يما النيافرة( ووي  مي ةومة ميح ال  ميا اليدينييا  )

ة ئب مح ي عووا )المقرنسا ( هو )المقرن ا (، ف     ن ا الد  دبرن  )الجس (؛ ويب 
س ما  نافرة   مبجب

لشيج الةيفيييا ال ييايرة، ما  اتلييواح يش ليةييارب اتن لسيييا ع ييى   ييا الييميي  اودرد
اتةضييير، وما  اتشييي اه اليارعيييا  الجمي يييا الياوييييا، وال سييييما ال يييوح اتيرن وال يييوح

ثييياو ه يانيييان هةيييرو  ووييي  هو مث    الشيييجر  ينيييان، هو ي شييي اه مري رييياو  ناعا،  ييي ورانِ يييلا
يين يينب سِ  دب   ب ييوبر  وهشيي اه  فننيييا رايييا فيي  الجميياه ل ييا ان ع ييى الجيي راح، ودب   ا من ييا  ب

والروافا وال  نا  و   دبا  ى ي ا الج راح ي  م  ا، هو    يباب  ى جي   مح الجي راح سليى 
 عب بوٍّ مريح 

يب يييا  الييييارية فييي  السيييقوب  دِميييا ويييم  اليةيييارب الةيفينيييا سليييى المبقبر  و ييييح دبجب
قيييا ال يييناعا، ديييي و ِفدنيييان ل نذييير الجي يييينا، هو فييي  الةشيييي، ورفيييوب اتييييواي ال  ي

 ويب جان ل ق ي 

سيياحب سليى ا والمقري يا  الجمي يا ميا ييياه اإوما ال راي مح اليةارب الِيلشيجيي
الييو  ي يافذوح ع ييا فيي  مديا و  ، و  يورو ، ويييود  ؛ رييير هح ال وياذ ع ييا فيي  

  ب، وفنا  يييا، دنسييياعانم فق يييورب المايييري   ؤ يييا، ومبسييياجِ اشييي ؤ وهعذييي ، وه ثيييرب هالمايييري 
 وال ثيرب مح ييودا، و    ا رواعا مح الوحن اتن لس  السا ر 

ووي   -ف   نجا موي ب لييارة ال  ين عي ال ا  ننيوح في  منيليا في  الق ييا 
فيي  المنيييه ميح جميياه النقييوو  فراعنيي  مييا شياو  ب  -م ينيا  نجييا الداريةيييا الق يميا

ي    ال ياع ة سليى ةارب اتن لسيام مح م ةه ال ار، سلى يب  وووالي  ا السيو  ، سليى السب
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ال ييياين الثيييان ، سليييى ميييا رهيديييا ميييح ريييرب المنييييه، و يييراي هثاث يييا   يييهؤ شييي   فييييا 
هن لسييييي ،  ديييييى  يييييراي الويييييراو، والسيييييداعر، والمقاعييييي  الممييييي و ة ع يييييى اترض، هو 

 المردورا ع ى مسا ي موروشا 
لمريروب ياسي  ومثه منيه عي ال ا  ننوح، يه ه ثر يةرفا،  اح  ملك الوني ن ا

 )فن ن الريب(، فو   اعادا آيا   ياورا   مح وم  النقوو واليةارب اتن لسيا 
هب فيييي  )الق يييييا( المِ   ييييِا ع ييييى الي يييير، والم ا ييييِا  ودندقييييه مييييح ونيييياك لددجييييو 

ِميح  بييهب ياتسوار الراليا، فددةي ه هنك ف  س  و   ييا  اتني لس؛ والق يياب  اني  
اعر ال ولا، وث نا  الجيو، وف   نجا ميا ديياه الق ييا ييي و ال ا  ، وفي ا  و  مبقبر  

الدي  د يا  ال ديي و  ع ي ا الق  ، ف  الييو ، والشوارع، سال مح يرض اتينيا ال  يثا
وا شييي ا ي سيوارو  ثييرة ميا ديياهب  اعميا في  الر يي  ميح المي ح اتن لسييا  في ا  وهسيوارب 

اتسييوار واتيييرام وا يي ة  وال عجييي فيي   وال ييراي وا يي ، والندييوآ  الم ي يبييا فيي  هع ييى
يييي  اتنيييي لس مييييح المااريييييا مييييح القييييرح ال ييييا ي عشيييير  -ملييييك، فقيييي  درا ييييي ع ييييى  ب  

ييي وح، والمبرينيؤيييوح  -المييييي ي سليييى هواةييير القيييرح الةيييامس عشييير المراي يييوح، والمو ش
اليييميح فييي  هواةييير ع ييي و  ةيييرم الريييري ن اعينيييان ميييح اتنييي لس  و  ؤ ييي  شييييؤ وا القييييع 

 يييوح والق ييييا  والق يييور، وينيييوا المسييياج  واتسيييوار، وهسنسيييوا المييي ارس فييي  وال 
دب  ي يير الي ييان  و ثييير  مييح وييم  اطثييار مييا يييياه  اعمييان سلييى اليييو  ع ييى اترض  وب يي   عب

 سيانينا الماريينا واترض اإ
وهمييا الانييا  اتن لسيي  والموسيييقى فمييا يييياالح يريشيياح  ييملك فيي   نجييا، وفيي  

، فييي   ييييح (لماارييييا ي عونيييا ياسيييما ال قيقييي م )الانيييا  اتن لسييي المايييري يرنمديييا  وا
ييي عو  الدونسيييوح وال يييييوح ياسيي  آةيير، وييو )الميي لوب(  والمااريييا يقيمييوح  وييي  
الانا  اتن لس  ياسدمرار ف   يهن م ياح ميح اترض الماريييا، ياعدييار  فننيان ل ي  فييا 

ا، و   را  الشري  الماري  مح الد ل   ف  يقاعا ن يي؛ ف و لملك يرض  ِ   
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 الرباط

جنويييان، لن ييه  -مييا الةري ييا الجارافيييا، ال مييا الديياري  –مييح  نجييا نن يي ر 
، وجارة م ينا )سيي( ع يى شيا ئ سلى م ينا الريا ، عا ما المم  ا المارييا اليو 

ضيييي ه الميييييا ،   يييييه الرييييرض، وييييو ن يييير  ن يييي ، ال يو ييييه يين مييييا رييييير ن يييير  ات
فن ب الم ك عي الملمح، هوه م وك المو ش يح )يور ران(  وف  )سي  ( دبوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ييييه هح هيييي ه ال ييي ي  ع يييى الرييييا ، هرو هح هم ييير هح جارد يييا )سيييي( م ينيييا  
هن لسيا ، يمرنى هح  سب نان ا مح ه ه هن لس ، ني وا مح اتن لس فرمرووا، وه اموا 

 ييناعاد   اتن لسيييا، مث مييا يمارسييوح في ييا هسيياليي  ييياد  ، وعييا اد   ودقالييي و ، و 
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فره سةواح  ل   ةرجوا مح اتني لس، وهنشي وا م ينيا د يواح، ويريض المي ح الماريييا 
اتةيييرو؛ و انييي  سيييي ميييح  ييييه م ينيييا رومانييييا عريقيييا  ف ييي  ميييح المييي ح الماريييييا 

 الق يما 

ل يي ب في ييا، ف يي  هجيي   دب ييا ودجو  ر  ول نننيي  لييح ه ييبب  ييويين عنيي  م ينييا سييي، و يي  يب
ا مح مذاور الونوح اتن لسيا سال الق يه المي ال يسيد نن الو يوب عني  ، يالنسييا في 

دبا ف  الم ح اتةرو ال ييرة   سلى ما شاوب  

وهما م ينا الريا ، هو "ريا  الودن"،  ما  ياح اسيم ا، فديةير ييال ثير جي نان ميح 
 اإعجاي مذاور الونوح اتن لسيا يش ه يسدرع  النذر، ويسدو ب الياعر ل د مه و 

