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 وادوريسؽقون كقخوته دون

 

 ()اصطقف الـبي ظبد. دأ. 

 

  قببءا ة متعبب » عمؼللتببف التؼببميؿ ذم Carlos Wesley يبب زمو كببلرلقس يؽتبب 

 سمؿبءور لالطمتػبلل ااؾمبتعمادً  م،2003 قملم  « فقدلقو » جمؾ  هتلشبءك التل «كقخوته دون

 ؿمبؿؾ م،2002 قمبلم أضمبءي لمسبحً  إن العلعمقب ، الءائعب  هبهه فمفبقر قمغم قءون أرسمع 

 وأورسمب  أؾمبؽمالق  إمم إفءيؼقب  مبـ قلراشمبف، مجقع يؿثؾقن العلمل، أدسمل  أسمءز مـ اكبػمً  اقممدً 

 صببلقص قمؿبؾ أفضبؾ سمقصبػفل كقخوتهه دون  اظمتبلروا» أهنبؿ أفمفء وأمءيؽل، لؾمبقوآ

 يؽتبب  والببهي اعمقلببم الـقجببػمي الءوائببل Ben Okri أوكببءي سمببـ إن سمببؾ ،«قمببلعمل

 :حممصمف لخملـمبً  قلل ،سملإلكؽؾق ي 

 دون روايبب  فنهنببل مقشمببؽ، قبببؾ شمؼءأهببل أن يـبغببل روايبب  هـببلك كببلن مببل إذا»

 .(1)«كقخوته

 طمضبقرهؿ وضمقاكب  ،البوايهة هبههه العهب  ظالقهة ضبقعة اعمء  شمػحص مل وإذا

 ٓ التبل دٓٓهتبل، اؾمبتقعلب يؿؽبـ ٓ أكبف مػلده سملكطبلع خءجؾمبق حملل  ٓ فنكف فقفل،

 اإلطملـمب  دون وغبػمهؿ، اإلؾمببلن مبـ صمءسمبلكت  سمبلدب اعمعـقبلم البلطمثلم شممرق شم ال

                                                           

() كؾق  أداب. -دمشؼ ضملمع ذم  ؾمتلذأ 

 ,Carlos Wesley                                       : اكظء (1)

“The Joy of Reading Don Quixote”, 

Fidelio, Vo. XII, No. 3, Fall 2003. 



 (1( اجل   )88اعمجؾم ) –جمؾ  جمؿع الؾغ  العءسمق  سمممشؼ 
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 شمؽؿبـ الءوايب  ههه قمظؿ  كلكت ورسمام. (2)فقفل واإلؾمالمل العءيب احلضقر جقاك سم

 وشمسلمقف، ضملك ، مـ  صبقالشخ معلكلشمف قمغم الؽلصمقلقؽل اإلؾمبلين مملػفل شمسلمل ذم

 ومبـ ،سببلإكمل فلضببقمل مبـ الؽلصمقلقؽقب  إؾمببلكق  مققبػ قمبغم آظمبء، ضملكب  مـ

 أمضبلهل التبل التسبع  الؼبءون ذم احلـقبػ البميـ ذم دظمؾبقا الهي اعمسؾؿلم مقاـمـقفل

 التبل »التطفهر العبقهي« محؾب  ذم مـفبل، ُيطءدوا أن قبؾ إيؼمي  الؼلرة ؿمبف ذم العءب

 ذم  ضببقلؼ سمحبؼ إكسبلكق  رؤي  وشمؼميؿف ،1609 قملم اإلؾمبلين اعمؾؽ مءؾمقم قمفلؿمبء

ة ذم ؾمببلكق إل سمللـسبب   ؾمببقاحلسل غلي   1605 قمبلمل سمبلم الءوايب  ضمب أي فمفبقر ُمبمة

ءبشَمـَبب  ضبببقق هببل ،(3)1615و  اعمسببؾؿلم، وعمقاـمـقفببل اإلؾمببالمق ، لصببؾتفل إؾمبببلكق  ؽُّ

                                                           

 ذم «كقخوتهه دون دم العهبي احلضهور» سمعـبقان ةضببءحمل ألؼك أن السطقر ههه لصلطم  ؾمبؼ (2)

 مبع سمللتعبلون دمشه  جامعة ذم اإلكسلكق  والعؾقم أداب كؾق  كظؿتف الهي «الؽقخوته مممتب»

ًٓ  سمممشبؼ اإلشهباكقة والسهػار  ثبباكتس عفدم  اجلب   صبمور قمبغم قبءون أرسمعب  سمؿبءور اطمتػبل

 قمبمد وسمؿشبلرك  م،2005 قمبلم إول كبلكقن مـ اخللم  ذم «كقخوته دون» رواي  مـ إول

 .وإؾمبلكق  ؾمقري  مـ صبلماعمخت وإكلديؿقلم الؽتلب مـ

م 1974التبل ألؼلهبل قمبلم  3شمفضببءحمل يؽت  الؼموفقسبقر لققكبلرد سملشمءيبؽ هبلرذم ذم مؼممب  (3)

 بباكتس لؾغة اإلشباكقة دم كؾقة ادؾك دم جامعة لـدن:ث شهيكبسمؿـلؾمب  شمسـؿف 

قمغم ممى إزم  إظمػمة لؾؿشبؽؾ  اعمقريسبؽق  ذم إؾمببلكق ، ولبها  دون كقخوتهضم أي  شبءامتم ك»

كببلن ضمقشببلًكل:  فنكببف لببق  مببـ اعمػببلضمب أكببف يـبغببل أن يظفببء ذم الءوايبب  سمعبب  آكعؽببلس عمببل

ل، وؾمؽلكقًّل، وصمؼلفقًّل كبػًما. كلن شملريخ اعمجتؿعبلت اعمقريسبؽق  شملرًابل مبقضمً ا وسملئًسبل، ؾمبقلؾمبق

 . واكظء:«سمطءدهؿ مـ إؾمبلكق  1611ومـتفًقل قملم  1492مبتمًئل سملؾمؽمداد غءكلـم  قملم 

Leonard Patrick Harvey, M. A. D. Phil., Servantes Professor of Spanish, 

The Moriscos and Don Quixote, 

Inaugural Lecture in the Chair of Spanish delivered at the University of 

London, King’s College, 11 November 1974, p. 4. 
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 دون ؾمببؽلهنل مببـ البببق  سمللؽببلصمقلقؽقلم ظملصبب  ممؾؽبب  شمؽببقن أن قمببغم ارهلصبببءوإ

 .الغءسمق  أورسم  شملريخ ذم هلل مثقؾ ٓ ي صبءقمـ محؾ  ذم غػمهؿ،

 أكف مع شمبقّـف،الهي  العءيب سملخلط مؽتقسم  كلكت صمءسملكت ، ي قمؿ فقام واي ،فللء

 مبـ إول اجلب   مبـ التلؾمبع الػصبؾ ذم يؽتب  كبءاه وهؽبها. قءا شمف يستطقع ٓ

 :الءواي 

قميؿب  لتببلضمء  لكـبت ذات يبقم ذم قـببلة ـمؾقطؾب  وضمببل  فتبك لقبقببع دفبلشمء وأوراًقبب»

 لأظمبهت مبمفققمً  ،اق الشلرع اعمؿّ ق كـل أهقى الؼءا ة وأقءأ طمتك أورٕو .طمءيء

مبـ البمفلشمء التبل كبلن يبقعفبل الػتبك، فءأيبت أكبف مؽتبقب  اسمؿققزم الطبقعق  دفبؽمً 

رطمبُت  ،كـبل قمبغم معءفتبل  ابل ٓ أقمبءف قءا هتبلٕوسمحءوف قمءفت أهّنل قمءسمقب ، 

أسمحث لعكم أقمثء قمغم مسؾؿ مسَتعجؿ يؼءؤهل، ومل أضمم صعقسم  سمللعثقر قمبغم مثبؾ 

 .(4)«لق سمحثت قمـ واطمم يعءف لغ  أقمم مـفل لقضممشمفإذ طمتك  ؿ،هها اعمؽمضم

 هبل إصبؾق  لغتفبل كلكبت مبل إذا العؾؿ، طمؼ يعؾؿ ٓ ولعؾف ٓيهكء، وصمءسملكت 

 اخلؿقلدو، لغ  أهنل أو قءون، صمامكق  إيؼمي  الؼلرة ؿمبف ؾملدت التل  سبقإكمل العءسمق 

 .ءسمق الع سملحلءوف اعمقريسؽققن دوهنل التل اإلؾمبلكق  أو

 ذم هتلشبببءك التببل اعمؿتببلزة، مؼللتفببل ذم ضمقكسببقن. ب كببلرول شمـلقشببف مببل وهببق 

 ،The Cervantes Society of America         األمبيؽقههة ثببههاكتس مجعقههة  شهههبك 

 طملمببم ميؾمبببق: اعمتخقؾببقن واعمملػببقن إؿمبببلح الببـص قبببؾمببل  مملػببق» :وقمـقاهنببل

  سبببقالءوملك الءوايببلت ذم صالؼبب قمببـ الؼببص وأقمببءاف كقخقشمببف، ودون سمــجببقكم،

                                                           

، شمءمجببب  رفعبببت قمطػببب ، )دار ورد، دمشبببؼ، دون كقخهههوال دنماكتشهههامقغقبببؾ د صمءسمبببلكت ،  (4)

 (.101(، ص )2004



 (1( اجل   )88اعمجؾم ) –جمؾ  جمؿع الؾغ  العءسمق  سمممشؼ 
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 ديشهههق إكببف قمببءيب، اعمببؽمضَمؿ، البـص ورا  الؽببلمـ الشببب  ومملػفببل،. (5)« ؾمببقالػءو

 :historiador arabigo  العبي ادمرخ  Cide Hamet Benengeli(6)بــجقع حامد

                                                           

 ,Caroll B. Jonson                                       : اكظء (5)

“Phantom Pre-texts and Fictional Authors: 

Sidi Hamid Benengeli, Don Quijote and 
the Metafictional Conventions 

of Chivalric Romances”, 
Cervantes: The Cervantes Society of America, 

(2007.1) Spring 2007, Pp. 179-99. 

