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خُت في سواًت   للخبِب العاًذ  "ً املخبتجل"ألابّاد الخاٍس

 أخمذ بً بللاظم حّفشي  د/

اث ٣ُت ؤخمض صعاًت ؤصعاع ، ٖمُض ٧لُت آلاصاب واللٛاث ومضًغ مسبر املخَُى  الجؼاثغ ،الجامٗت ؤلاٍٞغ

 

ؾىت  ،لخبِب الؿاثذ عواجي ظؼاثغي  ولض بمى٣ُت اللت خؿىاء بىالًت مٗؿ٨غ 

ٕغ ٢بل ا ،0621 ن ًخضعط في ؤ٢ؿام اإلاضعؾت وبمضًىت ؾُٗضة املجاوعة وكإ وجٖغ

غان التي جسغط مجها  ت لُدِ عخاله ؤزحرا في عخاب مضعظاث ظامٗت َو الجؼاثٍغ

بكهاصة اللِؿاوـ في جسهو آلاصاب، لُلج بٗضَا ؤَىاع ما بٗض الخضعط في 

وبٗض ٞترة الضعاؾت اقخٛل لخبِب الؿاًذ   قهاصة اإلااظؿخحر مً هٟـ الجامٗت.

ـ في ت، وهي الٟترة اإلاهاخبت  ٞترة مً الؼمً بالّخضَع عخاب اإلاضعؾت الجؼاثٍغ

لبٌٗ ٦خاباجه وبؾهاماجه الصخُٟت ٖبر بىابت بٌٗ الجغاثض والُىمُاث 

ت وبٗض ٖضًض اإلاًا٣ًاث التي حٗغى لها  الغواجي لخبِب  0661في ؾىت . الجؼاثٍغ

٢بل ؤن ًىلي وظهه  خُض ؤ٢ام بها هه٠ ؾىت،جىوـ مّخجها هدى الجؼاثغ ٚاصع 

لُخسظ مً والًت ؤصعاع ظىىب الجؼاثغ مماطا آمىا إلا٣امه  ،الجؼاثغغب ألا٢صخى، زم الٗىصة بٗضَا هدى ٢بل اإلاٛ

 .لُخٟٙغ بٗض طل٪ لل٨خابت وؤلابضإألازحر في جل٪ الٟترة و 

ت بٗضًض الىهىم ال٣ههُت والغواثُت، جهضعتها  حٗض ججغبت الغواجي لخبِب الؿاًذ ؤلابضاُٖت ٚىُت ومخىٖى

خه ال٣ههُت ، ووؾمها ب"ال٣غاع" لُُٗض َبٗها في الجؼاثغ 0646ألاولى التي نضعث له في ؾىعٍا ؾىت  مجمٖى

خه ال٣ههُت الشاهُت "الهٗىص هدى ألاؾٟل" والتي 0650وفي ؾىت  .0652ؾىت  م نضعث له بالجؼاثغ مجمٖى

ت ال٣ههُت "الهٗىص هدى ألاؾٟل" نضع لل٩ .0653ؤُٖض َبٗها ٦ظل٪ ؾىت  اجب وظىبا بلى ظىب م٘ مجمٖى

خه ال٣ههُت الشاهُت "اإلاىث بالخ٣ؿُِ". لخدب٘ في ٖام 0652ؾىت  ت ٢ههُت ؤزغي 3111م مجمٖى م بمجمٖى

ً لجماصَا" ونضعث ًٖ صاع وكغ ؾىعٍت. ؤما في مجا٫ الغواًت  ٣ٞض بضؤَا ال٩اجب بغواًت:  ٖىىجها "البهُت جتزًّ

و٢ض جغظمذ بلى  ،0664التي نضعة له ٖام ". زم عواًت  "طا٥ الخىحن0652"ػمً الىمغوص"  التي نضعث له ٖام 