 ، 6671ش ر يرقوي المن ور، سينا وم  الم ينا يناوا س  اح المو ش يح ات
س ياح و يومبربدبا 979 هةي  معمنيا )ال بدبِيي يا( فيي   -معمنديا –ويي، وهنشي  في يا مسيج   ب

شييي يا، ياتني لس، و  ؤ يا ميح هعماليا الةالي ة  وهميا سمرا و، ومعمنِا )الةيرالي ا( في  
س، ولييي  ييييين منيييا الييييو  ريييير هن ييياِب هعمييي ةو ميروعيييا فييي  مسيييج   سنييياح فقييي   برب 

الميييير ب هح  اترض، يقييييو  يين ييييا جييييي   مييييح المعمنييييا يبسييييد ع  اإشييييوان  يييييح يدييييم  رب 
ح المعمنيا سشييي يا ال ديياالح  ياعمديح دد ي نياح اليمياح  ويبقياه شقيقدبي ا في  ميرا و وا  

 ل  د مه، مث ما  م   شقيقداوا 

م ينيا دقيو  )  ييا االو اييا(؛ ووي  هةي   لق ييا  وف  ال رب الاري  ميح ال
ع ي ة مث  ا ف  ال راي، يا يياو سليى الييو  في  اتني لس، دشياي  ا في  الينيا  الي اة  ، 

الملمح ييح وف  اتسوار، وف   هن ش    و اح    هنش وا م ك المو ش يح اتو ه عي 
    وو  ه ه م ينا الريا  6690ع   سنا 
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)شيييي(، و يي   دقييو  يقايييا م ينيياو رومانيييا دبيي عى  ينيياوفيي  ج ييا هةييرو مييح الم
يير  قيييرةن ل يي ، وه ا ووييا ي سييوار عاليييا، وه يياموا في ييا مسييج ان نِ يادنةييموا م ييوك المب ينيح مب

 ومعمنا  و  ن ا ما دياه  اعما وناك سلى اليو  
سييرة الرب بوينييا الديي  د  يي  فيي  ع يي  ات سالن ليي  د ييين الريييا  عا ييما ل ماييري و 

و اني  في  هوه  –يمح موالي رشي ، ف  القرح السيايا عشير المييي ي الماري منم 
لبيي  سلييى عا ييما رسييميا ل يي  فيي  يمييح الم ييك  قبييرنان مل دييان لم ييو   ، ثيي  د و  ع يي و  مب
يي ش الم ييك ال سييح الثييان   و انيي  عا ييمدب    يوسييب، واليي  الم ييك م ميي  الةييامس، وبجب

ك  انيي  ميي ح  هةييرو عوا يي  ِمييح  بيييهب ويي  م ينييا فيياس، هو م ينييا مييرا و  و يييه مليي
ل ماري، فالرا ما و  )ِولي  ( مبرنة، و ينان مرا و، و ينيان آةير م نياس، هو فياس  
ه ِمييراران سلييى عا ييما، مثييه م ينييا فيياس، وم ينييا  وه يانييان  انيي  الم ينيياب الوا يي ة دد ييو 

 مرا و 
ويي  ولق  دبقب  ي  ع ى الماري   شا   وما   مدر  ةم ِمح ع ي  س رييس اتوه،  

الرسوه، المي لج  سلى الماري ف  القيرح الثيامح ل مييي ي، ورييان ميح ي يو وياروح 
 ريسييينا، هوه مم  ييا مارييييا  اليرم يي ، وهس ييسب ونيياك ال ولييا اإالرشييي  وويييير  جرويير 

سسيميا، و   اسدمر   م ا ن و  رنيح مح اليمح  ث   ام  ال ولا الوا ميا، ف ولا 
مبرينييح، فالوب  اسييييح، فالسيير ييح، وهةيييران ال ولييا الر ويييا المييراي يح، فالمو يي يح، فييال

ال ا ما سلى اليو   وعبرببب المايريب ال  ي  اتجنيي  فديرة ميح داريةيا ال ي ي ، و ياح 
سيان ٌّ ف  الشماه والاري، وفرنس ٌّ ف  الوس    نيا، س ب مان اسدرمارينان مي وجانم ف و 

فيي  ع يي  اينييا لم ييك م ميي  الةييامس، ثيي  سلييى هح جييي االسييدرمار المييي وم فيي  ع يي  ا
سييياح رييير ال سييح الثييان ، م ييك الماييري اليييو   وليي  يييينب مييح الماييري فيي  هييي ي اإ

ي ير المدوسي ، ومليك يري  م يند  سيدا وم ي يا، ف  الشماه الماري ، ع ى سيا ه ال
 سياح هةيران مح ال  را  المارييا، ع ى السا ه الجنوي  الاري  هح ةرم اإ

يي وح، ثيي  المبرينينييوح  يي    مييوا اتنيي لس، و يياح المر  يي و  المو ش ِمييح يبر  اي ييوح، وب
وجر يييوا من يييا جيييي ان ميييح  وليييا المايييري  وفييي  هواةييير الر ييي  المرينييي ن وي اييييِا الر ييي  

يربمب الريري ميح اتني لس، ف يياح ميح ال بيبري ن جي ان هح ي  جي وا سليى الشييماه الوب ناسي  ةب
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يي نان و يييرو،  ييااإ ح من ييا فييي  الشييماه ِد مسييياح ودب ييواح، وفييي  فريقيي ، ويبنشييعوا فييييا مب
  -ود مساح اليو  مح الجياعر - الوس  سي

ويييما ميييح الجانيييي الديييارية  اليييمي ييييري  يييييح المايييري واتنييي لس، وميييح  يييي  
 اطثار الر ي ة اليا يا اليو  ف  م ينا الريا ، ِممنا لا هشيا    ثيرة ف  اتن لس 

يييا ال يييراي اتن لسييي  فييي  الينيييا  واليةر  يييا همن فيييا، فيييإح فييي  الرييييا  منيييا ال ثيييير ممن
يب وو النذر ويبي ج النوس، وهن   ييح د يه سليى معمنيا  سنياح، دجي  سليى جاني يا، 
وعنيي   بييربب اتعميي ة اليا يييا مييح جيياما  سنيياح، ينييا ن مييح هفةيي  اتينيييا وهي اوييا، وييو 
لييى جانيييا مسييج  م ميي  الةييامس  ييملك  والينيياآح  ضييرين الم ييك م ميي  الةييامس، وا 

 عاوميييا سليييى يا ال ينيييا المد يييورة فييي  المايييري؛ وهح آييييا  ال يييناعا اتن لسيييآيدييياح مييي
ال وشا واالني ار يجماه  ناعدا اتن لسيا وو الضرين مو ال ايقيح، ِيقبي دِيا الرالييا 

يينناع  دييى ليي  يبي يينب  يريي  فبيينش   فييحٌّ فيي  يةييارب الممويييا، وج رانييا الديي  دبوبيين حب في ييا ال ب
  د يييك ال يييناعا اعريييا  وهنييي  دقيييب د ييي   بي دِيييا، ود ديييار فييييج والمقري يييا  الر اليييِيلن 

،  دى ف    ير ال ميرا ، و  ير اتن لس ل ا مثيين ر ِرب ع ورب الرجييا الد  ل  دب 
 يا ميح عجاعيي الي نيا في  جميياه و  ؤ – شيييي ياسوجياما  بر ييا، و  ير ا الررييب، ن يجب 