 :مؼللتف ذم يقرده آؾمؿ قءا ة ذم اضمتفلد سمقضمله الميـ لصالح (6)

 اعمـشقرة ذم: «سبلدون كقخقت إكمل»ذم أصقل صلطم  «.. فـتق ؾمبءمقغلل دي »

 الؾغاال ادتعدد  إلخباريةا األمبيؽقة العببقة ببس األمة صبؽة

THE NATION PRESS ARAB AMERICAN NEWS NETWORK 

 جمع صهبظبدالـا:  التحبيب رئقس – صهبالـا

 :أن هق اعمؼلم هها ذم إلقف مل اكتفك وظمالص 

 .فقفام جدال ن «حامد»و «دسهقال» -)أ

 ،«كجهههال البهههان» إػ تعقهههدكا أن ويؿؽههه  التلويههه ، تتطؾههه  التهههي ههههي إكجهههقع بههه  -) 

 ههها، إػ شههري « 919 ص II  ج» وشاكتشو ؾه،ضهقبتػ إشباكقة دم معبوفون فادوريسؽقون

 .«ببكجقـجقـايبوس» به ضؾقطؾة أه  يؾؼ  «1113ص  IIج» فـتقسشهب أن ظذ فضاًل 

/ حامهد دسههقال» ثـائقهة إػ وتبمه  اإلكجقه ، ظذ اإلحالة ظذ تؼوم أن يؿؽ  كجقع،إ ب  -ج)

 أوان   ظـهه ظهب  مهلؾام حقة،سههقباد فـتقسشههب تشهبث ظذ إحالة تتضؿ  قدو.. «اإلكجقع ب ا

 .(اجل ائب دم شهباأل

صبالح  مسببقال يبءاه فبقام ففبق، «فـتقسشههب» أو طملمبم ميؾمببق لؽتبلب اعمبؽمضِمؿ -اعمملػ اؾمؿ أمل

ظهذ  العبهد  أي ،«Servusفوسشههب» الالتقـقهة إػ جههوره تعود إشباين لؼ » الميـ سمقضمله،

 Iggel إجيهه  أن حقههث ،ةسهههقاألكدل العببقههة ظههذ حتقهه  Ben-Engeli إكجههقع بهه  حههغ 

http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=12&newsid=17132
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ُذِهؾبت وصبعؼت ٕكـبل شمصبقرت  «دولثقـقبل دل شمقسمقؾمبق»وطملم ؾمؿعتف يؼبقل »

حيتقي قمغم قّص  دون كقخقت، و اها التصقر قمّجؾت سمبف قم  أن ذلؽ المفؽم سبءسم

قص  : »العءسمق  إمم قشتللق  قلل إن العـقان لفعؾ ذلؽ قللبً  كل يؼءأ البماي ، وطملم

 .(7)«، اعممّرخ العءيبحامد بــجقعمي ؾمبقدون كقخقت ِد ٓ ملكتشل، كتبفل 

 morisco  مقريسبؽل أو مسبتعجؿ مسبؾؿ ،(8)الؼشتللق  الؾغ   إمم شمءمجفل وقم 

aljamiado، اإلؾمبلكق  إمم سممروه شمءمجفل الهي لثءسملكت  يلم،إ شمؾؽ ذم ءٌ ثْ كُ  ومثؾف. 

 مطؾبع ذم صمءسمبلكت  يمكبمهمل  وهق ،«ماكشا م  شهيماك» هق العءيب اعممرخ وهها

 الػبليلم سمؼليل مـ لق  ففق ،(9)الءواي  مـ إول اجل   مـ يـشبءوالع الثلين الػصؾ

 واكتسب  اإلؾمبالم اقمتـبؼ إؾمبلين ففق ملكشل، إمم يـتس  ولؽـف ،غإملزي أو العءب

 فبنن «ضمقكسبقن كبلرول» شببػمشم وكبام. مقريسبؽل هبق لـؼبؾ أو ورة،ضببءسملل العءسمق 

                                                                                                                                              

 األصههؾغ بههغ مهها جتاذًبهها أحههد  قههد فـتقسشهههب فقؽههون. العبههد أو اخلههادم تعـههي  Eggelأو

 .«اد دوجة احلضارية أصوله بغ البم ي التامزج بتلكقد الؾغويغ،

 ولؼهد ادحهار ، فخهه حتؿهي يالته الهدرو  مه   ضهبف El quijot, quixiste كقخوال أما»و 

 "le ridicule" التفؽم إػ شهرت التي ote بالالحؼة اإلشباكقة الؾػظة خيتم أن فـتقسشهب اختار

 مستؼؾ ، ؿملمؾ  أمػمكق  قمءسمق  إظمبلري  ؿمبؽ   وهل ،ببس األمة صبؽة مققع ذم مؼللتف كص واكظء 

 .تحمةاعم سمللقٓيلت مقتشجلن وٓي  ذم لودملريًّ  لقلكقكقًّ  مسجؾ 

، شمءمجببب  رفعبببت قمطػببب ، )دار ورد، دمشبببؼ، دون كقخهههوال دنماكتشهههامقغقبببؾ د صمءسمبببلكت ،  (7)

خمللًػبل سمبهلؽ اإلمجبلع  «سمبـ قمبكم»سمب  Benengeli(. يؽمضمؿ رفعت قمطػ  102(، ص )2004

 كسب  إمم البلذكجلن الهي ؿمفء أهؾ ـمؾقطؾ  سمتـلولف. بــجقعقمغم أكف 

 .582و  102، ص ادصدر الساب اكظء  (8)

 .214، ص ادصدر الساب اكظء  (9)



 (1( اجل   )88اعمجؾم ) –جمؾ  جمؿع الؾغ  العءسمق  سمممشؼ 
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 طمتبك لبف لشمللًقب أو كقخقشمبف لبمون اصببءً معل يؽبقن أن يـبغبل «بــجقع حامد ديشهق»

 مببـ سمؼبل مببـ إمم يـتؿبل morisco مقريسبؽل فنكببف صَمبؿة  ومبـ مغلمءاشمببف، دسببءسم يؼبقم

 وكسبلئفؿ أرواطمفبؿ قمبغم لطمػلفًمب واصبءشمـ الهيـ والقفقد واإلؾمبلن العءب اعمسؾؿلم

 شمالهبل التبل م،1567 قمبلم Alpujarra «البقضمّءا» ضمبلل صمقرة سمعم امؾمبقوٓ وأمقاهلؿ،

م الببهي اعمؾؽببل الثببلين فقؾقبب  مءؾمببقم  أو سمللعءسمقبب  التخلـمبب  لمسبببقإكمل قمببغم حيببء 

 سمـػبل ضببليؼ 1569 قملم آظمء مءؾمقم لقعؼبف إؾمالمق ، قملدات أو ؿمعلئء أي م اول 

 العءسمقب  لامعاؾمبت يؿـع 1570 قملم صمللث ومءؾمقم اإلؾمبلين، الشامل إمم غءكلـم  أهؾ

 كبلن 1600 قمبلم سمحؾبقل أكف واحلؼقؼ . (10)كلكت صقرة سملي  لمسبقإكمل ضملك  مـ

 وشمقاصبؾ شمعببػم داةَ أ ؿقبلدوقاخل لغ  واخته العءسمق ، الؾغ  قمـ فصبءاك قم همٓ  ضمؾ

 .العءيب سملحلءف كتبقهل اإلؾمبلكق  الؾغ  هلجلت مـ هلج  وهل الققمق ، طمقلشمف ذم

                                                           

ـ مسؾؿل إؾمببلكق   (10) ـ التحقل ذم مققػ التلج اإلؾمبلين م ـ التسبلم ،  يؽت  الؼموفقسقر هلرذم قم مب

 ب مـ التطفػم العءقل لؽؾ مسؾؿ سمعم صمقرة البقضمءا:ضبءالهي ورصمف اإلؾمبلن قمـ العءب، إمم 

إمم قؿبع  1492ءكـبل مبـ التسبلم  العبلم قمبلم كلن آدمله العلم واضًحل وضمؾقًّل ٓ ري  فقف: لؼبم ي»

. كلكبت إؾمببلكق  قببؾ 1570كؾ مظفء مـ مظلهء اإلؾمالم والثؼلفب  العءسمقب  ذم إؾمببلكق  سمعبمقملم 

 1492حق  والقفقديبب  واإلؾمببالم. وؿمببفم قمببلم سبببقأرض الببميلكلت الببثالث: اعم 1492قمببلم 

مـ الؼبءن [يـّقلت شبءة لؾعوطمتك التحقٓت اعمػءوض  سمللؼق 1492قملم  هاؾمتبعلد القفقدي . ومـ

كببلن هـببلك ديلكتببلن متسببلحمتلن، وأظمببػًما، وفجببلة، إمم طمببم  سمعقببم، وكتقجبب   ]شبببءالسببلدس قم

لإلضمءا ات الػعلل  التل اختههتل احلؽقم  اعمءك ي  عمعلجلب  إظمطبلر آؾمبؽماشمقجق  احلؼقؼقب  التبل 

كق  أرًضبل ٓ يسبؿ  ، غمت إؾمبل1570-1568واضمفتفل مـ ضملك  الثقرة الغءكلـمق  سملم قململ 

 اكظء: ،«فقفل إٓ سمميلك  واطممة، وشمؿ الؼقلم سمؿجفقدات فعلل  ٓضمتثلث أي اكشؼلق ديـل

Leonard Patrick Harvey,  
The Moriscos and Don Quixote,  p.5. 
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 طملمببم ميؾمبببق وضببعف الببهي كقخوتههه دون لببب إصببكم الببـص أن هببها ومعـببك

 كببص هببق اخلقؿقببلدو، لغبب  مببـ الؼشببتللق  إمم اعمقريسببؽل شمءمجببف والببهي سمــجببقكم

 .اإلؾمبلكق  إمم الؼشتللق  كسختِف سمؽممج  صمءسملكت  قلم ،ضبلافؽما

الهي  كػسف (11)لثءسملكت  قـلع جمءد ،ضبلآفؽما اعمملػ أو الشب ، اعمملػ هها ولعؾ

 ،(12)اجل ائبء ذم اؾمببػمً أ ؾمبـلم مخب  مـ اكحقً  ضبكأم قمـممل مـفل لسمعًض  أو العءسمق  شمعؾؿ رسمام

                                                           

 ضملمعببب  ذم واإلؾمبببالمق  العءسمقببب  المراؾمبببلت أؾمبببتلذ ،صهههب  حمؿهههود الهههدكتور اؾبببص (11)

Complutese ميؾمببق اؾمؿ ذم مؽي ظع حمؿود المكتقر لءأي مطّقل  ـلقش م سمعم ممريم، ذم 

 هنليب  ذم يببمو» الؾغب  أن إمم «إيبؾ» قمبغم أو البلذكجبلن، قمبغم آؾمبؿ وإطمللتف سمــجقكم، طملمم

ًٓ  اعمطلف . «كػسبف صمءسمبلكت  دو مقغقبؾ هبق كؾؿب ، مؼلسمبؾ وكؾؿ  ل،طمءفقًّ  سمــجقكم، طملمم. حمؾق

 ،El PAIS صبحقػ  ذم سملإلؾمببلكق  مؼللتبف واكظبء. «الالغ  اسمـ» شمعـل Cervantes وأن ظملص 

 .5112 األول، كاكون/ديسؿز ،11 السبت

 :ذم سملإلظمػلق اكتفت والتل لؾفءب إرسمع وحملوٓشمف هؾمبءأ التصبقشمػ اكظء (12)

 شبايناإل األد  أمر: فاكطقسشهب 

 قمبقد ؾمبكومق مؾفؿ أسمق كجق  إؾمتلذيـ سمؼؾؿ

-شهباكقةاإل السمجهة مؽتبهة -الوضـقهة مهوراأل كقابهة -بهادغب  قةشهباكاإل السهامقة ادـدوبقةشهبك

