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ء.ء:::."؟؟فيم

لهاالتارينييش!ثدلمداميةأحداثأعشروالثانيعشرالحاديالقرنينفيوالإسلاميةالعربيةالبلادشهدت

الشامبلأدمنالصليبيينبخروجالحروبتلكتنتهولم.المغوليالتتريوالغزوالصليبيةالحروببينجمعتمثيلأ

تماماتوقفتحتى،الزمانمن-آخرينقرنينطيلةصبقطعنحوعلىاسيهرتوإنما،عنهاالمغوليالمدانحسارأو

المتحمسيناخرالثانيبيوسالباباوبوفاة؟الفاتحعدالسلطانيدعلىبيزنطةعا!ةالقسطنطينيةبسقوط

لزالطوما،الحروبتلكبدايةعلىقرونتسعةمضتقدوها.1464العامفيالغربفيالصليبيةللحروب

جميععلىالعميقةبصاتهاالحروبتلكتركتحيث..وآثارهانتائجهامنتعانيلهاصرحأ؟نتالتيالبلاد

كبيرفضلالحروبلتلك؟نولقد.ببعضبعضهماتربطهماالتيالعلاقاتوعلىوالغربالشرقفيالحياةأو-،

العرل!المشرقعننقلبأن،المعاصرةحضارتهإلىأوصلهالذيالطريقبدايةف!نت،خاصبشكلالغربعلى

والتحصين.الحربفنفيهابماوالفنونالعلومفيإبدأعاتهاخر

الذيالكبيرالتطوروعلى،جهةمنوعنفهاضراوتهاعلىدليللخيرالحروبتلكخلفتهاالتيالقلاعإن"

تلكموقعيتأملمنلكلبدولا.عامةالحربوفنخاصةوالبناءالتحصينفنفيالمتحاربةلقوات!بلغته

دارتالتييةالضارالحربيةللوقائعصورةذهنهفييرسمأنمن،ألحصينةوأسوأرها،الشامخوبنيانها،القلأع

تلكتكنولم...شاغلوهاعليهايعولها؟نالتيالعسكريةالأهـيةمدىالنحوهذاعلىمدركوهو،حولها

-

العسكريةوالتحصيناتالحصونمنسلسلةتشكل؟نتوإنما،مطلقاوحدهاقائمةمفردةمنشآتالقلأع

استغلهاولقد..إبانهاشيدماومنهاالحروبلتلكسابقعهدمنقائما؟نماومنها.بينهاف!المترابطةالمت!ملة

القوأتمارستهالذيالمتطورالحربفنأنإلاالبلادهذهفيوجود!علىمنهممحافظة؟ملأاستغلألأالفرنجة

لإنهاءالتاريخيةالحكيةهيأتهاالتيالظروفجانبإلىقادتهابهاتحلىالتيالحكيهةوالقيادة،الإسلاميةالعربية

وإل!الثامبلأدفياللاتينيةدولهمإقامةفيالفرنجةمخططاتإفشالطإل!أدى،البلادهذهفيالأجنيالوجود

ذلك.علىأبدياشاهدأوراء!خلفوهاالتيالقلأعلتبقى،نهائيأمنهاطرد!

منعليهااختيارهوقعالتيالقلاععنعامةفكرةإعطاء،الجنسيةألمانيوهو،الكتابهذامؤلفيحاولط

ثلأثة:أقساماكتابهمنوجعل.الكتابنهايةفيذكرهاوردعديدةمصادر

وقائعه،أ!إبرازمع،شديديايجازالصليبيةألحروبتاريخالمؤلففيهويتناولط،المدخل:أولهاتصن

.واليونانالصغرىواسياالشامبلأدفيتأسستالتيالصليبيةوالدولط

من،هذايومناحتىآثارهاموجودةتزالطماالتيالقلاعأ!وصف،(القلأع):الثانيالقسموتصن
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الوجوعهنايحاوللاوهو)،الصليبيةالحروببدايةمناعتبارأوتاريخهاوأهيتهاوتخطيطهاموقعهاحيث؟ض

.(ضيدتأنمنذالأولالقلعةبناءتاريخإلى

شرحمع،(لوحة016)والقلاعالمحصنةالمدنلأ!المصورةاللوحاتمنجموعةفيتضبهن:الثالثالقسمأما

اللوحة.ياتلمحتو

تبينعامةوخريطة،فيهاحمهاوردالذيوالم!ن،الرئيسيةالقلاعبأسماءلائحةأيضاالكتابتضن؟

والمراجع،قلعةكلوصففيإليهاأستندالتيبالمراجعونبتا،الصليبيةالحروبإبانالختلفةوالقلاعالمدنمواقع

العامة.

لأسلوبه،الكتابهذاعلىخيارناوقعفقد،الدزاساتمنالنوعهذاإلىتفتقرالعربيةالمكتبة؟نتولما

الحالبطبيعةوهو..الصليبيةالحروبأيام؟نتالتيالقلاعمنبهبأسلاعدداوثهوله،الدراسةفيالعالي

يتناولولكنه(خاصةوسوريةعامةالثمامبلأدفي-قائمةتزاللاأو-قائمة؟نتالتيالقلاعجميعيشمللا

شاملكتابلوضعنواةاستخدموربما،الطرفينقبلمنالصليبيةالحروبفياستخدم!التيالوئيسيةالقلأع

.الشامبلأدفيالقلأععن

الاستعانةوتمت،العربيةاللغةإلىالنصونقل،الترجمةفيالمطلقةوالأمانةالتامةالموضوعيةراعيناولقد

،للقلأعالصحيحةالتسمياتلمعرفةالعربيةاللغةإلىالمنقولةأوالعربيةالمصادرمنبالعديدذلكخلألما

نظرا،لذلكمنهلخيرالفداءلأبيالبلدانتقويمكتابفيووجدنا...علأقةبهالهم؟نجتمنوأسماء،ومواقعها

نأكذلكالمفيدمنووجدنا..وقائعهابعضوش!ثدالصليبيةالحروبمنالأخيرةالمرحلةعايشصلاحبهفين

والمدنالقلاعلبعضوصفاننقلوأن،شرحهافينفيضأو،الأضليالنصتضنهاالتيالبواحيبعضإلىننوة

!الكتابحواشيفيذلكإلطوأشرنا،ذلكالضرورةتطلبتجيث،أخرىمصادرمنالكتابتناوالاالتي
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الرويخ!

القرونلأوربابالنسبة،وكوضاسحراالتاريخحقبأكثرمنحقبةابتدأت،عشراطاديالقرنأفولمع

إوطاض!3مغادرةإلىمدفوعين،ونبلأءوخكلامةوأمرإءقرويينمن،أنفس!3الناسآلافوجدحين،الوسطى

أربعةطيلةالصليبيةالحروبفيالمشاركةأجلمن،المغامرةوحبوالطمعالساذجةالتقوىمنغرلمجابمزيج

وراح.الزرديةدروعهمفوقالصليبعلأمةيحملونالبأسذويمنالفرسانوراح.يقاربهاأوماقرون

أخرىمناطقنحوطريقهاتتالسالناهضة-أورباومضت،المسالينمقاتليوجهفيسيوفهميش!درونالقساوسة

عنها.غريبةتربةاغتصابإلى،مرةلأول،وتتطلع،حدودهاخارجتقع

يكنلمالصليبيةراتحتالشرقنحوسارمنأنعلىالدليلالقدسإلىالأولىالصليبية)لمحلةأقامتلقد

منالإقطاعاتوأصحابالأمراءلأن،الإكليروسورجاكالوعاظلهرحمهالذياالدفذلكعلىتفكيرهيقصر

الأنانيةأطماعهموتحقيقنهمهملإشباع،بالنفسالتضحيةعلىوعزم!الدينيةتقوا!رنم،مهشين؟نواالنبلاء

أقوىمنالإثراءفيوالرغبةوالظهورالعظمةحبو؟ن.الهدفذلكعنبعيدأماديةم!سبعلىوالحصول

ازدادتكالاوحدةقوةوتزدادباضطرادتبرزالأمورهذهوراحت.يةالبدامنذذلكإلىدفعتهملتيالحوافز

فيها،حظهتجربةحريةمنهمامرئكلفيهايملكأراضوهي،عليهايستولونالتيالمشاعالأرضرقعة

الأوربية.الغربيةالسلطاتعنبهااستقلالهويزداد

في-هاماعاملأ،والأراضيالممتل!توحيازة،السلطةلطلببالأنانيةوالمشبعالأعىالتهافتهذاو؟ن

،المغامرةوروحالحربيةوالحنكةالدينييمانبالإالمشوبتانوالجرأةالشجاعةبنتهماكلتدميرفي-المطافخاتمة

الزمن.منقرونطوالالشاقةوالجهودالتضحياتبنتهماوكل

ألمحافظةفيمنهمورغبة،بلاد!عنبعيدةغريبةأرأضفيبوجود!،أطاجةضغطتحتالغزاةإضطروقد

المسورةوالمدنالقلأعشغلإلى،ديار!منالخرجونالأصليونأصحابهيستردهأنخشية،امتلكوهماعلى

؟نتوإنما،فحسبومواشيهمتحميهمأنوالمدنالقلأعهذهمثلشأنمنيكنولم.منهاالجديدوإشادةالقائمة

منسلسلةهنالك؟نتوإنما،عشوائيايتمذلكيكنولم.المسكرةرقابتهمتحتأخصام!وضعمنتمكنهم

ن؟والذي،الفرنجةعليهيسيطر؟نالذفيالضيقالشريططولعلىبعضابعضهاتحرس،والقلأعالحصون

فيعرضهيزيدولا،الفراتضهرضفافوحتىالأحمرالبحرسواحلمناعتبارا،ميلخسمائةمسافةعلىيمتد

علىالأرجاءشتىفي،الصليبشارةتحتقاتلواالذينالفرسانقلاعوانتشرت.ميلاستينعنلهاتساعأقمى

ذراوفوق،الشرقيلحوضهالمتاخةالداخليةالأراضيوفي،المتوسطالأبيضللبحرالشرقيةالسواحلامتداد
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المدخل

بدروعهمالفرسانوظل.اليونانجبالأعاليوفي،الأثينيالأكروبولوعند،الصخريةقبرصمرتفعات

بضعةالعثهانيينوالأتراكالسلأجقةضد،الصغرىاسيةسواحلوعلى،إيجةبحرفيالحراسةيتناوبونالثقيلة

معاقلمنالكثيرويمثل.المشرقباتجاهالغرببهاقامواهنةاندفاعةآخرتلأشتأنبعد،الزمانمنعقود

فنأنتجهماأجملمنويعد.الغربفيالتحصيناتتطورفنامعامنهامأمعالاهناكالفرسانيةالرهبانيات

الوسطى،العصؤرفيالأوربيةألعمارة

الزمانحيثمن-واسعنطاقعلىالمنتشرةالمنشآتلأصلدقيقةمعرفةإلىالوصوذتوخيناماوإذا

بيئتها،وخارجغيرهادونمنهاواحدةبدراسةنكتفيأنلنامجوزفلأوانحطاطهاضعفهاوأسباب-والم!ن

.محددمعينلغرضبل،الخالصلوجههاتشداالقلاعتلكلأن.عليهاالختلفةالخفيةالتأثيراتتحليلودون

السقوطإلىلتؤول،منهاالمقصودالغرضيستنفذعندماتتركأوتهجر؟نتأنهاعلىمنهاالعديدتاريخويدل

الاستراتيجي،ووضعها،السياسيارتباطهاحيثمنإلا-كبناء-القلعةف!يمكنولا.بالبلىوالتداعي

شكلهاتحددالتيألكثيرةالختلفةالمقوماتعلىالتعرفيمكنولا.ببنائهاأحاطتالتيالتاريخيةوالظروف

والتقاليدوالخصائص-التاريخيةالع!قات!ن.الظروفتلكبمعرفةإ!بعضابعضهابينوالكييز،إ!جمالي

الصلئبيونعليهااستولىالتيالأراضيمصيرتقريرفي-حاسايكناإن-جدابارزتأثيرالا؟ن-بالتاليالمحلية

ذلك.(فيهاالمتشعبةالقوميةالفروقرنممتجانسةمنطقةبالأساسهيوالتي)الغربيةأوربافيالا؟نأكثرمما

آثارها.آخرشعبهاحفظعظيهةلحضاراتموطناتشكل؟نتالأراضيتلكلأن

والمستوطنات،العموموجهعلى،والاستراتيجيةالجغرافيةالراهنالسياسيالموقفمتطلبات؟نتيخ

،الخصوصوجهعلىالسفنلرسوالصالحةوالأماكنالجبليةوالمضائقوالخاضاتوالطرق،السابقةوالتحصينات

ونحططها،المشادةللأبنيةالعاموالهيكلالبناء--،أسلوبأنإلآ،القلاعتلكمنقلعةكلموقعتفرضالتيهي

ن؟وإنما،وحدهاوالاستراتيجيةالجغرافيةبالشروط-حاليةأعلى-مقيدايكناالمواقعتلكفيالأرضي

وأالرومانيةالتأثيراتت!ارظلفي،العصورمرعلىالراسخةالمحليةالمعماريةبالتقاليد-نفسها.بالدرجةيتأثر-

وفن،مموماالتحصينبفنالمحدودةمعرفتنابسبب-قادرينغيرزلناوما،الأرمنيةأوالعربيةأوالبيزنطية

التيوالخبراتبالتقاليدهذاالمولدالبناءتأثرفندرجةمنالتثبتعلى-خصوصاالوسطىالقرونفيالتحصين

تأتيأنهارنم،المجالهذافيبارزادوراالمستوردةللتقاليدأنفيهريبلاومما،مواطنهممنالجددالغزاةبهاجاء

عدداأنذلك،جداواالامالكبيردورهاالا؟نالتي،المحليةالتقاليدبعد-الأقلعلىمبدئياءالثانيةالمرتبةفي

شيدتالتيالقلأعمعظموأن،الأصليحالهعلىيستخدمظل،ذلكقبلقائمة؟نتالتيالقلاعمنكبيرا

.البقاعتلكتتوفرفيمواذفيهااستخدموا،محليونوفعلةوحخارةبناؤونشيدهاحديثا

،البثاءوصنعةالتحصينوأسلوبالقلأعوتصيمالعمارةتطورعلىالمحليالتأثيرهيهنةتضاءلتالزمنوبرور

الحصاروحرب،العسكريةالهلأتمنعديدةسنواتطوالالفرنجةفرساناكتسبهاالتيالواسعةللخبرةنظرا

التيالكثيرةالمبانيفي-الواقعفي-بوضوحذلكويظهر،هناأقاموهاالتيوالإماراتلالمالكالمجاورةالمناطقفي
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011المقدسةالآراضيإلىالمليبيةالمحلة

مثيرة،مفردةمولدةتطوراتطغيانفيهايبدووالتي،عشرواثنالثعشرالثانيالقرنينإلىتاريخهايعود

الغربية.أوربامنوصفاتهاعناصرهااستوردت،المحليالتقليدعلىللأظم

ومتنوعة،كثيرةمقوماتمنمؤلفةمبانهيالتاليحديثنامحورستكونالتيالمبانيفإنسبقماعلىبناء

شاملمسحإجراءمن،هنامحددةاستنتاجاتأيةإلىالتوصلأجلمنبدولا،نحتلفةبنسبخليطاتنتكل

،قربعنالخاصةومواصفاتها،فيهاالعديدةالبلدانومعرفة،وتاريخها،المعنيةالحضاريةالمناطقلختلف

فيإليهالتوصل-وحده-المرءيستطيعماوكل.الأ!هووهذأ-فيهاقائممعماريأثركلموقعفيوالتجول

المجالهذاعنحالياالمتوفرةالمعرفةحدودفيهبسطةعامةلمحةعنيزيدلا،المحدودةبمصادره،هذهأيامنا

الاختصاصيى.

إليهاآلتالتيالحالةإلىبالاستنادأكبربتفصيلالتاليةالدرالةتتناولهاالتيالقلأععلىالاختيارؤقعولقد6*

القلأعدراسةيمكنلاأنهعلىالتأكيدمع،أحياناالراهنةالظروفوإلى،الأولىبالدرجةالحاضرالوقتفي

المعاصرةالتحصيناتومع،بينهافمابالارتباطوإنما،ومعزولةميفردةالصليبيةالحروبفيشأنهاالا؟نالتي

الأرمنية.والقلأعالربيةالمعاقلبالذكروأخص،ألمجاورةالبلدأنفيالا

ص

يقدملاأنه؟،بكثرةمتوفرةوهي،سابقةبيزنطيةمعماريةمراجعأيةألحاليةالدرالةمجاليتناولولا

منذلكأنرنم،أوربافيالتحصينعلىالصليبيةالحروبفيالتحصينفنتأثيرعنيعةسألماعاتسوى

.الحروبتلكبهاجاءتالتيالإيجابيةالنتائج

:'.V_6915المقدسةالأراضيإلىالصليبيةالمحلة

إخواضهمتحريرإلى5901عامالكنسيكليرمونجمعفيالغربيالعا!مسيحيالثانيأوربانالبابادعا"

اطاسلترعةوإذعاضهم،الدعوةالذهمنهمألالافخضوعمنزمنقبلذلكحدثولقد.الشرقفيالمسيحيين

إلىانتهتاصلييحماييدفقأولفيصغيرتينحملتينتجييشوبعد،ذلكعقبسادتالتيالمتعصبالديني

بويوندوغودفروا)غودفريالدوقبقيادةالأولالصلييالجي!شمنعناصرالتقتحيث"دامذريعإخفاق

Duke Godfrey de Bouillon،فيرماندوادوهوغوالكونتCount Hugh of Vermandoisودريمونوالكونت

Countتولوز Raymond of Toulouse،ترانتومبو!وندوالكونتCount Bohemond of Tarantumتحت

عبرتالعامذلكربيعوبحلول.7901-6901العامشتاءفيألبيزنطيةالإمبرأطوريةعا!ةالقسطنطينيةأسوأر

صح

theالدردنيلالفرنجةقوإت Hellespontقاصدةمسيرتهافيانطلقتثم،البيزنطيالجيشمنوحداتترافقها

اصطدموهنا.قصيرحصاربعدعليهاواستولت،مضتسنوا.تمنذالتر؟نيحتلها؟نالتي،Nicaeaنيقية

البيزنطيةبالتحصينات-القممطنطينيةأسوارعندوتعسكر!البلقاناجتياز!أثناءشأضهم؟ن؟-الفرنجة

التإليالمتواضلتقدمهمأثناءأخرىبعدمرةذلكوتكرر،آنئذأوربافييماثلهامايوجديكنالتيآ،الضخمة

اجتازأنبعدCiliciaقليقيةبوأباتالفرنجةجيشبلغحتى،القديمالبيزنطيالحربييقالطرطولعلى
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المقدسةالأرأضيإلىالصليبيهألمحلة؟ا!

)1وفيلوميلومPolybotosبؤليبتوس!Ddrylaeumيليومورد Philomelium)احه+ألما*(3)وقونية.

Baldwinبولونياكونتبلدوينهجرالنقطةهذهعند of BoulogneالنورمنديوتانكردTancred the

Normanقليقيةسهلووصلا،طوروسممرأتفعبرأ،مستقلاطريقامنهماكلوسلك،الضليبيينجيش

تر؟نيةحامياتعنهاتدأفع؟نتوالتي،طريقهماتعترضالتيالمدنإخضاعفيوشرعا،ألفسيح(كيليكية)

تنازعاعندماالفرنجيينالقائدينبينالخلافدبماوسعان.ذلكفيالأرمنيساند!اضعيفةوسلجوقية

باتجاهالسرعةجناحعلىالتحركإلىوأضطربعيدأبلدويندفعأنو؟ن،عليهااستولياألتيالمدنملكية

و!رطوروسجبال!بينماالمحصورةالمنطقةمنمتفرقةأرجاءفييقيهون؟نوأالذينالأرمنوساعده،المثرق

تلكفيإقطاعيةدولةلنفسهأقامماوسعانالرهافيحميهةعلأقاتمعهمفأقام،مضتعقودلبضعةالفرأت

باسمتعرفأصبحت،الفرأت!رإلىيةالمؤدالعلياالمنافذعلىتسيطر؟نتوالتي،لهاالمتاخةوالأرأضيينةالمد

County(يسةأد)الرها)3!كونتية of Edessa.

3!ح"ح)4(،ح(تركيا)يةقيصرمجانباواسعةالتفافحركةفييتقدمألرئيسيالجيش؟نالأثناب!هذهفي

)5(
حجرالحصينةالمدينةهذهوقفتوقد.جيدأوألمحصنةالكبيرةانطاكيةمدينةباتجاه،Germaniceaومرعش

،يمفدملجيشبالنسبة،المؤخرةفيتركهاأوبمحاذا!االمروربالإم!نيكنوا.تقدمهالجيشمتابعةدونعثرة

تأسيسعلىجلأءوبكلالبدأيةمنذممبهما؟نبو!ندوأنخاصة،للخطرأللأحقةمسيرتهيعرضأندون

)?(

)3(

)4(

:فقال382صالبلدانتقويمفيالفداءأبووذكرهاسابقاأقثارت!يهىو؟نتحالياضهرآقأوأقش!ير

وبهاالمدنأنزهمنوهي:قالطدرجةبربعمنهاأعرضوقونيةونصفبدرجةقونيةمنأطولوأقار:!عيدابنقالط

هي:قالطرآهامنوأخبر،الأطوالكتابعننقلناهماإلا!عيدأبنكتابغيرفيذكرألهاأجدوأمفضلةوفواكهكثيرةباتين

.بغربشمالاأيامثلأثةمسيرةقونيةعن

فقالط:382صالبلدأنتقويمفيكذلكالفدأءأبوذكرها

بساتينولها،غربيهامنقونيةإلىويدخلضهرمنهيهـنزلجنوبيهالا،فيجبلولها،مشهورةمدينةوهي:!عيدأبنقالط

خهرهاإن:أيضأسعيدأبنوقال.السلطنةدأروبها،الحكيمأفلاطونقربةوبقلعتها،فراسخثلأنةمنبقربالجبلجهةمن

،كثيرةبهاوالفوأكه،الكالجهةمنعنهاوتبعد،جانبكلمنبهادأئرةوالجبالطومروجمجيرةعنهتصيرثمباتينهايسقي

الدين.بقمرالمعروفالمثثشوهناك

:277صالبلدأنتقويمفيالفدأءأبوذكرها

فيقال.خرابأليوموهي،للنمارىديرثلأثمئةمنأكثروفيها،عظيهةكنيةوبها،كبيرةمدينةالرهاو؟نت

.الفرأتمنالكاليالشرقيالجانبمنالرومقلعةمنبالقربوهي،عجيبةآثارفيها،ظيهةروميةمدينةوالرها:العزيزي

د)روبها،حصينة!قلعةودأخلها،إليهاتدخلوعيونوفوأكهوباتينأشجارذأتكبيرةبلدةوهيوقيصريةوقيصاريةقيسارية

شرتيهاوفي،قونيةإلىمنهاويتنقل،البلادسلطانيحلهاجميلةمدينةوهيقيصإلىمنوبةوهي:!عيدأبنقالط.للسلطنة

.(382صالبلدأنتقويم-الفدأءأبو:انظر)مرأحلأربعةوأقصرأقيساريةوبين،سيوإسمدينة

وزروعمياهفيهما،عامرتانصغيرتانمدينتانهاومرعثىواطدث:حوقلأبنقال.الشاممنبلدةومرعثى:اللبابفيقال

علىالعلوينحاضةوبينأيفاوبينها،ميلأوسبمونثمانيةأنطاكيةوبينوبينها:الريحانأبوقالط.ثفرانوها،كثيرةوأشجأر

.(السابقالمصدر)ميلأعمنرأثناجيحانخهر
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13المقدأمةالأرأضيإلىالصليبيةالهلة

قوةحشدالأمرتطلبوهكذا.البيزنطيالإمبراطورأماملقسمهاضطرالذيالولاءيمينرنم،لهشخصيةإمارة

أنطاكيةبرلمحاصرة!طهالجيش

سقطتصغيرةحصارحصونثلأثةإقامةوبعد،الحصارمنسبعةأشهروبعدالعامربيعوفي

ألحقحتىعليهاالاستيلاءالجيشيستطعاالتيالقلعةباستثناء،خيانةنتيجةوذلك،الممليبيينيدفيالمدينة

لنجدتها.هرعتالتيالتركيةبالقوىحا!ةهزيمة

فيالتاليةوتحر؟تهمقيليقي!عبرمسيرتهمخلألشأض؟ن؟،الفرنجةفرسانجابهأنطاكيةإلىالطريقفي

ن؟والتيالأوقاتمنوقتفيلبيزنطةتابعة؟نتالتيالحصينةوالمدنالقلأعمنالعديد،وفلسطينسورية

الفتوحاتمنذصادتالتيالاقتصاديةوالظروفالسياسيةالعلأقاتتبدلأدىولقد.انئذالمسالونيحتلها

؟نتالتيالمناطقالذهالس!نيةالكثافةفيجذريةتبدلاتحدوثإلى،السابعالقرنأواسطفي،العربية

مناطقإلىالأياممنيومفي.مزدهرة؟نتالتيالمستوطناتمنالكثيروتحول.قبلمنلبيزنطةخاضعة

l-مثل!!البازة2تحصينا!اعلىمحافظتهارنمقريةحجمإلىكثيرةمدنتقلصتبينها،مهجورة Baraاa'،وأفامية

معظمهافيتعرو؟نتالأصليةدفاعاتهاعلىوحافظتمعمورةظلتالتيالكبرىالمدنأنإ"لا.(سابقاأبامية)

تزينها،ساترةأسوارمنغالباتتألفالدفاعاتتلكو؟نت.العموموجهعلىالبيزنطيةالسيطرة!دإلى

تمل!ن؟نتا،مدينتانأو،واحدةمدينةوثمة.خفيفةخارجيةتحصيناتأوخنادقوتعززها،عديدةأبراج

أنطاكيةمثل)البيزنطيةالعربيةالحروبأثناءفيهاشيدتأو،(حلبمثل)القديمةالعهودمنمحصنةقلعة

.(79ةعامفي

بعدالعربأصحابهابرعايةتحظى-قديدةحالاتباستثناء-المدنليممعظمالأالتحصيناتتكنالأ

وفلسطينسوريةفيالساحليةالمدنمنمحدودعددفيإلا.جديدةدفاعاتتنشأوا،الإسلاميةالفتوحات

خطر؟نحيث،العربيةالبيزنطمةللحدودالمتاخةالثغورمناطقفيأو،(وقيساريةعسقلانع!مثل)

وغير!المسالينمنالمحليونموالح!البيزنطيونبدأ،العاشرالقرنبدايةمنواعتبارأ.باسبهرأرجاثمأاالجوم

صعبأ.الكثيرةأسوارهاعنالدفاعأصبحأنبعد،القديمةالمستوطناتجوارفيالجديدةالقلأعمنعددتشييد

ء،التسلقصعبةوعرةمرتفعاتفوق،المنعزلبموقعهاالسابقةالبيزنطيةالقلأععنالحصينةالمعاقلتلكوتكيز

مقربينتجمعالمعاقلهذهو؟نت.الأرضتضاريسمعلتيهاشىتناظربلأبهاتحيطالتيأسوارهاوبمخطط!