  -ال ناعا اليةرفيا وال ن سيا اتن لسيا

م ميي  الةييامس وييو س ةيياه الييموي فيي  ال ييراي اتن لسيي  والج ييي  فيي  ضييرين 
ح في  ثرة دبة  ي النذر؛ و ملك الدوبينؤ ي ش اه ل  دررف ا يةارب اتن لس مح  يه، وي 

اتبش اه اليةرفيا اتبةرو رير الم لوفا  ملك  ودبِ سؤ وهن  ف   اةيه الضيرين، ثبي   
سيدمدران يروعيا ال يناعا وجمياه  ف  المسج  ِمح يبر  ، ي نيك ديو ؤ ليو دب ييه اليقيا ، م

 الوح 

  ييور اتنيي لس ومسيياج وا وم من ييا، فييد سؤ يرذمييا  ودسييدري  فيي  ةيالييك  ييه  
يجييييا ال يييايرة، الم وشيييام ميييح    يييا الِق بيييا اليلن  اتن لسيييييح اليييمي ةب بقيييوا ويييم  الونيييوح
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وروافا الوح ف  در ير ا، وجماه النقوو الم نوعا من ا، ومح روافا المقري يا  
ي يا والةشييا الد  ةب بقبد  ا عيقريناب الوناح اتن لس   ث  ي ةمك الرجي مح يقا  الج

روييا ود يي يث ا فيي  ميي ح الماييري   ن ييا سلييى ناعا الرجييييا مي وييرة، ومييح دب بوؤ وييم  ال يي
ي ييان فيييا، ال يم ييو جمال ييا اليميياح،  اليييو ، و ويياذ الماييري ع ييى هح دذييه  اتنيي لسب  ب

ارف يييا ونقوشيي ا ومقري يياد ا، و يييملك يموسيييقاوا، ورناع يييا ي ن سييد ا المرماريييا، وية
 ور   ا  

ه فيي  هن ييا  الريييا ، فد وشييك الق ييور  ييربم مييح  الضييرين والجيياما ل دجييوؤ دة  وب
الم  يا، ييلنيج ا اتةضر الجميه ف  السي و ، وفي  الجي راح الةارجييا، وفي  ذب بيِه 

ييوبر، و  يير السييي ، والق يير  القيي ي  الييمي ينييا  م ميي  ال يي اعن الوسييي ام   يير المبش 
يييب  ييييح عي ال يييا الر ييي ل يييناعا اتن لسييييا رواعيييا ميييح ا وي  وويييم  الق يييور الم  ينيييا دب ب

ن اع الماارياب ف ي عوا رايا اإي اع  حب ال راي، دبوبن    في ا ال ب

ثبيييي   دمضيييي  سلييييى جيييياما السبيييين ا، وجيييياما مييييوالي يوسييييب، وومييييا مدقارييييياح فيييي  
يلنيج اتةضير اليمي يبا ني  سي و  ما  ودمضي  سليى الم اح، فدقب مد مشين جماه ال

جمالب يا ول يسا ا  –ال اةه، فدب ِوشبك اليسا ا اتنيقا ف  روافا ال ناعا اتن لسيا 
نا يب و فنناناو يارعا   -هيضان مدى  ان  مح  ب

وال يقد ييير ال يييراي اتن لسييي  ع يييى الجواميييا والق يييور، ييييه دبِجييي ب   يييملك فييي  
ييصؤ ي الييم ر )فنيي ن  سنيياح(، فيي  وسيي  الم ينييا؛ ووييو د وييا فنيييا يرييض الونييا ن، وهةب

راعرا ميح الي اةه، يجمياه ال يناعا اليةرفييا اتن لسييا، الدي  دسيدرين سلي يا الينوس، 
 ويسدرين النذر 
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 مراكش

ونمضي  مييا ةري يا الماييري ان يي اران سليى الجنييوي،  دييى ن يه سلييى مييرا و، 
   عبى ه يانان م ينا النةيه، هو الم ينا ال مرا ،  ما دب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وويي  دبيي عبى  ييملك تح  لييوح ييود ييا الةييارج  ه ميير، ير ييس ميي ح الماييري اتبةييرو 
وِمث ب يييا  يييملك الجياعييير  - و يييرا ، و  ؤ يييا دقريييييان م  ي يييا  ميييح الةيييارم ييييال وح اتيييييض

ول يييا هشيييجارب النةييييه الجمي يييا  وييودب يييا -وديييونس ولييييييا ِميييح  ب ثبييير فييي  الم ينيييا وب  ودب  
  ايرة و  ي ا ال واين 
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   6019وييي، 191ويم  الم ينييا يناوييا هميييرب المييراي يح يوسييب يييح داشييويح سيينا 
وادنةيموا عا يمان ل ولديا يبي بالن ميح الرا ييما فياس  وِميح  يبر ي ب ذ ني  ميرا و عا ييمان 
ييي يح، ثييي   انييي  عا يييمان  يييملك ل سييير ييح فييي  القيييرح السيييا س عشييير ل مييييي ،  ل مو ن

ةموا م وك الر وييح اتولوح  ملك عا يمان ل ي ، سليى هح اندق ي  الراشر ل  جرة  وادن 
يي ن ال سييح  الرا ييما سلييى الريييا  فيي  ع يي  مييوالي يوسييب، واليي  م ميي  الةييامس، وبجب

ييي    ح آثارويييا فييي  ويييم  وا ييي ة ميييح ويييم  الييي وه الماريييييا آثييياران مييي يييهؤ الثيييان   و ييي  دبرب ب
 الم ينا الرريقا 

وا وال يييين ميييح اتن لسيييييح، ميييح ع ييي  وجييي ير ياليييم ر هح  مرذييي  هعيييي  الو سييي
المييراي يح سليييى هواةييير ع ييي  الميييرينييح ةا يييا،  ييي  اندق يييوا ميييح اتنييي لس ليقيميييوا فييي  
ميييرا و هو فييياس، فييي  رعاييييا م يييوك ويييم  الييي وه اليييثي  وهمراع يييا  وفييي  مليييك يقيييوه 

"فييي يو ي ييير ييييح ياجيييا، المريييروب ييييايح  عي ال يييا  ننيييوح فييي   داييييا )النييييو  الماريييي (م
يي ب ب ال ياي،، وا لوي سييوب وال يييي والموسيييق ، وييو مميح هذ  ييد    ولياب المييراي يح، وةب

رجال ا ير ما وفنا؛ وهيو الولي  ايح رش ، وهيو ي ر ايح  بوبيه، وهينا  يور، وب  ممًّيح 
يي ي الييمي  نياييوا فيي  هعقيياي ع يير المييراي يح، واندشيير  مرييارف   فيي  الر يير المو ن

رشيي  ال يييير، وهييي  ي يير ايييح الررييي ، وايييح  ي يييا  وهعييي ب الوقييا والد ييوب، مثييه ايييح
 يييييير المييييييراي يح هو ع يييييير عرييييييي  ال ييييييادم ، وايييييييح سيييييييريح، ويييييي  مييييييح رجيييييياه ع

  (1)المو ش يح"

وف  مرا و ضرين يسي  مدواضا ليوسب يح داشويح، ع ى مقريا مح جاما 
ة ييما  نال دييييا، هب ييي ب فيي  ع يي  الم ييك م ميي  الةييامس فقيي ، فيي   يييح يقييو  ضييري

اإشيي   المردمي  ييح عينيا  رييرب يريي  عنيا، في  هرميا ، في  فةامياو  وهسير  الشاعر
 ا ضرين ايح داشويح  ال يررف

                                                 

  89إل88( النيو  الرري ، لري ال ا  نوح، الجي  اتوه، ص8)
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و انييي  هرميييا  عا يييما الميييراي يح  ييييه هح يينييي  يوسيييب ييييح داشيييويح م ينيييا 
 مرا و 