 اعمعـبقن الؽتبلب مبـ الثلين والػصؾ ،57-56ص  ،(1947 شمطقان، اعمخ ن، مطبع ) العببقة

 .101-59ص  ،«ؾمبءإ ذم» سمب

 :كتلب ذم وكهلؽ 

Maria Antonia Garces, 
Cervantes in Algiers: A Captive’s Tale 

(Vanderbilt University Press, Nashville, 2002); 

 :كتلب مـ ،«(1580-1575)اجل ائء ذم ؾمبءأ » سمب اعمعـقن الثللث والػصؾ

Donald P. McCrory, 
No Ordinary Man: The Life and Times of Miguel de Cervantes 

(Peter Owen, London, 2002), pp 73-94 
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 ذم سمــجبقكم طملمبم ميؾمببق إمم يـسببفل  Ala»اهلل» كؾؿب  اؾمبتعاملف كستغءب ٓ ولهلؽ

 :مءات صمالث يؽءرهل الءواي ، مـ الثلين اجل   مـ الثلمـ الػصؾ مطؾع

(13)“Bendito sea Ala”, repite tres” 

 (14)«لصمالصمً  كءرهل ،هلل احلؿم»

 لسان ظذ يورده ما العببقة، لؾغة ستثبباك معبفة افساض إمم اعمقؾ هها يع ز وممل

 يسههلله ظـههدما األبههوا ، ”Albogues“ لؽؾؿههة حصهههب مهه  كقخوتههه دون روايتههه بطهه 

 لغههة مهه  ادؼسضههة لؾؽؾههامال ذكههب مهه  بعههدها فقههه ضهههييؿ ومهها ظـفهها، باكلهها شههوتشاك

 :آخب جاك  م  العببقة الؾغة وم  جاك ، م  ادوريسؽقغ

 طمقليت؟ ذم ؿملهمهتل أكل وٓ اؾمؿفل ؾمؿعت أكل فال -ؾملكتشق ؾملل -إسمقاق؟ هل مل»

 إصبػء الـحبلس مبـ ؿمبؿعمان ؿمبؽؾ قمبغم صػلئ  -كقخقت دون ردّ  -إسمقاق-

 للطقًػب يؽبـ مل إن وهبق ،لصبقشمً  ُيبمث والتجقيػ الػءاغ ذم سملظمءى سملصطمامفل التل

                                                           

 لءواي :اكظء الـص إصكم ذم الـسخ  اإلؾمبلكق  مـ ا (13)

Miguel de Cervantes, 
Don Quixote de la Manch, 

Edicion, Notas E Introduccion Alberto Belcua, (Espasa Calpe, S. A. 2007), 
p.745. 

 :ذم العءيب الـص اكظء (14)

(، 2004، شمءمجب  رفعبت قمطػب ، )دار ورد، دمشبؼ، دون كقخهوال دنماكتشهامقغقؾ د صمءسمبلكت ، 

التبل  ”Praised be the mighty Allah“الؽممجب  اإلكؽؾق يب   كمهمل شمم ، وهق615ص

اعمعءوف  سمؿسبتقاهل البحثبل الءفقبع، واكظبء  «مطبعة جامعة أكسػورد» شبءصمرت قمـ دار الـ

 قمغم أي طملل كص الؽممج  اإلكؽؾق ي  ذم:

Miguel De Cervantes, 

Don Quixote de la Manch, 
Translated by Charles Jarvis, Edited with an Introduction and Notes by E. 

C. Riley, (Oxford University Press, Oxford, 1992), p. 513. 
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 .والطبؾب  الؼءسمب  م مبلر ظمشبقك  مبع لمتلًمب ويتـلؾم  لم قمجً  لق  أكف إٓ مـسجاًم  وٓ

 سمبب وشمببمأ الؼشبتللق  لغتـل ذم اعمقضمقدة شمؾؽ مجقع طملل هق كام مقريسؽل، آؾمؿ وهها

 الغبما  ـمعبلم شمـلول almorzar اعمحّس ، almohaza كعءف أن اعمـلؾم  ومـ .«هال»

alhombra ءاباحلؿببب alguacil ءبقزيببببال alhucema امكباخلببب  almacen نبخبببباعم  

alcancia لغتـبل ذم صمبالث فؼبط وهـبلك ،قؾبقاًل  أكثبء وهل مثؾفل وأظمءى  صبقالؼـ 

 zaquizami قرصمقغلسمب borcegui وهبل مقريسبؽل أصبؾ مبـ وهل «ي» سمب شمـتفل

 الػؼقبببف alfaquiو احلبببكم alheli وأّمبببل مءاسمطبببل maravediو الشبببلمل السبببعػ

 اقمبقرً  هها لؽ قؾت ،«ي» سمب وشمـتفقلن «اله» سمب نأاشمبم ٕهنام قمءسمقتلن أهنام فؿعءوف

 كبقين قمؾقبف يسبلقممكل أن جيب  مبل وهها البقق، كؾؿ  ذكءت ٕكؽ سمبلزم ذلؽ وظمطء

 معـبك سمؽبّؾ  اؿمبلقمءً  كلرؾمبؽق ؾمـسبقن اعمتقؾمبط اعمجبلز كبقنو مبل طمم   إمم  اؿملقمءً  أكل

 مبـ لوأـمقاًقب ٔلبب قمـبمه أن قمبغم أراهبـ لؽــبل الؼ ، قمـ لئً ؿمبق أققل وٓ الؽؾؿ ،

 معظببؿ ٕن الؽثببػم مـفببل قمـببمه أن فقببف ؿمببؽ ٓ فؿببام كقؽببقٓس اعمعؾببؿ أمببل. الشببعء

 كػسبؽ ذم حؾمبتؿتم وأكت الػءاق ؾملؿمؽق أكل. أغلن وكلشمبق ققثلرات قملزفق احلالقلم

 لبف، طمبال مبل قسبقس والؼب  الصم، تـلولؾمبق كلراؾمؽقن والءاقمل. الثلسمت العلؿمؼ

-1086 ص) «سمعببمهل يشببتفك مببل يقضمببم نأ يؿؽببـ ٓ كببام إمببقر سبببػمؾمت وهؽببها

1087)(15).  

 روطمبف، قمغم لطمػلفمً  صبءشمـ مسؾؿ، إؾمبلين مقريسؽل، هق كػسف صمءسملكت  لعؾ أو

                                                           

 رفعبت سمؽممجب  لؾءوايب  العءسمق  الؽممج  صػحلت إمم ؾمبلمقق سملم القاردة إرقلم مجقع شبػمشم (15)

 .ؾملسمؼ  طمقاشٍ  ذم إلقفل اعمشلر قمطػ 
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 مبل وصمؿب  ،لمًعب والقفبقد اعمسبؾؿلم مبـ لغبػمه طمبمث كبام مـف، ُيؼتَؾع ٓ طمتك ووـمـف،

 مقريسبؽقتف، كلكت رسمام و ،(16)اكق صبءسمللـ العفم طمميث  شمفؾمبءأ أن إمم طمقلشمف ذم شبػمي

 ـُمبِءد الهي اعمقريسؽل Ricote فقشمقؽءيلِ  اعمتعلـمػ شمصقيءه ورا  اضمتفلد، جمءد وهها

 اسمـتبف وقمبـ دفـبف، البهي الؽـب  قمبـ لسملطمًثب طمبلج، سمصػ  لمتخػقً  إلقف وقملد وـمـف، مـ

 طمقبث وأعملكقل اجل ائء إمم صمؿ فءكسل، إمم  إؾمبلكق مـ اريللف سمعم فؼممهل الؾتلم وزوضمتف

 .إؾمبلكق  إصكم سمؾمه إمم لمتخػقً  قمقدشمف رطمؾ  ذم مـفل اكطؾؼ والتل اعمطلف، سمف اكتفك

 ولؽ  م  هو ادوريسؽي:

ف لإلؾمببلكق  بءؿمبوهق أؾمبتلذ  ،L. P. Harvey الؼموفسقر ل. ب. هلرذم، شبػمي

 فلـمن، وطمج  صمؼ  ذم شملريخ اعمقريسؽقلم وصمؼلفتفؿ وأد ابؿ، ذم كتلسمب ضملمع وأد ال ذم 

 ؽاغوصههقمطبعهة جامعهة الصلدر قمبـ  «1311-1211ادسؾؿون دم إشباكقة: »الءائع

التي اشتعؿؾفا اإلشهبان  moro صػة مشتؼة م  كؾؿة   moriscoأن ، إمم 2005قملم 

إفبيؼقهة أو ادسهؾؿغ، وتعـهي كه  مها لهه ظالقهة هبهم، وههو لإلصار  إػ شؽان صهام  

. Piel Moriscoاشتعامل قديم ومستؿب حتى يومـا هها ومـه ظبار  اجلؾد ادوريسؽي 

ؼ ذم جمللف المٓزم، اؾمتعؿؾ مـبه مـتصبػ ضبق، وأاأكثء يميمً  لغػم أن صمؿ  معـًك صملكقً 

عهد خهبوج ا دم إشهباكقة بادسهؾؿغ الههي اشهتؼبولإلؿمبلرة إمم  شببءالؼءن السلدس قم

هه  الؽاثولقؽي السهائد ي  ظذ ادصهبدوا بوصػفم متـؿ  ظ  ادسؾؿغ والقفود مـفا و

                                                           

 ، سمقضمله الميـ صالح مؼلل  اكظء (16)

 ذم: سبلإكمل« دون كقخقت»ذم أصقل صلطم  «.. فـتق ؾمبءمقغلل دي »

 الؾغاال ادتعدد  اإلخبارية األمبيؽقة العببقة ببس األمة صبؽة  

THE NATION PRESS ARAB AMERICAN NEWS NETWORK 

 .جمع صهبظبدالـا:  لتحبيبا رئقس – صهبالـا

http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=12&newsid=17132
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آكهاك، والهي حبصهت ظؾقهه السهؾطتان ال مـقهة والديـقهة الؾتهان بههلتا مها  ةدم إشباكق

 بوشعفام لتطفر إشباكقة م  ك  صائبة غر كاثولقؽقة.

ف الببب َعببء  لبهي يُ ا ؿه  ادؾؽههي اإلشههباينمعجههم ادجوهبها التعءيببػ مسبتؿم مببـ 

morisco  هظ  إحقها  إشهباكقة، ويؼال لؾؿسؾؿغ الهي  بؼوا دم زم  إظهاد  »سملكف  .«دواؿ 

مببـ أضمقببلل ويببءى هببلرذم أن هببها التعءيببػ جيبب  أن يشببؿؾ صمالصمبب  أضمقببلل أو أرسمعبب  

 ُيبؼمز ، وأّكفقمغم غػم إرادة مـفؿوا صبءاعمتحمريـ مـ أصقل همٓ  اعمسؾؿلم الهيـ شمـ

سمحؼ مققػ إكثءي  الؽلصمقلقؽق  اإلؾمبلكق  دمله ههه إقّؾق  الميـق ، التل ُيـظء إلقفبل 

مَّ   كاثولقؽقة م  األكلبية، ومه  ثهأقاكق ، وأهنل لهلؽ صبءقمغم أهنل طمميث  العفم سمللـ

فقؾق  الثلين   ولها فنن مؾؽ إؾمبلكق فنهنا أدكى مـ لة وأق  جدار  بالعقش دم إشباكقة.