مثل)،الوسطىالقرونفيبمفهومها،"قلعة"اسملهلتمامايؤهلهابشكلألمحصنةوالمستوطنةالإقطاعيالسيد

عشر،الحاديالقرنفيأي،بقليلذلكوبعد.(،وللمالا،)34وللا!33إثهءمماه35ولوأرجيرو؟سترون)1(صهيونقلعتي

محصنةمعاقللتكون،الفترةتلكفيالأمندوأعيمع،أفضلبصورةطرأزهاكئفمماثلةمنشآتأحدثت

طوروسجبالبينفيهاالممتدةالمرتفعاتمنشاسعةمساحاتعلىسيطر!مفرضواالذينالأرمنأمراءلصغار

الفرنجة.أسسهاالتيالرهاكونتيةفيهاوجاورض،الفرأتوضهر

ألبانية.فيمقاطعةعاصةوهيدجيرو؟ستروأو)1(
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المقدسةالأراص-غزو14

الصليي،الجيشثرعحتى،أنطاكيةفيالنورمنديينمعبو!ندوتخلف،الرهافيبلدوينأستقرإنوما

فيالمقدسةالمدينةالفرسانوبلغ.9901العامربيعفيالقدسقاصداالتاليةمسيرته،نسبيأطويلفاصلبعد

مدنمعالتعاملإلىفيهمااضطروامرتينأومرةباستثناء،توقفدون9901العاممنحزيرانمنالسابع

ويعدتموزهنعشرالخامسوفي.المالضروريةالحصارالاتببناءثرعوانحفقتينهجوممحاولتيوبعد.حصينة

اقتحامهنغودفريالدوقفرسانتمكنبحيثالسورملأصقةمنالكبيرةالحصارأبراجأحدتمكنناجحةمناورة

حملاتهدفبسقوطهاوتحقق،القدسوسقطت.بأسهاالمدينةلاحتلالمنهاوانطلقوا،ضارقتالفيثرفاته

،سنواتثلأثاستهرت

3،11-0011المقدسةالأراضيغزو

حادثحدثحتى،القدسمملكةوتأسيس،المقدسةالمدينةعلىالاستيلاءعلىقليلةأسابيعتمضأ

قويمصريبجيشالفاطميالخليفةبعثإذ.بهاوتمسكهمالفرنجةم!سبعلىالمحافظةمشكلةإثرهعلىعرضت

قطعا990العامهنآبشهروفي.سقوطهابعدالمدينةاستعادةبهدفهصرهنانطلق،الأفضلالوزيريقوده

وضنت،القدسفيالفرنجةأقدامترسيخفيأثرهالها؟نهزيمةبهوأطقوا،عسقلأنقربعليهالطريقالفرنج

.)1(-

)ميرالجليللقبمنحهددبويونغودمريو؟ن-بو!نداخابن،تنكريدفمثرع.سيطر!منطاقتوسيعالم

PrinceohGaliler-بينالأمدطويلنزاعمثار؟نتلموالتيالقدسمنالشمالإل!الواقعةالمنطقةبغزو

بعدههنوخلفهم0011عامتوفي)غودفريأهداف؟نتلمدمشقفيالسلاجقةوأمراءمصرفيالفاطميين

)2(
حمتحتو؟شا،فلسطينفيالساحليةالمدنعلىالاستيلاءهيالاولية(Baldwinالاولوين.

STداكرجانالقديس)وع!وكيساريةوأرسوفيافاماسقطتوسعان.الفاطميين Jean 'dacre)وبيروت

علىالمنافذسدتبينها،0111-011.عشرالثانيالقرنمنالأولالعقدخلألالتواليعلىالفرنجةبيدوصيدا

أخذهاالمستحيلمنو؟ن،بقربهاحصارصغيرةحصونياشادةألحصينتينالبحريتينوعسقلانصورمدينتي

بل!وينحؤل،قليلةسنواتخلألالفرنجةلسيطرةالخصبالساحليالثريط!أخضعأنوبعد.بحريدمبددن

مونتريال))3(الشوبكقلعةمنتلتالتيالسنةفياتخذثم،الأردنشرقيا115العامفيفغزا.الثرقنحواهقامه

Montreal)اول(4،1ايلة)العقبةمرفأبتحصينقامحيثالأحمرالبحرنحوللأندفاعلهمنطلقا،البناءالحديثة

Ileفرعونجزيرةمشارفعلىصغيرةقلعةوشيد deGraye.

فيممتل!تهماتوسيععلىالأساسياهقامهمايركزانالسابقانالفرنجيانالحا؟نفيه؟نالذيالوقتفي

.(.مم)كندفريبالعربيةأيضايبهى)1(

.(م.م)بالعربيةبردويلأيضايبهى)2(

وينبع،الحجازجهةمنالثامطرفعكلوهوالغورشرقيوهو،النمارىساكنيهوغالب،الباتينكثيرصغيربلد:والثوبك)3(

بساتينها.تشربومنهما،بلدتهاوتخترقانللوجه؟لعينين،يسارهاعنوالأخرى،القلعةيمينعنإحداهاعينانقلعتهاذيلمن

علىوهي،الأبيضبالحجرمبنيةوقلصهامصرديارإلىوتنقلمفضلةوغيرهالممتمشمنوفو)كهها،البلدغربيمنوابفيوهي

.(225صالفداءلأبيالبلدانتقويمانظر)شرقيهمنالغورعلىمطلأبيضمرتفعتل
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وحاأ،9111العامفيأنطاكيةأوحا،1118العامفيالقدسملكأضحىالذيالثانيبلدويننقل،فلسطيئ

هناكلتتركزالبلادمنالشرقيةالشماليةالمناطقإلىالإسلامي-الصلييالصراعبؤرة،1122العامفيالرها

فيبلدويننجح1124العامففي،أيضاالجنوبفيآخرنجاحاالفرنجةحققكذلك.الزمنمنعقودلبضعة

حتىطويلوقتيمضولم.يلةطوسنواتدامحصاربعدالبندتمماالأسطولبمساعدةTyreصورعلىالاستيلاء

جماعةمن(Paneas،!"ا!هSubeibe"بانياسقربصبيبة"نمرودقلعة)الحصينةبانياسقلعةعلىاستولى

بلدوينشيد!اأخريينقلعتينمع،عليهاأدخلتكثيرةتحسيناتبعدهذهنمرودقلعةوأستغلت.الإسماعيلية

دمشق.جانبمنلالملكةالشماليةالحدودطاية-س!ساToronتبنينوقلعة(2011)صفدقلعة:!ا-الأول

الأثناءهذهوفي.المنطقةفيأساسياصقعالتصبح،عاماثلأثينخلألفلسطينفيالقدسمملكةتطورت

وألمجزأةالعديدةالإمارأتحسابعلىممتل!!كمفييتوسعونوسوريةلبنانفيأقامواالذينالفرنجةأمرأءرأح

لهم.المجاورةالمناطقفيالدوامعلى

الخصيبةالساحليةالمنطقةيغزو،،الماهح4+ه،+!كا!تولوزديريموندالكونتشرع2011العامففي

الشردتى.فيلهالمتاحمةالمرتفعاتمنأجزأءوأحتلجبلةميناءففمألمحصنTortosaطرطوسمرفأمنمنطلقأ

وأالحجاجتلة)طرابلسحصنهوصغيرحصارحصنأقامبأنطرابلسحصارفيشرع3011العاموفي

7(عرةأل!تلةحاليا ons Peregrinus.سقطتحتىالحصاريقيهونخلفاؤهظل5011العامفيوفاتهوبعد

Mont)1(الصغيرةبعرينقلعةمنالفرنججعلأنذلكوتلأ.9011العامفيالمدينة Ferrandفيشيدتالتي

لعمليا!كمقاعدتين،تقريبانفسهالوقتفيالعربمنأخذوهاالتي!لأأول"م"رفنيهقلعةومن،1اأ5العام

.وحماةحمصوأمراءدمشقفيالسلجوقيينالأتابكةممتل!تضدشديدةهجماتلشن

حرأن)2(فينكرا،هزيمةبو!ندهزمأنفبعد.ثباتاأقلألنتمالأقمىفيالفرنجيتينالدولتينتطور؟ن

Haman،اللأذقيةمينصاءفانتزع.1112العاموحتى0011العاممنالإمارةيدتنكرأخيهابنتولى(Laliche)

الأتراكضدشنهاحملةخلألالشمالفيجديدةمناطقعلىاستولىثم،2011العامفيالبيزنطيينأيديمنالهام

Danishmendالدن!ثمندية Turks.تمكن،حلبفيالسلاجقةمالح!معالسجالالمعاركمنسلسلةوبعد

.(1بارين"البدانتقويمفيالفداءأبوصماها)1(

،الجنوبإلىيسيرةبميلةحماةغربيوهيحماةمنمرحلةعلىوهيوبساتينأعينوالا،دثرتقدقلعةذاتصغيرةبلدةوهي

مثناةوياءمكسورةنونثموالغآءالمهملةالرآءبفتحوهي،التاريخكتبفيشهيرذكرلها،الرفنيةتسئنىقديمةعارةآثاروبها

أحدثهحصنهوبارينوحصنذتدوالعرضنسالرفنيةطولأن:الأطوالكتابفيوذكر.الآخرفيهاءثمثددةتحتية

.(258صالبدانتقويمانظر)أخربوهثممدةوبقيالمالونملكهثممائةوأربعوثمانينبضعسنةفيالفرنج

ابنقال.المعجمةبالضادمضرديارمنتعدمشهورةمدينةوحزان:افتركفيقال،فخراباليوموأماعظهةمدينة:حزان)2(

وهي،إبراهيمإلىوينسبيعطمونهللصابئينمصفىعليهتلوبها،عثرالبعةو!سدنت!،الصابئينمدينةوهي:حوقل

قناةمنأهلهاوشربحمراءوتربتها،فرصخينعلىوالمثرقالجنوب!تفيمنهاوالجبل:العزيزيفيقال.والخرالماءقليلة

.(الابقالمصدر)مضرديارمنوالرقةوهي.الآبارومنالمدينةخارجعيونمنتجري
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المقدسةالآرأضيكزو

الأتراكالأمراءضدالمبدئيالنجاحهذأوتبع،Orontesالعاصينهرمتجاوزأالشرقنحوسلطانهمدمنيدتنكر

فيتمكنالذي،ILGhaziإيلغازيOrtokidالأرأتقةأميرشخصفيومكيزقويخصمظهورأبدأالمتنازعينألمحليين

العامفيAgerSanguinisالدمساحةمعركةهيدأميةمعركةفيالنورمنديالجيشإبادةمنالمطافخاتمة

يائساالفرنجيتينالدولتينوضعأصبحوهكذأ.آنئذيعالسروتوسعهمطمع!ثمنبذلكالفرنجةودفع،9111

مدينةفي1128العامفيالسلطةزمامزنيىالدينعادالقديرالموصلأتابكتولىعندماوذلك،بالخاطرومحفوفا

ترسيخعلىبدءذيبادئأهمامهزنيىركزوقد.وحماةحمص!إمارتيعلىذللثبعدوسيطر،أالامةحلب

تعرضأنوبعد.الغربفيالصليبيينأعدأئهإلىومابعده1135العاممنأعتبارأالتفتثم،يرةالجزفيسلطته

كومخينالثانييوحناالبيزنطيالإمبرأطوربتدخل1138-1137العامينفيالزمنمنقصيرةفترةقاسلاختبار

John II Comnenusالفرنجةضدموجهةأالجماتتلكتكنوأ.الكلللاتعرفيةبحيويةالعسكرحملأتهتابع

مضض.علىإليهبقوأهموأنفحوألهأذعنواحتىأيضادمشقفيالسلأجقةالحطمضدوإنمافحسب

نحومؤقفاأهتىامهيلتحوإلىالسلأجقةالأمرأءبيننشبتالتيالتافهةالمنازعاتبسببزنيىالأتابكأضطر

Kingاkفولكالملكوأستغل.أنفاسهملالتقاطللفرنجةالفرصةبذلكتار؟،الشرقيةممتل!ته Fuالقدسملك-

Countأنجوكونتباسمسابقايعرفو؟ن of Anjou-فأعادت.مملكتهحدودليعزز(الفرصة)السانحةهذه

المتاخم!قرينقلعةيةتقوفيوشرع،قبلمنفقدهاقد؟نالتيبانياسقلعةدم!قمععقدهامعاهدةإلجه

كوكبقلعةهيأخرىقلعةبناءنفسهالوقتفيأعيد؟.قصيروقتمضيبعد(11(مونتفورت)لصفد

Bethegibelinينجبربيتفيصغيرةقلعةفولكالملكأبتنىكذلك.منهاالجنوبإلماالوأقعة(75)ح!بلفوأرمأ)

1142يبنةوقلعةBlanchegardeالصافيةتلقلعةمنهابالقربأقامثم،(1137) - 1141 ( Ibelin)أجلمن

أحدوكلف.عسقلأنفييةالمصرالحامياتتشنها؟نتألتيالمسكرةألغارأتضدالجنوبيةحدودهحماية

Payenلوبوتييهيايانإقطاعييه le Bouteillerقد؟نالتيالأردنشرجممافي(4211)القويةالكركقلعةببناء

!لا.أسلأفهعليهااستولما

مصمةهحوميةقوأعد،الدوأموعلى،الأولىأيامهممنذالصليميونشيدهاأطديد9القلأع؟نت

..

للحملأتانطلأقخطوطأو،الضخمةالحصينةالساحليةالمدنتحاصرالتيالفرنجيةللقوأتمرتكزالتكون

أستولىألتيالقديمةالتحصيناتمنالنقيضعلىوذللث،العربيةالأرأضيىدأخلالسريعةوالغارأتالجديدة

يةألمحاجيدةموأضعإلىترتكزالجديدةالقلاعمجظم؟نتفقدوبالتالي.منهاأقسامبناءوأعادوأالفرنجةعليها

وتؤمن،الكبرىالمدنإلىيةالمؤدالمنافذبجوارأوألرئيسيةالقوأفلطرقمنبالقرباستراتيجيةأ!يةذأت

المحيطة.الأرضلمراقبةالممكنةالشروطأفضل

:242صالبلدانتقويمفيالفد)ءأبواذكره)?(

الشرببر3تناةوالا،طبرية!يرةعلىمثرفةوهي،متينجيدبناءذأتقلعةولها،والصغرالكبربينمتوشطةبلدةوهي

علوالا،أجبلثلأثةعلىعارتهينتشروربضها،طبرية!يرةجهةإلىتحتهاالوأديفيأصفلوبساتينها،قلعتهابابإلىتصل

جهتها.فيالتيالساحليةالبلأدمجفظالذيالجيثىمركزجعلهاالفرنجأيديمنالظاهرالملك.أجمشنقذهاحينومن،شمع

http://al-maktabeh.com



71المقدسةغزوالأراضي

،(4*+ولوعريمةصافيتاذلكعلىوالمثال)جدأهاماالمتجاورةالقلأعبينبالنظرالارتباط؟نكذلك

فيالعربوالأمراءالبيزنطيونأشادهاالتيالقلأعشأن؟ن؟،الجديدةالقلأعتلكفيالرئيسيالمبدأأنإلا

تستغلوأن،المحلية(الطبوغرافية)السطحيةالسماتمعتنسجم.أنيجبأنهاهو،عشروالحاديالعاشرالقرنين

خاصبشكلقويمحصنبرجأومعقليشادو؟ن.أكبرقدرممكن3صاالمحيطالجبليللوسطالطبيعيةالميزات

وجهعلىواتساعاانخفاضاالاكثرالقلعةأقسامتحاط؟نتبيكا،طبيعيةحمايةأفضلتؤمنالتيالرقعةفوق

مناعة.أقلبدفاعاتالعموم

!تطأ!""

التيتلكمنوأمنعأقوى،المتينةالحجارةمنمبني.سو،وابراجها"الفرنجيةالقلأعأسوارو؟نت

بينالملامحواضحموحدطرازقياسيوجوديلأحظاملمجعطمهاولاالدعلىالسابقةوالعربيةالبيزنطيةبالقلأعتحيط

ثابتأطرازايةالمستوالساحليةالمناطقفيالمعاصرةالقلأعتطابقبيكا،الفلسطينيةالمرتفعاتفيالقلأعهذه

العمارةتطويرفيالرئيسيةالصليبيينمسا!ةتمثلأنهاالمرجحومن،النورمنديةالتقاليدإلىبوضوحيستند

برجمن-إنكلتراوجنول!فرنساشثالفيحالهاهو؟-تتألفالقلأعهذهو؟نت.العرل!المشرقفيالعسكرية

أكثرفيويعزز،متطاولوحيدساترسوربهيحيط(donjonالمحصنالبرجهو)للغايةمنيعالطبقاتمتعدد

الصافيةتلمثلأبينهاومن)fosseعريضةمائيةقناةأو4،أء،أعريضخندقمعزاويةبأبراجالأحيان

'Qalيحمور.اتا+أ،أ!3وقلعةوصافيتا at).مثل)الأكبرالقلاعفيالطرأزهذامنمحصنةأبرأجتشاد؟نت؟

القلأعفيموجودةالمحصنةالأبراجهذهتكنوا،خاصبشكلفيهاالضعيفةالنقاطلتعزيز(صهيونقلعة

بعدها.جاءتالتيالأرمنيةالتحصيناتفينادرةوهي،البيزنطية

*

منمحدودةمنطقةوكن،فقطقصيرةلفترةتبنىيةالقوالدفاعيةالأبراجف!نتالرومانيةالعهودفيأما

المحلية.Limeالشرأكمنظومةفياستنادنقاطتشكل؟نتحيث،سوريةشمالي

4+44ء،كااهحأ!حللرميبكوىالمجهزة)المكؤاةالخارجيةللشرفةأصيلةأوليةنماذجوجوديشاهدكذلك

gallery)العصورالوسطى.فيواسعنطاقعلىمنتشرةو؟نتالميلاديالخامسالقرنمنذ

قلأعأقيهت،الخارجيةالخطوطعلىمواضعيحتلمعظمها؟نالتيالهجوميةالقواعدهذهإل!حبالإضافة

شرعالداخليةالمناطقوفي.لهالمتاخةللجبالالغربيةالمنحدراتوعلى،الساحليالشريطعلىعديدةفرنجية

الغالب،فيمحصنة؟نتمواقعفيلأنفسمثابتةمقراتيبتنون-وصغير!كبير!-الإقطاعيينمنكبيرعدد

المرقبوقلعةصهيونوقلعةالحصنقلعةمثل)بالمكيدةأوالسلأحبقوةالعربالأمرأءمنعليهااستولوا

Margat)،ابتناهاالتيالقلأعمعظملان،وهظهرهاالمعاقلالذهالأصليالخططعنالقليلإلايرفولا

حوزةإل!بعدفماانتقلت،تقديرأبعدعلىعشرالثالثالقرنفيأوعشرالثانيالقرنيةنهاقبلالإقطاعيون

nightlyالفرسانيةالرهبانياتطوائف Ordersلذلك.نتيجةجذريينوتعديلبناءلإعادةوخضعت،القوية!ي

http://al-maktabeh.com



القوىتو)زن18

The()1(م.مبالأسبتاريةالمعروفة)يوحناالقديسفرسانيةأخو؟نت Order of St Johnقبلموجودة

أما.عشرالثافيالقرنأوائلمنذالمقاتلينالرهبانمنطائفةمنتتألفو؟نت،القدسعلىالفرنجةيستونيأن

Huguesدوبايانهوغفأسسها()2(م!مالداويةباسمالمعروفة)الهيكلفرسانيةأخو de Payen0112عام.

هذهعلىطغتماسرعانولكن،المرضفريسةوقعواماإذاورعايتهمالمسافرينالحجاجحمايةمهمت!،و؟نت

يسالقدفرسانفوللثالملكمنح1137العامأو)ئلوفي.العربالمسالينبمحاربةالفروسيةألتزأماتالوظيفة

منهاالحدوديحرسونكقاعدة-أراضيهمفوقمامجدداشيدتالتي-ينجبربيتقلعة(يةالأسبتارأو)يوحنا

عنها.يدافعونو

1187-311،القؤىتوازن

السنواتوفي،توسعهاحدودبلغتقدالأربعالصليبيةالدول؟نت1143العامفيفولكالملكماتعندما

الضعفحالةاغتنمحين،باغتة11زنيالأتابكهجماتوطءتحتمنهاالش!اليةالزاويةحجرانهارتلتالتي

كونتيةضدمفاجئةغزوةوشن،Melisande!ليسندالملكةحمتحثأصبحتوقد،القدسمملكةبلغتهاالتي

وا.الكونتيةعليهاتسيطرالتيالأراضينصفحررثم،قصيرالأمدحصاربعدعا!تهاوانتزع(أديسة)الرها

التيالتفاؤلروحورنم.بالموصلالأصليموطنهفيحدثتقلأقلسوىالنهايةحتىهذانجاحهاستثهارمنيمنعه

فقد،قصيرةلفترةالأرمنيةالفرنجيةالقواتيدعلىالرهااحتلالوإعادة،زنياغتيالبعدالصليبييئسادت

الدين.نورابنهشخصفيالراحلالأتابكمنخطرأأشدخصاتجابهسوفالفرنجيةألدولأنالوأضحمنغدا

سقوطعنالأنباءتواترتأنبعد،أوربامنانطلقتالتي،التاليةالصليبيةالمحلةإخفاق؟رثة؟شا

بقيادةقدمالذيالألمانيالجيشقوتاأبيدتإذ.كلهاالش!اليةالأراضيخسارةمنالفرنجةعلىوطئاأشد،الرها

Bishopينغفرايزأوتووالقس،الثالثكونرادالإمبراطور Otto of Freisingدورليومعندالسلأجقةيدعلى

DorylaeumواللأذقيةLaodicea.فيفادحةخسائرالسابعلويسالملكبقيادةالفرنسيالجيشتكبدبيكا

الأراضيبلوغالحلةقواتمنضئيلةفلول!سوىتستطعوا،Antalyaأنطاليةخارجطوروسجبالممرإت

حلب،فيالديننور،خطراالأعظمعدو!مهاجمةإلىالصليبيونيعمدأنمنوبدلا*1148عامالمقدسة

الصليبيةالمحلةالذهالحقيقيالإخفاق؟نفقدحال!كلوعلى.مختلفةلأسبابدمشقعلىنحفقاهجوماشنوا

الذينوالفرنجةمجدداالقادمينالصليبيينبينالصريحألتنافروفي،البيزنطيينمعنشبالذيالخلأففييكن

نظرفيالفرنجيةالعسكريةبالهيبةلحقتالتيالقاصةالضربةوفي،مف!لجيلالبلادفيالمقامبهماستقرقد؟ن

الحربية.واالزيمةالسياسيللتخبطنتيجةمنهأكثرالمسالينخصومهم

بالفرنجة،داميةهزائموألحقأنطاكيةإمارةنورالدينهاجم،قصيربوقتالصليبيينرحيلوبعيد

وكرسوها،أوربةمنالقادمينالحجاجلماعدةارباط-تكيةأمثفىالقدسفيالعاشرالقرنفيالإيطاليونالأمالغيونأسى)1(

.(م.م)عسكريةفرصمانموسةإلىالمشفىهذأتحولالصليبيةالحروبفزةوفي،يوحناالقديىأعمعلى

.(م.م)المقدسالكتابفيذكرهالواردهيكلهاإلىنفسهونسبللصليبييئالقدسسقوطبعدالتنظيمهذأتاسى)2(
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السلطاناستغلوقد.العاصينهرمنالشرقإلىالواقعةممتل!كأ3جميعمن-9114العامانتهاءمع-وجرد!

؟نتامناطق-نفسهالوقتفي-من!فانتزع.الفرنجةصفوفإليهاآلتالتيالمترديةالحالةقونيةفيمسعود

علىالثالثبلدوينالملكتدخلبفضلقائمةفظلتنفسهاأنطاكيةإمارةأما.الرهاإمارةمنأيديهمفيتزالما

الأبد.وإلى،انتهتالرهاوكونتيةالفسيحةالشرقيةالأراضيولكن،السرعةجناح

منعإلىتهدفسياسةوانتهج،دمشقح!ممع1154العامفيجديدةمعاهدةعقدبلدوينأنرنم

علىالسيطرةعلى،ناجحةغيرمحاولاتبضعبعد،العزمنورالدينوطدفقد،المدينةتهديدمنالزنكيين

اانتصارابلدوينأحرزذلكوخلأل.حاحمةبصورةلصالحهالقوىكفةترجيحبذلكمحققاالسوريةالعاصة

عسقلانو؟نتا.سنواتدامحصاربعد1153عامفيعسقلانعلىأخيراالفرنجةاستولىعندما،أيضأرئيسيأ

تكبدهاالتيالكبيرةالأضرارأنإلا.فلسطينفيأ!يةالأكثرالمصريةالاستنادنقطةوتشكل،كبيرأمرفأ

دفعهماالذيالأمر،واسعةترميمبأعالالقيامإلىاضطرتهما1157عامحدثتالتيالشديدةالزلازلفيالجانبان

بيزنطةفيالأمورزمامبتوليالمغامرةعلىنورالدينعزيمةثبطتنفسهالوقتوفي.مؤقتاالمهادنةإلى

Manuel"كومنينيلعانوالإمبراطور Comnenusودخل،قليقيةقيوبالأرمنقونيةبسلطانهزيمةألحقالذي

عدوقوةمنيقلصأنشأنهمنمملبأييقم!الإمبراطورأنوالواقع.1158العامفيمنتصراأنطاكية

حلب.ضدشنهاقصيرةغزوةباستثناءكبيرةدرجةإلىاللدودالصليبيين

تدريجيا،تنهارمصرفيالفاطميينقوة؟نتا،عامبعدعاماتزدادسوريةفينورالدينقوة؟نمابينها

وحول،صحيحاتقديرأالموقفالأولأملريكخليفتهقدر،1162العامفيالثالثبلدوينتوفيأنوبعد

-عليها،الفرنجيةالوصايةمننوعبفرضالمروعالزنيمالنفوذعنعزلهاذلكمنقصدهو؟ن.مصرإلىاهتمامه

مملكةلبقاءالأمدطويلةالوحيدةالضانةباعتبارهاالمسالينمنالفرنجةجيرانبينالشقاقبذورتغذيةفيماضيا

إلىالثانيةحملتهمكا3أودتبييها،الإخفاقإلىمصرضدصليبيةحملةأولانتهتوقد.الحياةقيدعلىالفرنجة

يتحيننورالدين؟ننفسهالوقتوفي.شيركوهالقديرالقائدبقيادةسوريجيشمعلوجهوجهامجابهة

قد؟نواالذينالصليبيينأيديمناالامتينوحارمبانياسقلعتياسترجعأنبعد،سوريةفيللهجومالفرص

.مجددااحتلوطا

الملكمنأخرىمرةالمعونةيونالمصروالكسأخرىمرةمصرفيالحربرحىدارت1167العاموفي

الطرفينبينمعاركنشبتأنو؟ن.ضد!هجماتهجددالذيشيركوهبقيادةالبسوريالجيشلمواجهةأملريك

حا!ةتكن!العامةالنتيجةأنورنم.سجالافيهاالنصر؟نالوسطىومصرالإسكندريةبينالواقعةالمنطقةفي

إلفرنجية.ألمحايةتحتولكن،مؤقتاباستقلأالمالاحتفاظفيأخرىمرةالمصريوننجحفقد

النهائيةالخططعنوخرج،المصريينوبينبينهالمعقودةالمعاهداتأملريكالملكانتهك1168العاموفي

مسيرةفيوانطلق،يليالذيالعامفيمشتركةبحملةالقيامحولالبيزنطيعانويلالإمبراطورمععليهاالمتفق

فحسب،القاهرةنحوتقدمهخلألمكسبأيتحقيقفييخفقو!.باروناتهضغطتحتأخرىمرةمصرضد
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القوتينبينناشبا؟نالذيالشقاقورنم،الرئيسيعدوههعسكرإلىألانحيازإلىالمروعينبالمصرييندفعوإنما

ابنمحلهحلقليلةأشهربعدتوفيوعندما!القاهرةفيالأمورزمامشيركوهتسلمفقد،القائمتينالإسلاميتين

.البلادعلىالسيطرةعلىالعزموطدماسعانالذي،الدينصلأحأخيه

حاآسلطةتحتالموحدتينالمسالتينجارتيهمضدجبهتينعلىالحرببخطرمهددينأنفس!3الفرنجةوجد

وإلى.نورالدينالسابقأمرهووليالدينصلأحبينسريعاالعلاقاتتدهورتأنحظهمولحسن،واحدقوي

والترميمالتجديدبأممالمجدداالمعسكرانوانشغل0117عامفيأخرىأرضيةالزةسوريةترضتذلكجانجا

واضحتغييرحدوثإل!الإجماليالاستراتيجيالموقفوتبدلالقوىتوازنأختلألأدىوقد.واسعنطاقعلى

وهظهرها.التحصيناتتخطيطفيومميز

ال!فيةالخصصاتجمععنعاجزينالسوريونالمتنازعونالأمراءوقفعشرالثانيالقرنأوائل!ففي

المبانيتعديلأوباليةأصبحتالتيالقديمةالمعاقلإصلأحإلىتقريباجميعهمفاضطروا.دفاعاتهمإتحسين

أرباضيلوتحو،قلعةإلىبصرىفيالرومانيالمسرحيلكتحو)الدفاعلأغر)ضالغابرةالأياممنالمناسبة

البدءالمسالينمقدورفيأصبحبعدفاعشرالثانيالقرنأواسطمنوأعتبارا!(محصنةقريةإلىبعلبكفيالهيكل

قبهالةشيدتالتيعجلونقلعةمثلأيضاهجوميةقواعدوإقامةبل(شيزرقلعةمثل)مناعةأكثرقلأعبناءفي

يدعلىواحدةقناةفيتنصبوالمجزأةالمشتتةقو)!أخذتعندماوذلك،1184العاماس!هـفي7أه3كوكبقلعة

.ياءالأقومالح!منسلسلة

الثانيالقرنمنتمهـفمناعتبارأحاحمةمجابهةجوبهالذيالفرنجيالتوسعمدتوقفإنما،وبالمقابل

وتكتسب،سائدا؟نالذياالجوميدورهاتفقدالصليبيةالتحصيناتأخذتحتى،المساليئقوةبتناميدثر

تقويةمنبدلاو؟ن.حالكلعلىتصيههافيأساسيةلتبدلاتتخضعأندون،مضطردةبصورةدفاعياطابعا

.الخصوصوجهعلىالداخليةالمناطقفيأوالحدوديةالمناطقفي؟شاسواءالفرنجيةالمسورةوالمدنالقلأع

الثانيالقرنمنالثانيالثلثفيماوقتفيبناؤهاأعيدوالتيالناحيةالمميزالذهالمثالصهيونقلعةوتعتبر

أدواتعلىمنمعةتصبحبحيثحصينةوأبراجمتينةبجدرانمنهاالمعرضةالأجنحةتقويةتمتكذلك.عشر

يستخدمونها.المسالونأخذالتيالمحسنةالحصار

الرهبانياتملكيةإلىالأخرىبعدالواحدةتنتقلالقلأعأخذتبعدفاالقرنمنتصفمنواعتبارأ

الذين!،يشغلونهاأويملكونهاالذين،الإقطاعيينالسادةأوالقلأعأصحابمنالقليللأننظرأالفرسانية

عننجمتالتيالضروريةالعاجلةالإصلأحاتأوالتحسيناتفواتيريدتسدمنيمكنهموضعفيفقط؟نوا

مرالسنين.علىمعتبرةسياسيةوقوةطائلةثرواتعلىالفرسانحازبيكا.الزلازل

0116العامينبينفيها(Tortosa)طرطوسفيقيادتهممقر(الداوية)الهيكلفرسانأقامأنوبعد

ومن،التحصينجيدةالصغيرةالمعاقلمنسلسلةبإشادةبالمدينةالمحيطالريففيممتل!!مربطوا،0117و

Chastel(صافيتابرج)صافيتا/الأبيضوالقصرAقmaيمهعربينها Blanc! safita.
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Krakdeالحصنقلعةوبخاصةالحصينةالقلأعمنعددبناءإعادةفيالبدءالأسبتاريةعلى؟نكينلك

Chevaliers(1142العاممنذامتلكوهاالتي)والمرقبMargat1186العامفيالفرسانعليهاحازالتي.