وجييي ير ينيييا هح نشيييير و نيييا سليييى هح اييييح داشيييويح  ييياح  ييي   ةيييه سليييى اتنييي لس 
ير ديح فيي  القيرح ال ييا ي عشير الميييي ي، الةيامس ال جييري، اتوليى ل يي   يجيوشيا مب

شيييي يا الديي  لييك اتنيي لس، وال سييينما عييح مم  ييا سرييارا  الجيييوو اإسيييانيا عييح مما
ييي   اتنييي لس سليييى  ييي بوا يق ييييه، ل ييي  يبضب  ييياح ي  م يييا المردمييي  ييييح عينيييا ، والثانييييا يبر 

ديح  وف  وم   وب ين ي  ردمي ب م يالميرة الثانييا سيانب المالماري، وييس  س  انا ع ى الرب  
يييالقيو  سلييى  نجييا، ومن ييا سلييى فيياس، ثيي  سلييى هرمييا ،  ييي  مييا  المردميي  فيي  ملنييا 
اتسييير، وةب  يييب ليوجديييا ويناديييا مملنييياب الدشيييرن  والوا يييا  ثييي  مادييي  يوجديييا و بِفنبييي  سليييى 

 جانيا 

ويد لب مينيى ضيرين اييح عينيا  ميح مي ةه، دقيو  سليى يسيار  ررفيا  في يا ِسيِجهٌّ 
يح  ويبوض  الم ةه سلى يا او م شوفا، ث  سلى ررفا في ا  يرب ايح عينيا  و ييرب ل ياعر 

يوجديييا سليييى جانييييا  وع يييى الجييي ار اتيميييح والجييي ار اتيسييير هيييييا   نذم يييا الشييياعر 
 الويير لساح ال يح يح الة يي  يح يار  ير المردم   ووم  هييا  من ام

يييييقاك اليييييراعنب الايييييا ي   ييييييرب الارييييييِي، سب
 

يييِمييي  ب ع  و ِ يميييا اسيييدب  ن   وييياك فيييارفب    و رب ح  ب
 

  اعمييييييييييييييان  ال يييييييييييييياِ   يييييييييييييي وا ب  ه  يب وال دبيييييييييييييي
 

ينيييييييييا ِ    قنيييييييييان ذبِوييييييييير ب ي شييييييييييِ  اييييييييييِح عب
 

ييييييييييييا ِ  و اكب  ييييييييييييهؤ  ب ييييييييييييوِي اليبييييييييييييرِن رع   رب
 

يييييييييى ِيدبرييييييييي ا ِ ع يييييييييى  بفينِييييييييي  ك، ال دب  ب
 

و ياح ايييحب الة ييي  يي  رثيى ايييح عينيا  ي ييييا و هةيرو  ينمييا و يب ع ييى  ييير ،  
 فقاهم

 
يييييييييح  يييييييييوعو ي برميييييييييا ِ  ييييييييي  ير ب    ييييييييييربك عب

 

 
يييييييييا ِ    رهيييييييييي ب مليييييييييك ميييييييييح هوليييييييييى الم من
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يييييييييي بو الم ييييييييييوِك ييييييييييي ان ِليييييييييي   ال   هيوربك يييييييييييا هبن 
 

يييييح لبيييييو دبةب  يييييى الييييي  يييييرب وهنييييي ب مب  عباب ورب مب  
 

 المييييييييييي لبِ م اِ    وييييييييييييا ِسيييييييييييرامب ال ييييييييييييال 
 

 سلييييييى يميييييييان ، لجييييييا    فييييييييا هييييييييياد 
 

الااليي، والم يك الشياعر ل  نما شا   ات  ارب هح دبقاِريب ييح ضرين السي  اح 
 ب يالشرر، وذه  هررو ةن مح  نيا  الس  اح والشرر مران، فبةب ب الما وي، المي  اح لا 

ييييا  م  ِيجب ييييح يبرشييييقوح الوييييحن والشييييرر  وب ييييان ل يييييونار مم  فيييي  فيييي  اليميييياح، وذييييه   يييييرب  م ج 
ي اح رميان الضري يح المدقارييح، اجدماب الماريب واتن لسب اجدماعان هي ينان،  اح الضر 

 ةال ان لا وعنوانان 

 
لى جاني مليك يجدميا المايري واتني لس في  آثيار هةيرو يا ييا في  ميرا و،  وا 

يييه  هوم  يييا جييياماب ال ديينيييا ومعمنبدبيييا  يييومردا –لبرب شييييي يا الشييي يرة هةييي  معمنيييا س -هو  ب
 ياس )الةيرال ا(، ومعمنا  سناح ف  الريا  
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رو  سلي ييا ليييس ع ييى  ييا و سنيياح، ييي حؤ الدمديياي معمنييا ال دييييا ومعييمندا الةيراليي 
يبيييا، دند ييي   يييهؤ  بورة من ييا ِيشبيييربفا  ميييح جمييييا  سيييل ، ييييه فييي   ريييينو عريضييا مبدب بون
الجوانيييي، دبِ ييييهؤ ع ييييى الم ينييييا؛  دييييى سما ي يييي، ال يييياع ب هع ييييى المعمنييييا، وه ييييه  مييييح 

ح قيييياه سِ  ييييا  مييييا دنيسيييي  را ييييا الييييي   ويب انيسيييي   د يييي ب عينيييييا الم ينيييياب   ؤ  شييييرفاد ا،
سييرا ال ييرو ب سلييى ه ع ييى المن ييورب  يي  هرا  ِمييح يناع مييا ي ييما الشيي ه هح ي ييوح فيي  وب

الِمي ييبةب وي  هوي ؤ ميا يجميا يييح المي مح اليثي   وهميا  المعمنا ع ى  ب وة جيوا    ويم 
ه جام يييا فمةد ويييا م فالةيرالييي ا يي ييي، عب وؤويييا ه ثيييرب ميييح ةمسيييا وسييييريح مديييران، وع يييوؤ 

وسدوح مدران، وال ه ري     اح اردوياع معمنيا  سياح، في  الرييا ، ف ي  ال دييِا اثناح 
شيييي يا، ساطح يبِقي يياب معمنييا فقيي ؛ همييا مييح  ييي  الشيي ه الةييارج ن فييإح الةيراليي ا، فيي  

دب وبيييا  راعريييا ميييح آييييا  الويييحن المرمييياري، ال دضييياوي ا فييي  مليييك معمنيييا ال ديييييا  و ييي  
 عشر الميي ي، السا س ال جري  ه يم  وم  الم مح الثي  ف  القرح الثان 

ولييس في  وسير  هح هب ييهب ال ي ي  ع يى سياعر اطثيار المرا شييا، ف ي   ثييرة 
ييِيرا   رييير هننيي  ه دويي  يييم روا فقيي ، ومن ييام  جيي نان و  ؤ ييا جيي ير يو وييا   ييواه مبش 
مقايبر السر ينيح، وفي  وسي  ا  ييرب ه مي  المن يور اليموي ، هعذي  م يوك السير ييح 

 رة، ووييي  ميييح القيييرح السيييا س عشييير، وفي يييا ال ثيييير ميييح هثييير ال يييناعا وهيرييي بو  شييي
اتن لسيييا  وونيياك   يير ) ار ال نييا ( و يي اعنب اتبو يي اه الوسييي ا الواسييرا اترجييا ، 

 بييوين  وفيي  وييم  ال يي اعن رايييا  مييح شييجر الرب و يي  هنشيي وا الم ييك م ميي  يييح عي ال ييا 
ِير  بديياح  ييرديياح واع دييا االدسيياع، فيي   وسيي  س يي اوما م يياح  لج ييوس جو يياو الييدييوح، وب