يببؽمدد ذم أن حيببّءم قمببغم هببمٓ  اعمقريسببؽقلم التخلـمبب  سمللعءسمقبب  أو اؾمببتعامهلل سمليبب  مل 

 «إقمجؿقب »ؿقلدو أو قإمء اضطءهؿ إمم اؾمتعامل لغ  اخل ، وههاصقرة مـ الصقر

 .(17)وهل هلج  مـ هلجلت الؾغ  اإلؾمبلكق  الّمارضم ، وكتلسمتفل سملحلءف العءيب

ء صمءسملكت  لؾؿقريسبؽل ريؽقشمقبف قمـبممل مفام كلن إمء، فؾــظء سمماي  إمم شمصقي

 مبـ سببلمسملكثبل ذم الػصبؾ الءاسمبع واخلؿ ؾملكتشبقيؾتؼل مع قممد مـ احلجلج إعملن، 

وهلجهة لبف سمصبقت قمبلل  قبلئاًل  هصببءسمخ لحمقًطباجل   الثلين مـ الءواي ، وهيجؿ قمؾقف 

 :قشتالقة شؾقؿة

                                                           

أمهق  إؾمام : مسؾؿ، مقريسبؽل، متّحبقل ضمميبم »( مـ الؼسؿ اعمعـقن سمب 3-2اكظء: ص ) (17)

 ، مـ كتلسمف:6-2ص  ،«قمـ ديـف

L.P. Harvey, 

Muslims in Spain: 1500 to 1614 

(The University of Chicago Press Chicago & London, 2005), pp. 2-6. 
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الغببلزم يببلإهللم مببلذا أرى؟ هببؾ مببـ اعمعؼببقل أن أطمضببـ سمببلم ذراقمببّل صببميؼل »

 ؟ كعؿ إكف هق فال أكل كلئؿ وٓ ؾمؽءان أن.سملكثلوضملري الع ي  ؾملكتشق 

 مببـ احلببلج لورؤيتببف لـػسببف معلَكًؼبب دهببس ؾملكتشببق سملكثببل مببـ ؾمببامقمف ذكببء اؾمببؿف

َففإضمـبل، وسمؼل يـظء إلقف سملهتامم سمللغ، ٓ يـب  سمؽؾؿ  واطممة، ومل يستطع   ،شَمَعءُّ

 وطملم رأى احللّج ذهقلف قلل لف:

ّٓ ب كقػ  شمعبءف يبل أظمبل ؾملكتشبق سملكثبل، ضمبلرك اعمقريسبؽّل ؟ هبؾ مبـ اعمعؼبقل أ

 عتؽ؟ضبقريؽقِت، طملكقيّت 

 اوقمـمئه راح ؾملكتشق يـظبء إلقبف سمبلهتامم أكبؼم، وراح يتصبقره طمتبك قمءفبف أظمبػمً 

 ، فعلكؼف سمهراقمقف دون أن يـ ل قمـ محلره وقلل لف:لمتلمً 

ج هبهه؟ قبؾ زم مبـ قمؿبؾ فءعءفؽ يل ريؽقِت وأكت ذم صمقلب اعمؾمبقطلن ؿمبقب أّي 

، التبل لبق أمسبؽقا سمبؽ فقفبل إؾمببلكق وكقبػ دمبءؤ قمبغم العبقدة إمم  لمـؽ إفءكجقًّ 

 لققعت فقام ٓ يؿم قمؼبله؟

فلكبل واصمبؼ مبـ أن  -احللّج  دة رَ  -ب إذا كـت أكت مل شمستطع أن شمؽتشػـل، يل ؾملكتشق 

مم غلسمب  احلبقر ولـخءج مـ الطءيؼ إ ،لـ يستطقع أن يعءفـل ذم ههه الثقلب اأطممً 

ههه التل يبمو أن رفلقل يءيمون أن يلكؾقا ويءشملطمقا فقفل وهـلك ؾمبتلكؾ معفبؿ، 

ؽقن لمي الققت كل أطمؽل لبؽ مبل ضمبءى زم سمعبم ؾمبقففؿ ققم مسلعمقن وسمهلؽ 

أمتههي بؽلههر مهه   لألمههب ادؾؽههي الهههي سههدد بمشهها  لظمءوضمببل مببـ قءيتـببل اطمؽماًمبب

 (.983-982)ص (18)«الؼسو ، حس  ما شؿعت

                                                           

 الءوايب ، مبـ اعمؼبقؾمب  الـصبقص شمتخؾبؾ والتبل أؾمبقد، سمحبءف اعمطبققم  تقكقماتال مجقع (18)

 .السطقر ههه لصلطم  شمعقد
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ظمؾموا إمم الـقم، أاب والءاطم  شبءبفؿ مـ الطعلم والصبقعم أن أظمه اجلؿقع كوسم

 - سمل أقبؾؿمببءٕهنبام أكبال أكثبء و سمؼقبل يؼظبلمن االؾبه - «ؾملكتشبقريؽقشمف و»فلكتحك 

، وضمؾسببل إمم ضمببهع ؿمببجءة زان شمببلركلم احلجببلج أظمببءيـ غببلرقلم ذم كببقمفؿ لضملكًببب

مهه  الؾغههة   صهههييشههوهبا بؾغههة قشههتالقة خالصههة ن»العببهب، وقببلل لببف ريؽقشمببف 

  :الؽؾامت التللق  «ادوريسؽقة

ادبشهوم الههي أمهب صهاح  اجلاللهة يلصميؼل وضمبلري الع يب  أن  اشمعءف ضمقمً »

تي قد كاد عادي أِل ه شهببـ . كبلن قمبغم إقبؾ ذم طمبللتل الههظب والبظه  بقــها شههبمت

لعؼبلب ، اإؾمببلكق ، فؼم شمصّقرت قببؾ اعمققمبم البهي مبـ  لـبل لؾخبءوج مبـ اضمّقمً 

لبها قبءرت سمـبقع مبـ احلؽؿب  )كؿبـ يعؾبؿ أهنبؿ مبع  ،القاقع قمكّم وقمبغم أوٓدي

ـت قمقن مـف سمقتف الهي يعقس فقف وحيتلط سملمتالك آظمء يـتؼؾ إلقف( أقبقل ؾمبقال مـ 

يت مـ قءيتل وأسمحث قمـ احلقلة ذم مؽلن آظمء أكثبء ؾمبءقءرت أن أظمءج أكل دون أ

قظمـل أن شمؾبؽ ؿمبقرأيت كام رأى مجقع  راطم ، ودون قمجؾ  كام ظمءج البؼّق ، ٕكـل

ؿ مل شمؽـ جمءد هتميمات، كام كلن يؼقل سمعضفؿ، سمؾ قبقاكلم جيب  أن شمـػبه ؾمبقاعمءا

  قمـببمي معءفتببل سمؿحببلوٓت أسمـببل  مؾتببل ؼقؼببذم وقتفببل اعمحببمد. وقمبب ز هببهه احل

ضمعببؾ اعمؾببؽ يصببمر قببءاره  اإهلق هه اإهلاًمههالبلئسبب  واحلؿؼببل ، طمتببك إكـببل أقمتؼببم أن 

خمطئغ، فؼد كهان بقــها مه  كهاكوا كصهارى حؼقؼقهغ  اكـا مجقعً   ٕكـل احللزم، لق

هة بحقهث ن يؽه  باشهتطاظتفم أن يعارضهوا مه  ن  وثابتغ، لؽـتفم كهاكوا مه  الؼؾت

 ا. أظمبػمً ون يستحس  تببقة األفعهى دم احلضه  والعهدوت دم البقهت ،يؽوكوا كهلك

ب  لبعضبفؿ، لؽـّبف سمللـسبب  إلقـبل ، الـلقمؿ والءققؼ سمللـسببالـػي ظادًن  اظوقبـا ظؼابً 

 ، إشهباكقةحقهث كؽهون كبؽهي أفظع مل يؿؽبـ أن يصبمر  ابها اخلصبقص، فبـحـ 

الؽمطملب الهي ، ومل مـ مؽلن كؾؼك فقف ٍ دم الـفاية ولدكا فقفا وهي وضــا الطبقعي
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طمقث كـّل كعتؼم أكـل ؾمـؾؼك   فءيؼقإأراده لـل ؿمؼلؤكل، فػل سمالد الؼمسمء ومجقع أكحل  

 قن معلمؾتـبل أكثبء مبـ أي مؽبلن آظمبء. ئسببقب والءقملي ، هـلك هيقـقكـبل ويُ الؽمطمل

كسههتطق  العههود  إػ كببل طمتببك فؼببمكله، وأقمظببؿ رغببب  قمـببمكل هببل أن مل كعببءف ظمػمَ 

يعبقدون إلقفبل  يعبفهون الؾغهة مهلعء( البهيـ ْثبومعظبؿ أولئبؽ )وهبؿ كُ  ،إشباكقة

م وصؾ طمبفؿ هلل. وأكل ويؽمكقن كسل هؿ وأوٓدهؿ هـلك دون محلي : إمم هها احل

أن أقمءف وأقمقس دمءسم  مل يؼلل قملدة: طمؾق طم  البقـمـ. ظمءضمبت كبام أقبقل، 

مـ قءيتل: دظمؾت إمم فءكسل، وقمغم الءغؿ مـ الؽمطملب اجلّقم الهي اؾمتؼبؾقكل سمبف 

 . قمؼمت إمم إيطللقل، ووصبؾت إمم أعملكقبل، ؿمبلهـلك، إٓ أكـل أردت أن أرى كؾ 

هـلك سمحءي  أكبؼم، ٕن ؾمبؽلهنل ٓ يتققػبقن قمـبم  ووضممت أن مـ اعمؿؽـ العقس

ؾ: كؾ واطمم يعقس كام يشل ، ّٕن غللبقتفؿ يعقشقن مءشمبلطمل صبقالؽثػم مـ التػل

 .(986-985)ص  «الضؿػم

 ذلبؽ فعبؾ وأؾمتطقع امطؿقرً  شمءكتف ـالهي الؽـ  أظمءج أن ؾملكتشق يل أكقي وأن»

 ذم أهنببؿ أقمؾببؿ ـالببهي وأوٓدي زوضمتببل إمم وأكتبب  أظمءضمببف البؾببمة: ظمببلرج ٕكببف