. و٢ض اٖخبر ال٩اجب هٟؿه، مضًىا ظضا لىو "طا٥ الخىحن"؛ ٞهى الظي ؾِخإؾـ له 3113الٟغوؿُت في الٗام 

ى الىو هٟؿه الظي ؾُجٗل ججغبخه، جإزظ  لبىاء مكغوٖه ٧له. و٧اهذ عواًت "جل٪ املخبت" ؤبغػ ججؿُضاجه. َو

ماخ٣ت بهمخه الخهىنُت؛ ال باليؿبت بلى ٚحٍر مً ب٣ُت ههىم اإلاتن مؿاعاث ؾخُٗي ٧ل هو مً ههىنه ال

اث واإلا٣اعباث  الجؼاثغي والٗغبي، ول٨ً باليؿبت بلى هٓحٍر مً ههىنه الؿاب٣ت هٟؿها؛ مً خُض اإلاىيٖى

ت زانت ى في مضًىت ؤصعاع عواًت  "جماسخذ.. صم اليؿُان"  وهي الغواًت ، 3113وفي ؾىت . اللٍٛى نضعث له َو

انا لٗمله التي  سُت اإلاك٩لت إلاضن ؤصعاع الخضًشت، و٧اهذ في طل٪ بَع وؾمها باؾم ٢هغ مً ؤَم ال٣هىع الخاٍع

م ٖغبىن مدبخه لخل٪ اإلاضًىت، ووؾما لخل٪  3112الغواجي الابضاعي اإلاىالي الظي ؤَضاٍ بال٩امل إلاضًىت ؤصعاع ٖام 
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و٧اهذ عواًت  وظاء ٖىىان الىو اؾما ٖلى مؿمى، ب٩ل م٩ىهاتها املخخلٟت، .)0املخبت التي ظمٗخه بإَل اإلاضًىت(

مظهبىن، "م  جدضًضا ٦خب الغواجي لخبِب الؿاًذ  عواًتي  3116وبٗض عواًت جل٪ املخبت  وفي ٖام  "جل٪ املخبت".

غان". لخدب٘ بىهىم ببضاُٖت ؤزغي مؿخ٣بما بدى٫ هللا، ٞمٗحن  لىن صمهم في ٦ٟي" و٦ظا عواًت "اإلاىث في َو

ُاٍئ لم ًخى٠٢. ال٩اجب لم ًىًب،  ٖو

 لخبِب العاًذ:لسواًت "جلً املخبت" 

اء لخل٪ املخبت " وهي الٗباعة التي ازتز٫ ٞحها  نّضع الغواجي لخبِب الؿاًذ ههه الغواجي "جل٪ املخبت " بٗباعة "ٞو

 التي جٟجن في ونٟها واهخهى بازتزا٫ مضلى٫  ال٩اجب مجمل ؤقىا٢ه التي وؾمذ مدبخه لخل٪ اإلاضًىت  "اصعاع "

 ً سُت الشمازت (جىاث ٢ىعاعة وجض٧لذ) ؤزحرا  في ٧لماث بؿُُت ومٗبرة مىه "ٝ(جىاث) هي مَى م٩ىهاتها الخاٍع

ٍِ وال٣ُحن. ٞإهذ الغظل الخبِب زل٣ذ  ى
الهمذ والاهخٓاع، و(٢ىعاعة) ٦خاب ؾغ بما زِ، و(جُض٧لذ) بىابت الخَّ

لهضع  لغظل ُٞٗغي لها مً ٧ل عمل: وظها ضخى٧الخٗك٣٪ اليؿاء ٞاٖلم ؤن في اإلاغؤة مشل الىسلت زمازا ًسلبن ا

ٞإصعاع بمائها وؤمجها وؾغابها  زامغ في ٢ىام ممكى١، ولؿاها ًدحي في ال٣لب مىاجا، وظماٖا ًغوي الغوح الخظاطا.