موسيقيا ورناعيا؛ ف   يملك شيي ا ِيِير  يا القييرواح في  ديونس  ووناليك هيضيان   يرب 
الي يا، المي ينا  ه مي  المن يور اليموي ، ِميح م يوك السير ييح، في  القيرح السيا س 

 عشر 

 رسييا وهمييا ه يي  ب هثيير مارييي  يييي و فيييا ال ييايا اتن لسيي ، فيي  الماييري   نييا، ف ييو الم
 ي  يناويا اتميير ع ي ن ييح يوسيب ييح داشيويح، و عاويا را و؛ و ياح اليوسوينا، ف  م
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ياس  هييا  و ه ما ف  وم  الم رسا هن لس ؤ ال راي، سوا   ف  ون سا الينا ، ه  ف  
هب م رسييييا هن لسيييييا ال ييييراي شيييياو دب ا فيييي   ي ييييا  الةشيييييينا السييييو ا ؛ ووييييم  هو  المبقبر 

وييم  الميي ارس،  ر فييياهمييا المايري فد ثيي مث  يا فيي  اتنيي لس   يياد ، وليي  هبرب ِمييح  يييهب 
ِرينييي ، ودبييي بعى م ارسيييا    يييا ياسيييمام  و ثيييير من يييا مميييا هنشييي   الم يييك هييييو عنييياح المب
)الم رسا اليوعنانينا(  و   شاو  ب ميح المي ارس اليوعنانييا ثيثيانم في  سيي، وفياس، 

 رايويا، وربيرببب ال ييني وم ناس؛ ووي  وسيواوا ميح المي ارس الق يميا مدشياي ا  في  
في ا هشيا يالينيانا ، و ب ؤ ا دبِ هؤ ع ى ي يو هوسي  موديو ، ودقيو  في  ال ياين الثيان  

 مح الم رسا 

 
وهمييا اليةيياربب اتن لسييي اب الم وشييا فيجيي وا الياعيير فيي    يير )الجيييوي ياشييا(، 

ميح اليِ مبق س  ما  ياح فييا ميح هثيا  وريياو فياةرة،  يهؤ ه مشيد ا هش الم جور اطح، ي 
ييرن  و ييملك فيي  )  يير الياويييا( مي ال يي اعن ات نيقييا، ي رايوييا اتن لسيي ن الجميييه ال ب
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 وٍّ الممديييا  فييي  ويييميح الق يييريح يريييو  المييير  يةياليييا سليييى اتنييي لس، ويرييييو فييي  جييي
 هن لس ن  رب، ول ننا جوٌّ هن لس    ي  مدج   

-4- 

 مدينة فاس

ن يييييييياب اطيييييييييا فيييييييياسب   ميييييييياه ياسييييييييمان ، يييييييييا جب
 

 اه جاِمربيييييييييييِك المرميييييييييييور مبوةيييييييييييرةن ميييييييييييا ي 
 

يييييييييا ِلمييييييييا  ييييييييى وجننيييييييياب الماييييييييري اتب   رب ب
 

نب الِمن ييييييييِا الِ قبيييييييييا نب  بييييييييو   ل ضييييييييا ،  بييييييييو 
 

 )محمد الجبوري(
 

ودن  ن مح مرا و م رش ان ف  ات  س اتوس  ن و الشماه،  دى د يهب  
  سلييى ميي ينديح عييريقديح، ومييا م نيياس وفيياس  ول  ي مييا ديياري   ويييه مجييي  مييح ديياري

ِ ييي   مدينييا ياتنيي لس وعييري اتنيي لس فيي   القيي ي ،  ، وب الماييري السياسيي ن والو ييرين
 ويونوح اتن لس ف  الر ر ال اضر 

ولس ب ه ب  ويين عن  م ينا م ناس، يه ه دو  من ا يم ر الق ييه ميح آثارويا 
اليا يييييا، وهومؤ ييييام   يييير سسييييماعيه يييييح ع يييي  يييييح الشييييريب، رهس اتبسييييرة الر ويييييا، 

  اتبن لس ن ال راي، مو اتلواح الجمي ا الشيي ا ي لواح   ر سشيي يا؛ و ملك ومبسِج ب 
الم رسيياب اليوعنانيييا؛ وويي  س يي و الميي ارس الديي  هنشيي وا هيييو عنيياح ايييح هييي  ال سييح 

، اتن لس ؤ الجميه   المبِرين ن  ويضاب سلي ا   رب الجامر ن

ييا م ينييا فييياس فيرجييا ديياري  يناع يييا سلييى الم ييك  ميييا  الثييان ، ايييح اإ س رييييسوهمن
س رييييس اتوه؛ ف يييو اليييمي وضيييا  جييير اتسييياس ل م ينيييا فييي  رييير ة ريييييا اتوه عيييا  

لي يى( هو لي يا عا يما م  يا ميح م ينيا )وِ س   ث  نبقبه 101وي، الرايا مح يناير 679
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فريقيييا )فولويييوليس( الديي   انيي  عا ييما هييييا  وسبييرعاح مييا دوافيي  ع يييا الرييري مييح سِ 
فريقييييا، ومعيييا  ميييح اتسييير سسم فجيييا   ةمسيييمعا فيييارس ميييح )ديييونس( وميييح اتنييي ل

ريييه الم ينيييا  سيييميح،  عيييا ه ييي وما )عييي وة اتنييي لس(  ووييي  القسييي   –اتن لسييييا  فبجب
نيييبه فيييا اتبسبيير القا مييا مييح اتنيي لس، و عييا القسيي  الثييان  وهب  –الشيير  ن مييح الم ينييا 

  ريس مبقبرنان لا دنةم منا الم ك ساو    -وو  القس  الاري ن  -)ع وة القروييح( 

 

 
ما  ، الد   ام  ف  الماري ع ى ي  اإوذ   فاس عا ما ال ولا اإ ريسيا

 وس ريييس اتوه، يريي  وريييا مييح المشييرن ةوفييان مييح ي ييو الرشييي  يييا  رييير هح  الييي 
ل ن يا سلى الماري، فما  مسمومان ف  عا مدا )ولي ى( ع ى ي  الشيماي، يدي يير 
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ويير اليرم يي   ولمييا  اميي   ولييا المييراي يح فيي  القييرح مييح ويياروح الرشييي  وويييير  جر
ال ا ي عشر الميي ي، الةامس ال جري، اندق   الرا يما ميح فياس سليى ميرا و، 
الد  يناوا يوسب يح داشويح  ولما جا  المبِرينينوح ف  القرح السايا ال جري، الثال  

ا سليييى عشييير المييييي ي، نبق يييوا الرا يييما ميييح ميييرا و سليييى فييياس ميييح ج يييي ، وهضيييافو 
الم ينييا  سييمان  عييو  )فيياس الج ييي ة( وه ييا و  ياتسييوار،  مييا  انيي  الم ينييا الق يمييا 

عا مان ل ماري ير  ملك ف  ع   الوب ناسيينيح  سم ا ا ياتسوار هيضان  وذب    فا
 و ولد   الق يرة الرمر 

مب يييييوا مر يييي  مذيييياور  ضيييييارد     و بثبيييير نيييييو ب اتن لسييييينيح سليييييى فيييياس، و يييي   ب
ف ييياح ليييملك هثييير  ال يييييرب جييي نان فييي  الدقييي ؤ  الو يييرين وال ضيييارين اليييمي عرفديييا وفنيييون  ، 

فبي وا ع ي يا ومارسيوا ع يوم   وفنيون   في يام ال يييي والريال  عيي الم ك  ِمم ح وب فاس  وب
يح يور، والوي سوب ايح رش ، واليويير الشياعر لسياح الي يح ييح الة ييي، وال اديي ا