حرياو؟ن.يخلفهمنحولالمسالينمعسكرفيعنيفصراعنشب1174العامفينورالدينتوفيوعندما

الفرنجةوقععندئذ.أيضاقليلةأشهربعدبغتةيكأملرالملكوفاةلولالمصلحت!ذلكيستغلواأنبالفرنجة

و؟ن.سنةعشرةنلأثالعمرمنالبالغالرابعبلدوينالصغيرالملكعلىالوصايةحولشديدنزاعفيأنفسم

تدخلدونالقاهرةفيوهودمشقفيالسلطةزمامتسنمالذيالدينصلأحهوالموقفهذامنالمستفيدالوحيد

الثالثريموندالكونتتدخلبسببنفسهالوقتفيالشماليةسوريةلفممحاولتهوأخفقت.الفرنجةمن

أيةالطائفةالذهيكنولم،أيضأضدهالإسماعيليةطائفةوقفت؟ءحلبفيالزنكيينلصالحطرابلسصاحب

ذلكفياعتبارهمنبدلاعاملأمنهاجعلالميهاسكالسياسي-الدينيتركيبهاولكن،كبيرةعسكريةقوة

،بهراءجبالفيالوعرةالودياناستوطنوا9112العامفيدمشقفيأتباعهاحوربأنوبعد.المعاصرالنزاع

عددأفيهاوأهتلكوأ.سوريةغربجنول!فيوالمساليئالفرنجةبينماتقع،بكثافةمأهولةغيرأراضو؟نت

-Elوالكهفقبيسوأبووالقدموسمصيافمثل)المحايةجيدةيةقوأنهاإلاحجمهافيالصغيرةالقلأعمن Kahf

عشر.الثالثالقرننهايةحتىفيهاوظلوا(والعليقة

يتركأندون،تلتالتيالسنواتفيزعامتهتحتنورالدينممتلبماتلتوحيدمحاولاتهالدينصلأحتابع

للسلطةيعأسأنهيارأالفرنجةمعسكرشهدالأثناءتلكوفي،ذلكخفمفيالفرنجةأراضيلغزوتفوتهفرصة

فبعد.الصغيرةالنجاحاتبعضالأمربادئفيحققالمجذومالشابالملكأنرنم،الرابعبلدوين!دفيالملكية

؟نتالتي،المثماليةحدودهلتعزيزالفرصةاغتنم1177العامفيMontgisardالجزرتل!الدينصلأحهزمأن

-Chateauيدالقصرالجد)ولأ+لماي!هونين!ايدتينجدقلعتينفشيد،بانياكمابسقوطأضعفتقد! Neuf)والقصر

المقاومةرنمتلتالتيالسنواتفيوخزبالدينصلأحبيدسقطالصغيرالقصرولكن.LeChastelletالصغير

.(الداوية)الهيكلفرسانمنحاميتهأبدتهاالتيالعنيدة

يملكيعدلمبأنهالزمنمرورمعللجميعواضحاوبدا.وضوحبكلمعدودةالشاببلدوينأيام؟نت

الكنيسة،ورجال،الفرسانيةياتوالأخو،الإقطاعلزمماء-غالبا-المتضاربةالمصالحإخضاععلىالقدرة

ظلواالذين،حلبفيالزنكيينبغزوأنطاكيةصاحبالثالثبو!ندقام1177العاموفي.واحدمشتركالدف

معنزاعفيبعدئذدخلثم،الفالنكيينالصليبيينبمساعدةحارمقلعةفهاجم،الفرنجةبدمفيهاالسلطهأصحاب

الذيدوشاتيون)1(رونالدوقام.نسائيةبقضيةصريحتورطبسببالأرمنوجيرأنهالإقطاعيينأتباعهأحد

معاهدةخرقبسببساحهالعربأطلقأنوبعد،المصاهرةطريقعنالفرنجيةالأردنشرقيإمارةعلىحصل

فيالقرصنةحربوماركما،المسالينلقوافلالكائننصببأن،الدينصلأحمعبلدوينعقدهاقد؟نسلأم

القضيتين،هاتينفيالملكلسلطةمنفردينأمراءانصياععدممنالأن!ولكن.منهبمبادرةالأحمرالبحر

Renaultوبالفرنية(أرناط)باسمالعربعندالمعروف1() de Chatillon.
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الوالدةالملكةبزعامة،القدسفيالملكوبطانةالحاشيةلأفرأدألشديدةألمحاباةتلكهو،تهلكةوالأشد

-الكفءغير_Guydelusignanينيانلوزدوغيوتبنت،يةللغاأطرجالموقفتجاهلتالتي،الطموح

يلعانوالإمبراطوروبموت.نفسهوالملكالفرنجةباروناتبذلكمتحدية،بلدوينلعرشوريثاليكون

نفسهاسياستهينتهج!يلعانوخليفةلأن،الفرنجةدعاماتمنأساسيةدعامةزالت،0118العامفيكومنين

منضخمةأصقاعدمجفي1183-1182العامينفيالمسالينجانبمنالدينصلأحنجحبيكا.مصادقتهمفي

منالآنتمتدمملكتهوأصبحت،شديدصراعبؤرة؟نتالتيحلبجانبإلى،سلطتهتحتالشماليةسورية

.والمقدرةألقوةهذهمثليملكحا؟جابهوأأنقبلمنللفرنجةيسبقو!،دجلةإلىبرقة

??87سحطين

شن،الجانبينعلىمسيطرأيزالماالذيوالتخوفالمتقلقلالموقفطبيعةورنم،ا)AIالعام!ايةفي

نأو؟ن،عنهايضاتتعوأيةيدفعأنورفض،كبيرةمسالةقافلةعلىهجوما(دوشاتيونرينالد)أرناط

فيضخماجيشاالسلطانفحشدءوأقعاأمرأأطربلاعتبارالمسوغألدينصلأحالجديدالتحديهذأأعطى

تموزمنالرأبعفي-الخيالةحققهأولينجاحبعد-حطيئفيالفرنجيالجيشوحطمنهرالأردنوعبر،حورأن

ا.)AYعام

النصرهذاالد"ينصلأحالسلطانوأستغل،الأسفيوقعوأأوالنبيلةالأسأفرأدكلتقريباالمعركةفيقتل

فاحتل،تقريبادفاعبدونأصبحتالتيالبحريةالموأننلتحريرمسيرةفيوانطلققوأتهفوزع،إبطاءدونما

منشاسعةمناطقحررأنصبعدالقدسنحويتقدمأخذأيلولشهروفي.أيامبضعةفيوبيروتويافاع!كا

ضاريةمقاومةبعدالاستسلأمإلى(القدس)عنهاالمدأفعونوأضطر،الفرنجةيدفي؟نتألتيألداخليةالأراضي

التيالمعاقلضدجزئيامملياتهموجهاالتاليينالشهرينخلألالمظفرتقدمهتابعثمءأسبوعيناسبهرتمنهكة

طرابلسوقاومته،رئيسيةبصورةوسوريةلبنانفيالبحريةانلرافئوضد،الفرنجةأيديفيتزالما

الداخليةالقلاعجانبإلىالدينصلأحيدفيجميعهاسقطتواللأذقيةوجبلةوجبيلصيد!أنإلا،وطرطوس

1)وبرزيةBalatunusوبلأطنسصهيونمثل Burney)بغراسفاحتلالشمالنحوتابعثمءrasكاaهـودربساك

)2(

Trapesac.ارنونشقيفقلعةمثلالجنوبفيالقلاعبعضتمكنتالحامياتبعضاستبسالوبسبب

:261صالبلدأنتقويمفيالفداءأبوذكرههامحصن)1(

ويتصل،فاميةبحيرأتعلىمطلة،شرقيهمنبالخيطالمعروفالجبلذيلفيمنعةلها،مستطيلةصنغيرةقلعة:برزيةوحصن

الجفل،أيمفيالبلأدأهلبهاويعتمم،القلعةلحفظالمرتبونإلاساكنبهاوليس،برزيةتحتإلىوالأتمابألبحيرأتمياه

الثغرعنالجنوبجهةفيوبرزية،بينهماوأتعةفاميةبحيرأتفإن،الماءفيمرحلةنحوعلىوالغربأل!الجهةفيفاميةعنوهي

مرحلة.نحوأيضاوبينهماصهيونعنالثرقجهةفيوبرزية،قويةمرحلةعلىوب!س

:دربساك)2(

اكثيرةحسنةشعةمروجشرقيهامنولها،ومنبرجامعمسجدوالا،خصبةوهي،وبساتينأعينوالا،مرتفعةتلعةذأتوهي

بفتحيفرأدربساك!ثرقيوقي،أميالغرةنحووبينهماالثرقإلىبميلةال!الفيبغرأسعنوهي،الأسودالنهرفيهايمز،العشب

بعضعلىوهي،المكيصيدونصيادوننصارىأهلهاقريةوهي،وألفمهملةورأءالمعجمةالغينوسكونالتحتيةالمثناة

.(أسابقالمصدر)المذكورةيفرأعلىوبغرأسدربساكإلىالثاممنوالطريقدربساكمنمرحلة
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BeaufoالهوىكوكبوقلعةBelvoirاضطرتولكنهاالزمنمنفترةالصودمنالشوبكوقلعةصفدوقلعة

برا918-1188العامشتاءفيالحرمانذاقتأنبعدالطاعةفروضتقديمإلى

منالكبيرالعددذلكسقوطفيالرئيسيالسببهوالجوعيكنأ،المليلةهذه*ألحالاتاستثنيناماوإذا

لوفروعدم،جسدياالقادرينالرجاكعددفيالنقصهووإنما،السريعالنحوهذاعلىالحصينةالقلاع

سهلماوهذا.حطينفيبهمحلتالتيال!رثةنتيجةتولدالذيالشاملالهلععنناهيك،الحربيةالنجدات

هجومأولمنالضيفةالأسواراقتحامعلىالعزموطدقدو؟ن.الفرنجيةالمعاقلمنالعديدإزاءالسلطانمهمة

و؟ن.شكلاحصارهايستكلأنقبلكثيرةقلأعتسقطأذلكورتم،طوعاوجههفيالبواباتتفتحأإذا

إلىمنهاالنفودألمحاصرونيستطيعبحيثالثقيلةبالمجانيقبقصفهافيهاثغرةفتحأوأسوارهانقبمنبدلا

I تحتأنفاقحفرتستلزمالتيالأولىالطريقةيفضلونالربو؟ن.والموقفالظروفبحسبوذلك،لداخل

بروافدآنئذتدمالأرضتحتالأنفاقو؟نت.العدودفاعاتمنمكشوفةنقاطأوجدارمنمناسبةمقاطع

النارفيهاتضرمعندماتنهاربحيثللأشتعالقابلةبموادوتغلفجافةأشجارجذوعأومتينة(عضادات)

.السورمنكبيرجزءوينهارمغها

Leالصغيرالقصريدةالجديةالداوقلعةعلىالاستيلأءالأسلوببهذاينالدصلاحواستطاع Chastelletفي

ممليغيرالنفقحفر؟نفإذا.المحصناللأذقيةمرفأتحريرفياتبعهالذينفسهالأسلوبوهو،9117العام

الطبوغرافيةالشروطبسببأو،تحتهصخريةالتربةكونبسببأو،السطحمنقريبةانجوفيةالمياهلكون

الحالةهذهفيلالدافعينأكثرمتاحةالفرصو؟نت.الثقيلةبالحجارةبقصفهاالأسوارهدمإلى!اصرونيسعى

المفاجئةالغاراتشنطريقعنيريدماتنفيذمنألعدومنعخهملمحام!حيث،مضادةإجراءاتاتخاذأجلمن

.ballistaس!()1(السهاممنجنيقالزيار)قوسأوبالمجانيقالعدوحصارالاتتدميرأويعةالسر

الرئيسيةمعاقلهملأخذأمورهرتبألدينصلاحأنإلاطرطوسعلىالمحافظةفينجحواالداويةأنورنم

-Sugr)2(وب!سوالشغردربساكقلعةمثلالأسلوببهذا Bakal،لوحتىمنيعةاللحظةتلكحتىتعتبرو؟نت

*09ضدهاالثقيلةإلمجانيقاستخدمت

به!!
فيالصليبيوناستخدمهالذيالطرازمنوهى،الفترةهذهفيص!حيةأقلالقديمةالحصارآلات؟نت

حسسى-.--

والتيSiegeالحصار!س!لثاه+وبرجbore(الحفار)والنقابramالكبشىذلكومن.9901عامالقدسحصار

وبرجholepoleللدبابةبالنسبةالحالهو؟،تقريبامستويةوأرضأ،يلأطووقتااستخدامهايتطلب؟ن

mobileالمتحركاطصار siege Tower.

.م.م-111112ص7391-المنديإحسانالدكتور،الفتوحاتعصرفيالعربيالجيثىانظر)1(

والما،كثيرةوفواكهبساتينوالما،مجريضهروتحتهما،مستطيلجبلعلىصمرميةبينهماحصينتانقلعتان:وب!سوالغر)؟

جرفرسشوطعلىشرقيهماوفي،بينهماالطريقمنتصفقريبعلىوفاميةأنطاكيةبينوها،ورستاقومنبرجامعمسجد

عنوال!الالثرقجهةفيوب!سوالغر،أسبوعكلفيفيهالناسمجكعصوقوله،ثهوروهوالنهرعلىجروهو،كفهان

.م.م(261صالفداءلأبيالبلدانتقويمانظر)الجبالوبينهماأنطاكيةعنالجنوبوفي+صهيون
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والسريعةالمظفرةالدينصلأحنجاحاتفيأيضاسا!والمصانعةالعملاءشراءأنإل!هناالتنويهمنبدولا

بتشققاتتصابوأنبدلا،شأنها؟نمهماالمشادةالقلأعأفضلأنوإل!،(مثلأيةلبرزبالنسبةالحالطهو؟)

صعوباتبدونإليهاللدخولطكثغرةيستغلوهاأنالمهرةلالحاصرينيمكن،محروسةأوعيةغيرصدوعأو

؟نتالتي،صهيونقلعةإلىالقبيلهذأمنمحروسةغيربقعةمنالمهاجمونتسللأنفعلاحدثولقد.تذكر

يذكر.ي!دلااشتباكفيعليهاواستولوابالمجانيقخلألهقصفوهاقصيرحصاربعدوذلك،للغايةمنيعة

1912-1911ع!مملكة

إلا.عليأكلهاالقدسمملكةعلى،الزمنمنعامفي،الفرنجأرأضيعلىحملتهخلألطالدينصلأحقضى

،صورمثلاالامةالبحريةالموانئمنعددجانبإلى،الشمالطفيوطرابلسأنطاكيةيحتلونظلواالفرنجةأن

التيالأراضياستعادةالصليبيينبإم!نيكنوا.وصافيتا،والمرقب،الحصنقلعةمثلالرئيسيةوالقلأع

Conradمونتفراتكونرادبقيادةدفاعهاتميزالتيصوروبخاصة،هذهنظيرةقواعدمنإلاخصروها Montferrat

الجيشبقاياشرعتبينها.عليهاالمحافظةمنوتمكنلحظةاخرفيإليهاوصلقدو؟ن،والتصيمبالحيوية

Guyلوزينيانفيالملكبقيادةالفرنجي Lusignan،ع!.حولالحصارلالقاء،الأسمنصراحهأطلقالذي

النورمنثديالأسطولطفظهر.جديدةصليبيةلمحلةتشجيعهالغربفيالباباأعلنحطين؟رثةوطءوتحت

ضخمجيشرأسعلى(بربروسا)الأولطفريدريكالإمبراطوروانطلق،1187العامأوائلفيطرابلسعند

التيالصغرىأسياعبر،0911العامصيففي،حرباطريقهمالألمانوشق.البريةالطريقمتبعاالشرقباتجاه

خهر؟لي!دنوسفيالمأساويةالإمبراطوروفاةأنإلا،فادحةخسائروتكبدوا،السلاجقةسيطرةتحت؟نت

فيليبالملكانطلقكذلك.مقصدهإلىيصلأنوقبلالمطافخاتمةفيالجيشتشتتإلىأدت

خلألريتشاردوغزا.ذلكمنقصيرةفترةبعدمجرابجيشيهماإنكلترةمللثالأسدقلبوريتشارد،فرنسةمللث

الجيشينهذينوصولطوبعد،1911العاموفي.قليلةأسابيعغضونفيواحتلهاالغنيةقبرصجزيرةرحلته

؟مل.قرنلمدةالفرنجيةالممتل!تعا!ةوأضحت،طويلحصاربعدع!مدينةسقطت،يينالقو

ص

.أرسوفعندقاسيةهزيمةالدينصلأحوكبدالساحلطولعلىالجنوبنحومتقدمالتوهريتشاردصأنطلق

مونتفراتكونرادالباروناتواختار.المملكةأجلمنعنيفنزاعنشب،بالذاتع!وفي،الأثناءتلكوفي

غامضنحوعلىاغتيالهوبعد.يأوقوقديرأرجلأهذأكونرأدو؟ن،شعبيتهفقدالذيلوزينيانفيعنبديلأ

يستطعوا.قبرصمملكةبمنحهغيعلىوعوض،(لاعول!+4ححول!!ه*!نحشامباندوهنري)الكونتخلفه

الدين.صلاحضدالمتعددةالعسكريةنجاحاتهرنمالقدسضدحاسمهجومتنظيمالأسدقلبريتشارد

فيأوروباإل!عادثمومن،الدينصلأحبمصلحعقدإلىالمطافخاتمةفيبلأدهمنالقادمةالأنباءواضطرته

الصليي.جيشهمنبهلابأسقسممع2911العامخريف

صلاحتوفيوعندما.المت!فئينغيرالخصينبينالقوىفيتوازق.نجعديدآفادتىهذهالسلاممعاهدةأبرزتأ

نظربعدرنم،وأخيهأبنائهبينيخلفهمنحولنزاعنشب،3!أءأالعإبمقيأي،تلأالذيالعامفيألدين
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موقفيعززليهنريلاللكالفرصةالنزاعهذاأتاحولقد.السياسيةوصيتهفيأبدا!االلتينوحكتهالسلطان

دون،السابقمالكهاإلىجبيللإعادةأمورهفرتب.؟ملأاستغلألاتدبيروحسنبمهارةو)ستغله،الفرنجة

.آنذأكسوريةفيالإسماعيليةزعيميدعى؟ن؟،"الجبلشيخ"معجيدةعلأقاتوأقامءالسلأحإلىاللجوء

!اكية.أنطكونتالثالثوبو!ندأرمينيةملك(Leo)11الثانيليوالملكبينأمدهطالالذيالنزاعفيوتوسط

يلثأءلمرأدمجأنأيضأنتائجهامنو؟ن،الجديدةقبرصمملكةمعخلأفاتهيةلتسومايكفيالحنكةمنوأظهر

و؟ن.شخصهفيوقبرصالقدسعرشي-7911العامفيهنريالملكوفاةبعدمل!اختيرالذي-لوزينيان

الفرسانبمساعدةبيروتعلىمجدداالاستيلاءومع.كسلفهالسياسةفيوداهيةالتدبيرحسنهذاالثانيأملريك

ةألعا!وع!طرأبلسبينيةالبرالمواصلاتيقطرفتحفييلثأملرنجحا(حولأ"+!كا!3!إوالبرأبانتالجرمان

.مجدداإحياؤهاممالتيالقدسلمملكةالفعلية

ولكنها(Innocent)111الثالثإنوسنتالبابامنشديدياطاحرابعةصليبيةحملةالغربكنيتتجمعو؟نت

،4012العامفيالقسطنطينيةالعاصةعلىاستولتبأنالبيزنطيةالإمبراطوريةضدالبندقيةمنبتأثيرتوجهت

الفرنجةموقفدمإلىالأصلفيتهدفالمحلةهذهو؟نت.الشرقفيجديدةلاتينيةامبراطوريةدعائموأرست

يكنوا،تماماالعكسعلى؟نالنهائيالصليبيةالمحلةهذهتأتيرولكن،المقدسةالأرأضيفيبالخطرالمحفوف

وإنما،فحسبإليهاالحاجةأشدفي؟نتالتي،فلسطينإلىالجديدةالنجداتإيصالفيإخفاقهابسببذلك

انتهجهاالتيالحكيهةالسياسةبفضل،أنهإلا.كذلكالمهددةالمنطقةفيالبشريةللق!ةالنهائيتحجيههابسبب

تقد،مإحرازالصغيرةالفرنجيةالدويلةاستطاعت،العربجانبمنالمسيطرالقائدوغياب،المنطقةملوك

الدينصلاحشقيق،العادلالملكمعيدةجدسلأممعاهدة4012عامفيالثانييلثأملرفعقد.لاحق

هذهوظلت.ويافاصيدأفيهابماألسابقةالصليبيةالأملأكأستعادةعلىتنصشروطأتضنت،وخليفته

0121)إيبلينجونوصايةعهدفيالمفعولسا!يةالمعاهدة - 5012 ( )Sohn of Ibelin).الملكحمأوائلوفي

Johnح)2(. of Briennلشنها؟نالأيوليينأراضيىداخلمفردةغاراتسوىصفوهائعكروا،كذلك
..بري!جولى

للغايةمتوترةأرمينيةومملكةالصغيرةأنطاكيةإمارةبينالعلأقاتأصبحتأخرىجهةومن.مستاؤونفرسان

العامفيالسلطةالرابعبو!ندتسنمحتىالتوترحدةتخفوا،الثالثبو!نديخلفمنحولالتراعبسبب

9121،

فيالخامسةالصليبيةالمحلةوحداتأولىنزلت-التحديدوجهعلى1217العاموفي-الأثناءتلكفي

وبلجي!،هولندةبينالآنموزعةوهي،الوسطىالعصورجماالمنخفضةالأراضيفيالرئيسيةالمقاطعةBrabantبرابانتإلىن!بة)1(

والكلت.الجرمانمنمزمجاس!نهاو؟ن

Jean(نبرييه)دوبريينجان)2( de Brienne

كونت،ع!41115الثاكإيراردابن(1237-1231)المثرقجمالاتينيإمبراطور(1225-0121)القدسملك(1237ا-148)

Marieمونتفيراديماريوزوج،نبرييه de Montferratوبموت.القدسمملكةمنهاخذالثانيفريدريكصهره.القدسملكة

.(م.م).القسطنطينيةجماالثرقجماإمبراطورأتؤجالأولروبير
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وغيرضعيفةغاراتهنغارياملك11Andrewالثانيأندروالملكبقيادةمفارزهاإحدىوشنت.فلسطين

Mountطابورجبلفوقمؤخرأالعربأشادهاقد؟نأخرىوقلعة(نمرودقلعة)بانياسضدناجحة Tabor.