 هـبلك مبـ ٕمحؾفؿ فءكسل إمم  اؿ آيت أن أؾمتطقع التل لؾؽقػق  ظمط  وأضع اجل ائء،

 ابـتهي أن ،ؾملكتشبقيل أقمبءف، للـتقجب سم. سمـبل اهلل ػعؾؾمببقمل  ؾمــتظء طمقث أعملكقل، إمم

 ههها أبؾه  ن أكـهي مه  وأكا كاثولقؽقتان، اكقتانصهبك سؽاسهقفباك وزوجتي نريؽوتا

 الػفهم ظهذ ظقـيت  يػت  أن دائاًم   اهلل وأدظو مسؾم، أكا مما أكلب اينصهبك أكـي نإ احلد،

 عمبلذا ٓ أقمبءف أكـبل هبق يمهشبـل ومبل .خدمتهه دم يهوفؼـي كام معبفته دم ويوفؼـي

 أن شمسببتطقعلن طمقببث فءكسببل، إمم شمببههبل ومل الؼمسمببء سمببالد إمم واسمـتببل زوضمتببل ذهبببت

 سملكثبل ؾملكتشبق يغبءي أن ريؽقشمقبف حيبلول وسمعمهل (،986 ص) «اكقتغصهبكـ تعقشا



  قمبم الـبل اصطقػد.  - واعمقريسؽققن كقخقشمف دون 

 

55 

 أن غبػم اؾمبؽقدو، ئتبلسمؿ إيبله اواقمبمً  مطؿقرشمبف ذم ظمبله مل اؾمتعلدة قمغم سمؿسلقممشمف

 ف،قبريؽقشم قمبءض فبػمف  هلعبمو   ومسبلقممة عمؾؽبف ظمقلك  ذلؽ ذم يءى إظمػم هها

 :حلللف يؽمكف ولؽـف

 لسمعوشمبب ،قمـببؽ أكشببػ لببـ سمببلكـل َض وارْ  ،ٓ أريببم إكـببل يببلريؽقت، لببؽ، قؾببت»

 واحلهبام يههه  احلهالل أن أقمءف فلكل ـمءيؼل، أشملسمع واشمءكـل ،اهلل سململن ـمءيؼؽ

 (.988 ص) «وأهؾه هو يهه 

 ؟)*(محبله واسمبـ وزوضمتبف اسمـتف غلدرهتل قمـممل الؼءي  ذم : هؾ كـَت ريؽقشمقف ويسللف

 :فقجقبف

 مـ مجقع وأن اجلامل غلي  ذم ظمءضمت اسمـتؽ أن وأقمءف -ؾملكتشق رد -كـت كعؿ»

. العبلمل ذم خمؾقق أمجؾ إهنل يؼقلقن كلكقا واجلؿقع لػموهل، ظمءضمقا الؼءي  ذم كلكقا

 وكلكبت رؤيتفبل، اؾمبتطلع مـ وكؾ ومعلرففل صميؼلهتل مجقع وشمعلكؼ شمبؽل كلكت

 التلصمء مـ سمؽثػم ذلؽ كؾ. الءب أم مشمـلؾمبقو اهلل أملم هلل المقمل  اجلؿقع مـ شمطؾ 

 الؽثبػمون رغ  لوصمقً  العلدة، ذم ل ً سمؽّ  لسُت  وأكل أسمؽتـل، هنلإ طمتك والعقاـمػ

 أمبء لنصببققم مـ اخلقف لؽـ الطءيؼ، مـ وأظمههل ورا هل واخلءوج إظمػلئفلذم 

 الػتبك غءيغقريبق سمبمرو دون كبلن لومتحّؿًسب امتلصّمءً  سمما مـ وأكثء. أوقػفؿ اعمؾؽ

 ،اأسمبمً  رطمقؾفل سمعم الؼءي  ذم يظفء ومل ،اكثػمً  حيّبفل سملكف ويؼقلقن شمعءفف الهي الثءي

 . ؿمبل قمـف يعءف مل أن طمتك لؽـ ،لقختطػفل  ال حلؼ أكف فّؽءكل وقم
 

اعمبتؽؾؿ: اسمبـ مَحِْقبِف قمبغم أن يبل  ٌؿ( مـ إؾمام  اخلؿس ، جُيء سمللقل  طملم يضلف إمم غػم )طَم )*( 

مَحبلُه، ؾمبّؾؿت  ، رأيبتفقؼقل: ضمل  مَحلهُ  مفل إلػ دومًل كلهنل اؾمٌؿ مؼصقرمـ العءب مـ ُيْؾ 

 .]اعمجؾ [ قمغم مَحلهُ 
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بقَ مُ  كبلن الػلرس هها سملن ؿمّؽ  راودين دائاًم -  أصمبؼ دائباًم  كـبت لؽـّـبل سمبلسمـتل، لفً بلة

 أن ؾمبببؿعُت  فؼبببم ،اضمقببمً  حيبفبببل كببلن أكبببف قببط قمبببكم يثؼببؾ ومل ريؽقشمبببل، سمببلسمـتل

 اكقغصهبالـب غبامقة ظالقاال دم دخؾ ي ما اكادرً  أو اأبًد  يدخؾ  ن ؽقاالسهقادوري

 أن مه  أكلهب اكقةصهبك تؽون أن إػ أظتؼد، ما  حس   متق ، كاكت وابـتي الؼدما ،

 (.989-988 ص) «الػتى هها بؾجاجة حتػ  ل  أهنا إنت  ظاصؼة، تؽون

 اسمـتبف مغبلدرة قمبـ طمبميث مـ وريؽقشمقف سملكثل شقتؾملك سملم دارمل  قمءفـل أن وسمعم

 اعمثبػمة لؼصبتفل ْض ـعبءِ ولْ  ذلبؽ، سمعم هلل طممث مل إمم ْت ـؾتػِ لِ   يتف،لؼء واسمـ وزوضمتف

 جمؿققمب  مبع هلؾمببءوأ عمءكبفبل الؼقادس مطلردة سمعم اعمؾؽ كلئ  أملم فمفءت قمـممل

 .إشمءاك الؼءاصـ  مـ

  الببهي شبببءال قمببـ» سمببب اعمعـببقن لموالسببت الثللببث الػصببؾ ذم صمءسمببلكت  يتحببمث

  «اجلؿقؾبب  لؾؿقريسببؽق  اجلميببمة واعمغببلمءة لؾسببػـ زيلرشمببف مببـ سملكثببل سمسلكتشببق حلببؼ

 لؾؼبقادس سملكثبل ؾملكتشبقو كقخقشمبف دون مبـ كبؾ زيلرة قمـ ،(1067-1058  ص)

  ابل يؼبقم مطبلردة قمؿؾق  اجلؿقع ؿمفقد وقمـ مقِركق، أكطقكقق دون ػفامضبقم سمصحب 

 كلريلم سمطؾؼلم إؾمبلكقلم ضمـميلم سمؼتؾ اكتفت لؾؼءاصـ  ضم ائءي عمءك  ققادس صمالصم 

 ذم مبـ كبؾ ؿمبـؼ ذاك إذ قءر الؼقادس قلئم أن وكقػ. لمؾمؽءاكَ  لمشمءكقة  ـمققتلسم مـ

 شمببلم) سمللؼشبتللق  ىؾمببءإ أطمبم قمؾقبف فبءد اعمءك ، رئق  يؽقن مـ فسلل اعمءك ،

 (: إؾمبلين مءشمم أكف سمعم فقام

 .مؾمبق يل رئقسـل، هق هـل شمءوكف الهي الػتك هها -»

 أن يشببءالب لؾخقبلل يؿؽبـ البهيـ الػتقبلن وأرؿمبؼ أمجبؾ مبـ واطمم إمم وأؿملر

 : الؼلئم ؾمللف يـ،شبءالع يصؾ ٓ يبمو كام وقمؿءه يتصّقرهؿ،
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 اؾمبتحلل  شمبءى وأكبت ضمـبمّيل لؼتؾ دفعؽ الهي مل اعمتفّقر، الؽؾ  أهيل زم، قؾ -

  التفببّقر أن شمعؾببؿ أٓ الؼقببلدة؟ لسببػـ يءاقمببك الببهي آطمببؽمام هببق أهببها هءسمببؽ؟

   «متفبّقريـ ٓ ضمسبقريـ الءضمبلل جيعؾ نأ جي  الضعقػ وإمؾ ؿمجلقم ؟ لق 

 (.1062 – 1061 ص)

 الءؿمببلق  وشمؾببؽ اجلببامل سمببهلؽ ورآه ؿ،ؾمبببقالق الػتببك إمم اعمؾببؽ كلئبب  كظببء وإذ

 :ؾمللف فنكف وهؽها يـتظءه الهي اعمقت مـ إكؼلذه فؽءة راودشمف فؼم والتقاضع،

 ؟مبتدت  أم مغبيت  أم تبكيت  أكت ه  الػتك أهّيل زم، قؾ-»

 :قشتالقة اأيًض  بؾغة الػتك قمؾقف فءدّ 

 .امبتد   ون امغببق   ون ةسهقاجلـ تبكيت  لست -

 .اعمؾؽ كلئ  ردّ  - إذن؟ أكت مل -

 .الػتك ردّ  – اكقةصهبك امبأ  -

 ممبل أكثبء العجب  يثبػم  ؿمببل هبها احللل ؟ وههه اعمالسم  و اهه اكق صبءك امءأة -

 .يصّمق أن يؿؽـ

 شملضمقبؾ ذم اكثبػمً  واسببءخت فؾبـ اعمبقت، شمـػقه ة،السلد أهّيل -الػتك قلل – أوقػقا -

 .(1063 – 1062  ص)  «.طمقليت قّص  لؽؿ أطمؽل ريثام آكتؼلم

 قصبب  دؾمبببء ذم/ فعبباًل  احلسببـل  اعمببءأة/افمببلهءً  ؿؾمبببقالق الػتببك ضبببليؿ وهؽببها

 :لبطمقلهت

 هبهه ذم فققفبل اهنؿبء التبل طمؽقؿب ، هل ممل أكثء البلئس ، إم  شمؾؽ مـ أكل»     

محؾـبل  ؿمبؼلئفام جمبءى وذم ،موريسهؽقغ أبهوي  مـ ُولِمت. الػقاضمع مـ سمحءٌ  مإيل

ي  ،بالػعه  أكها كهام ،اكقةصههبك بهلكـي قهو  كػًعبل، ـلجيبميَ  أن دون الؼمسمبء، سمالد إمم قمامة
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 ققل ينمْ ػِ بي مل. والؽاثولقؽقاال احلؼقؼقاال مـ سمؾ واعم ّيػلت، اعمتظلهءات مـ ولست

 سمبؾ يصبّمقلين أن أرادا قمباّمي وٓ الببلئ ، ـبلقِ ػْ كَ  أمبء فؿقملشمؼ قمغم كلن مـ مع احلؼقؼ 

 معفبام محبالين وهؽبها فقبف، ُولِبمت البهي البؾبم ذم أسمؼبك كل وخملدقم  كلذسم  اقمتؼماين