يير الشياعر اييح يميرك، ورييرو ، و  ؤ ي  عم يوا في  جبيبين يح عي ال ا الارنا  ، واليو 
يي يح هو الِمييرينينيح  والمييلل   قنييان هح   ييه  وا يي    الماييري فيي  ع يي  المييراي يح هو المو ش
يي   مييا   ر ييان، هو مييا   ِميي ب يد مييا اإل ييا  والين  ييا، ويرضب مييح وييلال  اتعييي   يي  رب

 ثبرب  ةارم هسوار م ينا فاس هب  وال يياه  ير لساح ال يح يح الة يي ياريان   مسمومان 
وما دبم  بر م ينا فاس سال مبِ رب مر يا جياما القيروييح، و ياح  اعميان في  المايري 

يييير م  يييييارب ع مييييا  اليييييي  المارييييييا ع ييييى دييييوال    يييينو اتيويييير فيييي  م يييير، وفيييييا دبةب
ه الييو  سليى جامريا ع يريا  وويما الجياما هنشي د ا  و  الر ور سلى يومنا وما، و   دب ب

  القييرح الثاليي  ال جييري، الداسييا الميييي ي، السييي ةب فا مييا ه ن الينيييح الِو  رينييا، مييح فيي
م يياجرا  القيييرواح  وليي  ي ييي  الجيياما هح ه ييين جامرييا، ويي  ه يي   جامرييا  الرييال  

يييييرب ي ييييي احب ع يييييى اإ يييييين، وه يييييين م ييييي ر  المايييييري  ِسشيييييراع ف يييييرين سسييييييم  ربمب
الر ييي  ميييح  يييه  يييوي  ويجييياما القيييروييح  يس، ودوافبييي ب ع ييييا الر ميييا ب و بيييين واتنييي ل

جاما دقيما سين ة مس ما   ار  فاس عا ماب الماري الر مينا سلى اليو   ووو هوه
فيي  الرييال  اإسيييم    نييا؛ و بييهؤ اليي وه الديي  درا ييي  ع ييى   يي  الماييري منييم ملييك 
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لدي  جيرا  الدوسؤيرا  ار ان المياه ع ييا، وا ِ ال يح  ان  دديارو ف   ع  القروييح، وا ِ 
يا، )والم ارس( الر ي ة إيوا  يد  ني ا، ودوفير الر ما  لا  ود ريس     ين

 

 
منا هثر اتن لس ف  القروييح فبن الربا ف   هش م ياح ميح ويما الجياما الرريينم هب 

فوييي  الم يييراي نيييرو ال يييرايب اتن لسييي ن يبيبِةرفيييا يبةرفبيييان ي يريييا؛ وفييي   ييي ح الجييياما 
الي يريا اتليواح دبا ي  اترضيي ا  -هو الةيب ال اير الم  يوح –نا ِ  با الِيلنيج شب دب وِ 

ِمييييح فييييوِن ِيلنيييي يييي راح جميرب ييييا  وب يييي بة الجمي ييييا، والجب يج الجيييي راح     ييييا، وديةييييرب الِميضب
يب ييا  والنقييوو الِجي ييي ا والةشيييي ا الم وشييا، دبوبن نبيي  في ييا واترضيييا دديي لنى  المب  قبر 

يينناع الواسييينيح الييمي هةييم ووا فيي  ات ييه عييح اتن لسييييح، ومضيي  دييي ع هييي ي ال ب
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فبي  ال يي ح دقيو  ذب  دياح  جمي ديياح،  -سيقيوداح–في يا ميا شيا  ل ييا اإيي اع  وع يى  رب
يش  عِم ةب الرفيريا ال  يقيا ميح  ما السقوب الةشييا الي يرا ف  ن و ما اتع ى، واتب نب دبيب

ِ  بييا   ييايرة مييح هسييو  ما، واليييلنيج اتةضيير الي يييج فيي  سيي و  ما  وع ييى الجيي راح 
 الويسوسا  الِيلنيجيا الي ينا اتلواح 
  ةب مييي ارس   يمييا، هن لسييييِا ال ييراي، نبيييم ر من يييام وع ييى مقرييييا مييح الجييياما ِعيي

ونانانيا، وم رسا الننجاريح، والر نااليوع يح؛ ووم    ؤ ا مح الر   الِمريني ن ر ريح، وال ب
ان م رسييا الشبيير ا يح، وويي  مييح فيي  القييرنيح الثاليي  عشيير والرايييا عشيير  وونالييك هيضيي

ع يي  اتسييرة الرب بويييا  و ييهؤ وييم  الميي ارس وسييواوا مييح الميي ارس الق يمييا فيي  مةد ييب 
والدييي   مييي ح المايييري وييي  ميييح  يييراي المييي ارس الدييي  نشييي   فييي  اتنييي لس ميييح  ييييه،

رب ب  مح اتن لس منارةب   ع  و و ضارةو  بي هب هح دقو  الن ضا ال  يثا ف  هورويا  جب
ى ال يييناعاب اتن لسييييا فييي   يييه م ييياح ميييح م ينيييا فييياسم فييي  المسييياج ، ودبدبج  ييي

والياويا، وف  الم ارس، واتضر ا  ومح هوب ش اليوايا في  فياس ياويياب ميوالي س رييس، 
ويييا، ويةيييارب جييي ران ا ملسيييس الم ينيييا؛ ويديييي نو جمال يييا فييي  يلنيييي  سييي و  ا وهبفارييِ 

  ا يدضن وهر 
فيي  )فنييي ن  مي ييا المد يييوشربة يبي  بييرب الياعيييراتعميياه اليةرفييييا الج رييير هح ه ييي  ب 

 يير   ي ، ِن وبا  اح   ران  ي يمان ميح القيرح الداسيا    ر الجامر (، ووو فن ن  
ولا   ور هةرو في  م نياس  -يب عى )الجامر ( عشر ت    يار هرنيا  الماري 
  اعقيياثيي  هضييو  سليييا هجن ييا    يثييا، واسييدبِا      -ويريض الميي ح الماريينييا اتةييرو

يشحب يالنقوو واليةارب اتن لسيا المب  ن ياثب    ب الوسي ا، وبيب  ا، فجا    ران م وشيا ميح جب
ه  ييو  شيييي يا؛ وفيي  فسيي ادا الواسييرا،  ب اتنيي لس، يبِريييؤ مثي  ييا فيي    ييور ررنا ييا وا 
ِير  ييا المييا  ال ييييرة فيي    اعقييا، دبقييا   وييي  الانييا  واليير ص والموسيييقى اتن لسيييا، 

 وروح ف  جوٍّ هن لس ن ةالص، وف  مبدراو ل ريح والنوس لميمةو  الما فيريو السا
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يييير  لقيييي  امديييييم ديييياري ب فيييياسم ديييياري  اتنيييي لس فيييي  هشيييييا   ثيييييرةم امديييييم ياتبسب
اتن لسيييينا الر يييي ة الدييي  نبيب ييي  سليييى الم ينيييا منيييم سنشييياع ا؛ وامدييييم يونيييوح ال ن سيييا 

وناران؛ الرمرانيا والنقو واليةرفا؛ وامديم ف  ر اي جام ا القروييح، هسادمةن و بييان ويب
وامديم ف    ور الم وك وال ب نيا  يميح وفي  ع يي   ميح هعيي  ات ي والشيرر والِوق يا 
يي  ان   اتشيي ر هييي  عنيياح   ييِرينينيح وسب والر يي  مييح اتن لسييييح، وال سيييما فيي  ع يي  المب