ب ،وؾّغَا خحرة اللبِب "( م بال٣ٍغ ا َو ب، وجهاَع ًّ لُلها وخكت للٍٛغ و٢بل البضاًت  ).٧3إجها لهظٍ الشمار ،ل٨

، و٢بل الٟهل والىنل بحن ظؼثُاث ؾغصًاجه ًٖ اإلاضًىت ٧اهذ الضٖىة مىه ولجمُ٘ ٢غاءٍ ٖلى لؿان ؤبي  والجهاًت

ت ٖلى السخ٠ ألهىا لى ؤيغبىا ٖجها ظملت  خُان الخىخُضي مدظعا بًاَم مً ؤن ٌٗاٞىا ؾمإ َظٍ ألاقُاء الجاٍع

ّٟخ٤ ال٣ٗل شخيء ٦خهٟذ ؤمىع الضهُا و  ًُ ا(لى٣و ٞهمىا وجبلض َبٗىا وال  ماهُتها وؾَغ ا ٖو ا وقَغ ت زحَر  .)2مٗٞغ

وؤَضاٍ إلاضًىت ؤصعاع ألجها اإلاضًىت التي آوجه واخخًيخه بٗض  ٦خب الغواجي لخبِب الؿاًذ ههه "جل٪ املخبت"

ؾىىاث املخىت والًُإ، ٩ٞان ؤن ؤخّبها وؤخبخه، ووَبها ووَبخه، وؾ٨جها وؾ٨ىخه، بل وبلى الضعظت هغي ٞحها 

ى ٌؿإ٫ ًٖ  ٢ ما٢ت غاءجه للمضن التي اخخًيخه،الغظل َو ت َو "مضًىت  .وؤحها ؤ٢غب بلى وظضاهه، ًجُب ب٩ل ٍٖٟى

ىُت. ؤّمىخجي مً زىفي، ومىدخجي ت مإؾاجىا الَى ٞباصلتها ٖك٣ا ٧ان ٖلى  ،ؤن ؤخبها ؤصعاع ٧اهذ ملجئي زما٫ ٖكٍغ

تي هللا ٞحها ظمُما بما ًٚب!"( ًاث ال٣لُلت التي ٢ضمذ الصخغاء اُٖخبرث عواًت جل٪ املخبت مً الغوا ).1صعظت مٗٞغ

ا زانا باإلاى٣ُت، قغح  ّغٞذ بها ؤ٦ثر مً الظًً ٌِٗكىن ٞحها، ٣ٞض ؤخصخى ال٩اجب ٢امىؾا لٍٛى بك٩ل ٖم٤ُ، ٖو

ش ألاضخم جخجؿض بك٩ل  ُٞه الٗضًض مً مؿمُاث ألاقُاء... ولّٗل اإلا٣ىلت التي ج٣ّغ بإن الغواًت هي ٦خاب الخاٍع

ي في عواًت جل٪ املخبت"(
ّ
غة. ٚىُت ظاءث اللٛت في عواًت جل٪ املخبت. )2ظل ٍؼ بالهىع املخخلٟت،  مُٗاءة ٚو

٦خب الغواجي لخبِب الؿاًذ ههه  .)3والىسُل( والدكبحهاث الجمُلت. ٦ما ْهغث هىؾخاظُا الصخغاء والغما٫

                                                           

 للن  السردي بعد صدور الرواايت الثالثة للكاتب )دتاسخت، ذاك احلنُت، وأخَتا تلك احملبة( كرمت أدرار الروائي وأىدتو أعمال ادللتقى الوطٍت الثاين / ٕ
  .ٕٕٔٓدقسمرب  ٕٔؤٔامعة  افإفرققية دأدرار وبُت دار الثقافة ابلوالقة  وذلك قومي الذي عقد ابلتشارك بُت كلية اآلداب واللغات ابجل