الحجيج(قصر)عتليتفيالحصينةانداويةقلعةوإقامةقيساريةعنالدفاعيةتقوفيفشغلالجيشباقيأما

Chaste! Pelerin.قواتمعبالتعاونإلرئيسيالجيشقامعندما،1218العامحتىألاهتماممايستحقيحدثولم

بيددمياطقلعةفسقطت-الأيوبيةللسلطةالرئيسيالمعقلمصر-ضدتوجهتكبيرمستوىعلىبغزوةالمملكة

الحلةوقائدالباباممثل(Pelagius)بيلأغيوسال!ردينالرفضوهنا.طويلحصاربعد9121العامفيالفرنجة

فلسطينمنشاسعةومناطقالقدسلمقايضةال!ملالملكالسلطانمقترحاتمتأخراالمسرحإلىوصلالذي

باروناتبنصائحمبالغيرالقاهرةباتجاهيعاسهجومأشن1221عاموفي.المجيعدهشةتحتبدمياط

الفرنجيالجيشو؟ن.البنيانالمتينةالمنصورةأسوارقلعةخارجم!نهفيماجمدسعانولكنه،الفرنجة

معهدنةووقعت،عليهااستولم!التيالأراضيجميعاسترجعتأنبعدنجاالذيالوحيدهو(المملكةجيش)

.أعوامثمانيةمدتهاالسلطان

ابنته-(Honorius)111الثالثيوسهونورالبابامنمدفوعا-بريينجونالملكزوج1225عامفي

الأراضيعنبأساأشدمنافحاجانبهإلم!يكسبأنأملعلى،الثانييلثيدرفرالإمبرأطورمنالشابةإيزأبيل

!بل،من(1Poulains)البولانصادفهاقديك!تلمعوأملتورطهأحدثطموحاحا؟الإمبراطورو؟ن.المقدسة

ن؟التيحملتهشنعلىفريدريكحثالباباأنورنم.الفرنجةمنالشامبلادسواحلمستوطنويدعى؟ن؟

مفاوضاتفيودخلالتنفيذفييماطلالإمبر)طورظلفقد،إبطاءدونيلطوأمدمنذعليهااليهينأقسمقد

الفاصلةالفترةقضتمتقدمةصغيرةمفرزةإرسالعلىواقتصر،المتصارعةالمسالينأحزابمعالأمديلةطو

المتداعية(ينقر-صفد)قلعةبناءوإعادة،وصيداقيساريةدفاعاتتحسينفي-تقريبا؟ملعاممدة-

.(8911)حديثاالمشكلة(التوتونفرسانيةأخو)التوتونيةالأخويةلصالح

-قبرصفينزلأنبعد-يلبثلمولكنه،1228العاممنأعتبارأحملتهفي.فريدريلثأنطلقالنهايةوقي

منو؟ن.العدأءإبلينحزبوناصبالجزيرةفيالفرنجةالنبلاءبينالقائمةالداخليةالتراعاتفيتورطأن

الخضوعالفرنسيينالنبلاءمنيةوالقوالكبيرةالمجموعةهذهترفضأنالاستقلأل!منكثيرةسنواتبعدالبدحمهي

.آنذاكالمعاصرةيشىلالقاطبقا،بأمرهاالمنتكوكيةالإمبراطورالسلطةلقيود

شروطوفقالمقدسةالأماكناحتلالعلىقادراأصبحقصيربوقتفلسطينإلىفريدريكوصلأنبعد

ال!مل.الملك،الأيوبيينسلطانمععقدهاالتيالمعاهدة

منومالوسهامإنجازوهو،9122العامفيالفرنجةحوزةإلم!والناصرةلحموبيتالقدسعادتوهكذا

السياسية.الإمبراطورحنكةإلىوإنما،ألسلأحبقوةبطوليعلإلىمرتكزايكنلمأنهرنم،الإمبراطورجانب

الصليبييرتزاوجمنوالمنحدرينالعربيأثصرقفيالوسطىالقرونفيالمنثأةاللاتينيةالدويلاتل!نفرنيةت!مية:البولان)1(

.(أجزاء3لاروساالبلأدأهلمنميحياتناءمعالأوروبيين
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نأورنم.الخوالبالأيامفيالتعصبمحلالدينيالتسامحإحلالأجلمنالمشتركةالطرفينمساعيوإلى

النبلاءغالبيةظلتفقد،(HolySeputcher)القيامةكنيسةفيالقدسعلىمل!نفسهمننصبالإمبراطور

قبرصمنأرسلهاالتيالقواتوطردت،رحيلهبمجردللتحديحزبهتعرضأنو؟ن.لهمعارضةالفرنجة

للفرنجةروحيةقوةتشكل؟نتالتيالمملكةذلكإثروانهارت،الأهليةالحربمنسنوا!بعدنهائياوفلسطين

عليها*والسيطرةالفرنجيالمثرقفيالمتصارعةالاتجاهاتتوحيدعلىقادرة

أرنونوشقيفصفدأحتلألإعادةمثل)بطبيعتهاوالصغيرةذلكتلتالتيالفرنجيةالنجاحاتحقيقة!أما

الملكوفاةبعدالمساواةقدمعلىالمتنافسينالإسلأميينالحزبينبينالناشبالتراعفقطمردهاف!ن(وطبرية

أصبححتىالأخرىالفئةعلىالسيطرةتحقيقمنالمتخا!تينالمجموعتينهاتينإحدىتمكنتإنوما.ال!مل

منالمصريالحزبحلفاءشنهاغزوةبعدماحدثوهذا.الكنباهظةخسائردفعالفرنجةعلىالمحتممن

الأبدوإل!أخرىمرةالعربيةالأيديإلىبهاالمحيطةوالمنطقةالمقدسةالمدينةإثرهاعلىانتقلت،الخوارزميين

.المرةهذه

صليبيةلمحلةيستعدوراح،أخرىمرةالقدسفقدانعنتواترتالتيالأخبارنتيجةمجدداالغربتحفز

يستطعافرنساملك(لويسالقديس)التاسعلويسالملك،المحلةقائدولكن-السادسةهي-جديدة

عسقلأنومعقل،طبريةفقدواقدالفرنجة؟نذلكوخلال.1248العامقبلغايتهنحوبجيشهالانطلأق

ألوهنإلىذلكفيمستندا،دأرهعقرفيالعدوهزيمةلهالأسهلمنأنه-صحيحبشكل-لويسفقدر.المنيع

9134العامفيدمياطفيالفرنسيالملكنزلطوقد.مصرضدهجومهفوتجه،الأيوبيةالسلطنةأصابالذي

الراصغوالاعتقادال!سحالنجاحنتيجةالهاسفورةوفي.الأولىالمحاولةومنصاعقبهجومالمنطقةواحتل

فيهوقعالذينفسهالفاحشالخطأالصليبيوناقترف،الثافييلثفريدراتبعهالذيالدبلوماسيالتكتيكبخطل

دمياطلمبادلةيوبيالأالسلطانعرضيقبلواأنمنوبدلا.بيلاغيوسوال!ردينالطالأولطيكأملرالملك

عندهدىغيرعلىيتخبطالجيشأخذيقالطروفي.القاهرةنحوتقدمهلويسالملكباشروالجليلبالقدس

051العاممننيسانلثهرفيالصليبيينجيشواضطر.ومهارتهمالمماليكحنكةبفضلالمنصورة Yالاستسلامإلى

حياةعلىالمحافظةيمكنوا.الشديدالتيفوسوباءوأنهكهاالزيمةأوهنتهأنبعدالتاسعلويسالملكقائدهمع

،دمياطعنبالرجوعوالتعهد،فوريةضانةدفعبعدإلا،الايؤسىدرجةإلىالمستترفةوقواتهالفرنسيالملك

الإمبراطورأنورنم.فيهاأخرىسنواتأربعمدةلويسظلحيثع!فيونزلتالمدينةالهلةفغادرت

دونفلسطينفيمقامهأثناءالعرشعلىالوصايةيسلوتولىفقد،القدسملكلقبحامل؟نالرابعكونراد

جديد،منالتجارةونشطالبلأدتنظيموأعادويافاوقيساريةوصيداع!دفاعاتبتحسينفقام،معارضةأية

يفلحوا-دمشقفيالأيوبيينموالح!المصريينالمماليك-المعاديينالمعسكرينبينالشقاقيبثأنعبثاوحاولط

الفرنجية.الدولطلمصلحةبعضابعضهماضدتحريضهمافي

فيالفرنجيةالتحصينات،ممال!روةألفرنجيوالعسكريالسياسيالضعفبسبب،ألفترةهذهشهدتوقد

وأخص.الآنحتىقائمةماتزالطالقلأعمنرئيسيةنماذجفأنتجتبالذاتالضعفهذابرنممعأونهايتهاالمشرق
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عشرالثالثالقرنمنتصفمناعتبارامسيهرةلتحسيناتخضعتالتيلالدنالرئيسيةالتحصيناتجموعةبذلك

تحصنالمدن؟نتفقد.الفرنجيةللدولةألاجآعيالتركيبفيالواضحالتبدلالأخيرةهذهوتكشف.بعدفا

طرطوسعنالدفاعويدل.مباغتهجومأيضدآمنةتجعلهادرجةإلىبهاتحيطبسيطةبأسوارالبدايةفي

وبسبب.حصارفعليلمقاومةتكفيدرجةإلىالقويةهيوحدهاالقلعةأنعلى،المثالسبيلعلى،وجبيل

والمدنية،الروحيةللسلطةالرئيسيةالمقراتتشكل؟نتالتيالفرنجيةالساحليةالمدنفيالس!نكثافةازدياد

ببنائهاالاعتناءمنلابد؟ن،التجاريةالمواصلاتوطرقالاقتصاديةللحياةكراكزأ!يتهاتعاظمعنناهيك

بالساحلمحدقامايزالألخطرمادام،الحهـينذلكحتىمتبعا؟نأكثرمماتحصينهافيوألاستز)دةأفضلبشكل

لزيادةآخرمصدرمنوليس،التحصيناتهذهمنالقليلسوىيبقاأنهلهيؤسفومما.الداخليةوالأرض

وأرسوفعسقلان)منهاالفرنجةطردأنبعد،وهجرتخربتالتيالمدنفيالحفرياتسوىعنهامعرفتنا

(وبيروتوصيداوصورع!)1912العامبعدقائمةظلتالتيالمدنتلكفييبقابيكا،(وطرابلسوقيسارية

تلت.التيالأزمنةفيأزيلت،ولافائدة،الالاقيهةمتداعيةلأسوارهزيلةآثارسوى!!ها

هذهمنبعضأبأنألاستدلالمنتمكنناالمعاصرةالأوصافمنالمتناثرةالبقاياجموعةفإنحالكلوعلى!

خاصة،بشهرةتكتعصورمنالبريالجانبعلىشيدتالتيالثلأثيةفالأسوار،للغايةياقو؟نالتحصينات

التيالأسوارو؟نت،امتدادهعلىأبراجتخفرهمضاعفسورمنتتألف؟نتالتىع!مدينةتحصيناتومثلها

بفواصلمقامة(عادةالشكلمستطيلة)أبراجأومنخفضةbastionبارزةمجصونتعززالمدنبهذهتحيط

بالاسواروتحف.ئفالقذاومارميبمدىالفواصلهذهوتتحدد،(مترا04-25)ماحدإلىهنتظمة

بعضفيالبسيطةألخارجيةالتحصيناتبعضمعغالبابالماءتملأيضةعرأقنيةأوخنادقالخارججهةمن

المعماريالتعقيدبمظيرتحظىما؟نتنادراأنهارنم،التحصينجيدةعامةبصورةالمدنبواباتو؟نت.الأحيان

ف!نالداخلإلىالوصولأما،الاملأصقةأبراجتحرسهاما؟نتوغالبا.فيهاالحراسةمعاقلأوللقلعةالذي

إغلأقهاإح!ميمكنالتيالبواباتغرفمنسلسلةإلىبالإضافةغالباقائمةبزوايامنعطفاتأوبمنعطفعيا

الجوأنب.أومنالأعلىمنبالناروترمى

فيالبحرتمخر؟نتالتيللسفنالمتواضعللحجمونظرا،خاصةدفاعيةبمنشاتالمرافئجميعجهزتوقد

م!عرصنعيةمععريضصخريبجرفغالباعيةصغيرةخلجانمجردالمرافئمعظم؟نتفقد،الأيامتلك

وأحصونتقام؟نتالمرفأبمدخلتتحمالتيعرالم!أوالجروفأطرافوعند.إضافيةحمايةعادةلهاتؤمن

عندهاتنصبو؟نت،الميناءبوابةتشكلحديديةسلأسل-القديمللتقليدطبقا-بينهاتمتدومنيعةقويةأبراج

!عفي)طصاروأبراج،وجبيلوصيدأصور)2(فيالمرأفئحصون)المعاديةالسفنلقصفعرادأت)1(أومجانيق

الرفلبعديرميحبلفيهاعصاعنعبارةوهي.شيطانيامنجنيقأيمونهاالناسو؟ن،المنجنيقمنأصغرهي:العرادة())

.؟لمقلاعبيدهبالحجارة(التحريك)

طاعةبيدلطالبهاتلقيولا،الحصانةفيالمثلبهايضربمدينة":فقالالفترةهذهفيزارهاالتيصورمدينةجبيرابنوصف)2(

وذلك=،بهمجدثمافأعجبومنعتهاحصالهاأما.لأمانيهممثابةوجعلوها،33زمالحادثةمفزعاالإفرنجاعدهاقد،اصت!نةولا
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جدأنادر*ف!نتالأرصفةأما.مانعةبأسوأرالمدينةعنغالبأينفصلالمرفأو؟ن.(وغيرهاواللاذقيةوبيروت

.(الجون)المرفأكنمراسيهاتلقيأو،المنبسطالرمليالساحلعلىطبيعياترسوالسفنو؟نت

منذتأسسقد؟نالم!ثرقيةالعمارةأش!لمنشكلاهذهالقويةالمدنتحصيناتإقامةفيالفرنجةوتبنى

تطويراسكربييها.بهالاستخفافأوتجاهلهمنبلاد!فيالمتفاوتالاجتماعيتركيبهميمكنهموأ،يلطوزمن

ميةاعدجم!ااتحوولىحدلاعندما،عشرالثانيالقرنمنتصفمنذتبنيهتمالذيالاتجاهفيالقلاعبناء

القدراتتعزيزإل!دائمميلهنالك؟ن،أخرىبكالةأو،!التجصينخفيفة

يمكنهامةابت!راتأيةحينهفيينتجيعدأالوسطىالقرونتحصيناتفنأن؟.المنفردةللقلأعالدفاعية

تستخدم؟نتالتيالعناصربتكرارأيضاالفرنجةاكتفىإذ.القديمالعالمفيأقيهتالتيتلكعنالواقعفيتمييزها

أبعادها،يضخمونأو،التقنيديةالمعماريةألالعاالصنعيةالعناصرعددفييزيدونراحو!،بالأحرىأو،فعلأ

اللغمأوالقصفتقاومبحيثدفاعةمنظومةلأيةالفقريالعمودتعتبرالتيالساترةالجدرانتقويةإلىفاتجهوا

تدريجيأتستدقالتيالأسواروإقامةالبناءل!ما؟تزيادةطريقعنالأرضيةالهزاتأو(تحتهاالأنفاقحفر)

دأخلمداميكالقديمةالأعدةواستخد)م،العربيةالطريقةعلى(Talusالمنحدرةالحصونجدران)بالارتفاع

.الجدران

منطبقاتوإقامة،فيهاالرميكواتعددبزيادةالأبنيةتلكمناعةفييزيدون؟نوانفسهالوقتوفي

ذاتبارزةشرفاتوببناء،حاه؟"ههاللرميفتحاتتخترقهابعضابعضهافوقمتراكبةالدفاعيةالشرفات

مناعتبارأدائريةنصفأش!لإلىأحياناتتحولأخذتأنهاإلاالشكلهستطيلةعادةالأبراجو؟نت"كوى

الإجراءاتمعيتناسببماتقويتهامع-الأرجحعلى-الأرمنيالتأثيرتحت،بعدفاعشرالثالثالقرنأوائل

هذاعلىالمسا!ةيمكنهاوبحيث،لهاالمجاورةالجدرانطولعلىمنهاالرمييمكنبحيث،وتعديلهاالسابقة

عنها.الدفاعتعزيزفيالنحو

المعاصرءالسجلاتأنرنم،لاالبواباتبناءعلىخاصبشكلاهكامهمالعسكريونالمعماريونركزوقد

علىيتحشدونيبرحونلا؟نواالذين،المحاصرينجانبمنمباشرلهجومتتعرض؟نتمانادرابأنهاتحدثنا

الختلفةوإلحواجزالجدرانبتقويةتؤمنالدخوللبوأباتالمطلوبةيةالتقوتكنوأ.الساترةالأسوارطول

الداخلفيالجانيالرمينقاطعددوزيادة(وغيرهاوالأبوابالمتحركوالجسر،الحديديةالشعريات)

رميهايمكنوبحيث،الأرضمعبمهارةفيهاتكييفهايمكنبطريقةالصنعيةالعناصروبمضاعفةبل،فحسب

القلعةفيالمفردةأالمعامضاعفةضرورةمبدأمنوانطلاقا.جيدأالمحميةالثرفاتمنمؤثرةوبرماياتجانبيا

ثلاثةولوجبعدإليهيفمىالبرفيفالذي،واحدةجهةمنإلابها!يطالذيالبحرفيوالآخرالبرفيأحدهابابينإلىراجعةأنها=

البلادفيليسميناءإلىمشيدينبرجينبينمدخلفهوالبحرفيالذيوأما..بالبابمحيطةمشيدةستالرفي!هاأرلعةأوأبوأب

فالسفن،بالجصمعقودجدأرالآخرالجانبمنويحدهاجوأنبثلاثمنالمدينةسوربهايحيط،منهاوضعاأعجبالبحرية

للراكبمجالفلا،واطارجالداخلاعتراضهاعندتمنعسلسلةالمذكورينالبرجينبينوتعترض،فيهاوترسيالسورتحتتدخل

.(0001إزالتهاعندإلا
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فسحاتبينها،مزدوجةأسواراعنهاعوضاويبنونالمفردةالأسوارإقامةيتجنبونالجديدةالقلأعبناؤوأخذ

خارجيةتحصيناتيشيدونأو،والخنادقالأبراجعددزيادةمع(والمرقبالحصنقلعةمثللممكشوفة

وبالاختصار.الرئيسيةالتحصيناتمنآمنةمسافةعلىالمحدودالمدىذاتالمجانيقإبقاءمنهايمكن،بسيطة

طريقعنالبشريةبالطاقةللأقتصادالمدافعينجانبمنمحاولةبأنههناالسائدالاتجاهيميورأنالمرءيستطيع

علىالمحاصرينيجبرونبحيثبالمادةالإنسانعنالاستعاضةأخرىبكالةأو،وتقويتهاالدفاعبةالموانعمضاعفة

تقديرالآقحتىيمكنولا.معهاتتناسبالتيالبشريةوالطاقةالحصارمعداتمقأكبركلياتاستهلأك

للعمارةالتاليةالتطوراتعلىالمشرقفيالتحصينفنمنالأخيرةالمتطورةالمرحلةهسهلتأتيرال!ملالامتداد

فيأوفرنسافيسواءالوسطىالقرونفيالعسكريةالعمارةأنالمؤكدمنأنهإلا.أورباأنحاءجميعفيالعسكرية

ملأمحهامنالكثيرالمقدسةالأرضمن)قتبستإ-هوهنشتاوفن)1أسرةعهدفيإيطااياجنوبوبخاصة-إيطاليا

الهامة.

إيذاناالبلأدفيالإقامةمنأربعسنواتبعد1254العامفيفلسطينعنالتاسعيسلوالملكرحيل؟ن

وأدتالفورعلىالقديمالعداءفتجدد.الثرقفيممتل!تهاعلىلالحافظةالغربيةأوربامحاولاتآخريةبنها

Stساباالقديسحربباسمعرفتداميةأهليةحربإلىوبيزاوجسوهالبندقيةبينالتقليديةالتراعات Saba

وأصبخت.المتحاربةالأطرافأحدإلىنهائياينحازونخلالهاسوريةفيالصليبيون؟ن،(1256-1258)

واحدةسياسةعلىالاتفاقعنعاجزة-مملكةتسميتهابالإم!نيعد!التي-يةالقوالفرنجيةالمجموعات

أرمينيةملكالأولهيثومالملكمعيتعاون،وطرابلسأنطاكيةأمير،السادسبو!ند؟نوبيكا.مشتركة

راح،0126العامفيالكبيرالمغوليالغزوأثناءKitbugaكتبغاالمسيحيالمغوليالقائدمساندةفي+ethumا

عين)فيالمغولعلىانتصارهمنحهالذيالمماليكسلطانبيبرسالظاهرالملكيدممونفلسطينبارونات

الأيوبيين.أيديقيالحينذلكحق؟نتأنبعدسوريةمنقسما(نجالوت

منقسثة؟نتالمرةهذهفيولكنها.الثانيةلالرةموحداإسلأمياتحالفاالبائسةالفرنجيةيلأتالدوواجهت

تاماتصيهاومصمالصلأبةدرجةإل!متشددعدوأماملوجهوجهاوتقفماالداخليةالمنازعاتبسببنفسهاعلى

وفقيعملبيبرسالظاهرالملكالسلطانشرعوهكذا.الأبدوإلىواحدةمرةالصليبيينمنأعدائهسحقعلى

ولم،1272والعام1261العامبينالفترةفيمعقلامعقلامعاقبهممنالفرنجةيدتجرإلىتهدفمنهجيةخطة

فرصةأعطتهم(السابعةهي)1375العامفيجديدةصليبيةحملةعنتواترتالتيالأنباءسوىخلأطاينجد!

جرىالتيصفدفييةالدأوقلعةوسقطت1265العامفيوأرسوفقيساريةفسقطت.أنفاسملالتقاطضئيلة

أ،ranالعامفيقلأعمنجاورهاوماوأنطاكيةأرنونوشقيفيافاتلتهاثم،1266العامفيمجدداترميهها

ذلكبعديontfortقرينقلعةوتبعتها1271العامفيالجبارةالحصنوقلعةوع!رصافيتابعدهاوسقطت

.1272العامفيعليهاالتوقيعتممهينةسممعاهدةبموجبالفرنجةبهفاحتفظالبلأدمنبقيماأما.بقليل

-1155(برباروسا)الأولفريدريكأفرأدهاأضهرمنإلى1138منالمقدسةالرومانيةيةالإمبرأطورحكتألمانيةسلألة)1(
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لالتقاطللفرنجةالفرصةأتاحالذي،1277العامفياغتيالهعقببيبرسبعرشالمطالبينبيننزاعنشوبورنم

بتوطيدشرعالسوريالجيشمنيتأييدالأمورزمامتولىالذيقلأوونالسلطانفإن،أخرىمرةأنفاسم

أواصرهمالمفككةالفرنجةضدمملياتهمعاودةعلى0128العامحلولمعقادراأصبحبحيثيةوحيوبهمةسلطته

9128العامفيواستول!،الحصينةالمرقبقلعةعلى1285العامفيفاستولى،الآخربعدواحدابمهارةينازلهموأن

ابنهيدفيع!سقطتمريرصراعوبعد1912العاموفي.أنطاكيةممتل!تمنبقيماآخروعلىطرابلسعلى

وارتحل،يباتقرقتالدونحوزتهمفيبقيتالتيالقليلةالساحليةالمدنالفرنجةوغادر،خليلالأشرفالملك

مائةزهاءإسكرتالتيالفرنجيةالسلطةالمطافخاتمةفيبرحيلهموسقطت.قبرصإلىوالتجارالفرسان

سنة.وتسعينوإحدى

ايهي!6

لهايكنوا،س!!اهجرهاالتيوالقلأعالمدنبعضفخربت.نحتلفامصيراوقلأعهمالفرنجةمدتلاقت

يستخدموهاأنيمكن)حتياطيةقوأعدمنالفرنجةلحرمانوذلك،الحقيقيينلأصحابهابالنسبةاستر)تيجيةقيهة

تدريجياوتدأعى،الدأخليةالمعاقلمنالكثيروهجر.قبرصمنيشنو!ا؟نوأالتيالمتكررةغاراتهمخلأل

المرقب)فيهاووسعوأبناءهاوأعادواع!سقوطقبلالمماليكشغلهاالكبيرةالمعاقلمعظمأنإلا،الإ!البسبب

!ايةحتىمتقدمةعسكريةقواعدأو،المحليةللحكوماتمقراتتقريباجميعهاوظلت.(مثلأالحصنوقلعة

،كبيرةدرجةإلىوالمتداعية،غالباالبعيدةالقلأعهذهقاطنويغادروا.وفلسطينيةسورفيالمماليك!لطة

تماما،الخارجيةالهجماتخطرزالأنوبعد،العكانيالفتحبعدإلاومورداأمناأكثرمناطقإلىفيهامساكنهم

لموادتقليديكصدراستخدمتربماوالتي،نسبياجيداحفظتالتيالمتهدمةالقلأعحالةتفصرهالواقعوهذا

.الجديدةالأبنيةإقامةأجلمنالبناء

1375-8911الصغرىأرهينيةمملكة

البرعلىصغيرمسيحيجسررأسلهمبقيفقد،ع!بسقوطإنتهتالمشرقفيالفرنجةسيادةأنرنم

تأسستالذيتقريبانفسهالو!هفيالصغرىأرمينيةمملكةتأسستإذ.السابقةالفرنجةأر)ضيىلبشماالرئيصي

الزاويةفيذلكحدثوقد.بعدهاالزمنمنأخرىعقودبضعةتعيشأنلهاوقدر،الفرنجةدويلأتفيه

العصورفيالأدفىالشرقتاريخفيرئيسياعاملأالمملكةهذهتكنوأ.الصغرىآسيةمنالشرقيةالجنوبية

،المتأخرةوالكلأسيكيةالبيزنطيةوالفنيةالثقافيةالتقاليدرفدفيهامادوراشغلتوإنما،فحسبالوسطى

العسكرية.العمارةمجالفيدورهاعنهيقللا

يكتعون،الصغرىآسيةمنالجبليةالشرقيةالشماليةالزاويةفيالأصلفييقيهونالذينالأرمن؟ن

محليةسلألةمنالمتحدرينأ+كا!!!!4(البقراطأو)البغراطالأمراءحمتحتعديدةلقرون؟ملباستقلأل

الإمبراطورهزيمةوبعد،1701العاموفي.دثرالحاديالقرنبدايةفيعلي!سيطرتهمالبيزنطيونفرضحتى

؟نواينالذالسلأجقةلسلطةخضعوا(2،+!7+حك!أملأزجرد)منازكردفيالساحقةديوجينسالرايغرومانوس

التي،قليقيةفيوأقامواالجنوبباتجاهالأرمنأمراءمنعددهربلذلكونتيجة.آنذاكالصغرىآسيةيجوسون
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إلىتظهربدأتطوروسجبالشعابوسطوفيوهناك.البيزنطيةللإمبراطوريةخاضعةتزالما؟نت

السهلإلىبعدفيهاتمتدوراحت.سابقاالمستقلةالبارونياتمنعددأتفمذاتيباستقلالتكتعدولةالوجود

منالثانيالنصفخلألسلوقيةمنبالقربالساحليةوالمنطقةAnavarz،)1(وأناوأرزةطرسوسبينماالخصيب

وتحدهاالمطروقةغيرالموحشةطوروسجبالالشمالمنتحدهاالتي،الدولةهذهنمتوقد.عشرالثافيالقرن

و!راعها،أنطاكيةإمارةمعوتارةبيزنطةمعتارةخصوماتهابفضلوترعرعت،الأمانوسجبالالشرقمن

كومنينيوحناالإمبراطوريدعلىتقريبأملبال!تدميرهاورنم.منهاالمفمالإلىاستوطنواالذينالسلاجقةضد

الثافي)2(طوروسأميرهابزعامةعافيتهاالصغيرةالدولةهذهاستردتأنتلبثا1137العامفيبيزنطةإمبرا!ور

الماحقالخطررنمح!مهامارسهاالتيالذكيةالدبلوماسيةبفضلالبلأدفازدهرت.والنشاطبالحيويةالمفعم

الثافيليوالأرمنيأميرهاالكسأندرجةإلىبعيدأشأواازدهارهابلغوقد.جانبكلمنبهايحيط؟نالذي

الميهردةالأرمنيةالأسبينماالمتواصلةالنزاعاتورنم.السادسهنريالإمبراطورإياهومنحه،ملكيالقبا

تقوم؟نتالتيالوثيقةالمصاهرةروابطبسبب،الأحيانغالبفيالفرنجميةالفئاتفيهاتورطتنزاعاتوهي-

جميعضدذاتهاعلىألمحافظةمنالصغيرةالمملكةتمكنت-سوريةشماليفيالفرنجةوألنبلأءالأرمنالنبلأءبين

الأقوياءالسلاجقةقونيةسلاطينأنصحيح.نهايةالايكناالتيالمتعاقبةالمحلأتطوالالخارجيننالأعداء

الأراضئيغزوعنيحجمون؟نواماغالبأأخهمإلا،تقريباعشرالثالتالقرنمنتصفحتىباسكراريهددونهاظلوا

طوروسمرتفعاتأنوثانيهما،بيزنطةعلىمنصبا؟نالرئشياهآمهمأنأوالمارئيسيينلسببينالأرمنية

ية.قوتحصيناتوتحرسهاالاجتيازصعبة؟نت

الأقوياءالسوريينالعربوجيراضهمالأرمنبينحاجزةكدويلةقائمةأنطاكيةإمارةمنهزيلةبقاياظلت

دربساكمعركةفيإلامرةلأولالمصريةالمماليكجيويقبأسشدةهؤلاءيعرفوا،1268العامحتىالشرقفي

(Darbsac, Trapesac)المماليكأخذالح!ينذلكومنذ.قليلبوقتذاتهاأنطاكيةسقوطوقبل،1266العامفي

تمكنتذلكعنالنظروبغض.تقريبأ؟ملقرنطيلةمضاجعهاويقضون،الصغيرةالأرمنبلأدعلىيغيرون

تأجيلمن،الغربيةوالقوىالمغولمساعدةإلىبالإضافة،الأرمنملوكانتهجهاالتيالنظربعيدةالسياسة

الدولةأرمينيةتركالصليبيةالدويلأتسقوطأنإلا،عشرالرابعالقرننهايةحتىلسيادتهاالمحتومفقدانها

فياطاكةالمالكةالأسةمعالوثيقالمصاهرةبرباطترتبط؟نتولما.المشرقأرضفيالوحيدةالمسيحية

وجميعالبابابمساعدةأرمينيةحظيتفقد،بعدفا1342العاممناعتبارالوزينيانسلالةوحكتها،قبرص

:قالإذ025صالبلدانتقويمفيالفداءأبوذكرها؟زربةعينأوناورزةهي)1(

،جيحانش!اليفيحمدونوتلسسىبينوهي،ضهرولها،آهلةعامرةوهي،عنهامستعليةقلعةذات،جبلفيبلدزربةوعين

وئهوهااعهاالناسغيروقد.خفيفةمرحلا4علىسيىعنالغربإلىبميلةالجنوبفيزربةوعينحمدونتلوبينبينهاوجيحان

التيالمسافةهووذلكميلأوعرينأربعةزربةوعينسيىبينإن:العزيزيفيقال.وغيرهاوتترتبريزفيفعلوا؟ناورزا

ثذ.بلازربةعينهيناورزاأنيتحققأنفينبغيوناورزاسيىبين

.014-137ص0691حلبطالتركنعمانتأليفالأرمنتاريخمنصفحات(1168-11145الثانيطوروس21(
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والبندقيةجنوةالأوربيةالدويلأتهذهأبرزو؟ن.الصليبيةالحلالتبمتابعةكتمظلتالتيالأوربيةالبلاد

؟نتا؟أرمينيةمعطيبةتجاريةعلاقاتالدولتينلهاتينو؟ن.القويتينالبحريتينيطاليتينالإالدولتين

يرعبر؟نالتجارةهذهبعضبأنالعلممع،بهاوالتوسعالأدقالشرقمعتجارتهمافيلالضيجدامتعطشتين

الأرمنية.الموانئ

والمرتبطة،المت!ملةالإقطاعيةالتبعيةنظامعلىتقوم؟نتاالتيالفرنجيةالدويلأتمنالنقيضوعلى

ذاتيامستقلة؟نتا،صغيرةبارونياتجموعةمنتطورتالصغرىأرمينيةمملكةفإن،الخارجمعوثيقأارتباطأ

،الفراتو!رطوروسبينماالممتدةالبياديفيتنتشرصغيرةبقعاالأياممنيومفيو؟نتا!الأساسفي

تلكمنالرئيسيةالكتلةأنورنم.الأراضيمنلممتل!تهانواةتشكلمحصنةأوقلعةمسورةبلدةمنهاكلوتملك

بيزنطيةثغورمجرد؟نالقلاعبعضوأن،البيزنطيالعهدإل!تاريخهايعودتحصيناتتملكبرحتماالبلدان

؟نتاالتيأقديمةاالمعماريةالتقاليدعلىالأخيرةهذهواعقدت.مجددامنهاكثيراعدداالأرمنبنىفقد،محدثة

موطنفيلا،والمدنية(الدينية)الإكليريةالعمارةمنرائعةنماذجوأنتجت،القرونمرعلىالإعجابمحط

بناؤواكتسبولقد!أيضاومصرالغربيةأورباوفيبل،فحسبوالقوقازوانمجيرةبينماالأصليالأرمن

قليلي،الفرنجةجيراضهمساعدواالذين!و؟نوا،البيزنطيةالإمبراطوريةفيواسعةشهرةمنهموالمهنيونالأرمن

تقريباالمستحيللمنوإنه.الجديدةالقلاعإشادةوفيالقائمةالمدنعنالدفاعاتتحسينفي،سوريةفيالخبرة

عشرالثانيالقرنينفيالأرمنيللتأثيرخاضعةتزالما؟نتاالفرنجيةالحربيةالعمارةأنعلىالمالوسالدليلإقامة

ن؟كيفتذكرالوقتذللثفيالمعاصرةالسجلأتلأن،الاحآلببعيدليسذللثأنإلا!عشروالثا!