 و   مب برنا ف  ما دبقب    هسما ب يرض ولال  اتعي  

اور هةرو  ثيرة مح امديام اتن لس يم ينا فاس، نبِجي ب يرضي ا في  ووناك مذ
ال برب ييا  الضييينقا الديي  دسييير فيي  وسيي  المديياجر الم يي و ا ع ييى الجييانييح، لدبيييري 
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نناع الواسيييح اليارعياب الجمي يا  ونبِجي  يرضي ا  يملك  هعماه النبسناجيح وال ارا وال ب
 ا سوار ما  النبدو ا  المب بي يف   راي اتب 

والو ييييا هح م ينييييا فيييياس مييييح ه ثيييير الميييي ح المارييييييا ديييي ثبران ياتنيييي لس ويونييييوح 
ِمح ه ثروا ا دضانان لونوح النقو واليةرفا والينا  اتن لسيا   اتن لس، وب

-5- 

 وانَتطْ 

ع ييى سييون دييه  -م ينييا الييضييا ،  مييا دبيي  عبى هيضييان هو ال –دقييو  م ينييا د ييواح 
سبا( سلى الج ل ا يب نوي مح سبي دبا  وب ) بر  و  ويب عى هيضان وا ي  -سق  وا ي ال  وِمح  ب

دبه ا و يسادين ا الجمي ا الم ي ا ي ا  و   يبنبى وم  الم يناب الم اجروح الميح جال  -مبر 
مييح ررنا ييا فيي  هيام ييا اتةيييرة، وع ييى رهسيي   هيييو ال سييح المنذييري  ثيي  لبِ يينب ي يي  

وا سلييى النيييو   سبيير الناي ييا ذبيي  وييم  اتب عييح اتنيي لس  و يي   افب ريييربو  ممييح اضيي برن
ي ييه سليييك، وهنيي  ديي ةه سلييى د ييواح، هنييك  ع ييى هبسيي وي  ياد ييا اتن لسيييا، ي ييي   يبةب
ن ي بة( في   اب يي  الةيياه سليى م ينيا )رب ه سلى م ينا هن لسيا  والوا ا هنن  وناك ربجب دب ةب

، وشبيربر  ب يي نن   ي  عبي  ب سلي يا ميح ج يي   ح و يا –الجنوي اتن لس ، يش ه ةياصن
ن  بة  رييان    -ع  ي يييارة رب

ودب واح و  الرا ما الر مي ا ف  الشماه الماري ، وال ااب اتجنييا الد  يد    
ِ يييس جمييياه ال يييراي الرمرانييي ن وال ن سييي ن وييي  اإي يييا الد وانييييوح  سييييانيا، وييودب يييا دبر 

 اتن لس ن 
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  ؤ هح هم ييرو يييه هح همضيي  فيي  ال يي ي  ع ييى الم ينييا و ايبِر ييا اتن لسيي ، هوب 

ال يام م مي   هنن   ر ي ب ونياك ع يى يييارة ميلرِي د يواح وشيي  ع ماع يا، اتسيدام
ضيةمان، ِسيد ا  من يا  ريرياب عشير مج ني ان  او ،  ا ي )داري  د واح(، المي يقا في  ه

م يوعيييا، والثمانييييا اتةيييرو دندذييير ال ييييا، يبضييياب سلي يييا هريرييياب مج ييي ا  ضيييةما 
ا عشير مج  ي ان، ِممنا ي يه يدياري  دب يواح سليى ثمانيي هةرو يرنواح )عاعي  د واح(،

 م م   او  ف  د ك الييارة  ه  رن  ع ي ا اتسدام
ميييا ال يييام م ميييي   او ، مبدب ييي شربةن سلييييا مييييح ح رو  اتنييي لس ميييا ديييياه دريييييو س

ي ييييوا عييييح ررنا ييييا  ومبنيلبييييا   رييييا  فبننينييييا مييييح اتنيييي لسم يدنذيمييييا هجيييي ا   الييييميح نب 
فبربشا وهثاثا، وج رانا وسقوفا؛ وتونه مرة، وفي  منييه  ال ن س ، وينقوشا ويةارفا، وب

ال ييييام م ميييي   او ، رهييييي   ييييراي المةييييا ع اتن لسيييييام يالسييييرير الرييييال ، والسييييداعر 
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الم ييينوعا ميييح اليييِ مبق س ات ييي  ن الجمييييه، ورهيييي ب  ييييب ي يييوح )الييييي  اتن لسييي ( 
ِيمبسييياِنِ    ييي ي او مردوريييا عيييح اترض، وب المسيييد يرة ال وي يييا الما نييياة يوراشيييا ع يييى سب

يقمييياو  رييييرين ياوييي  اتليييواح   يييهؤ ميييا فييي  منييييه ال يييام  م مييي   او  يبنقب بيييك سليييى 
 اتن لس، فدريو ما الداري  الياو  الرييي المي مضى 

ومثه منيه ال ام م م   او   ملك منايه ع ي ة هةرو، هو ب ا  ب ؤ   مح هينا  
ا الدة نييي  عيييح هسييي وي ال يييياة اتن لسيييينا  و ييي  الم ييياجريح اتن لسيييييح، ولييي  يسيييد يرو 

ونار، م ير م رسيا الوضيي ا ل ينيا ،  ميا  ير ب مح وم  المنايه منيه عي السي  ال ب
ييدبا هيضييان، فرهييي ب فيي    ي مييا مييا يبييي ج اليينوس والنذيير مييح روعييا ال ييراي  ير ب م رسب

 اتن لس ن ف   هن ش   
ينييا، ِمييح ِمث ييه سييا ا ال سييح  دييى السييا ا ب وال يي اعنب الرامييا فيي  وسيي  الم 

الثيييان ، و  يقيييا )روعيييا  الربشنيييان(، وييي  هيضيييان ِ  يييا  ميييح ِجنييياح اتنييي لس وسيييا ادا 
ه سلييييى   يقييييا )روضييييا الربشنييييان( دجيييي  فيييي  وسيييي  ا       الرريينييييا الق يمييييا  و يييييح دبيييي  ةب

جمي ا لج وس المدنينويح، سبي  ب ا ميح اليِيلنيج الجمييه المي لوب جي نان  -سقيوا –ذب  ان 
يييا  يييايرة مسيييد ي ا، ع يييى جانيي يييا  فييي  اتنييي لس والمايييري  وع يييى مقرييييا من يييا ِير  ب

الميا  سليى وسي  الير يا، فيريو  ييك الةيياه سليى )ِير يا  نوافيرب رفيرا دنو  ه واسان مح
ن ا الرريب، ف  ررنا ا   السا يا( ف    ر جب

دقو  ع ى  وسا ا ال سح الثان  ف  وس  الم ينا، ددوس   ا ذب  ا  هنيقا  ملك،
هعمييي ة   يقيييا، دبيييمب شر الياعييير يِييي   د ا، ول و يييا، وجمييياه ون سيييد ا، ويلنيج يييا، ويةيييارب 

يا يبر يِرب في  اتني لس  اتب  ة الرويويا الجمي يا، يشي هو ةياص،  ب ِميعهرضييد ا، ي ثيير ممن
 دبمب شرن  ي عم ِة جاما  ر يا، و  ر اليورا ، و  ر ال مرا  ف  ررنا ا 
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لسييا ا سلييى الق يير الم  يي  المجيياور ل ييا، وونيياك  يدج ييى الوييحؤ ثيي  دندقييه مييح ا
ي ش اه  مقري ا  اتن لسيا،ارين المنقوه عح اتن لس، واليةارب والنقوو والمالمر

يييبا الريييحب مييح د م  ييا، وال اليينوس مييح االسييدمداع يسيي روا اليي اع   ووييما الجميياه  ال دبش 
يينناع  وييو يرييضب الدوبيينؤح اليييارع الميي وو الييمي يبدبنييافس يينناع الدب وانيييوح وال ب فيييا ال ب