 .  ٖٙٓص  ٕٙٔٓحلبيب الساقح رواقة تلك احملبة .فضاءات للنشر والتوزقع األردن. الطبعة األوىل     ٕ
 حلبيب الساقح  .مقدمة رواقة تلك احملبة     ٖ

 ر منشور يف مدونة الناقد مل أليف حاوره الناقد : اخلَت شوار .احلوا    ٖ

http://chouar.blogspot.com/2013/02/blog-post_10.html  ٜٓبتارقخ/ٓٚ/ٕٓٔٚ 
رواقة )) تلك احملبة(( للحبيب الساقح . أعمال مؤدتر الرواقة العربية يف األلفية الثالثة ومشكل  اصورة ادلرأة يف الرواقة اجلزائرقة ادلعاصرة -حفيظة طعام .د  ٗ

 .ٔٙ، ص  ٕٙٔٓ|ٛٓ|ٕٕ-ٕٔالقراءة يف الوطن العريب: اجلزائر العاصمة 
كانون الثاين )قناقر(   ٗٔللروائي حلبيب الساقح. موقع دقوان العرب/ كتب بتارقخ  األربعاء « تلك احملبةرواقة " عيسى حدقيب . قراءة سرقعة يف    ٙ

ٕٓٔ٘.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article40876 
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ى م ا ق٩ل له عاٞضا الغواجي ًٖ ؤصعاع  بٗض ؤن حكب٘ بإزباع َا، وجلظط بمُاٍ ٣ٞاعتها، وجٓلل ببر٦ت  ؤولُائها، َو

ت.  خ٣ُ٣ُا ومعجما خُا م٨ىه ؤزحرا مً وسج زٍُى  جل٪ الخجغبت ؤلابضاُٖت في ؤبٗاصَا املخخلٟت واإلاخىٖى

خُت والاحخماُِت في الشواًت:  ألابّاد الخاٍس

سُت، خُض ال ج٩اص  ل٣ض ظاءث عواًت جل٪ املخبت في مًمىجها اإلاٗغفي ُخبلى بالٗضًض مً ال٣ًاًا وألابٗاص الخاٍع

ذي َب٘ الخُاة الُىمُت لؿ٩ان ؤصعاع في ج٣ ٟؼ م٘ شخىم الغواًت مً زبر بلى زبر بال ٖلى ْهغ خضر جاٍع

سُت والجٛغاُٞت ال٣ضًمت مً جض٧لذ ظىىبا بلى ٢ىعاعة قماال مغوعا بإعى جىاث بحن الًٟاءًً.  امخضاصاتها الخاٍع

لُجاعي مُاٍ ٣ٞاعاث جىاث، ؤو ٌؿغي ل٣ض اٖتٝر ال٩اجب مً البضاًت بإن ٢ضٍع َى الظي ؾا٢ه لهظا ؤلا٢لُم 

ذ جُض٩ًلذ نمذ ش.  ،ؾغ ٢ىعاعة، ؤو ٖىاء ٍع سُت اإلاك٩لت لجٛغاُٞت ؤلا٢لُم ٖلى مغ الخاٍع وهي الشمازُت الخاٍع

ِٗغٝ "بإجها زما  ٌَ ، ومً ٣ٖغ ها٢ت جضزغ ر ٧لها بحن زهب امغؤة جلض الُل٘ولظل٪ ٣ٞض عؤي هٟؿه م٨ٟىال بإن 

ذ حٛؿل  ش ٧ل ب٢لُم مً ألا٢الُم الشمازت.ب). وهي 0الجضب بالغمل"(اإلالر، ومً َُجان ٍع سُت في جاٍع  قاعاث جاٍع

سها ال٣ضًم، ش ٖماعة اإلاضًىت ؤصعاع في جاٍع ٞةهه ال ًجض في عواًاث  وخحن ًداو٫ الغواجي ٖبشا ؤن ٠٣ً ٖىض جاٍع