عشر.الثالثالقرنهنتصفحتىالفرنجةالأمراءلدىحربيينمهندسينالأرمنيوظف

ففي.آنذاكالقلاعمنكبيرعددوجودإل!ذلكتلتالتيالأرهنيةالتاريخيةالسجلاتوتشير

نبيلمئتيعنيقللاماأيطءالحضورلائحةكت-مثلأ-الثانيليوالملكلتتويججرتالتيالاحتفالات

قدكلهاالأمانوسجبالمنالشرقإل!الواقعةالأراضيفيه؟نتاوقتفيوذلك،بهمخاصةقلأعايملكون

يدرسو!.الإقطاعيينحوزةفيقبلمنالأرضو؟نتا،الرهاإمارةسقطتأنمنذالمسالينيديأإل!انتقلت

تقام-جداصغيرومعظمها-القلاعو؟نتا.أساساالنائيبعدهابسببالقليلسوىالمواقعهذهمنيحددأو

وغالبا.والأمانوسوالشرقيةالغربيةطوروسجبالسلأسلفي،لالرورصالحةغيروعرةووديانممراتفوق

،ال!ثمالفيالقديمبموطنهمتذكر!لكونهاالبعيدةالمواقعهذهيختارونبلأد!عنالمنفيونالأرمنالببلاء؟نما

أمنهمءعلىالمحافظةفيرغبتهم؟نلذللثالرئيسيحافز!ولكن

التطورمنمرحلةوأوجد،عزلتهاالقلاعتلكعلىأملىالذيهوالقديمالبلادهذهتاريخوهكذا-؟ن

الصخريةالهضاب؟نتالقد.تامبوضوحعنهومتهيزةالفرنجيالتحصينفنعنكليأاستقلألاضستقلةالمعماري

منصغيرةرقعةباستثناءممتازةطبيعيةحمايةتؤمنوايتيللتسلقالقابلةغيرالمتطاولةوالجروف،المستديرة

بمامنتظمةغيرالأرمنيةالقلاعهيئة؟نتافقدوبالتالب.القلاعلتلكالمفضلةالمواقعهيالمنبسطةالأرض
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معظمهاأتيمالتيالانحداروالشديدةالصخريةالأرضو؟نتا.عليهاتقامالتيالأرضطبوغرافيةمعينسجم

والم!تبالخازنأنحتى،القلعةداخلفيللأستخدامالصالحةالأرضمنضئيلةفسحةسوىتتركلاعليها

مثيلاتهامعقورنتماوإذا.يدةالشدالمنحدرا!فوقمتراكبةطبقاتعلىصفوففيتشاد؟نتااللأزمة

أشديبدوشاقوليمتضاممظهرذات؟نتاالأرمنيةالقلاعأننجد،نسبياالاتساعنحوتميل!نماالتيالفرنجية

.(وغيرهاوبغراسوسيسية؟ليسيييلان)حديثاإليهاالناظرعينعلىتأثيرا

تفاصيلمنبالعديدوالعربيةالفرنجيةالدفاعيةالتركيباتعنالصغرىأرمينيةقلأعتختلفكذلك

البناءأسلوبفيالكثيرةالتنوعاتعنالنظربغض،مكاثلاالساترةالأسوارتركيبنجدوإذ!تحصيناتها

وعلى.وأماكنهاالأبراجشكلفيمكيزااختلأفانالسفإننا،المحليةالموادتفرضهالذيالكسوةوجمال،الحجري

يفضلرنالأرمنبناؤو؟ن،والعربيةالفرنجيةألقلاعتسودالتيعوماالمستطيلةوالمعاقلالأبرأجمنالنقيض

ترميبحيث؟فيةمسافاتعلىيقاممعظمهاو؟ن-البيزنطيةالتقاليدبتأثيرربما-الدائريةنصفالأبراج

الحرزهس!س!!أوdonjonالمحصنالبرج؟نوإذ.منهاالمعرضةالنقاطوتحميالساترةالأسوارطولعلىجانبيا

!العموموجهوعلى!الوجودنادرالأرمنيةالقلاعفيفهو،الفرنجيةالتحصيناتالانتشارفيواسعأساسيامعالا

الفرنجةلدىالفروسيةبنظامليوالملكولعرنمالأرمنيةالعسكريةالعمارةعلىمحسوستأثيرأيالفرنجةيمارس

آيةالأرمنيةإلقلاعتحمل!ينيانلوزملوكحكهاعندمالالملكةالأخيرةالسنواتوحتى.الحياةفيوطريقتهم

يطالية.والإالفرنجيةالتأثيراتبهاونقصد،الأجنبيةالتأثيراتعناقتباسهاتثبتالعمارةتطورعنتفاصيل

والممتل!تاللاتينيةالقسطنطينيةإمبراطورية

More،061،-012،المورةفيالفرنجية

Celestineالثالثسيلستينالباباموافقةعلىواحدعامينصرميكدإ IIIمملكةمرتبةإلىأرمينيةرفععلى

وفي.جديدةصليبيةحملةلتجهيزالغربيةأورباإل!الدعوةالثالثإينوسنتالباباخليفتهوجهحتى،مستقلة

Bonifaceبونيفاسقيادةتحتالبندقيةفيالألمانمنوقليلوفرنسيينطليانمنيتألفجيشنزل2012العام

العداءأدىوهكذا.البابارغبةمتحدياالقسطنطينيةهاجمنحتلفةأوليةمناوشاتوبعد.مونتفيراتمركيز

البنادقةطموحاتإضرامهفيزادوالذي،الثانيةالصليبيةالهلةمنذوبيزنطةالغربيةأوربابينالمتنامي

استيلاءإلى!طهذلكأدى،البيزنطيالعرشحولالدائرالتراعفيبالتدخلالفرنجةوإدانةوالتجاريةالسياسية

أعلنهجيةونجاسلبعلياتوبعدالمذكورالعاممنأيارشهروفي.الإمبراطوريةالعاصةعلىالفرنجةجيش

جناحعلىالجيشمننحتلفةفصائلواكتسحت.فيهاإمبراطورأBaldwinآه3ول!ا4فلاندرولحبلدوينالكونتا

الصغرىآسيةمنالغربيةوالأجزاءاليونانمنواسعةومناطقوسالونيكومقدونياتراقيامنكلأالسرعة

اقم!3!3ريسلاس!ثيودورحاولفقدبالبيزنطيينيتعلقماأما.فرنجيةوإقطاعاتإماراتفيهاوأقامت

قواتMichaelميخائيلالأميرجندبيكا،الصغرىآسيةفيالممزقةالإمبراطوريةأملاكتوحيدنيقيةحالم

أنجيلوستيودوروخليفتهالشقيقغيرأخوهدحرأنوبعد.Eperusإيبروسمنمعاكسهجوملشنيونانية
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د3الموردفيالنمرنجيةوالممتل!تأ!لأتينيةأأغطنطينجةايةأمه!أطور

Angelusتيسالياوانتزع،عا!تهاعلىمباغتحمجومسالونيكفيالفرنجيةالمملكةThessalyمنومقدونيا

إمبرأطورمعيلطونزأعفيAdrianopleأدرنةأسوارخارجتورطولكنه.القسطنطينيةنحوتوجهاللاتينيين

.Vatatzesفاتاتزيس"دو؟س"الثالثحنانيقية

أصلأتينيةاالإمبراطوريةتمكنت،تتوقفاالتيالبندقيةومساعداتاليونانبينالدأخليالشقاقوبففل

منطقةعاثواقتصرترقعتهاتضاءلتأنبعد،Lاأخرسنواتبفعالقصيروجودهاعلىوالمحافظةالبقاءمن

علىمجددالماكا!اهع!ا!!3يولوغوسبالاالثامنميخائيلا"لإمبراطورأستولى1361العاموفي.فقطالصغيرةتراقيا

.جنوةمنبدمالقمديخةالإمبراطوريةعاصة

آكثر5013عامالعظيمالفتحبعدوجنوبيهااليونانآواسطفيتآ-تالتيالفرتجيةالممتل!ت؟نت

ولاعلى،اليونانأواسطفيBodonitsaبودونيتساكونتيةعلىالمبكرسالوني!طلكةأصثياريؤثرو!.دمومة

وآثناء.منفصلةبارونيةغرةاثنتيمنمؤلفة؟نتوالتي،المورةثابيلوبونيزياآسارةولاعلى،آثينادوقية

فآعيد.رئيسيةبصورةفرنسيةعائلأتحمتحتوأزدهارسلأمبفترةالمناطقهذهحظيتغرالثالثالقرت

،Argosآرغوس،!ا!ا.5corinthusآكروكورينتوس)الجددساد!ايدعلىطةأغدأالب!تنطيةالقلأعمعخهأبناء

الجديدةالقلأعبع!شيدت؟،(Patrasباترأس،Arcadiaآر؟ديا،Naupliaناوبليا؟Calamataح!لأماتا

ينايتاو؟ر،ا،الاأأ11غ2يناوما،الاأأ6؟3(فيوميسترا،ه+ع،أم/ء63احا2(يا!!(حاأشليهوتزقي/تورنزقلعة)كلية

1363العامفابيزنطةإلىسامالقلأعتلكآآولكن؟(Passa-vاغوباسافا،021،21،لاأه!أونافارينو؟23،،2،(أأ؟،!ا

Guillaumeفيلهاردوانغليومالآمههـمورةحخدية de Ville hardouin.

العاممنذ!يهاالفرنجةتخص؟نتمنطقةإلمىالبيزنحنيينوتسللالقتالمنسنواتوبعد1368العامو!ا

إيطاليا.وجنوبيححقليةتحم؟نتالتييةالقو(آتجو)أسةحمايةتحتالمورةوضعإلىغليوماضطر،012د

يدفيسقطتآثيناأنإلا.استقلالهاعلىEuboeaياوآوبوBodonit،فيaوبودونيتساآثينامنكلوحافظت

هكاحاةأفيبيسكونهرعلىميةدامعركةفيالفرنجةفرساندحرعندما،Catalanالقطلوني!ت-يئالمغامرم!!عحابة

111العامفي r.!منجددسادةم!نكلفيالفرنسيينالنبلاءمحلحلقد؟نحتىوأحدقرنينصرميكدو

سلسلةإلمىبالإضافةالبلأدتلكفيعديدةهامةقدممواطنعلىالبندقيةحافظتكذلك.جدانحتلفةآحمول

(Methoneوميثون،Koroneوكورون،ينوونافار،وناوبليا،وآرغوس،ياآوبو)الموقعجيدةالمرافئم!ت

البلأدمنمورةفيوالإصبانالطليانالنبلاءطردفقدالمتبادلالعداءورنم.إيخةنجرآرخبيلفيواسعةومناطؤ

العامفيإلقطلونيةأثيناوانتقلت،اليونانميستراأمرأءيدعلىةبعددوما0132إلعاصام!أعتبارأ،يخياتد

اليونانيةالسيادةزالتثمومن.فلورنسيةعائلةوهي،4،ا،أخا!اا)،1،أأأكيافوفيأوأكيايوفيعائلةإف1387

بعضباستثناءكلهاإليونانبلأد0146العامفيإحتلو!الذ-بئةالعكاني!تالنعاخ!تيدعا!صثائياإيطاليةاوأ

إيخة.نجروفيالرئشيالبرعليالمتناثرذالبندقيةالقواعد

تلكفيالمعماريةالتقاليدتختلفمورة!م؟نتالتيالفرتجيةالعائلأتأشجارتركيباتماختلفوبقمدر
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البيزنطيةالأساساتمنمزيجأ،خرائبالآنومعظمها،قدماإلاكثرالقلاعتشكلإذ،المضطربةالمناطق

ميستراأمراءيدعلىبناؤهافأعيدالفرنجةالغزاةشيدهاالتيالجديدةالقلاعأما.الفرنجيةوالإضافات

الحربيونالمهندسونجددهاحتىالحاليمظهرهاعلىضخامةالاكثرالساحليةالقلاعأكثرتحصلو!.البيزنطيين

أيضا.التريالحمإبانبناؤهوأعيدالمبانيتلكمنالكثيرجددوأخيرا.عشرالسابعالقرنفيالبنادقة

الأبنيةفيالمكثلةالمتقنةالحربيةالعمارةطرازحققهالذيالتطورمايعادلاليونانفيلايوجدوبالاختصار

وفلسطيئ.سوريةمنكلفيالصليبية

5012بينالفترةإلىمنهابتاريخهيعودمابذللثونقصد،خاصةصفةذاتالفرنجيةالفترةقلأع؟نتلقد

النقاطتأمينالرئيسيةوظيفتهاو؟فت.الحاكةللسلطاتصرفمقرات؟نتفقد،عشرالثالثالقرنونهاية

الفروقعنالنظروبغض.الغرباءس!نهاوعلىلهاألخاضعةالبلادعلىمنهايسيطروالتي،استراتيجيااالامة

الجبلية،الأرضمعهكيفة،العموموجهعلى،القلاعهذه؟نتفقدالبناءوأساليبالتفاصيلفيالمحلية

برجعليهيسيطرالدفاعمنظومةفيجيداالمحميالقلبو؟ن.منهاأخفضوقلعةعلويةقلعةإلىومقسثة

شكلعلى(Chlemutziشليهوتزي)Torneseتورنزقلعة!متبيكا،ميسترافيالحالهو؟جدأقويمحصن

الغربيةالأوربيةالقلاعمنالكثيرمثلالداخلفيصغيرمكشوففناءمعالأغراضمتعددضخممحصنبرج

.(كورنئةبقربPendeskuphiبندسكوفيفيالحالهو؟)البسيطألمحصنالبرجعلىيعثرماونادرأ.القديمة

الطاقةمنبمبيرةأعدادإلىدائمايفتقرون،الأدفىالثرقبلدانخلأفعلى،اليونانفيبالحصارالقائمونو؟ن

ثمةتكن!وبالتالي.البدايةمنذالحصارلحرب؟فغيربشكلومجهزةضعيفةالجيويقو؟نت،والموادالبشرية

فيالحربيةبالعمارةكليةمتأثرةغير-عوما-مورةقلأعوتبدو.البناءفيالبذخأوالدفاعلتحسينحاجة

السلطةعهدأواخرفيهناكيرهاتطوعلىالرئيسيونالمشرفوندامماللعجبمثيرغيرأمروهو،فلسطين

،قبرصأوأليونانيالبرفيالظهورإلىتسعى؟نتمانادرأالتي،الكبرىالفرسانطوائف؟نوافيهاالفرنجية

إيجة.بحرشرق!فيالأخرىممتل!تهاوفيرودسفيتقاليدهاعلىالمفيىمفضلة

-291173،1قبرصمملكة

والفرارا19rالعامفيع!سقوطبعدأيدحهمفيظلتالتيالقليلةالمعاقلمغادرةعلىالفرنجةأرنمعندما

1911العامففي.؟ملقرنمنذالفرنجةيدفيآنئذالمزدهرةالجزيرةتلك؟نت،السفنمتنعلىقبرصإلى

،هوجاءعاصفةبسبب،الجزيرةهذهإلطللالتجاءالأسدقلبريتشاردالملكاضطرارمنقليلةأشهروبعد

أعادوهاولكنهم،دقية000،001مقابل(الهيكلفرسان)الداويةإلىوباعهاالبيزنطيحاكلهامناغتصبها

كتعويضلوزينيانغيإلىقبرصريتشأردمنح2911العاموفي.المحليوناليونانالس!نبهاقامثورةبعدإليه

وخليفتهشقيقهإلطالمملكةإرثالسادسهنريالإمبراطورأهدى5911العاموفي.القدسعرلقفقدهعنله

بينمدمرةأهليةحربفيمتورطة-فلسطينمثلمثلها-قبرصأضحتوهكذا.ينيانلوزيكأملر
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العامفيالصليبيةالثانيفريدريكالإمبراطورحملةبعد3Ghibellineوالغيبليين)2(3Guelphالغولفيين)1(

المتوسط.الأبيضالبحرشرقيفيالرئيسيةالمسيحيةالقاعدة،ع!سقوطبعدطويلةلسنواتوظلت.9122

الأناضولسواحلضدتوجه؟نتالتيوالهجماتبالصليبيةالشبيهةللحملأتوثوبكقاعدةتستخدمو؟نت

بطرسالملكبزعامةالنضجسنالجزيرةبلغتولقد.(1365عامالإسكندريةعلىالاستيلاء)ومصروسورية

يدعلىالملكهذااغتيلعندمامفاجئنحوعلىانتهتالزاهيةأيامهاولكن،(9136-9135)النشيطالأول

ين.المتذمرالقبارصةالنبلأء

بأقذرمتذرعين،الرئيسيالجزيرةمرفأ،فاغوستالاحتلألالفرصةيونالجنواغتنم1373العاموفي

ضعيفةقبرصفيالملوكسلطةو؟نت.ألقتالمنطويلةسنوإتبعد1464العامحتىمنهيطردواوا،الحجج

نأدون1426و1425العامينفيالجزيرةمنالداخليةالمناطقبغزوالمصريونالمماليكقامفقد-تالست!دلا

جيهسالجزيرةملوكآخربوفاة1473العامفيالمطافخاتمةفيانهارتحتى-الحالبطبيعةمقاومةيلقوا

الأرملة،الملكة،(Cornaro)كورنارو؟تريناتولتهاالأمدقصيرةيةوصاوبعد1488العاموفي.الثاني

الاستعمارية.يتهملإمبراطورقويمتقدمنحفرإلىالجزيرةحولواالذينالبنادقةإلىالجزيرةعلىالسيادةانتقلت

للهجوميعاسخضعتأنلبثتماالجزيرةولكن،1527العامفيقبرصلجزيرةتريغزوأولصذ

عدةمنذالترميمأممالفيهاتجري؟نتالتي،نيقوسياقلعةأما.0157العامفيأكبرقوةبهقامتالذيلثاني

و؟ن،تقريباعاملمدةالأتراكفاغوستامرفأقاومبييها.اطصارمنأسابيعسبعةبعدفسقطت،صنوات

.2914العاممنذقويةوحصونبأبراجوعززوهيتهتقوفيزادواقدالبنادقةلمهندسون

حصنمثلالبنادقةحمتحتتحسيناتعليهاأدخلتالتي،الجزيرةفيالأخرىللتحصيناتيكنا

القليلةالجزيرةلقلاعبالنسبةأما.المعاركهذهفيدورأي،(Paphos)بافوسوحصن(Kyrenia)يرينيا

معتتفقتعدالكونها،1525العاممنذالدفاعأسبابمنسلفامعراةف!نتالوسطىللقرونسائدة

البنادقةقررالعتيقةالدفاعيةالمنشآتتلكعلىوالمالالجهدإضاعةمنوبدلا.أنذاكالمعاصرةالحربتطلبات

واسع.نطاقعلىنيقوسياوفيالعا!ةفيالحصونذاتالدفاعاتتصيموإعادةالمحصنةالرئيسيةالمرافئ!ديث

باتالتيالمقدسةالأراضيىمنالعكسعلى،خارجيينأعداءمنمهددةنفس!ثاتعتبرمانادرأقبرص؟نت

وأالمعماريةالفخامةمبعثهايكنوا،الدائمةالهجومأخطاربسببمنهبدلالازباأمرأفيهاالتحصيناتاء

المحصنةالمبانيأننتيجته؟نت،ملكياامتيازاقبرصفيالتحصيناتبناء؟نلذلك.تأكيدبكلالمباهاةب

فيأمنرتأالجرهـ!يةا!لامبرأطوروركبألامهىاطوالعرشإفماتطمح؟تاليأ/لا.داليهإظ*01قيلصأصةألىنةأ(اخا!ا!االغولميو!

.وقبرصإيطاليةفيللباباالمناصرةالمياسيةالأحزابمنحز!وهوعثروالثالثعثرالتايىالقرن

H'طenفايبلج!إقنةGhibellin!ظالعيبليو! aihlinحربوهو.هومنتاوق!آسرةمنالفيلثصحصوميملكهاقلعةاسموهو

.وقرضإيطاليةفيالثانييدريكفرالإمبرأطوريناصرصيايصي
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القليلةالضخمةألقلأعالحالبطبيعةاستثنيناماإذأ،الفرسانيةالطوأئفمبانيهيهنافىأقيهتالتيالوحيدة

BuffaventoوبوفافنتوKantaraالقنطرةمثلالمرتفعاتذرأفيالصخريةالأو؟رإن.التاجأقامهاالتي

السفوحأعاليفيالر)بضةأو،الشاهقةالجروففوقالجاثمة(Dieudamourديودامور)هيلاريونوالقديس

هذهالفريدةمواقعهابسببلاالأرمنيةبالقلأعتذكرنا،الشماليةالساحليةالجبالسلسلةمنالانحدارشديدة

وإلى.(ذلكوغيردأخليةساحات،د)ئريةنصفجانبيةأبراج)معالمهامنالكثيرتمتلكولأنهابل،فح!سب

كولوسيمثل)السهلفي)لمحصنةالأبرأجنمطمنمعزولةأخرىمعاقلتوجد؟نتاالقلأعهذهجانبا

Kolossi،سيغوري)زأويةأبرأجذأتصغيرةحصونجانبإلى(ليهاسولوربماSiguri،ياغاستروربما

Gastria).الحربيةالعمارةتطورفيدورأيالايكن!،أليومحتىرومانسيةتبدوتزالماالتيالقلأعهذهإن

بالمشاركةقبرصتبدأو!.عشرالثالثالقرنخلألفلسطينفيالتحصينفنأحرزهالذيالتقدمنتيجةاللأحق

عندما،دثروالسادسعشرالخامسالقرنيننهايةحتىرودسمعالحديثةالتحصينمنظوماتتطويرتوجيهفي

قبرصفييشيدونهاوالقلاعيصمونالبنادقةالحربيونالمهندسونرأححيث.الجزيرةالتر2الغزوهدد

يبةالسرألتحولاتملأحظةعلىيساعد!موقففي؟نوألأضهمنظرا،خبرتهمعلىمعكدين،جديدبأسلوب

دأرتالتيالحروبخلأل،ألبندقيةلأملأكالتابعالبرعلىألمجاورةالمدنبلغتهاالتيالتحصينفنفيوالمدهشة

،Paduaوبادو،Ferraraفيرأرامثل)فرنسةملكالأولفرنسيسوالملكألخامستشارلزالإمبراطوربين

مكناهموثرأء!البنادقةهؤلاءقوةأنذلكمنوالأكثر.(وغيرهاوميلانو،Veronaوفيرونا،Cremaوكريما

الدفاعمنظومةأخذتوربما.نيقوسياعنالدفاعاتتجديدنحططمنها،كبيرمستوىعلىتصاميموضعمن

قط.تستكل!أنهارنمالتحصيئنظرياتفيتبحثالتيالمعاصرةالكتبأحدعنهذهالمتناسبةالحصونذات

:2251-6031مجةإبحرفي(+ثههأهاء34!اثه)يةرلأسبتاا

نأيستطيعون،لهمجديداوطنافلسطينمنإليهافرواالذينالفرنجةمنلكثيربالنسبةقبرصأصبحت

منهمكلوارتم!.المسالينهجوممنالد)ئمالخوفمضاجعهميقضلا،واطمئناناحريةأكثربحياةفيهينعموا

الجزيرةولكن،قبرصإلىكذلكالتجؤواالذين،العسكريينالفرسانعدافيهاالجديدةالساليةالمعيشةبهذه

وليقمعوا،فرنسافيليتقاعدواالدإلةفيهعادالذيالوقتوفي.للتوظفضئيلةفرصسوىلهمتقدم!الغنية

مكوثبعد،إمجةبحرشرق!فيالداذاتيأمستقلةممتل!تتأسشىالأسبتاريةاختار،1312العامفيبقسوة

استولى9013والعام6013العامبينماالفترةففي.0131-1912العامينبينماالفترةفيقبرصفيقصير

للأحتلالطريقهافيآنئذ؟نتالتي،الصغرىآسيابرمنمملياتهمفيمنطلقينرودسجزيرةعلىالأسبتارية

تماما،مناسببموقعتكتع؟نتولكنها،اسماالبيزنطيالإمبراطورأملأكمنرودسو؟نتا.السلجوقي

المستقبل.فيالأسبتاريةلعملياتمثاليةقاعدةمنهاجعل،المتوسطالأبيضالبحرشرقيوبينإيجةبحربينما

القبرصيالأسطولإلىوينايونالجنوبيةSporadesسبورادسإلىسلطاكأعممجاليوسعونهؤلاءراحرودسومن

احشل1374العاموفي.عشرالرابعالقرنخلألوالم!ريةالسوريةالسواحلعلىالنطاقالواسعةإغاراتهمفي
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93إيجةبحرفيالأسبتارية

1)()إزميرالأسبتارية Smyrna)بعضتحالفعليهااستولىقد؟نالتي،الصغرىلآسياالغرل!الساحلعلى

نتيجةبالفشلباءت0014العامفياليونانيالبرفيقدمموطئعلىللحصولمحاولاتهمأنإلا،المسيحيةالقوى

الم.ألمحليينالس!نمقاومة

العكانيين.الأترأكمع؟ملأقرناأمتدعستجدصراعفاتحة1415العامفيلإزميرالأسبتاريةخسارة؟نت

جزيرةعلىهعقلهمقبالةوالواقع،الصغيرHalicarnassusرناسوسهالي!مرفأتحويلفيالأسبتاريةنجحولقد

مشددةقيوداولكن،الهامإزميرمرفأعنكبديلاستخدامهايمكنالرئيسيالبرعلىلهمقاعدةإلى،ح30كوس

فيبقوةوكوسرودسهاجمواحينمنهمالأتراكوقفهالذيالمتوعدالموقفنتيجةاللأحقتوسعهمعلىفرضت

إلى-مضتقليلةسنواتقبلقبرصفي؟لبنادقة-الأسبتاريةأجبر0147العامنهايةوفي.1455العامأوائل

ذاتها،رودس)الرئيسيةقواعد!تعديلعلىاهمامهموتركيزالعديدةقلأ!مجميعتحسينعنالامتناع

الحديثة.لالتطلباتوفقا(رناسوسهالي!فيالجديدةبطرسالقديسوقلعة،وكوس

الكبيرالثانيهجومهمفيالعكانيينردمنالدفاععلىوتصيههمأسوار!مناعةبفضلالأسبتاريةتمكن

تحصيناتهمتحسينمتابعةعلىالأسبتاريةشجعالنجاحهذاأنإلا.0148العامفيرودسعنالحصارفرفعوا

دوبوشونبيرومقدمهمزعيههمونشاطحنكةبفضل،تمكنوأقد؟نوأ0152العاموحتى.أكبربحماسالرئيسية

شهروفي!الغربيألعا!فيأحدثهاوربماقلعةأقوىإلىرودسيلتحومن(1476-3015

وتلأشذخائرها.نفذتحينالعكانيينالأتراكإلىالاستسلأمعلىالمدينةأكرهت1522العاممنالأول؟نون

فانسحبواإمجةبحرفيممتل!تهمجميعمنالأسبتاريةوأجلي،تقريباعامطوالقاومتأنبعد،الخلأصفيأملها

الخامس.تشارلزالإمبراطورمنبأمرمالطةجزيرةفيجديدةقاعدةمنحواومنهاإيطالياإل!