 ون أكلهب ن فصههقوح اينصههبك وأ  اكقةصههبك أم زم كلكبت. سمللءغبب  ممل أكثء سمللؼّقة

 ون احلسهـة العهاداال ظهذ وتببتقهت احلؾقه ، مه  الؽاثولقؽقهة العؼقهد  رضهعت ،أق 

 هببهه فمببّؾ  وذم .قهه  الؾغههة دم ون العههاداال دم ن موريسههؽقة بههلكتـي ظالمههة أيت  أطفههب

 البءغؿ وقمبغم. مجلل زم كلن إذا هها مجلزم، شمءقمءع( أمؾؽفل أكـل أقمتؼم التل) الػضلئؾ

 احلبمّ  إمم اضمبمًّ  ـمبقياًل  كبلن أكبف يببمو ٓ فنكبف ،ـمبقياًل  كلن الهي سبلوطمب طمهري مـ

 آسمبـ غءيغقريبق، غلؾمببلر يبمقمك -كبها - لفلرؾًمب فتبك يبءاين أن فءص  يت  مل الهي

 وكقبػ يب هلم وكقػ يلدصمـل وكقػ رآين؟ كقػ. قءيتـل سمجلك  فقءيتُ  لػلرس، البؽء

 احلبه  يهدخ  أن فقه أخا  وقت ذم أكـل ظملص  روايتف، شمطقل  ؿمبل هها اؾمتاملـل؟

 أراد كقبػ الؼبقل قمغمصببءؾملقت وهلبها .جهب ـ  واحل   الؾسهان بغ سددين الهي شهيالؼا

 قبءى مبع ظمءضمقا الهيـ سملعمقريسؽقلم اظمتؾط. مـػلي إمم يءافؼـل أن غءيغقريق دون

 محبالين زم قمّؿبلم مبع صبماق  رطمؾتف ظمالل وأقلم اجقتًد  الؾغة يعب  كلن ّٕكف أظمءى،

 مبـ ظمبءج طمتبك إّول كػقـبل سمؼبءار ؾمبؿع إن مبل واحلَبِهر احلؽبقؿ والمي ٕنّ  معفام،

 مبـ اكثبػمً  شمبءك وقم شمستؼبؾـل، الغءسمق  اعماملؽ إطممى ذم قءي  قمـ يبحث وراح الؼءي 

 خمّبلة الههبق  والقالمولقكلت الؽءوصملدو مـ اعملل وسمع  الؽءيؿ  وإطمجلر الملب

ّٓ  أمءين. غػمي  ال يعءف أطمم ٓ ومطؿقرة  مبـ سمشؽؾ وٓ شمءكف الهي الؽـ  أعم  سمل

 إقلرب وسمع  وقماّمي أكل وقمؼمكل فعؾُت، وهؽها دشمف،قمق قبؾ كػقكل مل إذا إؿمؽلل
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 اجلحبقؿ ذم ك لـبل أّكـبل لق كام وكلن اجل ائء، هق فقف ك لـل الهي واعمؽلن الؼمسمء، سمالد إمم

 فلؾمبتمقملين ،لكسببقًّ  لتؾحصبعم هبها وكبلن سمثءائبل، قمؾبؿ كبام سمجبامزم اعمؾبؽ قمؾؿ. ذاشمف

 التبل واعمجبقهءات اعمبلل ومبل ل،أكب إؾمببلكق  مبـ مـطؼ  أّي  مـ وؾمللـل أملمف لؾؿثقل

 السبفؾ مـ وأّكف واعمجقهءات، اعملل فقف ـمؿءكل الهي سملعمؽلن أقمؾؿتف. معل هتلضبءأطم

 يعؿقبف أن مـ ظملئػ  وأكل ذلؽ كّؾ  لف قؾت. قمـفل لؾبحث سبلسمـػ قممت إنْ  اؾمتعلدهتل

 معبل ضمبل  سملكبف ابؼمه مبـ ضمبل ه احلبميث هبها ذم معل هق وسمقـام. مجلزم ولق  ـمؿعف

 يتؽؾؿبقن أهنبؿ افقرً  فػفؿت شمصّقرهؿ، يؿؽـ الهيـ الػتقلن وأرؿمؼ أمجؾ مـ مواطم

 .مجلل مـ يؼّمر أن يؿؽـ مل معظؿ مجللف اّؾػالهي  غءيغقريق غلؾمبلر قمـ

م غءيغقريق، دون يتفّمد الهي اخلطء أففؿ وأكل ارشمبؽُت،  الزبهب أولئهك ظـهد ألهنت

رون  سمنطمضبلره اعمؾؽ فلمء. مجقؾة كاكت مفام ادبأ  م  أكلب اجلؿقؾ الصبي أو الػتى يؼدت

 وقمـمئبه الػتك، ذلؽ قمـ لف قللقه مل لصحقحً  كلن إذا مل وؾمللـل لػماه يميف سملم واعمثقل

 فتبلة سمؾ فتك لق  سملكف قمؾاًم  أطمقطف لؽـّـل كهلؽ، كلن كعؿ أهلؿتـل السام  وكلنّ  لف قؾت

 يتببّمى كبل الطبقعقب  مالسمسبف يءشممي ٕضمعؾف أذه  يؽمكـل أن إلقف أشمقؾّمؾ وإكـل مثكم

 وؾمعلدة، مبلرك  ؾملقم  ذم سمللههلب، زم ؾمؿ . شمفضبءطم ذم ظمػءه وأقؾ مجللف، أكؿؾ ذم

 إلظمبءاج إؾمببلكق  إمم  ابل العقدة يؿؽــل التل الطءيؼ  قمـ التلزم الققم ذم ؾمـتؽؾؿ وسملكـل

 أفمفبء مبل إذا يتفبمده البهي اخلطء قمـ لف وطمؽقت غلؾمبلر، مع يّمصمت. اعمطؿقر الؽـ 

 إن مبلالبهي  اعمؾؽ أملم ذاشمف اعمسل  ذلؽ ذم شمفضبءوأطم مسؾؿ  مالسم  ألبستف. رضمؾ فأكّ 

 خلطبءمبـ ا لوشمػلدًيب العبلزم: لؾببلب همّي  لتؼميؿفل  ال سملٓطمتػلظ وأؿملر ذهؾ طمتك رآه

 سمعبب  سمقببت ذم سمقضببعفل أمببء كػسببف مببـ لوظمقًفبب احلببءيؿ ذم سمببف حيببمق أن يؿؽببـ الببهي
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 لبف أؾمبػـل مبل وهبق قم ،سببءسم محؾبقه طمقبث إمم ـفل،وامم لقخّبئـفل اعمسؾامت القضمقفلت

  ُّ حِ بوُيب يـػصبؾقن عمبـ إمبء ولـبؽمك أطمّببف، أّكـبل أكؽبء أن أؾمبتطقع ٓ. وهق أكل اكثػمً 

 .لسمعًض  سمعضفؿ

 شمبءكقلم، سمءفؼب  اعمءكب  هها قمغم إؾمبلكق  إمم لعقديت ظمّط  ذلؽ سمعم اعمؾؽ وضع

 مبـ أّول إمم ةشبػمم – اإلؾمبلين عمءشممّ ا هها لأيًض  معل وضمل  ،اجلـديتغ قتال الؾهان مهل

 أكثء إشباكقة دم لؾبؼا  ببغبة يليت وهو متسس اينصهبك أكته اضمّقمً  أقمءف والهي – شمؽّؾؿ

 مبـ ولبق  وأشمبءاك مغلرسمب  ففبؿ البحلرة جمؿققم  سمؼّق  أمل الؼمسمء، سمالد إمم العقدة ـم

 ضمئـل الهي إمء قمغم حيلفظل مل وـماّمقملن، وقحلن الؽمكقلن. التجهيػ غػم مـفؿ فلئمة

 إؾمببلكق  ذم إلقفبل كصؾ مـطؼ  أّول ذم اعمءشمم وهها أكل الؼمّ  إمم سمـل يؼهفل أن ضبلوالؼل سمف

ًٓ  الّشبلـمب هبها يؿشبطل أن أرادا فؼبم سمف، شم ّودكل الهي الـصلرى سم ي  مبل قلسببءوي أو

ًٓ  سمـبل ألؼقبل مبل إذا أهّنبام مـ ظملئػلم يستطقعلكف،  لـبل ثطمبم لبق ؽشبػ،كُ  أن يؿؽبـ أّو

 الشبلـمب هبها قمبغم قبقاِدس هـبلك كبلن مبل إذا وأّكبف البحبء، ذم اعمءكب  أنّ  مل، ـملرئ

 الؼببقادس هببهه ـلتواكتشببػ الشببلـمب، هببها الؾقببؾ ذم اكتشببػـل. ومهببلرسيل أن يؿؽببـ

  ذم غءيغقريببق دون سمؼببل سمللـتقجبب  .رأيببتؿ مببل معـببل وطمببمث كعؾببؿ، أن دون إرسمعبب 

 مـتظبءة، القبميـ مؼّقمة سبلكػ أرى وأكل ضمكمّ  سملهلالك ظمطء وذم ،الـسل  سملم امءأة زي

 - الّسبلدة أهّيل - هل ههه. شمتعبـل صلرت التل طمقليت أفؼم نأ مـ ظملئػ  سملٕطمءى أو

  شمؽمكببقين أن هببق مببـؽؿ أرضمببقه مببل .ؿمببؼّق  هببل مببل سمؼببمر واحلؼقؼّقبب  اعمح كبب ، قصببتل

تهي ا أبـه ارتؽبفها التهي األخطها  مه  خطهل أي أرتؽ  ن فلكا ،اكقةصهبكـ أموال  . «أمت

 .(1065 –1063 ص)
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 :ػضبقفق اعممصمءة الؼّص  سمؼّق  دؾمبء صمءسملكت  ويتلسمع

 ممبـ كثبػمون سمبف رافؼفل مل وهق الءققؼ  سمللممقع قمقـلهل ـمػءت وقم ؾمؽتت صمؿ»

 الؾبهيـ الءسمبلـملم وفبؽ واعمشبػؼ الءققبؼ اعمؾبؽ كلئ  اقؽمب. هـلك يـضبءطمل كلكقا

 .واطممة سمؽؾؿ  يـب  أن دون ذاهتام، قميفسم اجلؿقؾتلم اعمقريسؽق  يمي يقصمؼلن كلكل

 قمجبقز، طمبلج كبلن اعمفبلضمءة طمؽليتفل شمءوي اكقةصهبالـ ادوريسؽقة كلكت وسمقـام

 طمبميثفل اعمقريسبؽق  شمـفبل كلدت ومل فقفل، قمقـقف زءيغ اعمؾؽ كلئ  مع الؼلِدس دظمؾ

 :هلل وقلل وزفءة اكتحلب ألػ يؼطعفل سمؽؾامت وقملكؼفام قممقفل، قمغم ارمتك طمتك

 ٕكـبل قمـؽ أسمحث قممُت  ريؽقِت  أسمقكِ  أكلم الشؼّق  اسمـتل يل فؾقؽ ، آكل يل آه،-