ت واإلاٗمغة لئل٢لُم، ٞالؼهاحي ، وال ٦خاباث ألاخٟاص ما ًم٨ً ؤن ٠٣ً ٖلُه ٢ُُٗا في ؤولُاث ال٣باثل الىاػخألاظضاص

ً ٢غها، وخاػي  ٣غُّ بإن ظّضٍ ٢ض صزل اإلاضًىت ٞغاعا مً َُٛان الىاػلحن مً البدغ مىظ ٖكٍغ ًُ في ٢هٍغ الّخدخاوي 

ا اإلاؿخىع الظي لى ٦ك٠ ٖىه في 3جمىُُِ( ه مً ؤمَغ ) ما ٧ان لِؿإله الغاوي ًٖ ؤمغ طل٪ زكُت ما ٧ان ًضٍع

ش اإلاضًىت َى ما ٧ان ًهل ؾمٗه، ؤو بهٍغ لُى٨ٗـ مىه ًٚىهه ٦ما ٢ا٫ لهل٪. ل٨ً ما  حهم الغاوي َىا مً جاٍع

 .)2ٖلى ظضاع الُىب  ٣ُٞغؤٍ وانٟا: "ؤصعاع ؤعبٗت ؤبىاب بزىحن بزىحن قغ٢ا هدى ٚغب، وظىىبا هدى قما٫"(

سُت والا٢خهاصًت م٘ مدُ ُها الٗغبي وهي ؤبىاب ؤعبٗت ال ػالذ جغؾم ممامذ اإلاضًىت ؤصعاع في ٖما٢اتها الخاٍع

٤ مؿمُاتها وج٣اَٗاتها  اإلاٗغوٞت بلى آلان  ها لهاخبىا ٖلى الغمل ٞو
ّ
ى ما ظٗل خاػي جمىُُِ ًسُ ٣ي، َو وؤلاٍٞغ

ىض ٧ل باب مً َظٍ ألابىاب ٧ان الغاوي ٠٣ً لُبحن  باب (ع٢ان)، باب (ببرهىؽ)، باب (جُمُمىن)، باب (بكاع). ٖو

: "... و٧ان الخاػي زُها لي ٖلى الغمل مغبٗت مً ي خُض ٣ًى٫ إلاى٣ُت ومدُُها الخاعجلىا وظه الٗما٢ت بحن ا

، وباب ببرهىؽ بٗضما ٢بل ؤناب٘ عظلي، وهي ٦ظل٪ لُىمها َظاـ ٦ما ٢الـ بباب ع٢ان مٗبر ٖىهغ الُحن والخضًض

وفي  ).1، وباب جُمُمىن الظي اهٟخذ لٗىهغ الظَب والًٟت، وباب بكاع للُخم والجزوح"(مضزل ٖىهغ الىداؽ

ب ظضا ازخُاع  سُت َامت طل٪ ؤن اإلاضًىت ٧اهذ وبلى و٢ذ ٢ٍغ ٍ إلاضًىت (جمىُُِ) مؿ٣ُا لغؤؽ الغاوي بقاعة جاٍع

ّخاب والغواة  ب٨شحر مً ألازباع، وؤلٟىا خىلها ال٨خب 
ُ
ت والٗلمُت لئل٢لُم، و٢ض زّهها ال٨ الٗانمت الخجاٍع

ش اإلاضًىتالٗضًضة ٦ما الكإن م٘ اإلااعر  الكُش دمحم الُُب بً ٖبض الغخُم الظ ا في جاٍع  .ي ؤل٠ مسَُى

م مً ألاظىاؽ،  بٗذ ٖما٢ت ؾا٦ىت ؤلا٢لُم بٛحَر سُت التي ٖغظذ ٖلحها الغواًت َو ولٗل مً ؤَم ال٣ًاًا الخاٍع