عصرعشروالسادسعشرالخامسالقرنينأثناءبطرسيسوالقدكوسومعاقلرودستحصيناتتمثل

عندما،المقدسةالأراضيىفيالأسبتاريةأسسهالذيالعظيمالقديمالمعماريالتقليدفييجيالإالأرخبيلفيالنهضة

العمارةنماذجوأن،متواضعة؟نتالأعالهذهبداياتأنوالواقع.سوريةفيوالمرقبالحصنقلعةحصنوا

نسبياالبسيطةالدفاعاتبناءعشرالرابعالقرنشهدفقد.الأمربادئفيقليلة؟نتالحجمالكبيرةالعسكرية

التيالجزرعلىموجودة؟نتالتيالصغيرةألقلاعأخذتبيكا،بالذأترودسولمدينةالأسبتاريةلمأوى

مجارأةالأسبتاريةمقدورفيأصبحالفعليالخطرغيابومع.متوأضعبمستوىتدريجياتتجددعليهاأستولوأ

ذاتتحصيناتإلىأنفس!ثمبتقييدعشرالخاصالقرنهنتصفحتىوقبرصأليونانفيالفرنجةالإقطاعسادة

إلوسطىالعصورمظهر،بطرسالقديسقلعةقلبمثل،التحصيناتهذهمعظمتمثل.متواضعةطبيعة

الأبراجاستخدامعلىالعادةدرجتحيث،مثلأرودسفي؟،فعلأظهرتالتيالمنفردةالابت!راترنم،برمته

الرئيسي.الدفاعبخطترتبطما؟نتونادرا،معزولوبشكلوحدهاالمنتصبة

الميلادقبلالرابعالقرنفيدمرتجداقديمةيونانيةمستعمرةبدايتهافي؟نتالتي،إزميرالتركيةللدينةاسم:"+لا+3عيرنا)1(

.0133منةحواليالأتراكأيديفيسقطت.الهيلنستيالعصرفيبناؤهاوأعيدAllyateآلياتالملكقبلمن
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عشرالخامسالقرنمنالأولالنصففيشيدتالتيالتحصيناتبينالمقارنةالحالبطبيعةالصعبلمنإنه

القرونقلاعضداستخدمماأولالمدفع؟نأورباففي.قبلهاقرنينمنذسوريةفيشيدتالتيالقلأعمع

أنهادرجةإلىالجديدالسلاحهذاتطورالزمنمنقرنوبعد.عشرالرابعالقرنخلألوسطكحلالوسطى

المدفعمارسهالذيالتأثير؟نلعد.أساسيةحربأدأةالمجيع)عتبرهوإنما،محليلنجاحعرضيةوسيلةمجرديعد

المقنعالدليل1453العامفيالقديمةالإمبراطوريةعاصةالقسطنطينيةلمدينةالسثيكةالأسوارعلىالثقيل

وتقنياتهاالوسطىالقرونحصارآلاتلاستبدالوحفز!،الجديدالسلاحلهذاال!منةالطاقاتعلىللأتراك

اضطرحتىالرئيسيالعدويديبينالجديدالهجوميالسلأحهذاأضحىإنوما.اطديثةالمدفعيةبالآسلحة

رودسدفاعاتنخسينفي،حالكلعلىيتشددوااولكنهم.جديدةدفاعيةمنشآترابت!إلىرودسفرسان

التيالمريرةالخبرةنتيجة،بذلكالقيامعلىأكرهواحتى،يطاليينالإالمهندسينبمساعدة،دوريبشكلالمتداعية

مدينةتحصيناتتجديدفيالبنادقةفيهشرعالذينفسهالوقتفي،0148العامحصارفيعليهاحصلوا

فاغوستا.

الخطوة؟نتفقد،المدافععصرفيحتىالواقيةالأسوارضدمبدئياموجهةماتزالالعدوهجمات؟نتولما

ليستخدممجالأوتؤمنللقصفمقاومة(مساتر)مميقةترابيةبحوافالداخليةالقديمةالأسواريةتقوالأولى

العامفيقدماعشرسبعةإلىتقريباأقدأمسبعةمنرودسفيالجدرأنسماكةزيدتوقد.مدأفعهمالمدافعون

وسدتكذلك.قدماوثلاثينسبعةالإجماليةسماكتهاأضحتحتى1521العامفيأخرىمرةزيدتثم،1481

الحصونواجهةعندعريضةمتاريسوأنشئت.الأماكنبعضفيعرضهاتضاعفحتىنفسهالوقتفيالخنادق

؟نتإذ،خاصباهكامالأبرأجوحظيت.الأضلأعمتعددمعظمها؟نالتي(Barbican)الجديدةالأمامية

الحاميةالأسوارعنالدفاععلىترتكزمازالتعشرالثالثالقرنفيالوسطىالعصورتحصيناتعناصر

وفي،القرنذلكخلألإلأالحاميةالأسوارعلىالأبراجمنالجناحيالرميأ!يةيعرفواوا.الضعيفة

القلأعأوسوريةفيالحصنقلعةعنللدفاعالخارجيةالحلقةفيالحالهو؟،استبهروهاالتيالجديدةالتحصينات

حيثتنصب،حالياالمدفعهيالتي،الأساسيةالدفاعأدأةأصبحتفقدالأمورلمنطقوطبقا.الأرمنية

ففي.الغايةالذهالمقواةالأبراجهنابذلكويقصد،المهاجمينعلىالجناحيبالرميفاعليةأكبرتحقيقتستطيع

الأضلأعمتعددتصيمذاتالكتلةضخمةخارجيةبتحصيناتالقديمةالصغيرةالأسوارالمستطيلةأحيطترودس

.(مقببة)هقنطرةمنعةأومكشوفةسطيحةفوقالمدافعفيهانصبت،دأئرينصفأو

الحصونأنورنم.1521العامفيارتجالاارتجلتالتيالمعروفةالمضلعةالحصونأولرودسملكتولقد

وفيبطرسيسالقدقلعةوفي،هناكالغالبيةتشكلماتزال؟نتبالمدورةالشبيهةأو(المدورة)الدائريةنصف

إلىمجكعيئالقذأفةلعلمالرياضيةالأسسعلىالمبنيةالنظريةوالمعرفةالعمليةالخبرةتوصلتفقد،أيضاكوس

ميثيليسانميشيللأنذلكنعلمونحنع()كاأأه!!)5كا!)ولها(3مضلعحصنإل!الأبراجهذهمثليرتطو

San micheliحمادلينحصن)مضلعاحصنا،التاريخذلكمنسنواتستبعد،1527العامفيشيدTh

Bastion delle Maddalene)المعمأضحتماسعانالحصونهذهولأن.السابقالمدورالبرجمنبدلافيرونافي
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منطقةمنانتشرت<OldItalian))ألقديمةالإيطاليةالمنظومةباسمعرفتمت!ملةدفاعيةلمنظومةالرئشي

الحديثة.التحصيناتأساسوأصبحت،عشرالسادسالقرنخلال!كلهاأورباإلىالمتوسطالأبيضالبحر

بهاواعترفت،الصغرىآسيةمنالغرل!الساحلعلىالأتراكممتل!تضدصغيرةحملأتعدةشنت

الملكظلالقرنذلكمنتصفوفي.عشرالرابعالقرنمنالأولالنصفأواخرحتىصليبيةكحملاتالكنيسة

.القدساحتلألإعادةإلى!دفعامةصليبيةحملةلتجييشجادةمحاولاتيبذلقبرصملكالأولبطرس

حدودهلأنالمشرقباتجاهتاليةحملأتعنالإعلأنإلىمدفوعاالغربظل،ذلكعلىعدةسنواتمضيوقبل

ميدأن)07030!ك!كوسوفوفيالساحقبانتصار!صربيةمملكةالعكانيوندمرالأتراكفقد،خطرفي؟نتذاتها

Theالشحارير field of Black birds)5913العاموفي.هنغارياباكتساحيهددونوراحوا،9138العامفي-

جيشتجييشفيوسا!ت،المجرملكسيغموندالملكنداءتقريباالكبرىالأوربيةالقوىجميعلبت6913

بأقدأمهيطأأنالجيشهذاو؟د.أمكنإننهائيأوطرد!،الخلفإلىالأتراكردمهمته؟نتضخمصليي

نأإلا،نيكوبوليسعندضاريةمعركةفيتامةإبادةبيازيدالسلطانيبيدهأنقبلنفس!ثاالتركيةالأراضي

العاموفي.قطمجدداذلكيحاولوأالقسطنطينيةعنالحصاررفععلىالأقلعلىالسلطانأكرهواالصليبيين

-أنقرة)Angoraأنغوراعندقاسية؟ثزيمةجيشهأصيبأنبعدالمغولزعيمتيهوريدفيأسيرابيازيدوقع3014

Ankaraء)

سنواتوبعد.الفاتحألثانيعد،بيازيدالسلطانحفيديدعلىنهائيايةالإمبرأطورعا!ةسقطتوقد

لمحلة-غربيةمملكةأيةمندمودونوحده-طريقهفيوهوالثانيبيوسالباباتوفي،1464العامفي،قليلة

أربعةقرونبعد"المحتومة"نهايتهإل!الصليبيةالحروبعهدانتهى.وهكذاءكللدونبهابشرجديدةصليبية

الزمن.من
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دراسةأيعنبعيدة-نحتصرةفكرةتقديمهوالصليبيةالقلاععنالمصورهذاتصنيفمنالغرضإن

فيأثرتالتيالرئيسيةالعواملجميعإلىبالإضافةوتاريخهامنهاقلعةكلفيالتركيبيةللعناصر-موسعةتاريخية

العلاقاتتحريمنقارئكل،سدهاسيليالذي،القلأعوتفاصيلنحططاتتمكنأنتوخيناولقد.بنائها

لكثرةونظرأ.قبلهمنمستقلةصورةالنحوهذاعلىمشكلأ،نفسهتلقاءمنبهاتوحيالتيوالتواريخيةالبنيو

ضيقبسبب،اعترضتنافقدالآنحتىتمتالتيالأبحاثفيالتنوعوشدةبالموضوععلأقةالاالتيالمبانيعدد

ملخص.أيعلىوتستعميىالاحصرلامشاكل،المجال

الكثيراستخلاصلإم!نيةنظرافيهاالبناءوطرائقالختارةلالواقعمطولةأوصافتقديمالكتابهذاتجنب

ولقد.اللوحاتعنالمسجلةالملأحظاتمنالأخرىالتفاصيلواستخلاص،ذاتهاالخططاتمنالتفاصيلمن

نأرنم،ذلكأمكنحيثموحدبمقياسللألتزاممحاولةوئذلت،المؤلفالذاخصيصأالخططاترسمأعيد

،الموجودةالخططاتمنالكثيرفيالنسبيةالدقةوعدم،وأخرىقلعةبينكبيرااختلافاالختلفةالحجوم

كذلكالكتابجمنوقد.(0002/1و0001/1معظمها)متباينةمقاييساستخدامإلىاضطرتنا

تحملهاالتيبالخصائصقلعةكلعنالمقدمةالمعلوماتوقئدت.ضرورياذلك؟نحيثوالمواقعالمدننحططات

الشؤونأو(genealogy()1)الأصولمعرفةعلمتخصألتيالصرفالمعطياتأ!لت؟،المعماريتاريخهافي

وجهاتتقبلوإلىبل،فحسبالمتوفرةالمراجععلىكبيراأعآدأالاعمادإلىمضطريننكنوا.العسكرية

التعرفالمستحيلمنجعلقدالمجالضيقداممانظروجهةأيةنناقشو!،خلأفموضعتزالطوما؟نتنظر

ثبتفيالموجودةتلكمنمرجعمصدر-أيهنايدرجفلم.حدةعلىكلالمشاكلتحريأو،المصادرعلى

تفاصيليحويومعظمها،الرئيسيةالكتبعناوينباستثناء-قلعةكلعنالمدونةالملاحظساتمتنفيالمرأجع

التفاصيلمعظمفإن،(غالباعناوينهاأ!لت)المقتبسةالخاصةالدراسيةالأبحاثعداوفيما،مصادرهعن؟فية

.Cl؟هنكلود:منلكلالرئيسيةالتاريخيةالمؤلفاتعنمأخوذ Cahen،غروشيهءورGrousset".،وسير

Sirرنسيهانستيفن Steven Runciman،حالة.كلفيالمراجعثبتفيإليهاأشيرأنعلي؟نوالتي

النسبعنالبحثعلماوالأصولعنالبحثعلمأوأالأصولعلمتعنيGenealogieالفرن!يةأوGenealogyالإنكليزيةالكالة)1(

الإطالة.عدمبقصد،ومتوارثهاوساكنهابانيها،القلاعهذهأصولبمعرفةالمتعلقةالدرأسةأهلأنههناأل!تبويقمد.العائلي
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وقد،كثيرةقلأعتحملهاالتيالحاليةوالأسماءالخاصةالأسماءبعضنقلفيمحددةتناقضاتحدثتوقد

فيهر،+هـ.وضعهاالتيبالقواعدالتقيدتم؟.قدرالإم!نالمعاصرةالمحليةالتهجئةرموزأجلهامناستخدمت

Wehrكتابهفيالعربيةالأسماءنقلعنr die Sehriftsprache derGegenwartناعArabisches Worterbuch

أجلمنأضيفتالتيالتبسيطاتبعضمعوذلك،(الحاضرالعصرفيالمكتوبةللغةالعربيالمعجمويعني)

والعربية:التركيةالأسماءفيموجودةهي؟الأحرفبعضلفظعلىيدلناالتالبوالجدول.النصقراءةتسهيل

التركيةالعربيةالانكليزيالم!فئ

Jasinjam!+ح

(!-عادةتهمل
ch as in champion

"strongly aspirated؟

short i as in pencil!

3ء33!ح)"!أع!ول

تث"

3strongly sibilatedبم؟

ل!؟43"د!أ+!"3

فيوردتحيثهاالقديمةللأسماءالفرنسيةالتهجئةعلىالمحافظةتمتالمدخلفيالحالعليه؟ن؟،هنا

غالبا.الدارجالأدبيالاستخدام
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TRIPOL)*()طرابلس
11-9اللوحات

والقلعة،وأطرابلسTrablusطرابلسبالعربية

صنجيل.قلعة:نفس!ثا

..إلخTripleالفرنجية،Tripolisباليونانية

Montبيليرينمونت:ألقلعةهستوطنة

Pelerin،3ينوسبيليرمونأوMons Pelerinu،

Monsبيرغرينوسمون Peregrinusتعنيو!طها

الحجيج!مرتفع

لوصمف:اجى

الساحلمنالشماليالقسمعلىومرفأمدينة

مرفأظلت،قديمةلمستوطنةموقعاتشغل،اللبناني

.قرونلعدةلدمشقهاما

ق!ممين:منالآنالمدينةتتألف

الآنيوجدألذي"المينة"ويدعىالميناء-ا

العصورومستوطنةالقديمةالمستوطنةموقعفي

صغيرةجزيرةشبهعنعبارةوهو.الوسطى

ءصخريبريف!جيداعيجونمع(رأس)

السفوحعلىالواقعالحديثالسكنيالحي-2

القلعةحوليتجمعوهوالميناءمنأعلىالجبلية

وأ)يشاقادخهرويخترقهالوسطىللعصورالعائدة

بعدالحيهذاتأسس.(أيضأيسبهى؟عليضهرأبي
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وتوأجهالحثمالنحوتدريجياترتفععاليةهضبةعلى

الحثمال!.فيالجبال!الرئيسيةدفاعاتها

الجنوبيةالسفوحعلىالمتواضعةالميلدرجةإن

الذيالجناحهذاعلىأقوىتحصيناتإقامةتطلبت

أحجاممنبارزةوحصونأبراجثمانيةتحميه؟نت

فيكتعالحثماليالجناحأما.نحتلفوتصيمنحتلفة

واالانحدارشديدصخريسفحعلىطبيعيةبحماية

بييها.السطوحمضلعنجسيطسورسوىيحميهيكن

وهوالطبوغرافيةالظروفمعالغرل!الجناحكيف

الجنولإ!الجناحمثليةقوأبراجبعدةعي

الصبيبة"11باسمالبلدأنتقويمكتابفيالمدأءأبوومفها)*(

:فقال

وغيرهاعضاتأشجارذاتصغيرةلبلدةاعم:بانيال!

جهةمندمثقمنونصفمرحلةعلىوهي7-نهآر،

منوهيلقلعتها)سموالصبيبة(الجنوبإلىبميلةالغرب

لحف3فيبانياسومدينة:العزيزيقال.المنيعةالحصون

؟لغمامةرأصهعلىوالثلج،عليهامطلوهوالثلججبل

.(م.م/ضتاءولاصيفامنهيعدملا
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السوريةالحدودعلىالقلعةهذهلوجودونظرا

المنطقةكنمنالموقعهذا؟نفقدالفلسطينية

.سنوأتمنذألمحرمة

يخ:رلتاا

وقدالإسماعيليةمجوزهمعقلأول.1126

بعدالطائفةهذهمن(صبيبة)اليهرودقلعةأخليت

إلىفسالتدمشقأتابكولاحقهااضطهدهاأن

الفرنجة.

ومنحهانمرودقلعةينبللىوالملكإحتل91120

منوورثتهRenierBrusبروسرونييه:داقطاعة

.بعده

حا!بوريالملوكتاجالقلعةإحتل11320

)1(
دمشق.

بيندأخليعرل!صرأعنشوبنتيجة19113
وأخذتاليهرودقلعةحوصرتجودمشقح!

إلىوسالت.ودمشقيةفرنجيةمشتركةبقوات

الفرنجة.

حلبأميرنورالدينالسلطاننجح.1157

بانياسمدينةاستعادةفيمحاولاتعدةبعد

قيادةتحتبشدةقاومتالقلعةولكن(بلنياس)

نائبOnfroyااofToronتوروندوالثانيأنفروي

رفعأنبعدالتحصيناتإصلأحوتم.القدسملك

.الحصار

فيالقلعةعلىهجومهنورالدينكرر.1164

يك،أملرالمللثمعممرعلىحملةفيأنفرويغياب

الأيودماالدينصلأحالسلطانأخوأيوببنبوريالملوكتاجهو()\

.(م.م).حلبلمدينةالدينصلأححصارأثناءمجراحهمتأثرا

53

نجيدلتصبحطويلحصاربعدالاستسلامعلىوأجبرها

.العرب

1Vfعهدفينمرودقلعةالفرنجةجيشطوق.ا

وظلت.الحصارأثناءتوفيالذييكأملرالمللث

العربية.الأملأككنالقلعة

الصليبيةالهلةفيالفرنجةلنجاحنظرا.أrأ9

يدعلىدفاعهاوسائلمنالقلعةجردتالخامسة

قاعدةاستخدامهامنالفرنجةلمنعدمثقأميرالمعظم

دم!ق.ضدالخطيرةلهجماتهم

يدعلىالقلعةترميمأعيد.1226-1235

فيأخرىأعالالمبدئيةالبناءإعادةوتبع.نخظ

المللثالسلطانعهدفيأخيراثم06؟1و93؟1العام

.بيبرسالظاهر

وآلتالوسطىالعصوربعدأ!يتهاالقلعةفقدت

.السقوطإلماتدريجيا

لمرايمجعا

،(بوهل)664ص،ام،الإللأميةالموسوعة

.بانياس1،4801(2)الإسلأميةالموسوعة

معطياتوتحوي،174-1،145(القصور،دوشامب

؟ملة.مرجعية

المجلةفيووصفهابانياسقلعة،برشيم.فان.م

بعد.وما466،اAAA،12مجلدالثامنةالسنةالآسيوية

:Bibliography

5.!.4801,)1(1,.Enc.Isl.,1 664 (Buhl); Enc. Isl

;Baniyas/،لم)74،4!-، Deschamps, Chateaux

;caldataأontaining full bibliograph؟

5-et ses"ء.*ءni.M van Berchem, Le Chateau de

2!(.es,VolاAsiatique, 8th Ser/3،52ول:.ءscriptions ،، i

5466ع.4 et48،!هـ

مات،دفقأحاهـ!937-556)آبيهأولادأصغر؟ن،
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.ا!a((بانياس-صبيبة)نمرودقلعة:3الخطط

Subeibe- Paneas

مبانيرحمت،0002/1المقياس،للقلعةالعامالخطط

المؤكدةوغير،الأسودباللون(1132-9112)الفرنجيةالفترة

العامببدالعربيةالمتآترحمتبيكا،المتصالببالتهشيرمنها

116 iبالتهشيروالصخرللتربةالأفقيوالمقطع،الكثيفبالتهشير

العريض.

الدأخليةالبوأبة-2،الرئشيةالخأرجيةالبوابة-ا

القلعة-4،للقليعةخاص!ةبوابة-3،القليعةإلىالمؤدية

أوديالطريق-6،السفليةللقلعةجانبيةبوابة-5،الفلية

القصور،دوشامبمعطياتإلىبالاستناد)حاليأالقلعةإلى

11).
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AL!لمهـ)*(الكرك!عة - KER

72-23اللوحات

الكرك-بيةلعربا

،charachmobaباكوكرا:نيةليونابا

Leيالدومونتركراك:اللأتينية-بالفرنجية Crac

de MontrealديزرقيبيتراأوPetra deserti،

Civitasبيترأسنسيسسيفيتاس Petracensis.

الوصف:

دثرةبعدعلىالأردنجنوبيفيوقلعةمدينة

للبحرالجنوبيالطرفمنالشرقإلىتقريباأميال

منسفوحهتنحدرصخريرعن)1!فوقتقع،الميت

إلىينشعبالذيالكركواديحتىبشدةالجانبين

الحصينةينةالمدأسفلالفرنجةووأديالستوادي

تنتصبمباشرةالمدينةمنالجنوبوإلى،تماما

الوحيدألاتجاهمنأالجوممنوتحميهاذاتهاالقلعة

ولقد.المجاورةالمرتفعةالأرضجهةمنالصالح

قناةالمدينةعنتفصلهمامصطبتينفوقالقلعةشيدت

بهايحفبسورمحاطةالمدينة؟نتكذلك.عيقة

فيمنهعريتولكنها،الصخورحوافمعويتهاشى

.المتأخرةالأزمنةفيالأماكنمعظم

تقريبامتساويةبنسبةالموجودةالدفاعاتتعود

عنالمرحلتانوتتهيز.والفرنجيالعربيالعهدينإلى

بهاجيءوالتيالمستخدمةالحجارةبنوعبعضأبعضهما

نحتلفة.مقالعمن

يخ:رالتا

الكرك؟نت:عمثرالثانيالقرنأوائل

استولى.الزمنمنطويلةلفترةهامةم!نةتحتل

الملكعهدفيالأولىحملأتهمأنناءعليهاالفرنجة

تحصينات؟نتوربما!الأرجحعلىالأولبلدوين

الحين.ذلكفيلتحسينخضعتقدالمدينة

لوبوتييهبايانالإقطاعيأالحاأمر211،

(Payen le Bouteiller PaganusPincerna)بإدخال

كجزءالقلع!وبناء،ودفاعاتهاالمدينةإلىتحسينات

،الأردنشرقمافيالفرنجةمواقعلتعزيزخطةمن

خلفائه.عهدفيتقويتهافيوزيد

نورقبلمنقصيرةفترةالقلع!ورحوصرت07

إلىمنطلقةقافلةمرورلتأميندصثقصاحبالدين

بأهـيةتحظىالكركو؟نت.منهابالقربمصر

طريقعلىمتقدمكخفرمعتبرةاستراتيجية

حاصرها.الجنوبإلىالشمالمنالرئشيالمواصلأ!

.1173العامفيقصيرةلفترةأخرىمرةالدينصلأح

يدرينوإلىوالإقطاعيةالقلعةانتقلت1177

Renault(أرناط)شاتيون de Chatillon،و؟ن

غاراتهدفعت،أحمقمتهورولكنهباسلأرجلأ

علىالشاملهجومهشنإل!الدينصلأحالمتواصلة

الفرنجة.مناطق

التالي:النحوعلىالفداءلأبيالبلدانتقويمكتابفيوصفهاجاء)

قبروبها،مؤتةمنهمرحلةبعضوعلىتراملاالتيبالشامالمعاقلأحدوهو،نالم!عاليحصنولهف!ثوربلدوهو

والكثرىوالرقانالمثمشمنمفمثةوفوأكهها،كثيرةوبساتينحمامفيهوأدالكركوتحت،عن!أللهرضيوأصحابهالطيارجعفر

(م.م)مراحلثلأثنحووالشوبكالكركوبين،الحجازجهةمنالثامأطرأفعلىوهو،ذلكوغير

3علماهالجبلأنف:الرعن)اأ
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1183-1 Hofقطعهللكركحصارأول

الثانيالحصارانتهى.الرابعبلدوينالملكوصول

1184العامقيمشابهةنتيجةإلىالدينصلاحبقيادة

أسابيع.سبعةبعد

ضدفوريةخطواتأيةتتخذلم1187-1188

،1187العامفيحطيئفيالفرنجةهزيمةبعدالكرك

علىوأجبرتتلتالتيالسنةفيطوقتالقلعةولكن

استهرحصاربعد1188الثانيتنترينفيالاستسلام

إلىالهامالمعقلهذاالدينصلاحومنح.أشهرثمانية

دفاعاته،وتقويةبترميههقامالذيالعادلالملكأخيه

فقدمناعتهابسببالقلعةحازتهاالتيللشهرةونظرأ

وأمواله.خزائنهلحفظمقراالدينصلاحاستخدمها

المعظمالملكابنهعنهورثالعادلالملكوفاةوبعد

.هذهخزينتهمحتويات

الكركلعبت:عشرالثالثالقرنأوائل

إعادةأجلمندارتالتيالمفاوضاتفيهامأدورا

لن33أيعتقدون!نواالفرنجةلأن،القدس

ورنم.بدونهاالمقدسةالمدينةعلىالمحافظةيستطيعوا

المر)جع:

بوهل.رف)609-11،509/الإسلاميةالموسوعة

2791).