 .روطمل فلكت دوكؽ، العقس أشتطق  ٓ

 ذم امػؽبءً  ظمػضبف كبلن الهي) رأؾمف ورفع قمقـقف ؾملكتشق فت  كؾامشمف ؾمامع وقمـم

 ظمبءج يقم قمؾقف وقع الهي كػسف ريؽقت، أكف فعءف احللج إمم وكظب( مشقاره ملؾملة

 ظمللطب  والبمهل قملكؼبت طمتك وصملقفل فؽ إن مل التل ابـته تؾك أن وأكتد ،طمؽقمتف مـ

 :اعمؾؽ وكلئ  لؾؼلئم وقلل سمممققمف، دمققمفل

 آكبل اؾمبؿفل: آؾمبؿ ذم ممبل أكثبء وفصببءال ذم ؿمبؼّق  اسمـتبل، السلدة، أهيل ،ههه-

 وـمـبل مبـ ظمءضمبُت  وقبم. سمثءائفبل كبام سمجامهلبل مشبفقرة ريؽبقت، وكـقتفل فؾقؽ ،

 زّي  ذم وقمبمت أعملكقبل، ذم قمؾقفبل وقمثبءت وشمسبتؼبؾـل شممويـبل غءيبب  لؽممل قمـ أسمحث

 وقمثبءت اسمـتبل، قمغم أقمثء مل. هتللظمبّ  كبػمة صمءوة وٕظمءج اسمـتل قمـ لسمحثً  هها احلّجلج

 البهي الؽـب  قمبغم قمثبءت رأيتؿقهبل، غءيبب  وسمؿصبلدف  وأن معل وهق الؽـ ، قمغم

 ودمببققمل ودمققمفببل الؼؾقببؾ ذكبـببل كببلن وإذا الع يبب ة، اسمـتببل وهببق أٓ أكثببء، يغـقـببل

 مل فبـحـ معـبل فلؾمبتخممقهل الءمحب  سمبلب لـبل شمػبت  أن يؿؽـ قممالتؽؿ مع سمللتؽلمؾ
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 الههي  أهؾـها مؼاصهد مه  األصهؽال مه  بشهؽ  ون ق  كتػ  ون سمنهلكتؽؿ، قط كػّؽء

 (. 1066 – 1065 ص) «بعدل كػوا

 ذم ويؼبقامن معفبل، أسمقهل ويـجق اعمقت، مـ اعمقريسؽق  فؾقؽ  آكل شمـجق وهؽها

 غلؾمبببلر طمبقبفببل إلظمببءاج الؼببقم ػعؾفؾمبببق مببل سملكتظببلر مقِركببق، أكطقكقببق دون سمقببت

 .اجل ائء ذم سمف اعمحمق اخلطء مـ غءيغقريق

 فِؾقؽ ، آكل واسمـتف Ricote ريؽقشمقف مـ لؽؾ ضمءى مل دؾمبء ذم اعمء  يالطمظف وممل

 ادوريسههؽقغ ةضهههقق لههةظدا ظهه  ادفاًظه روايتههه ثببههاكتس ـفايضههؿ   التههي ادبافعهاال أن

 رضهعوا بحه  كصهارى وههم وضهـفم ألهنها ةشهباكقإ دم بالبؼها  هلهم السامح ور ضهبو

 وأهنها أكػسهفم، ادوريسؽقغ ألسـة ظذ تليت أمفاهتم، حؾق  م  الؽاثولقؽي ادهه 

م  إحلبلح اعمءافعلت ههه ذم كهلؽ يالطمظ وممل. معفم التعاضف ظذ يبعث جو   دم ت ؼدَّ

 مبـ سملكثبل ؾملكتشبق أمبلم سمماي ) مـفام كؾ مءافع  ذم إمقر مـ مجؾ  قمغم فواسمـت الءضمؾ

 والؼلئبم اعمؾبؽ كلئب  أملم وأسمقفل اسمـتف فؾقؽ  آكل ضملك  مـ وسمعمهل ريؽقشمقف، ضملك 

 سمغبءض( اعمقريسؽقلم مـ إؾمبلكق  سمتطفػم اعمعـق  اإلؾمبلكق  لتصبقالشخ مـ وغػمهؿ

 لطببءد مسببقغلت مببـ وال مـقبب  الميـقبب  السببؾطتلن لػؼتببف مببل كببؾ مببـ فامسبببقكػ شمؼمئبب 

 مهواضـغ سمقصبػفام فقفبل سمبللعقس ضمبمارهتام وشملكقم إؾمبلكق ، وـمـفؿ مـ اعمقريسؽقلم

غ    البعهد كه  بعقهدي   العهاداال، يهقَّ هإشباكِ  الؾغة، يهقشتالقَّ  ادهه  يهكاثولقؽقَّ  صاحل 

ههتفام، أبـهها  محاقههاال ظهه   ادؾههك ظههذ ادوريسههؽقغ ثههوراال إػ ضههؿـقة إصههار  دم ِمؾَّ

 .شهبظ السادس الؼبن دم اإلشباين

 قشتالقة بؾغة وحديلفام السؾقؿة، الؼشتالقة الؾفجة م  متؽـفام إمقر ههه أولو

 .صائبة أية ادوريسؽقة الؾغة م  يشوهبا ن خالصة
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 وظهذ كػسهه، ريؽوتقهه وأن ،كاثولقؽقتهان اكقتانصهبك وال وجة انبـة أن ثاكقفاو

 اكقةصهبك أم مـ يمرت أهنل شممكم اسمـتف نأ طملم ذم ،مسؾاًم  مـف ثءأك اينصهبك قوله، حد

 إؾمببلكق  مغلدرة قمغممحالهل  فلققمؿّ  وأن ،موريسؽقان أهنام م  فصهقح اينصهبك وأ 

 اكقاالصههبالـ مبـ أهنل مع قمـفل رغاًم  الؼمسمء سمالد إمم  ال لضبقوم يصمقلهل مل ٕهنام محاًل 

 مهه  الؽاثولقؽقههة العؼقههد  رضههعت فؼببم ،الوغراد يػهها احلؼقؼقههاال الؽاثولقؽقههاال

هأ تظفهب ون العؼقهد ، هلههه احلسهـة العاداال ظذ وتببت أمفا، حؾق   ظالمهاال مه  اي 

 اكقة،صههبك متهوال أن تهود فنهنها هها م  وأكلب الؾغة، دم ون العاداال دم ن ادوريسؽقة

 .أمتفل أظمطل  مـ ظمطل أي شمءشمؽ  مل هنلٕ ظملص 

 يـطهوي إهلهي إهلهام سملكبف اعمقريسبؽقلم سمـػبل اعمؾؽ ءارلؼ ريؽقشمقف وصُػ  ثاللفاو

 البقبت، ذم العبمو وٓ احلضبـ، ذم إفعبك شمءسمقب  يستحسبـ ٓ إذ ،كبهر  حؽؿة ظذ

 سملئسب  حمبلوٓت هبق أفءادهل سمع  فعؾف ومل ،ظادل ظؼا  سمؿؾتف ك ل مل فنن صَمؿة  ومـ

 .مـفا يتزأ إكف سمؾ ،ظادل بؼبار كػقا الهيـ أهؾف مؼلصم مع يتػؼ ٓ وهق ومحؼل ،

 فبنن الؼسبقة، مبـ سمؽثبػم أمتبف سممؾمبل  هبمد قبم اعمؾؽبل إمء أن مع أكف رابعفاو

 دم بحقهاهتم خيهاضبون سمبؾ يغبلمءون، الؼشبتللق  الؾغب  يتؼـقن ممـ أمثللف مـ الؽثػميـ

 وضهـفم يبؽهون وههم يعقشهون وأهنم ح ، أيام حيبوهنا التي ةإشباكق إػ العود  شبق 

 .إشباكقة إػ العود  م  يتؿؽـوا أن هي رغبة أظظم وأن ،إشباكقة الطبقعي

 مبل كؾة  فؾقؽ  آكل واسمـتف ريؽقشمقف مـ كؾ   مءافعتل سمتضؿلم صمءسملكت  يؽتػل وٓ

 التعهاضف ظهذ مشهاهده يبعهث إكسهاين وموقهف درامي إضار ذم يؼّممفل إكف سمؾ شمؼّمم،

 سمعبم ضمبلره أمبلم ءيؽقشمقفل إومم اعمءافع  دمءي طملم وذم ،ومعاكاهتا الػتا  م  العؿق 

م ،لؾخؿهب  صههبو ادؼهدد اخلـ يب لعظم ومص   أقؾ، ٍب ؿمبءو كثػم أكؾٍ   اعمءافعب  شُمؼبمة
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 صهفادته تعه زالبهي  سملكثبل ؾملكتشق وسمحضقر الؼقادس وقلئم اعمؾؽ كلئ  أملم الثلكق 

 د  ِص  م 
ؾ  وشمليت ،تفاقَّ قِ  ؿقمققهن وأغءقت الؼقم، سمللبلب ظمهتأ التل اسمـتف عمءافع  ُمؽؿ 

 دون يبمهيل، يقصمؼبلن كلكل الؾهيـ الءسملـملم فؽ إمم قمؿم اعمؾؽ كلئ  إن طمتك سمللممقع،

 ذم مءافعتفبل قبممت هنبلٕ ظملص  مـفل، ؾمؿعف سمام شملصمءه سمسب  واطممة سمؽؾؿ  يـب  أن

قم  حلظلت  طمتبك سمللصبمق شمـضب  اعمءافعب  هبهه وكلكت ،لؿمـؼً  اعمقت شمءق  مـ مءو 

 التبل قمؿءهبل ؾمـقات شمعقس وشمءكفل سمشـؼفل، قسؿف قمـ التخكم إمم سمللؼلئم دفعت إهنل

 ذم اجلؿقبع اؿمبؽماك إمم وسملسمقفبل  ابل إمبء اكتفبك فؼبم هبها مبـ وأكثء السام ، طممدهتل

 دون وسملؾمتضبلف  اجل ائبء، مبـ غءيغقريبق طمبقبفبل  ابل يستـؼهون حمؽؿ  ظمط  وضع

 ناالؾبه ؼ والشبػ احلؾبؿ»فبب اعمؾبؽ، كلئ  مـ  صبقسمتق واسمـتف لءيؽقشمقف مقِركق أكطقكقق

 (.1067 ص) «قمظقؿلم كلكل فؾقؽ  آكل مجلل قؾبف ذم أصملرمهل

 وضبعفل التبل اعمحؽؿب  سملخلطب  اجل ائبء مبـ معبلرم ؾمؾقاًم  غءيغقريق قمقدة وسمعم

 :ٓؾمتـؼلذه الؼقم

 فؾبقؽ  آكبل قمبغم  ابل يبؼبقن التبل الطءيؼب  أكطقكقبق دون مبع اعمؾبؽ كلئ  سمحث»