وما ناخبها مً نغإ َُلت جىاظضَم باإل٢لُم  ختى ٚضث هاػلت الحهىص باإل٢لُم مً  هي ٢ًُت الحهىص باإلاى٣ُت،

ُت التي قٛلذ الغؤي الٗام مدلُا وب٢لُمُا، واقخٛل ٖلحها هسبت مً الٗلماء ؤَم ال٣ًاًا والىىاػ٫ ال٣ٟه

م اإلاُٛلي الظي خل بإعى جىاث ٖلى  ً َُلت ٢غون مً الؼمً  ًخ٣ضمهم في طل٪ ؤلامام دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ واإلا٨ٍٟغ

                                                           

  ٗٔرواقة تلك احملبة .ص ، حلبيب الساقح    ٔ
  مًتات تقرقبا.دتنطيط مدقنة اترخيية قددية قرجع اترخيها إىل ما قبل افإسالم بقرون بعيدة . وىي حاليا اتبعة لوالقة أدرار اليت تبعد عنها بعشر كلو     ٕ
 ٕٓرواقة تلك احملبة.ص  ،حلبيب الساقح     ٖ
 ادلصدر نفسو     ٗ
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اة الخىاجُحن )، ووظض الحهىص ًىمها ٢ض يغبىا بإطهابهم في ٧ل قاعصة وواعصة مً ؤمىع خ0َُـ(553ألاعجر ؾىت

ى ما عؤي ُٞه ؤلامام بؾ٣اَا لهٟت الظمي ٖجهم، ووظىبا  ُت، َو باإلياٞت بلى جمغصَم ٖلى ٦شحر مً ألاخ٩ام الكٖغ

لهضم ما اؾخدضزٍى مً ٦ىاجـ في ؤعى اإلاؿلمحن. ومً َىا بضؤ خىاٍع م٘ بٌٗ ٖلماء ٖهٍغ ٖلى عؤؾهم ٢اضخي 

 ).3جىاث آهظا٥ الكُش ؤبى ٖبض هللا الٗهمىوي(

َظٍ ال٣ًُت ومً خىلها ؤزحرث ٢ًاًا ٣ٞهُت ٖضة اؾخم٘ ٞحها اإلاُٛلي وخاوع ٖضص ٦بحر مً ٖلماء  وخى٫ 

) ىه ؤزحرا مً اجساط مى٢ــٟه ألازُـغ وال٣اضخي بمداعبت الحهىص وبظمائهم مً ؤلا٢لُم.2ٖهٍغ
ّ
وفي  )، الصخيء الظي م٨

ا: "ؤن  دمحم الخلمؿاوي ٧ان في آزغ زُبت له طل٪ ٧له ًى٣ل لىا اإلاال٠ جخمت خضًض باخُضة للبخى٫ خحن ؤزبَر

َبَرَا بُضًه صٖا 
َ
ظمٗذ ألاقغاٝ وألاخغاع، والخغزاهُحن والٗبُض بٗض ؤن ظا٫ البماص وعؤي بُٗىه الخ٣ُ٣ت وز

م وهاْغوٍ مؿإلت الظمُحن، الىظهاء، ٣حهها بط  وال٣ٟهاء ٞىاَْغ خضا٫ مجهم ٖلى لؿان ٢اضخي البماص ٞو ٩ٞان الٖا

ً ُٞىا، ٢ا٫: "الظمُىن ًإجىن ما ََ واٖلم ًا قُش  ولخ٨مت مً اإلاىلى ختى هخظ٦غ وهخىب. ًإجىهه بالٟٗل والضلُل ِلَى

ت .ٖلُىا لهم خ٤  كغة ومهالر، ٞهم ؤَل نىاٖت وِخٞغ ِٖ مت 
ّ
ؤنلر هللا قإه٪ وؾّضص عؤً٪ ؤّن لىا م٘ ؤَل الظ