معطياتمع89-53،ااالقصور،ديامب.ب

.كثيرةمرجعية

فيينا)(العربيةالبترأء)يابيتراأرأبيا،موصيل.آ

نحطط.مع،45-63:مو)با7091(مجلد

العربيةالممتل!تكنالكركثبتتفقدذلك

إلىالقدسأعيدتعندماالنحوهذاعلىبهاواعترف

.9131العامفيالثانيريكفريدالإمبراطور

القلعةبتقويةبيبرسالسلطانقام،6

منالكركعلىاستولىأنبعدالمدينةعنوالدفاعات

سورمنالشماليالحصنشيد.الأيوبيينالأمراءاخر

القلعة.قناةوحسنتالمدينة

فادحةأضرارفيأرضيةهزةتسببت3912

.9013العامحتىاسكرتفترةإصلاحهاتطلب

خاصةبأهيةتحتفظالكركظلتالفترةهذهوخلأل

أعضاءيستخدمها!نللأنسحابوكقاعدةكنفى

الطاعة.عنالخارجينالحاكةالأس

العهدنهايةحتىإداريكركزبقائهاورنم

الفتحبعدكليةأ!يتهاالبهركفقدتفقدالمملوي

!نتالتي،دفاعا!امنتتعرو!.لسوريةالعثهاني

ألقرنكايةحمتى،0187العامحواليسليهةحالةفي

صأ!.عشرالتاسع

3:Bibliograph

2791(;Ent. .!sI,11 !51، (Fr. Buhl

,89-35 with extensiveلملم،.P Desthamps, Chdteaux

;aldataندهميي!iاكلط

:(.a(Vienna)7091 Volءع.A Musil. Arabia Petr

"2"أءولء with!كاع!ا،4ز
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ALلكركا:،ئخططا KARAK

مقياسوالممفليةالعلويةللقلعةأرضينحطط

1/0002.

تحتتقعالتيلهالتابعةوالأرأضيالمبنىالخططيبين

الفلىالقلعةنفذتكذلك،العلويةالقلعةمىالأرضمستوى

إليهاأشيرالتيالأرضيةتحتالغرفلكفالأرضمستوىعلى

والثايخماالأولالفرنحيالباءطوريإلىوأشير.المنقطبالرسم

إلىأشير؟،المتقاطعوالتهثيرالأسودباللون(1142-1188)

رحمتبييهاالمكثفبالتفمير(1188العامبعد)العربيةالفترة

بالتفيروالصخرالترأبتحتالمطمورةالتحتيةالأبنية

يض.العر

-3،السفليةالقلعة-2،الحديثةالرئيسيةالبوابة-ا

البرج-5،السفليةللقلعةالخارجيالسور-4،السفليةالبوأبة

-7،للقصرالآبعةالمبايخما-6،(خرب)الثرقيالثماليالزاوي

.(ساتر)حاجرجدار-8،محصنبرج
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7)*(.
(سيرابا)BAGRASسبعرا

31للوحاتا - YA

وأباغاراسبالفرنجية،باغرايباليونانية

GastinوغاستينGastunغاستون(الأغلبوهو)

بايراسبالتركيه،ذلكوغيرGuastonوغواستون

Ba ، ras.

الوصف:

تقعالإسكندرونلواءفيصغيرةوقريةقلعة

تكونالتيالجبليةللسلسلةالشرقيةالشعاببين

الحصارحصنمثلوهي.والأمانوسضايقيزيل

تشكل؟نت،نفسهبيلأنشبعلىيسيطرالذي

أنطاكيةبينالواصلالطريقهفتاح

ماتزالالتيوالقلعة.قليقية-الإسكندرون-

وادعلىتطل،ماحدإلىجيدةحالةفيمحفوظة

جميعمنبشدةينحدرصخرينحروطفوقجبلي

مستوياتعدةعلىالقلعةشيدتولقد.الجهات

ولرتبط،الصخريةالسفوحانحدارشدةبسبب

النحوهذاعلىوهي.وسلاابممراتببعضبعضها

تصيههاويذكرنا،بهاالمحيطةالأرضهعتآشى

الطروبغض.قليقيةفيالأرمنيةبالقلاعالمتضام

المبنيةالكثيرةوممراتهاالعقودذاتالعديدةالغرفعن

العلويةالقلعةمنماحفظفإنالمنحدراتداخل

أقداموعند.ضخممينقاعتينبقاياعنلايزيد

تستخدم؟نتضخمةمائيةجرقناةتوجدالقلعة

.الواديمنالعلويالقسملإغلاقأيضا

يخ:رالتا

شيدوامن!البيزنطيينأنالمرجحمن.7901

علىالصليبمونواحتلها،العاشرالقرنفيالقلعة

أنطاكية.حصارأثناءالأغلب

أنطاكيةممتل!تمنبغراساعتبرت11580

.Durazzoدورازومعاهدةبموجب

0 1 t 5 wالفرسانحوزةإلىالقلعةانتقلت

علىتحسيناتأجرواأضمالمعتقدومن،الداوية

فيهامادوراتلعبو؟نت.الفترةهذهفيدفاعاتها

العربيةالإماراتوبينوالأرمنالفرنجةبينالنزاعات

كذلك.المحلية

العامهذافيالقلعةالدينصلأححاصر.1188

بأخبارحمععندماوخربهاهجرهاثم،عليهاواستولى

.(بربروسا)الأولفريدريكالإمبراطورقدوم

احتلالفيالأنطاكيينالأرمنسبق.1911

نزاعاتبذوربذلكزارعينللدفاعوأعدوهاالقلعة

الطرفين.مابيننشبتطويلة

بعدهجرتالقلعةأنالمرجحمن.1268

واستعادت.بيبرسالسلطانوشغلهاأنطاكيةسقوط

لسورية.العثهانيالاحتلالحتىأ!يتها

التالي:النحوعلىالفداءلأبيالبلد)نتقويمكتابفيوصفهاجاء()*

.لزبيدةضيافةداربهاو؟ن،الثغورطريقعلىوبغراس:حوقلابنقال.وبساتينووادأعينوالا،مرتفعةقلعةذاتوهي

الجبلفيوهي،ميلاعثراثناأيضأإسكندرونةوبينوبينها،ميلأعثراثناأنطاكيةوبينبينهاوبغراس:العزيزيفيقال

بعضوبينهما،دربساكعنالجنوبجهةفيوبغراس،مرحلتيننحووبينهما،عنهاالرقجهةفيوحارم،حارمممقعلىالمطل

مرحلة.
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جع:لمراا

،(1391هارتمان.ر)1،395،الإسلأميةالموسوعة

.(0691؟هن.لماسي!Irvص1(2)الإسلاميةالموسوعة

الصليبيين،عصرفيالثماليةصورية-؟هن.لسي

.0491،باريز

.5891،465يزبار،تركية-الأزرقالدليل

,bliographyأه

Enc..!؟لم,1ر،R.Hartmann;)1391Enc)1..!؟لم

،0691(,1(2 379 )Cl.Cahen)
'l epoque desةd01لم Cahen, La Syrie du No.ح

،Croisades, Paris ,0491 pass

465.5891,Guide Bleu: Tusquie, Paris

:هائخطط

مقياس،للقلعةأرضينحططبغرأس

العليا.للقلعةالسفليةوالأرضيةالسفليةالقلعة-آ

الأرضيةمباني)العلويةللقلعةيةالعلوالأرضية-ب

الأولالطورمبانيمع(المنقطبالرسممبيةالسفلية

الذيالقممرسميكا،الأسودباططمرسومةوهي(البيزنطي)

بالتهشيروالثالسرعترالثانيالقرنينإلىتاريخهيعود
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محرزابنالمرقبصاحبتخلى1116-1118

بعدأنطاكيةأميرRogerروجهإلىالقلعةعن

وأهداها.أخرىيةولامقابليلةطومفاوضات

.Mansoerيرمانسوأسرةإلىإقطاعةبدورهروجه

11571186 ، 0117 jأرضيةزلازلحدثت

؟نتإصلاحأممالوتطلبت،القلعةتصدعإلىأدت

1186العاموفي.يرمانسوأسرهمواردمنبكثيرأكبر

أجارمقابلالأسبتاريةحيازةإلىالقلعةانتقلت

مالكآخرإلىتدفع،ذهيبيزنت0002يبلغسنوي

Bertrandالمرقيبرترانالا de Margat.

طريقه"فيالقلعةبجوارالدينصلاحمرا188

ذلك؟نوربما،يهاجمها!ولكنه،سوريةشمالإلى

منالأسبتاريةمنالجددأصحابهابهقاممابسبب

عاجلة.واسعةإصلاحات

حلبسلطانالقلعةحاصر5012-،012
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التخليعلىالمرقبقلعةفرسانوأكره.القلعةعلى
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Tour de 'L Eperance؟لماه+4يمأبرونبرجأو

'L Eperon).الأسوارنقسبافيالاسكرارتهديدوتحت

حياتهم.ضمانشريطةالفرساناستسلم

إعادةأمالقلعةتعريةضرورةفيالعربتردد
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.القدسإلىيقهمطر

علىأنطاكيةكونتيدتنكراستولى9011

.2011العامفيفشلحصارسابقبعدالحصن

طرابلس،كونتالقلعةتملكا112

111 aفترةحلبسلطانأرسلانألبحاصرها

.قصيرة

ريموندالكونتطرابلسصاحبمنح2،11

المالكعنوعوضالأسبتاريةإلىالحصنالثاني

Guillaumeكراتومديغليومالسابق de Cratum

وأعيد.آخرم!نفيالأراضيمنإقطاعةمنحهبأن

الملكيةتبادلبعد،وساققدمعلىالدفاعاتبناء

.1157العامزلزالوبعد،النحوهذاعلى

علىالعربهجماتصدت1167و1163

القلعة.

إعارالقلعةمنالثانيالطوربدأV11.و9116

وتم،الثانيالزلزالبهاألحقهاالتيالبالغة0الأضراربعد

الثانيفلأديسلأسالملكمنماليةبمساعداتذلك

Vladislasllالكنيسةتاريخويعود.بوهيهياملك

.الفترةهذهإلى

دونشهرلمدةالحصنالدينصلأححاصر1188

.أخذهفييفلحأن

1022012 _ tثالثةأرضيةهزةحصلت

إعارمنثالثطوروبدأكثيرةأضراراأحدثت

والجدار،الخارجيةالدفاعحلقةعنهنتجت،القلعة

خلفال!ئنوالمستودع،الجنوبفيالضخمالمنحدر

الجنوبية.الواجهة.
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الأ!يةبالغدوراالقلعةلعبتالفترةهذهفي

الأراضيىضدالأسبتاريةلغاراتهجوميةكقاعدة

ح!ملهجماتذاتهاهيتعرضتولكنها،العربية

.(7012،1218،9122،1252)حلب

67rإلىالواقعةالأراضيىمعظمأخليتأنبعدا

الملكجيشتهديدتحتالفرنجةمنالقلعةمنالشرق

منطقةعلىهجومأولالسلطانشن،بيبركماالظاهر

عشروستةثلاثقلأععلىواستولما،ذاتهاالحصن

.الجو)رفيمحصنابرجا

إلىأخرىمرةبيبركماالسلطانقدما027

لمهاجمتها.القلعة

واضطر.للقلعةالرحميالحصاربدأ1271

الحصارآلاتاستخداموطءتحتالخضوعإلىالحصن

نيسان8وفي.ونيفشهربعدكبيرةبأعدادوالمدفعية

طر)بلس.إلىخروجهممقابلفيالفرساناستسم

مرةالفورعلىالحدمةفيالقلعةألعربوضع

الجنول!،اجانبعلىبرجانفيهاوشيد.أخرى

بأممالقايماز)1(الدينصارمالجديدحاكهاوقام

للسلطانالمسكرالإشرافتحتالنطاقواسعةإصلاح

نفسه.بيبركما

عنالبارزالضخمالمستطيلالبرجشيد1285

النصويعزو.الخارجيللسورالجنوبيةالواجهة

.قلأوونالسلطانإلىبناءهالبرجعلىالمحفور

تساقطنتيجةأضرارثت

القلعةفيإصلأحاتإجراءتط!لبتالأمطارالغزيرة

العليا.

العصورأواخرفيتستخدمتزالماالقلعة؟نت

سليهة؟نتولقد.الحديثةالأزمنةوفيالوسطى

.446.،377:الزأهرالروضأنظر)1(

مسكونة،تكنأأنهاإلا0018العامأوائلفيتقريبا

القرننهايةفيأطلاالافيالصغيرةالقريةتوسعأنإلا

أبنيةمنبقيفماكبيرةأضرارإلحاقفيتسبب

الانتدأبأيامالقلعةالفرنسيةالإدارةشغلت.فيها

.2791العاممناعتباراالترميمأعالفيهاوبدأت

جع:لمراا

يليها.وما93،العسكريةالعمارة،راي

163الرحلة،فاتيو-بيرشيمف _ pro ، t.

.99-11،39يةالتذ؟رالصروح،انلأرت

؟ملة.مرجعيةمعطيات!وياالقمور،دوشامب

-38واللوحات،82-76،تومسون-فيدن

.(هناالموجودةلالخططاتتكبيروبعضها)

:Bibliography

;Rey,Arch. Militaire, 93 et seq

63;5 oyage,113-5كمj,v.Berdiem - Fatio

,Enlart.لملم9-39؟ Monuments

-Deschamps,Chateaux,1 containing full bibliographi

;caldata

someof)ه،-)ر.Fedden-Thomson,82-76 and Pl

.(whichamplify the plans given here

Krakاطصنتلعة:،1ائخطط des Chevaliers

.0001/1المقياس،المستوياتلجيعمركبأرضيمخطط

باللونقبلفاغرالثافيالقرنفيالمبنيةالأجز)ءرحمت

بالتهثيرالثالسرالقرنفيشيدتالتيوالإضافات،الأصود

الثالسرالقرنمنتصفتلتالتيوالإضافات،المتقاطع

فغير1271العامبعدماتعديلاتأما،البسيطبالتفمير

.مهثرة

كنية-3،الثماليالبرج-2،الثماليةالبوابة-ا

-5،الكنيسةفناءحولوالرواقالكبرىالقاعة-4،القلعة

البوابة-7،الجنوبيةالثلاثةالأبراجأساسات-6،الخازن

الرئيسيةالبوابة-9،الممرعلىحاجز-8،الدنياالرئيسية

-12،والخازنالاسطبلات-11،الداخليةالبوابة-01،العليا

.!االقصور،دوشامبإلىبالاستناد)قلأووناللطانبرج
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قلعهالشقيف

BEAUFORT

(*)(نونرأ)شقيف

48اللوحة

.أرنونشقيفقلعةبالعربية

،Beaufort(المجيلالحصن)بوفوربالفرنجية

وغيرها.Bellifortص!بليفورت،Belfortبلفور

لوصف:ا

جبليجرففوفتقعلبنانجنوبفيقلعة

نهرمقابلقدما0022ارتفاعهالانحدارشديد

التي(بانياس)صبيبةقلعةمثلوهي.الليطاني

الجنوبيةبالمنافذتتحم،معهابالنظراتصالعلىتقع

لهاالتيالعلياالقلعةشيدت.الخصيبةالبقاعلهضبة

المتداخلةالحجارةمنضخموسوركبيرمحصنبرج

بهاتتصلبيكا،بارزةصخريةمستديرةهضبةفوف

منضيقصخريريفطريقعنالسفليةالقلعة

الهضبةعنكليةالقلعةأرباضتنفصل.الشرقجهة

بخندق،مايومفيمأهولة؟نتالتي!بهاالمحيطة

الأصم.الصخرفيمحفورمائي

يخ:رالتا

معقلعلىFulkفولكالملكاستولى91130

إلىووهبهاالدينشهابالأميرمنالشقيفقلعة

القلعةيةتقوجرت.الإقطاعيصيداصاحب

متين.خارجيسورمعإليهامحصنبرجلاضافة

:البلدأنتقويمقيالفدأءأبوقال)*(

منبالقرب،والاحلدفقبينأرنونضقيف:افتركفيقال

المثناةوسكونالفوقيةالمثناةبكرتيرونضقيفأيضآوالثقيف

بالاحل.صوربقرب

وأالشقيفقلعةتسقطا1187-09110

القواتولكن،حطينفيالفرنجةهزيمةبعدبوفور

نيسانشهرمناعتباراعجلعلىحاصرتهاالعربية

فيتحصينهافيزادواالفرنجةأنإلا،بعدفا9118

العاممايقارباستهرحصاروبعد.ذاتهألوقت

.ألاستسلأمإلىالحاميةأضطرت

أعالفيالعربمنالجددالقلعةأصحابشرع

الشماليالطرفعندالمضلعةالقاعة)إضافيةإصلأح

كبيروبرج،السفليةالقلعةمنوأجزاءالعلياللقلعة

الجنوبية.الواجهةيةلتقوساترمعالزاويةفي

الفرنجةملكيةإل!بوفورأعيدت.0،12

والسلطانالفرنجةبينعقدتمعاهدةشروطبموجب

عنوةتخليصهاإلىاضطرواولكنهم،إسماعيلالصالح

لذلك.الامتثالرفضتالتيحاميتهامن

بينهامنالقلعةإلىأخرىإضافاتشيدت

صيداأصحابوامتلكها.العلياالقلعةفيالكنيسة

.أخرىمرة

صيداصاحبJulienجوليانأجبر..126

دفاعاتها.عززواالذينالداويةإلىبيعهاعلى

الخارجيةالتحصيناتعلىالرئيسيةأعالهموتركزت

لمنعصمتالتيالجنوبجهةمنالهضبةفوق

القلعة.ضدالحصارآلاتاستخدام

القلعةبيبرسالسلطانصر>___1268.1

تقريباأسبوعينبعدالاستسلامإلىواضطرها

علىالقلعةتجديدأعيد.الضخمةالآلاتباستخدام

حصين،معقلالمذكوروالثمقيف،رجلاسموأرنون،بانياس

قلعةأيضأوهي:قال.ونونووأوالمهملةالرأءوضملتحتية
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قايمازالدينصارمالأميرالجديدحاكهايد

.ال!فري

البعيد،موقعهابسببذلكبعدالقلعةهجرت

الوسطىالعصورمنذحالتهاعلىحافظتولكنها

الإسرائيليةللحدودلمتاحمتهاونظرا.تهدمهارنم

العسكريةالرقابةتحتإلاالاصورالتقاطلايمكن

.المشددة

حمر-حص

///.ئ!

!أسر!حبمكميرى/ص؟رصإ

1/1

صلأ-)صر/ممبر"/صا\)بر

ك!فيكتا؟!وواء./!أأ

ضخ)1)!ا

7!مأ

ن!

إ!!ا

أ//ل!لما

1ائز

المواجع:

معطياتمع،802-176،ااالقصور،دوشامب

.ونحططات؟ملةمرجعية

:Bibliography

,Deschamps،لملم,801-176 Chateaux

with full bibliographical data and plans

Beaufortشقيفقلعة:15افطط

للقلعة،عامأرضينحطط

التيالاجزاءرعت،..المقياس

البناءفترتيإلىبتاريخهاتعود

باللونوالثانيةالأولىالفرنجيتين

-0911)العربيةوالإضافات،الأسود

والإضافات،المتقاطعبالتهثير(0124

بالتهثيربعد)الأخرىالعربية

الأرضتحتالمشادةوالأبنية،الكثيف

العريض.بالتهثيروالصخر

الخارحيةال!والةغرفة-ا//لمحمديبصيم-؟
..!؟00000006

تحتبوابةعبرممر-2،السفليةللقلعة،!...2"!ص

-3،الفلىالقلعةفناءإلىالأرض-كا01/،،.لا،"-

دالاستناالقصوالقلمة(-)رصهردئصاماال!!حصجم!لم!!أأ!!*ي!ري د4،العلحاللملعهالحارجيهالبوابه
برج-5،العلاللقلعةالداخلمةالبوابة

-7،الكنسمةاساسات-6،

؟ي!ص!-حرل!-حهض!همم
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JBAILجبيل

AV-85تللوحاا

وجبيل.جبيلبالعربية

جيبلةبالفرنجية،Byblosبيبلوسباليونانية

,Gibletجيبيلة Gibelet.

لوصثف:ا

مرفأمعاللبنانيالساحلعلىوقلعةمدينة

بيبلوسمرفأموقعفيبني،المحايةجيدصغير

منالعكسعلى،المدينةوهذه.القديمالفينيقي

!طية،الصغيرالمرفأتحتضن،الأصليةالمستوطنة

معززبسيطخارجيبسورمحاطةذاتهاوهي

الشرقيةالجنوبيةالزاويةفيالقلعةتنتصب.بالأبراج

حجارةمنالمشميدالبرجأحيط.الصغيرةلالدينة

وقوي،جوانبهجميعمنبجدارساترمتداخلةكبيرة

ببرجفحميةالبوابةأما.صغيرةزأويةببريجات

الشمالية.الواجهةمنتصففيمتهيزخاص

الحمأثناءصغيرةلتعديلأتالقلعةخضعت

العثهاني.

يخ:رالتا

طرطوسعلىالفرنجةاستولىأنبعد.3011

جبيل(صنجيلى)جيلساندوريمونحاصر

بهجومالمدينةعلىواستولى،الجنويةالسفنبمساعدة

.نيسان28يومصاعق

خدماتهملقاأءجبيلثلثعلىيونالجنوحصل

علىالاستيلأءوبعد9011العاموفي،قدموهاالتي

نبيلإلىبجبيلوعهد.كلهاالمدينةتملكواطرابلس

5!لا(3؟+لاح!أ5ياكوأومبرأوغو)احمهجنوي

فيالمتبعالسلوكوفقبدءذيبادئإدارتهاتولىالذي

المدينةعلىورثتهوحافظ.رأسهمسقطمدينته

موروثة.كاللأك

فيتعودالقلعةمنالأولىالأجزاء؟نتربما

عشر.الثانيالقرنإلىشاريخها

شديد.بزلزالالمدينةخربت.0117

والقلعةالمدينةعلىالدينصلاححصل.1188

كونتالثالثهيوغوسسرأحإطلأقمقابلكفدية

Huguesجبيل III de Giblet.

اقترابعنالواردةالأنباءدفعت.0911

وجيشه(برباروسا)الأولفريدريكالإمبراطور

منجبيلتعريةإلىالدينصلأحالسلطان

تحصيناتها.

صاحبالأولغياستعاد7911-89110

دفاعاتها.بناءوأعادالعائلةلمقرملكيتهجبيل

المدينةعلىالقبارصةسفنأغارت.9913

فاغوستا.منقادمة

.البلادتاريخفيأخردورأيجبيلتلعبا

حاميتهالمصلحةمتتاليةصغيرةتعديلأتحدثت

العثهاني.الحمأثناءفيهاتمركزتالتيالصغيرة

جع:لمراا

311-1،501لرحلةا،ثيوفا-برشيم.ف

124يةالتذ؟رالصروح،انلارت - 1 16 ، II

اللاتينية،أوبالفرنجيةجبيلأصحاب،راي.ج.ي

.(العائلةتاريخ)3،5918،893-442

سورديل.د)583-582،?(2)الإسلاميةالموعوعة

6391).

:Bibliography

13;-y t)1ه,.v Berchem- Fatio, Voyage

,Enlart,11؟424-،84 Monuments

',G.Rey'.،:ول Les Seigneurs de Gibletج.
:(Rev.Or. Lat.,3,5918442-893 (family history

(Enc.Isl.)2(,113-82S (D. Sourdel639r
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--إ!إلألعى!ربم

---5!

!!!.:!ح!

+ير.

-Jbailجبيل:16مخطط Giblet

.00001/1المقياس،ينةالمدنحطط

-3،يوحناالقدي!كنيسة-2،المرفأحصن-1

.مإلىبالاستناد)المرفأ-5،القلعة-4،المدينةبوأبة

.(9391باريزابيبلوسحفريات،دوناند

يملأ

جبيل:17مخطط

والأقبيةأليمارإلىالأرضيالطابق)للقلعةأرضينحطط

الفرنجةبناهاالتيالأجزأءرعت،0001/1المقياس(اليهينإلى

بالمهنر.العربشيدهاوالتي،بالأصد

الأبرأج-2،(جصرطريقعن)القلعةإلىالمنفذ-1

قبوفيخزان-4،محصنبرج-3،جانبيةبواباتمعالزاوية

.(متودع)الحجارةدبث!منعقود-5،ألمحصنالبرج

وقياسات،05ص،االقمور،شامبدوإلىبالاصتناد)

.(المؤلف
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مرحا
HARI)(يم

98-88تللوحاا

.حطارمبالعربية

Castrumهارنك؟سترومبالفرنجية Harenc،

..إلخHarremوهارمHarrenchهازينش

لوصف:ا

الشعابفيتقعسوريةشماليفيومدينةقلعة

ألمحيطالسهلعلىوتطلباريشاجبلمنالغربية

بينالرئيسيالطريقعلىوتسيطرالعمقببحيرة

وحلب.أنطاكية

أزدأد،صخريمرتفعفوقالقلعةتنتصب

بالاستيطانالعصورمرعلىصنعياأرتفاعه

بقناةجهاتهجميعمن!يا؟نوربما،الس!في

الشماليةالجهةمنالصخرفيعيقاشقت،مائية

المتجانسالسفحمنوأسعةمناطقوثمة.ألشرقية

كيفتولقد.بالحجارةكسيتأورفدتبهاألمحيط

سورمنتتألفوهي،الأرضمعجيدأالتحصينات

بأبراجمقوى؟نولكنه،حاليامتدأع،حطاجز

البيضويالموقعذلكمنألشرقإل!وتوجد،متينة

الحجم!كبيرةمستطيلة"قليعة"تقريباالشكل

ضئيل.أثرسوىمنهايبق

يخ:رالتا

مشيدةصغيرةقلعةالعاثرالقرنمنتصف

بقيادةيةسورلشمالبيزنطيغزوأعقبهاحطارمقرب

وسقوط(969-639)فو؟سنقفورالإمبرأطور

لا.أنطاكية

الجيشيدعلىوحطارمأنطاكيةأستعيدت8501

قطاليش.بنسليهانبقيادةالسلجوق!

الجيشمؤخرةالقلعةهددت7901-8901

عليهاالفرنجةفاستولماأنطاكيةيحاصرالذجماالصليي

.الشتاءأثناء

حارمحلبسلطاننورالدينإحتل9114

.قصيرةلمدة

أخر!ا،مرةحارمنورالدينأستعاد

العديدةالمعاكسةأالجماترنمعربيةأيدفيوظلت

الفرنجة.شنهاالتي

الظاهرالملكيدعلىالدفاعاتقويت9911

بمار،ةيدجدحبابرأأشيديمالذا،حلبأحطازيماغا

أستناديةوجدرأنا،بينهامن(،القليعة)1؟نت

.بعدهمنالعملخلفاؤهوتابعلالنحدرأت

بعدحارمرممتعنترالثالثالقرنأواخر
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للكقاعدةب!مدتعرفمدينةإلىمشغرامدينةومن،ميلاوعشرونأربعةوالأنهاربالاشجارالحسننهايةفيوادالناحيةتلكفي

عشرثمانيةدمثقمدينةإلىالجرعينومن،ميلآعشرنمانيةالجربعينتعرفضيعةإلىد؟ممدينهومن،أميالستةقديمأالبلاد

ميلا.وستونستةودمثقص!يد)بينالمافةفجملة،ميلأ
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رممالعكانيالحمأثناءعديدةلتعديلأتخضعالذي

عناصرولكن،واسعنطاقعلىالأخيرةالآونةفي

تاريخيا.أالمعامحددةكلهاليستفيهالبناء

يخ:رالتا

،6011العاممنذمطوقةصيداظلتا11.