 ذلك إمم اكقةصهبك ابـة بؼا  مـ ملكع مـ لكهـ لق  أكف رأيل وقم ،إؾمبلكق  ذم وأسمقفل

 الببالط ذم اعمقضبقع لبحث كػسف أكطقكقق دون وقّمم .الـق  حس  يبدو وأ  احلد

 يبؾ والعطليبل سملهلبمايل أكف إمم أعم  طمقث أظمءى، ٕمقر إلقف يهه  أن قمؾقفالهي 

 (.1076 ص) «معؼمة كثػمة أمقر

 جههالده، دم جمبوحههة غههر اد صههف الضههحقة، بوصههػه لقؼببمم، ريؽقشمقببف يتببمظمؾ وهـببل

 شههيالؼا تطبقؼفها مه  تهشههبوأ ظاكهاه ظهام الـظب  صهبب بالعدالة متسؽه ظ  امػصًح 

 :والوض  اإلشباين لؾتاج لؾون  إطفار م  فقهما  ذلك ودم ظؾقفم،
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ّٓ  جي  - احلقار هها ضبءطمالهي  ريؽقت قلل -ٓ-»  العطليبل مبـ لئً ؿمببق ؾمبكل أ

 دون مبع لكػًعب دمبمي ػلتشملؾمُّ  أو همايل أو وقمقد أو تشمقؾمال مـ مل ٕكف واهلمايل

مبع  ففبق سمطءدكبل، اعمؾبؽ كّؾػبفالبهي  ؾملٓصملر كقكت العظقؿ، دسمالؾمؽق سمءكلرديـق

 اؾمبتعامل ويػّضبؾ وفلؾمبم مقسمبق  أّمتـبل ضمسبؿ أن يبءى والعمالب  الءمح  سملم مجعف

 العظقؿب  ّؿ اعمف ههه صمؼؾ كلهؾف قمغم أظمه وهلها ،اعمسّؽـ اعمءهؿ سممل احللرق الؽل  

 ـبلـمؾبلشمُ و وظِمبَمقُمـل ـبلقؾُ طمِ  شمبتؿؽـ أن دون والتخقيبػ، سملجلبمّ  والـبلهب ، سملحلؽؿ 

 أهؾـبل مبـ  أي   مـف يػؾت كقال دائاًم  القؼظتلم قمقـقف ـلمالتّ  قمـ شُم يغَ  أن مـ ـلوشممّلُس 

التبل  إؾمبلكق  ذم ال مـ مع السلّم  صمامره ويعطل يـتس ظمػّل، ضمهر مثؾ يبؼكالهي 

 هبق سمطبقزم طمبؾ  . مجققمـبل فقبف وضبعتفل الهي اخلقف مـ ظمللص  ػ كظق أصبحت

 سمءكلرديـق دون شمؽؾقػف هلل مثقؾ ٓ وطمؽؿ  العظقؿ الثللث فقؾق  اختهه الهي احلؾ

 م ال هها سمالؾمؽق د

– اخلبػم فقف مل السام  ولتػعؾ هـلك افقاطممً  اواطممً  اعمؿؽـ  سملإلضمءا ات ؾملققم -
 احلب ن قمبغم والميبف ؾمببللققا غءيغقريبق دون معبل هه ؾمبق -أكطقكقق دون قلل

 ديبء، ذم أو البقبت، ذم زوضمتبل مبع ؾمبتبؼك فؾبقؽ  وآكل غقلسمف، قمغم فقف مهل الهي

 كبءى ريبثام سمقتبف ذم الطقب  ريؽبقت سمبؼبل  ؾمبقسببء اعمؾؽ كلئ  مسبقال أن وأقمءف

 (.1077-1076 ص) «إمقر ؾملشممسمء كقػ

 صمءسمبلكت  اظمتبلره وعمبلذا ريؽوتقهه اؾمبؿ ضمبل  أيبـ مبـ يتسبل ل أن اعمبء  قمغم سمؼل

 اعمقريسببؽقلم عمعلكببلة التلراقبب  الققببلئع ذم يؽؿببـ ذلببؽ قمببغم اجلببقاب لؾؿقريسببؽل؟
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قمب  ملؾمبلهتؿ صبػحلت مبـ صبػح  آظمبء ذم وسمللتحميبم أكػسفؿ،  ٓشمب ال التبل اعمءو 

 .(19)هها يقمـل طمتك العلمل طمميث

سملكثبل،  سلكتشقل اهق مقريسؽل كلن ضملرً  ذم الءواي  Ricote صحق  أن ريؽوتقه 

عتف، ولؽـ قمؾقـل أن كتبهكء أكبف قمـبممل ـُمبءد اعمقريسبؽققن مبـ إؾمببلكق  ضبقوطملكقيت 

كلن مقغقؾ دي صمءسمبلكت  يؽتب  اجلب   الثبلين مبـ  1613و  1609سمللؼقة سملم قململ 

يف اؾمبتبعلد مسبلل  اعمقريسبؽقلم مبـ صببءروايتف، وكلن مـ الصبع  قمؾقبف وقمبغم معل

 سمصػ  طملج أعملين، لقسؽمد مللف، ويؾؿة   إؾمبلكق وهؽها أقملد ريؽقشمقف إمم .ؾملطم  وقمقفؿ

حقتلم مـفل، وَمـََحبف، سبقشمف سمللههلب إمم اجل ائء والعقدة سم وضمتف واسمـتف اعمؾمبءؿمؿؾ أ

مثؾام مـ  اسمـتف آن فِؾقؽ ، فءصَ  اعمءافع  قمبـ طمؼفبام ذم العبقس ذم إؾمببلكق ، وـمبـفام 

 إصكم، وهق مل كلن هلام ذم هنلي  اعمطلف.

                                                           

                :إمم مـفل اعمء  شبػمي أن ويؿؽـ الؾغلت، خمتؾػ ذم ومعلكلهتؿ اعمقريسؽقلم قمـ الؽثػم صمر (19)

Anwar G.  Chejne, 
Islam and the West: The Moriscos- A Cultural and Social History 

(State University New York Press,  New York, 1983). 
  

 قملدل ؾمعقم سمشتلوي،

ظههام مهه  ادواجفههة وانضههطفاد بعههد شههؼوط غبكاضههة(  111)تههاري   الشههفقد ة سهههقاألمههة األكدل

 (:2000، سمػموت، شبء)اعممؾمس  العءسمق  لؾمراؾملت والـ

John Docker, 
1492: The Poetics Diaspora 
(Continuum, London, 2001); 

Henry Charles Lea, 
The Moriscos of Spain; Their Conversion and Expulsion 

(General Books, 2009). 
Mathew Carr, 

Blood and Faith: The Purging of Muslim Spain 1492-1614 
(Hurst,& Company, London,  2009). 
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يؼبع ذم مـطؼب    Vale de Ricote  هبق واد ريؽوتقههأن  لكتبهكء أيًضب وقمؾقـبل أن

قل مـ ؿمبف اجل يءة اطمتضبـ آظمبء جمؿققمب  مبـ اعمقريسبؽقلم شبءضمبؾق  ذم اجلـقب ال

، وـمبءدوا سمعبمهل ظمبلرج إؾمببلكق  1613الهيـ صؿموا طمتك كلكقن إول مبـ قمبلم 

 .(20)وشمؿ شمطفػم القادي مـفؿ قمغم طمم أوامء اعمؾؽ

  اعمقريسبؽقلم، أو سمبلٕطمءى متءيبءه ضببقيبم صمءسمبلكت  ققلبف ذم قوظمالص  مبل يء

ت قمبغم أن دمعبؾ مبـ صببءلؼلرئ روايتف ذم ذلؽ الؼبءن الءهقب ، أن إؾمببلكق  التبل أ

اف ذم ؾمبببءفت أيببام إؾمبببءدولتفببل دولبب  ظمللصبب  لإلؾمبببلن الـصببلرى الؽلصمقلقببؽ، أ

سمؾ أضلفت Racial Discrimination يصهببالتؿقق  العـيتفل قمـممل مل شمؽتػ صبءقمـ

وأكثبء مبـ هبها فنهنبل مضبت ذم  ،Religious Discrimination إلقف التؿققب  البميـل

شمبلع أحقلم مـ سبقحل الؽلصمقلقؽل، وغػمه مـ اعمسبقيتفل إمم طمم التؿقق  سملم اعمصبءقمـ

يلكؿ الـلَس  (21)حماكم تػتقشأؾمقأ مـ كؾ مل شمؼمم أهنل أقلمت الؽـلئ  إظمءى. و

الههي   حتبم مواضـقفا ادوريسؽقغفقصؾ  ال إمء أن  ،ؾق اؿقمغم ضامئءهؿ ومل ذم ق

ههدوا دم الؽـقسههة اإلشههباكقة الؽاثولقؽقههة، مهه  حهه  اإلقامههة دم وضههـفم، صهههبتـ ؿ  وا وظ 

ة كاثولقؽقتفم، مه  أهنهم أطفهبوا مه  الهون  لؾؿؾهك قَّ اكقتفم، ورِ صهببحجة حداثة ك

هم مه  مهواضـي إشهباكقة التهي وإلشباكقة ما يؽػي لقجعؾفم ظذ قدم ادساوا  م  غهر

                                                           

 ,L.P. Harvey                                           اكظء: (20)

Muslims in Spain: 1500 to 1614 

(The University of Chicago Press Chicago & London, 2005), p.330 

                                 ,Joseph Perez :اكظء (21)

The Spanish Inquisition, Translated by Janet Lloyd, 
Yale University Press, New Haven and London, 2002 (or 2004) 
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جـهة  اشهتؼبال ت  ـ  ب   فا حبكهة انشهسداد، وكهاكوا يتؼـهون الؾغهة الؼشهتالقة، غهر أهنهم هِل 

فقفم، بػع  احلضهار  العببقهة اإلشهالمقة دم األكهدلس، التهي امتهدال تسهعة قهبون، ن 

يعودوا دم كظب هههه احلبكهة يصهؾحون لقؽوكهوا مهواضـغ دم اإلمزاضوريهة اإلشهباكقة 

 ية صفدهتا اإلكساكقة.صهبالـؼقة، وتؾك لعؿبي أشوأ ظـ
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 ،العببقة -شباكقةاإل السمجة مؽتبة -الوضـقة موراأل كقابة -بادغب  شباكقةاإل السامقة ادـدوبقة شهبك

 (.1947 شمطقان، اعمخ ن، مطبع )

 ،ؾمعقم قملدل سمشتلوي 

 (غبكاضة شؼوط بعد وانضطفاد ادواجفة م  ظام 111 تاري ) الشفقد  ةسهقاألكدل األمة
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 الؾغاال ادتعدد  اإلخبارية األمبيؽقة العببقة ببس األمة صبؽة

THE NATION PRESS ARAB AMERICAN NEWS NETWORK 
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  ،رد، دمشبؼ، عبت قمطػب ، )دار و، شمءمجب  رفدون كقخهوال دنماكتشهاصمءسملكت ، مقغقؾ د

2004). 

http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=12&newsid=17132
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