هم َُ هم وم٣ابُغَم وؤظضاُصَم و٢هىُعَم ومُا ُٗ ُّ لحهم م٣اؾمت الغػ١  ؤلاظاعة . ولهم في َظٍ البماص ِب .٦خب ٖلُىا ٖو

بي ،ٞإمغ ُٞه هٓغ وال ًجىػ  ٩ل والؿَّ ها لىٗمل ٞحهم ال٣خل والىَّ ّىِ
َ
ٓهغ هللا ؤمغا آزغ. ٞإما ؤن ه٣ىَم مً ج ًُ ٞحها ختى 

مهلهم خُىا ًغظٗىن ُٞه  ؤلاظمإ،
ُ
س٠ٟ مً الًغع، زم ه ًُ وبهما ًدهل بظمإ ؤَل ِملخىا ٖلى ؤن وٛحر البماَء بما 

 بلى ْل 
َ
ذ ٖلحهم اللٗىت  "ؤخ٩امىا ، ٞةن ؤَبىا وؤ ىا َخ٣َّ

ُّ
سمَض في نضٍع جل٪ الىاع َيل ُُ ٨ً ل ًَ ل٨ً دمحم الخلمؿاوي لم 

مت خُٟضا ًٖ ظض ًٖ ؤب "(
ّ
 .)1اإلاخإججت ٦ماُم ٣ُٞه ٖاقغ ؤَل الظ

سُت التي ظاء ال٩اجب ٖلحها في مًمىن عواًخه ما ٧ان ًُب٘ خُاة ؾا٦ىت ؤص عاع في ومً يمً الؿُا٢اث الخاٍع

، ووَغان، وبجاًت وؾُٗضة ، ومٗؿ٨غ، ٖما٢اتهم الا٢خهاصًت م٘ مدُُهم ؤلا٢لُمي قماال خُض مضن البٌُ،

اؽ، وال٣حروان وسجلماؾت، ،والجؼاثغ الٗانمت، وجلمؿان ونىال بلى ٚضامـ ا. ٞو حَر ومً  وم٨ىاؽ ٚو

ا  الجىىب هجض خىايغ ؤ٢اصػ بالىُجغ، وجمب٨خىا وؤعوان بمالي، وقى٣ُِ ووالجت بمىعٍخاهُا، و٧اهىا و٧اقىا بيُجحًر

سُا بخجاعة  ٣ُا. وهي الٗما٢اث الا٢خهاصًت التي انُلر ٖلحها جاٍع ونىال بلى ٚاها وب٣ُت مضن ٚغب ووؾِ بٍٞغ

حن. وهي ؤلاقاعة التي هّبه بلحها الغواجي في مٗغى  اإلا٣اًًت ،خُض ٧اهذ ج٣اًٌ ٞحها الؿلٗت بإزتها بحن الُٞغ

ت التي ٧اهذ ج٣ُ٘ ُٞافي الصخغاء مخسمت بكتى ؤهىإ الؿل٘ والبًاج٘ اإلاخباصلت  خضًشه ًٖ جل٪ ال٣ىاٞل الخجاٍع

ظا حؿلُمي بحن ًضً٪ ؤ٢بل الغمل الظي جُئحن. ؤ٢ُ٘ ب٪ بماص الهمذ والؼمً اإلايسخي، وؤزىى  خُض ٣ًى٫: "...َو

ثدت بحن جىاث وبحن بماص ب٪ الىصًان، لم جؼ٫ حٗىي بحن ٞجاظها نُداث الخائهحن مً جل٪ ال٣ىاٞل الٛاصًت الغا

ذ في ؤؾىا٢ها والغػ  الؿُاصًً ججلب الٗبُض وعَل الىٗام والظَب مسخى٢ا وؾباث٪، والٗاط، ، و٢ض ؤٞٚغ

ها مً الجىر وال٣ًُ والباعوص،
َ
ت الغومُت، والؿ٨غ، خماثل  ).2والىع١، والغنام"( وألاؾلخت الىاٍع