 ن فيا ع ى يمي ا يبدبوو   الواسينوح يش ه ةاص، وي اوه  هٌّ من   هح

 ، القيييرح الراشييير ال جيييري؛ ينيييا  القاعييي  6100ويييما الق ييير الم  ييي  يبنييي  سييينا 
ه م  الريو ، ة يوا الم ك س يماح الرب بوين ف  الشماه الماري ، ث  هب ِة ب  ع ييا ميا 

نيا ع يى جانيي يياي تجياه درميما   وا  ي ا  ع ي ةادرا بي  ، نبِجي ب دوارية يا مب بو 
، وهميييا ال ن سيييا ات ييي ينا ف ييي  ي يييره ع ي يييا هين  القاعيييا ال ييييرو، فييي  ال ييياين الرب  يييوين
ي ب ميح و ييه الق ير، اليمي رافقني  في  جيولد  ونياك، هح ال يناعا  ِ م  دايير  و   عب

ا الجمي ا اتنيقيا، وي   يناعا  فاسيي ا، وهميا الِجي  ينا ف  الق ر، ِينبقوش ا المب  يب ب قبر 
اليييِيلنيج ال ييياير اليييي يا اتليييواح فميييييج  ميييح  يييناعا دب يييواح و يييناعا فييياس، وهميييا 

ا ف ييناعا  د وانيييا  والوييرنب ييييح  ييناعا المقري ييا  الةشيييي ا و ييهؤ النقييوو الةشيييين 
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ويو  - ييه الق ير ما  اه ل  و  –دب واح و ناعا فاس ف  هعماه اليلنيج ال ايرة 
نناع الواسينيح ي نروح الش هب ال امه ِ  ربيان وا ي ة ويشيوو  هح   وهميا ، نا في  النيارال ب

قون ا ع ييى الجيي ار ويريي  ملييك يب ِ يي، الد وانيييوح فبيبقب شرونييا ِ  برييان  ييايرة ثيي  يشييوون ا
يييينبا نقييييوو الق يييير ييييي عى    رييييا   رييييا  و يييياح ال ييييانا الد ييييوان  اتوه الييييمي  ب

 اليوري( )المر   ه م  

ييييشقا نايليييا مبدبررشجيييا  دبن دبقيييه ميييح الق ييير الم  ييي ن فييي   ريييين ضب وييي   ريييين   –وب
ِلدبِ يه سليى   يرو آةير عذيي  الوةاميا في   يراي  اتن لسي ن  مليك  –هن لسينا ِ ير ب 

يص  ِليبييا  ي بوما مة   وو )  ر اليريشا(؛ وويو جنا ياح  يييراح، عالييا السيقوب، ه ب
وجا  الماريينييا المشيي ورة فيي  جمال ييا، والثييان  سيييا  م الم يينوعا  الج  ينييا والمنسيي

دب  ةبه مح الياي فبدبواجب  يمنذرو ال دبقبا ع يا الريحب في  هين م ياح آةيرم يب  يو  عيريض 
فسيينب الجوانييي، وفيي  وسي ا ِير  بييا مييا   يايرة جمي ييا، يبن وييرب الميا  مييح نييافورة في ييا؛ 

ِميح  يوه الير يا جو يياب رجياه ونسيا  يميييسب  ن لسييينا مير شيا، وفي  هييي ي   آال ب ه وب
ح يبِ سنيييوا ِيوب نيييا ةب ييياك عنييي  اليييياي  ديييى ي ةيييموا فييي  الرييييب  يييري هن لسييييا  وميييا سِ 

والانييا ، ودبيير بص فيي  وسيي    الرا  ييا  الجميييي ، و ييهؤ ملييك يوييح هن لسيي  جميييه 
ييييام  وع ييييى جوانييييي اليب  ييييو الرييييريض مقاعيييي ب منةوضييييا  لج ييييوس اليييييونار والسبييييينا  هب  ةن

 مداع يالر ص والانا  ويالموسيقى اتن لسيا ليسد

يياب سييناب  ال ييام عييي ال ري  اليريشييا، و يياح سييويران ووييييران  6179وييما الق يير هب امب
ل ى منا يب رفيران ف  د واح وفاس والييضا  ف  ع   الم يك ال سيح  وثرينان  ييران، دبوب

ربييه الق ييريح اتوه والم ييك عييي الرييي؛ ويبقيياه سنييا ينييى   ييران آةيير ِمث  بييا  ييم لك، وجب
ِلين دبييييا  وويييما الق ييير مبدريييا  ل رييييح والييينوس، يميييا فييييا ميييح جمييياه النقيييوو واليةيييارب 

 اتن لسيا 
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والجييي يرب ياليييم ر هح  فييي  د يييواح وريرويييا ميييح مييي ح المايييري مييي ارس ةا يييا، 
في ا فنوح النقو والمقري ا  والدر يا اتن لسيا،  ي عون ا ) بور ال ناعا( دب بر سب 

ليي ب فيي    ي ييا مد ييوشرة ياسييدمرار  و يي   بةب  يي ب  لدبذبييه    ار ال ييناعا فيي   د ييواح، ودجوؤ
هرجاع ييا، ف  وشييدن  ال ييناعا  اتن لسيييا الجمي ييا الديي  ي يينر ا المديي رشيوح ونيياك، 
يي  ب سلييى القاعييا اتن لسييينا فيي  ال يياين الرب  ييوي، وب بو يي ب ماوييين همييا    دييى سما مييا وب ب

  الجيي راح والسييقب، وفيي  ِ  بييا اتثييا  الةشييييا الي يرييا الجميياه الييياور المدج نيي  فيي
 ال نا 

او ربييه الييييو ، يييو   سليييك ي نييك فيي  ِ  سح   ييهن شيي   فيي  د ييواح،  دييى ميي اة
 مح اتن لس الرريينا ف  هيوى ع وروا 

 

*  *  * 

اب في  وييم  دبييح  ميا  ب  م   ييوه سِ   اطح سليى الةدييا  ميح وييم  الجوليا السيريرا، تب ديوآ
ييولد  فيي   ال راسييا يي ن  ي ييا مييح جب يبة ليييس سييوو ةبي يياو لين ياعييا  الديي  عب المييوجب

ييدبا ثيثييا هسيياييا ونيياك، يبذبييهؤ ه ييير  يي ح الماييري  ول ييح  الوا ييا الييمي شيياو دبا، وِعش  مب
ييوبر،  الدوا يييه، وجيي ير   مييح ال  مييا ، ووييو جيي ير  يميييي  مييح  ييملك يميييي  مييح ال ب

 ِلدبقبرشيب الو ب مح ال قيقا 

ر   ييييه ييييييارة الماييييريم  انيييي  اتولييييى سيييينا لقيييي  يب يييير ديح  بي  ، 6719 ب اتنيييي لس مب
ر   السييا ا 6791والثانيا سنا  ، و ان  الييارداح ل  راسا الوا  ا المد ننيا، ال ِلمبجب

والنيويييا  و ييي  اميييدا   نوسييي  يميييا شييياو  ب ونييياك ميييح رواعيييا آثيييار ال ضيييارة الرريييييا 
 اإسيميا اليا يا سلى اليو  



 -887- 

ر   -الثانيييييا لانيييي لس مياشييييرة يريييي  ييييييارد  – 6791 ب الماييييري عييييا  و يييييح يب
مبيه ي يا  راسيد  لاني لسم مليك تح   ه سس ب ي ح وم  الييارة  ان  ضرورينا ل   دب  
يييييح الي ييي يح، سليييى جانيييي الدييياري  ال وييييه المشيييدرك،  ضيييارةن مشيييدر ا يا ييييا، وتح  

 ضارِدِا، وفنوِنا و  الماري اليو  امد ا   راعا لان لس، وداريِةِا،