                                                           

 .خزانة كوسام. أدرار.ٜٔبن عبد الكرمي . سلطوط درة األقالم يف أخبار ادلغرب بعد افإسالم .صدمحم   . ٔ

 ىـ.ٚٚٛىـ. وتوىل هبا القضاء سنة  ٕٙٛنزل العصموين دأرض توات قادما من تلمسان سنة  . ٕ

وما بعدىا. دار الكتب العلمية بَتوت لبنان  ٔ٘ٔف ادليم. ص قنظر: أزتد بن اباب التنبكيت .نيل االبتهاج بتطرقز الدقباج للشيخ  . اجلزء الثاين، حر   .ٖ
 م. ٜٔٛٔىـ.ٔٓٗٔوما بعدىا، دار الغرب افإسالمي. بَتوت ٕٗٔ. صٕوأزتد بن حيي الونشرقسي . ادلعيار ادلعرب ج

 . ٖٛحلبيب الساقح   رواقة تلك احملبة .ص    .ٗ
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ٗا للمىيٕى : "٧ان ؤظضاصي ؤَ ىانل ال٣ى٫ جٟهُما وجَٟغ وؾضهت ؾى١ جىاث التي لم  وؾاصة ٢ىاٞل، ل ججاعة،ٍو

م ًٖ ؤبُه ًظ٦غ له  ٨ًً بٗضَا ؾى١ قماال وال ظىىبا. ؤبضٖىا لها جغاجِب عجُبت في البُ٘ واإلا٣اًًت. خضزجي آزَغ

ذ، ذ، ٖهض الٍغ غة، والىٓام. ٞمً ججاع الٍؼ ، والؿ٨غ والكاي، والهابىن، والؿمً، والٞى  بلى ججاع الهٝى

اَحن بلى الخُاَحن، اإلامابـ،وججاع  ،وال٣ًُ ّٟ ٤ ٌٗٝغ بها. وال٣ ٞمً ؾاخت الخًغ والٟىا٦ه بلى  ٧ل في ٍَغ

اؾت"(
ّ
 .)0ؾاخت الخمىع وؾاخت اإلالر بلى ؾاخت الّؼعابي وؾاخت ألاوٗام بلى ؾاخت الٗبُض والىس

ان، ،وؤَلُل وؤٚىؾغو، ٞدضًض ال٩اجب ًٖ مهُلخاث الؼمام، ؼة، والخ٩ىبت، وا ،والؿم٤ وقبكا١، وؤخَغ لخٍى

ه بال مً ؾبر ؤٚىاع َظا الخحز الجٛغافي ا َى خضًض زام ومخسهو ال ٌٗٞغ حَر ولٗل في اٖخماص ال٩اجب . ٚو

.. وفي اؾخٗما٫ ج٣ىُت .ومىخٗكا،  الىو َى ما ظٗله خُا ج٣ىُت الؿغص، ٧ل جل٪ املخُاث مً الغواًت ٖلى ٖبر

سُت الضًيُت، وؤقاع بلى  ال٩اجب بها ؾاخغة ومشحرة، ٖغط بلٛت الاؾترظإ ؤو الاؾخظ٧اع ٖلى الخغوب الخاٍع

مغن  الٟماف با٥" في عبِ مغاخل مهمت مً خُاة الغواًت، بك٩لٖجها. ٦ما اؾخٗمل " الاهخ٣امُت التي جىلضث

غ  .وظمُل، وبٗباعاث ص٣ُ٢ت ومضعوؾت ت مً ألَا ججٗل ال٣اعت ًىا٦ب مغاخل الؿغص املخخلٟت صازل مجمٖى

ش مضًىت ؤصعاع ٖامت  وؾا٦ىتها زانت. الؼما٦ىُت  اإلاٟخىخت ٖلى خُاة  ، وجاٍع
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