تميوماوأربعينسبعااسكرحصارصوريوبعد

وأصبح.نرويجيأسطولبمساعدةعليهاالاستيلاء

Eustasheغارنييهأوستاش Gamierالمدينة.سيد

ovوتحصيناتهاالمدينةالأرضيةاالزةأصابتاأ

بالغة.بأضرأر

فيهزيمت!بعدالفرنجةهجرها1187-2911

منكبيرقسموأزيل،الدينصلأحواحتلهاحطين

جزءاالدينصلأحأعاد2911العاموفي.تحصيناتها

Renaudساجيتدورينوأملاكمن de Sagette

.البدءفيفيهامنتظمةبناءإعادةأيةتجرأولكن

خاتمةفيالقلعةالفرنجةاستعاد1228-9122

حصنإقامةفيالعملبدأ.تحصينهاوأعيدالمطاف

.(البحرقلعة)البحر

قصيرةلمدةالقلعةالعربشغلا9،12-253

البحرحصنأنرنمأخرىمرةالسكنيالحيوخرب

الفرنجة.أيدييبدوقيماعلىظل

المدينةدفاعاتبناءأعيد،1253-125

التاسعلويسالملكيدعلىكبيرمستوىعلىوالقلعة

يدلسيهونالمحليالإشرافوتحت،فرنساملك

Simonول+هأحض!)ي!،أرمونسليا de.

-Saidaونصيد-اصيد:12لخططا Sidon

رلسم.0001/1المقياس،البحرلحمنأرضينحطط

وبالتهترالأصدباللونعثرالثالثالقرنالفرنجيالبناءطور

.العاديبالتهترالعربيةوالإضافات،المتصالب

-3،القديمةالرئيسيةالبوابة-2،مرممجصر-ا

علىالمطلالجناحفيالكبرىالقاعةاثار-4،الرئييالبرج

البحر.

بالخط-إليهمضافاالمولفمسحإلىبالاشناد)

.(11،023القصور،دوضامبفيماجاء-المتقطع
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منهاأجزاءودمروا،صيداالمغولهاجما026

Julienساجيتدوجوليانبينخلأفبعد de

Sagetteامتلك.دمشقفيالمغوليأوالحاالمدينةسيد

شقيف)بوفوروقلعةصيذاالداويةالفرسان

دورسوىالايكنو!،مباشرةذلكبعد(أرنون

القرنأواخرفيالداخليالفرنجيالنزاعفيضئيل

صاحباالسابعبو!ندالمدينةوهاجم.عشرالثالث

أنطاكية.

إلىمنهاالداويةهربع!سقوطبعدا192

ولكنهم.فيهاالم(مارشالا)مقدماوانتخبواصيدا

منهاوفروا،السابقالعربيالهجوموجهفييصدواإ

وخربتبفر)ر!المدينةسقطت،قبرصإلىمجرا

تحصيناتها.جميع

وأوائلعشرالسادسالقرنأواخر

تجارةفيرئيسيدورلالدينة؟نعشرالسابع

وأخاناتفيهاوشيدت،تحصينهاوأعيدالمثرق

.عديدةكبيرةمستودعات

علىالتبدلنحويميللالدينةالعامالمظهرظل

البحرحصنوأصابتلتالتيالقرونفيواسعنطاف

النهساويالإنكليزيالقصفأثناءكبيرتلففيها

.0184عامالبحري

المراجع:

شوارتز.بfro-71،434الإصلاميةالموسوعة

.933-11،336التذ؟ريةالأوابد،انلأرت34910

مراجعويحوي233-224،ااالقصور،دوشامب

.جدأواسعة

:Bibliography

.94Encرة)4 Isl. IV, 35-434 (P. Schwarz

,11Enlartدور093-6 Monuments

-Deschamps,Chateaux ,11 ,233-224 containing ex

.haustivebibliographical references

لحجيج(ا)قصرعتليت

CHASTEL. PELERIN

89للوحةا

ول.أ)44عتليتبالعربية

Castelبلغرينووقصربيليرينقصربالفرنجية

Pellegrinoدايفيلي؟سترومكذلك..إلخ

Dei3أ)أاCastrum.

الوصف:

جزيرةشبهفوقتقعوبلدة،متداعيةقلعة

جنوبيأميالعشرةنحوبعدعلى،صغيرةصخرية

عيةالقلعة؟نت.(المحتلةفلسطين)حيفاميناء

قويوسورمتقاطع،عيقمائيبخندفالبرجهةمن

داخله.فيمشادةمتينهأبراجثلاثةله

أكثرفهيالبحرجهةمنالتحصيناتأما؟

أنهالواضحمنأنهإلابعدعنهايكشفو!،تصدعا

والفناءالسورالخارجيخلفمحصنبرجيوجد؟ن

هذاجوإنبعززتوقد،يتخللهالذيالأمامي

فيالمحصنالبرجمثل)بارزةبأبراجالمحصنالإيرج

اختصتبييها،(طرطوسفيالداويةقلعة

بالأبنيةوالمستودعاتالسكنيةوالأحياءالإسطبلات

جزئيأالتنقيبجرى.الصخريللشاطئالمتاخة

ياردة006حدودفي)البلدةمنالمأهولةالمنطقةعن

002و.طولا - Noعلىالتنقيبوتركز(عرضأياردة

هذهو؟نت.والإسطبلاتوالكنيسةالهامات

واحد.بسورخفيفأتحصينأمحصنة

:التار-

Gauteirدافينغوتييهشيدا-1217218

'd Avesnesمنالعديدبمساعدة،جديدةقلعة

Castelالحجيجقصراحمهمحملت)الحجاج
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Pellegrino)الهيكلفرسانطائفتيأعضاءمنوعدد

الداويةقلعةمحللتحل،والتوتون(الداوية)

قلعة)عنهاواحدميلحواليتبعدالتيالقديمة

Leديتروا DestroitيكتومديسترأوDistrictumأو

Petraانتشيزابيترا Incisaقامالبناءوأثناء.(..إلخ

؟نتاالتيالأسوارأساساتعنبالكشفالداوية

صغيرةقديمةفينيقيةمستوطنةإلىمايومفيتعود

استخداموأعيد.المعدنيةالنقودمنكترعلىوعثروا

كنمنالذهبيةالنقودصرفتبيكاالأساساتتلك

.البناءنفقات

البناءقيدوهيالقلعةتعرضت9121-0122

التيالسنةفيحوصرتثم،أوليعرل!هجومإلى

شهربعدانسحبتالمعظمالملكقواتأنإلا،تلت

شيئا.تنجزأند!ن

القلعةالثانيفريدريكالإمبراطورزار9122

شديدةتهديداتنتيجةبهاالمطالبةعنامتنعأنبعد

الداوية.أطلقها

1255_trotالتاسعيسلوالملكأودع

بروفانسدومارغريتزوجته(يسلوالقديس)

Marguerite de Provenceفييقيم؟نفيماالقلعة

وربما.ذا!االقلعةفيPierreبييرابنهوولد.ع!

أثرسوىمنهايبقاالتي،المدينةكنيسةشيدت

الوقت.هذافي،ضئيل

المدينة.العربدمر1265

بعدالقلعةمغادرةعلىالفرنجةأخبر1912

قلعةأصبحت.قبرصإلىوانسحبواع!سقوط

مملوكيةحاميةوشغلتها،صغيرةإقليهيةعاصةعتليت

.صغيرة

v?

القرنأوائلمنكبيرةفترةحتىالقلعةظلت

دفاعاتأجلمنالبناءكصدرلموادعشرالتاسع

تقريبا.كلهاالقلعةأزيلتأنالنتيجةو؟نتا،ع!

المراجع:

خريطةذلكفيبما)001-39العسكريةألعمارة،راي

.(صغيرة

1003عامةلمحة،كيتنر-كوندر - rvr.

.69-39)1ألتذ؟ريةالصروح،انلارت

33-24،)1و(الفهرست)أالقصور،دوشامب

بعدها.وماTryو

.4791القدس،عتليتدليلجونزن.س

؟سل-بلغريم)اطجيجقصرفيالتنقيبجونزن.س

،افلسطين-الآثارلمديريةالفصليةالمجلةفيمقال،(عتليت

3191،111-11'9،4391 ، 3 ، t!1 - 41 ، 3391 ، T،

137-164،4،3591،165 - \ TT.

AOيليهاوما41،تومسون-فيدن - AT.

:Bibliography

-sketdi)0ة map!39أ-55ا(ولاسRey, Arch. Militaire

;Conder- Kitdiener, Survey,10o3-392
,Enlart،لملم;69-39 Monuments

3,3-2441،dولDesdiamps, Chateaux I (cf. Index) a

137ة et seq

4791Jerusalemيهـ4لمج،لمJohns, A Guide to.!ح.ك

،،(xcavationsat Pilgrims Castle'( Atlit!س،,Johns.*.ح

.Deptلمبر+يم,111-3191,1 Antiquit. Palesأ3:ممم!ء،4لملولم

8;92ء،44،3394-،;378349,43,40أ;464ر3598،

228-168؟

.،82-8,.Fedden- Thomson, 41 et seq
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لحجيج(اقصر)ينبيليرقصر-عتليت:22لخططا

Chaste) Pelerir

00001/1المقياس،لالستوطنةعامأرضينحطط

الكبير،للحصنالمحكلالموقع-2،الداخليةالقلعة-ا

-6،متهدمةكنيسة-5،الحامات-4،والخندقالسور-3

الفينيقيةالمدافن-8،والخندقالبلدةسور-7،الإسطبلأت

.يبإضاف(3591-0391)التنقيبنتائجإلىبالاستناد)

.(جونز.ن

-ACREع!)*( AKKON

001-99تللوحاا

ع!.بالعربية

بالفرنجية،Ptolemaisبتولإيسباليونانية

Saint-Jeanدأكرجانسان 'd AcreوآكريAcri

..إلخ

الوص!ف:

يقع(المحتلة)فلسطينشماليفيبحريمرفأ

جوارإلىالبحرفيقليلأبارزةالأرضمنبقعةفوق

الفرنجيالمرفأ؟نتع!أنورنم.حيفاخليج

تحتفظافهي،الصليبيةالحروبزمنفيالرئيسي

فيها.للفرنجةالعائدةالذخائرمنبالقليلإلا

اسيهرالذي،الفرنجيللحمالوحيدةوالتذ؟رات

منقليلةتعدوعقودالا،فيهاالزمنمنقرنين

؟نت.التيالأبراجمنواحداوبرجاقصرأوكنيسة

المدينة.دفاعاتمنجزءات!تكل

يخ:التار

أمداظلالذيع!مرفأالعربفتح

وأعادوا،القديمالعالمفيهامةبم!نةيكتعيلأطو

واسع.نطاقعلىبناءه

ع!،أسوارعلىصلييهجومأولأوقف9901

سقطتماإذابالخضوعوعدالفاطميأميرهالأن

.القدس

حاصرفاشلأوليهجومبعد3011-4011

،الأولبلدوينالملكبقيادةالمدينةالفرنجةجيش

:243صالبلدانتقويمقيالفداءأبوذكرها)*(

إلىينسبمجدوبها،البقربعينترفعينوداخلها،الثامسواحلمنكبيرةمدينةعكاومدينة:اللبابفيقال

وهي،ميلاعثرأثناصورمدينةإلىومنها،ميلاوعثرونأربعةطبريةوبينع!بين:المسالككتبومن،اللامعليهصالح

.الغزاةفيهليوحصلفتوحمهاوحضرت،وصكائةتسعينسنةفيالفرنجيديمنالمسالونالترجعهامابعدخرابالآن
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ع!ثرينبعدعليهاواستولى،الجنويالأسطوليدممه

يوما.

المدينةلاستعادةمصريةمحاولةأحبطت0111

الميناءع!وأصبحت.نورهنديأسطولبمساعدة

لح!مها.مباشرةوتخضع،القدسلمملكةالرئيسي

يواجهأندونالمدينةالدينصلاححرر1187

تقويةتمت.حطينفيانتصارهبعدتذكرمقاومة

واحدسورمنالبرجهةمنتتألفوهي.الدفاعات

مائي.خندقمع

يدغيبقواتالمدينةحوصرتا؟اا-9118

بقوات(1911العامفي)ثمالأمربادئلوزنيان

واستولى.فرنساملكوفيليبالأسدقلبريتشارد

الهجماتمنسلسلةبعدع!علىمجدداالفرنجة

ومملكةاللأتينيةالبطركيةمقروأصبحت،الشديدة

الدفاعاتأصلحت.القدسعنبدلاالفرنجة

الأسد.قلبريتشاردقبلمنالمتداغية

.كبيرةبأضرارالمدينةالزلزالأصاب2012

0125-profالدفاعاتعلىتحسيناتأفىخلت

خلالالجديدةالضاحيةفيوالتحصينات،الشمالية

ةالعا!ع!ظلت.فيهاالتاسعيسلوالملكإقامة

عنممثلونفيهاوأقام.الوقتبعضلالملكةالفعلية

،جنوة)تقريبااالامةالتجاريةالقوىجميع

ولكل(وغيرها،بيزا،لوكا،فلورنسا،البندقية

تلكمنلكثيرو؟ن.الخاصالسكنيحيهمنهم

.جيداالمحميةوكنيستهاالخاصةتحصيناتهاالأحياء

ومع.والمؤامراتللدسائسوكراالمدينةأصبحت

تفم؟نتنهايتهمنعشرالثالثالقرناقترابط

.الأديرةمنكبيراوعدداكنيسةأربعينحوالي

المدينةبيبرسالسلطانجم

أخذها.فيينجحأندون

الزاويةفيالتحصيناتتقويةجرت1283

ملكالأولإدو)ردالملكيدعلىالشرقيةالشمالية

Aliceبلوادوأليسوالكونتيسةإنكلترة de Blois

الذيالأشرفالملكالسلطانالمدينةحاصر1912

الاتضدهاواستخدمأسوارهانقبأنبعدهاجمها

تقريبا،أسابيعستةبعدع!وسقطت،الحصار

قطاعا!م،عنبعنادالمحاربونالفرسانودافع

إلىاالربإلىالمطافخاتمةفياضطرواولكنهم

المدينة.وخربت.الباقينمعقبرص

القرننهايةحتىالنسيانطيالمدينةظلت

الدين.فخرالأميربناءهاأعادحينعشرالسادس

ع!ثرالثامنالقرنأواخرفيمجدداتحصينهاواستكل

نأالنتيجةو؟نتالجزارأحمدالعثهانيالباشايدعلى

المدينةحظيت.منهاالقديمةالدفاعاتاختفت

.الفترةهذهخلالبحريكرفأجديدةبأ!ية

جع:لمراا

بوهلرف)352-1،321(2)الإسلاميةالموسوعة

91.I).

يليها.وفا171،يةالعكرالعمارة،رأي

الثافيالقرنينفيسوريةفيالفرنجيةالمشعمرأت،رأي

.WTباريز،عثروالثالثعثر

القرنفيع!مدينةطبوغرافيةحولدراصة،راي

93ألمجلدالفرنيةألاجكاعيةالأثريةالنثرةفيالثالسر

.9187يزبار

.167-016-اعامةلمحة،كيتثنر-كوندر

96القمور،دوشامب - lo ، I،قديمأمخططاتتصن

.(1686)لالدينة

القدس،ع!دليل،جونز.ن.سي-ماخولي.ن

امرجعية.ومعطياتومخططا!،مفملوصفمع4691
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;76-Conder-Kitchener, Survey,1 o16

Deschamps, Chateaux ,1 ,96-65 containing old plan

)1686(;of city

-ideto Acre, jerusa؟Johns, Gu.!ك..N Makhouly - C

lem ,4691 with exhaustive descriptions, plans and

,bibliographicaldata
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2))،06)ج ,1 52-351 )Fr. Buhl)ولم.لم.Enc

;.Rey,Arch. Militaire, 8 78 et seq

y,"2ءet"،ع Les colonies franques de Syrie au"ع

,8siecles!!رة Paris

d'4لا Acre3أااع,y ' Etude sur la topographic de laعRا

93,.Soc.Ant. de France, Vol."يهغ:XIIIesi2cle', in
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Acreع!:32نحطط

الأصوارتركيبلإعادةمحاولةيشملالمدينةنحطط

الحاليالمدينةنحططإلىبالاستناد،)/)0000المقياس،القديمة

يبينولكنه(عتقطعةبخطوطالجديدةالتحصيناتإلىأضير)

مع18-14للقرونالقديمةالخرائطفيإليهاأضيرالتيالأحياء

علىالوارعتمديداستند0"!!الأصلية"اللاتينيةاسمائها

قابلةتزالماالتيالمتبقيةالاثاروإلىجزئياالمذكورةالخرائط

التنقيبجركاالتيأوالقائمةالمبانيإن.الحديثةالمدينةفيللكييز

الأسبتاريةحيبقاياأيم!)الاسودباللونمرصومةموخرأعنها

.(المرفأبجانبقائمايزالماوالذيالسلطانبرجالممبهىوالبرج
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CAESAREول)*(قيسارية
201-101اللوحات

وكيساريوقيصريةقيساريةبالعربية

+aعQaisariya, Q.

وستراتونوسKaisareiaقيسارئةباليونانية

Stratonns.

البحرية()ماريتيهاقيساريةباللاتينية

Caesarea maritima.

قيصر(وسيزار)Cesareeيهسيزاربالفرنجية

SezareوسيزيرCezaireوSezaireوSessaire

..إلخ

89

؟!ا،قديمةبقلعةالجنوبجهةمنهتصلةو؟!ا

لالرفاالجنوبيالطرفعندالأرضمنحيزاتشغل

.سورقويالبرجهةمنويحميها

يخ:رالتا

تحصينأوحصنوهاقيساريةالعربافتتح963

قويا.

علىالأولبلدوينالملكاستولىأنبعدا101

بعد؟سحبهجومواحتلهاقيساريةهاجمأرسوف

رقابفيالسيفالفرنجيالجيشوأمملقصيرحصار

.شديدةبوحشيةأهلها

هزمأدنبعدقيساريةالدينصلأححرر1187

فيها.القديمةالتحصيناتوضربحطينفيالفرنجة

الوص!ف:

مرافئمنهامامرفأالسابقفيقيسارية؟!ا

وهي،الوسطىوالقرونالقديمةالعصورفيفلسطين

صخرياننتوءانيشكله،طبيعيخليجفيتقع

ظلولقد.ويافاحيفابينماالبحرداخلكبيران

وحتىالوسطىالقروننهايةمنذمهجوراالموقع

نطاقعلىأهلعندماعشرالتاسعالقرنأواخر

.5891العاممنذفيهحفرياتحالياتجري.ضيق

القرولنتحصيناتمنأجزاءعنفعلاالكشفتموقد

القديمةللعهودالعائدةالمبافيبعضمعالوسطى

بمنطقةالمتينةالدفاعاتوتحيط!.الوسطىوللعصور

الخليج.جانجامنتقريبامنحرفشبهشكلذات

بقيادةالمهجورةالمدينةالفرنجةاحتل1911

ورممتبناؤهاوأعيد.الأسدقلبريتشارد

تحصيناتها.

دافينغوتييهيدعلىجديدةقلعةشيدتا218

Gautier 'd AvesnesبرييندووجالنJean de

Brienne.

السلطالنجيشيدفيقيساريةسقطتا022

منقمصممنتهاونأوإهالبسببالمعظمالملك

الحامية.

المدينةدفاعاتتحسينجرى1251-1252

التحسيناتهذهوتضنت.استعادتهابعدكتيرأ

:953صالبلدانتقويمفيالفداءأبوذكرها(ء)

.خراباليوموهي،العظامالمدنأئهاتمنو؟نت،فلسطينأممالفيوتعذالشاممجربساحلمدينة:قيارية:المشتركمن

وهي:الرمجانابوقال.واحدأمركبايسعمرسىوبها:الإدرييالريفقال.هناكتذكرالرومببلادأيضاوتيارية

قيصاريةومدينة:قال.ميلاوثلأثوناثنانالبحرضفةعلىالرملةوبينوبينها:العزيزيقال.بالصادإذنفهيالقيصرانية

ميلأ.وثلأثونستةعكامدينةإلىومنها:قال.جليلةمدينة
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A?

الكبيرةالقناةوشقالبوأبةحصنعلىإضافات

المتواصل.المائلوالجدارالمكسوة

السلطانجيثىإلىقيساريةاستسالت1265

نأرنم،يامأسبعةمنأكثريدمحصارابعدنجيبرس

المدينةفيجرت.قليلأأطولمدةقاو!االقلعة

أحتلأالا.إعادةبعدمنتظمةبناءأعال

الملكالسلطانعهدفيأخرىمرةخربت1912

جسر،كرأسأستخدامهامنالفرنجةلمنعالأثرف

.مهجورةذلكبعدقيساريةوظلت

المراجع:

يكثتر.م)7!8-7!11،7الإصلأميةالموسوعة

2792).

.92-13'11عامةلمحة،كيتثنر-كوندر

.98-ء11،8يةالتذ؟رالصروح،إنلأرت

6483-6482رآ،243مجلد،المصورةلندنأخبار

.(ميدانييرتقر)

:Bibliography

707-11.80,*عع!5)2791ة )M؟لم.لم.Enc

Conderلمرلم2-13وة - Kitchener, Survey

,Enlartلم،لم;98-85 Monuments

81-6482.IllustratedLondon News, Vol.,243 Nos

.(report!؟يfie)

MONT(فورمون)قرينقلعة FORT

oاللوحات _ \!f!\

.(صفد)ا+!)!ه08دا3اع،أيىقرقلعةبالعربية

Fransشاستيوفرانزبالفرنجية Chastiau.

Starkenع؟!3شتاركنبرغبالألمانية

Starkenburg A.

الوصمف:

نحوبعدعلىفلسطينشماليفيمتهدمةقلعة

شديدجرففوقتقع،حيفاشماليميلأعشرين

الواقعةالجبليةللسلسلةالخارجيةالشعابفيالانحدار

يضةعرقناةوثمة،يةطبربحيرةمنالغرل!الشمالإلى

المتاخم،الجبلعنتماماالمتهدمالمعقلهذاتفصل

نصفأنهيرجح)محهمنبرجالجناحهذامنومجميه

وغيروضيقمتطاولالموقعوهذا.(دائري

بعضهاعنالمنفصلةالقصرأر؟نوتتجمع،متناظر

الجناحعلىالسفحتحتلبينها.غالباالوسطفيبعضا

منها.اتساعاأكثرأخرىقلعةليالشما

يخ:رالتا

1227-1 11YأرميغدالاجاكتخلىJacques de

ArmigdalaيليهماندسيدSeingneur de Mandelee

إلىحولوهاالذينالتيوتونفرسانإلىالقلعةعن

الخاصةوالأموالالوثائقمنلمحفوظا!ممستودع

بينمعاهدةأجازتولقد.(9122)بالرهبنة

ال!ملالملكوالسلطانالثانييدريكفرالإمبراطور

مقدمعليهاألثرفالتي،هذهالبناءأعال

Hermanسالزافونهيرمانالطائفة(مارشال)

.Von،ل!)ء3
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برسالةالرابعغريغوريالبابابعث1235

القلعة.بناءإعادةفيالطائفةلمساعدةمكرسةيةبابو

مون)ينقرقلعةبيبرسالسلطانحاصرأ266

عنها.ردولكنه(فور

miواستسالتالثانيةلالرةالقلعةحوصرت

بأدوأتهاجمهاأنبعد،بيبرسللسلطانالمرةهذه

إلىالفرسانانسحب.بنقبهاحصو!اودكالحصار

إلىوهجرتتحصيناتهامنالقلعةوعريت.ع!

الأبدء

TOPRAKKALE!ما))طبراكالى(

801-601اللوحات

1،وتلوثيلحمدونتلبالعربية Tell1،ا,Til

..إلخ4،+!ااتاول

؟نتوربمامؤكدةغيرالتسميةباليونانية

.Epiphaniasيبيفانياسا

.أ+اأ+الماتيليومبالفرنجية

ءس!ا!ك!ك!ة3"ه+أوطبراكالتوبرا؟لبالتركية

الوصثف:

جع:لمراا

.15والخطط101-142،العسكريةالعمارةارأي

.091-1،186عامةلمحة،كيتز-كوندر

..11،913القصور،دوثامب

فور(مون)الصليبيينقلعةاستطلأع،دينباشفورد

-رننيويورك،ميتروبوليتانمخفترة!،فلمطينفي

-2(2791).

;Bibliography

andء؟لم Plan1-142ءلمRey, Arch. Militaire

886;- IgoلمConder-Kildiener, Survey

.،Desdiamps, Chateaux ،،*،، f

-BashfordDean,، The exploration of a Crusaders for

-tress(Montfort) in Palestine.' In: Bull. Metro .p Mu
)2791(,22.seumNew York Nr

أضنةلس!ثلالشرقيةالحافةفوقيةوقرقلعة

مسيطرموضعفيتقعان،تركياجنول!فيالعريض

الغربيةبالسفوحالمتصلةالمنحدرةالتليةالأرضعلى

نتوءفوقالقلعةتنتصب.أمانوسجباللسلسلة

مستوطنةبأطلالاصطناعياارتفاعاازدادصخري

وهي.نسبياحسنةحالةفيمحفوظةوماتزال،قديمة

التحصين،خفيفةفسيحةمنخفضةقلعةمنتتألف

التيالعلياالقلعةهيالشرقمنمرتفعةوقلعة

بأربعةمقوىمتقاطعبسورسابقتهاعنإجتزئت

شديدةالصخريةالسفوحالاوتوفر.قويةأبراج

الثلأثةجوانبهامنممتازةطبيعيةحمايةالانحدار

أيزاجمعمت!ملخارجيسوريحرسهاالتيالأخرى

قاعةوثمة.متواصلةدفاعيةوشرفاتدائريةنصف

الجناحمنالغربيةالجنوبيةالزاويةفيفخمةبلأط

فيالموجودالغرل!الجنول!البرجتكتنفالداخلي

المعقودةبأسقفهاالخازنتمتدبيكا.الزاوية

:فقال033صالبلدانتقويمفيالفدأءأبووصمها)*(

خمبةوهيعليه!،يجريوضهروبساتينربضولها،عالتلعلىوهي.البناءحنة،جيدصورلها،حصينةحمدوتتلوقلعة

الجنوبجهةفيمرحلةبعضعلىجيحانمنالقربعلىوهي،خرابالآنإلىوهي،المسالونوخربها،والرزقالرخصكثيرة

منها.القربعلىحمدونتلمنويظهر،حموصحصنحمدونتلشرقيوفي،مرحلتيننحوصيسوبينحمدونتلوبين،عنه

http://al-maktabeh.com



علىوماشا!هاالبسيطةوالم!تبوالإسطبلأقا

هذا،الغرل!للسورالداخليالطوليالضلعامتداد

الزاويةفيإتقاناوأكثرحجماأكبرغرفتانوتوجد

يبقاالمياهخزانيعداوفما.أيضاالغربيةالش!الية

الفناءداخلفيالمعماريةالذخائرمنشيءأي

حجماأصغرأبنيةإلىمايشيروجودرنم،الفسيح

ما.يومفيهناكقائمة؟نت

يخ:التار

طويلزمنمنذوجدتاالقلعةأنالمرجحمن

يقوم؟نالتيالمحلأقازمنفيبارزادورالعبتوأنها

النصففيسوريةشمالفيالبيزنطيونالأباطرةبها

الإغريقياا!هاأنإلا،العاشرالقرنمنالثاني

عنأخرىتفاصيلأيةولاتوجدبالضبط!يتحدد

منها.التحققيمكنالسابقتاريخها

تسميةبمنحهاالأولىلالرةالقلعةإلىأشير1137

فترةفيالصغرىأرمينيامملكةبتدميرترتبطفرنجية

كومنينالثانيجونالإمبراطوريدعلىقريبة

(1118-1143).

واستخلصوهاالقلعةعلىالأرمنأستولى1151

البيزنطيين.من

منبتحريضالقلعةالسلأجقةهاجم1154

بسببإلاعنهايتحولواواالبيزنطيالإمبراطور

.بغراسقلعةمنإليهاالفرنجةقدمهالذيالعون

كومنينيلعانوالإمبراطوراستولى1158

بأنيعتقدولكنطبرا؟لعلى(1143-0118)

قصير.وقتبعداستردوهاالأرمن

أنطاكيةإلىطبرا؟لالأرمنأهدى1185

بو!ندالكونتأسرهالذيروبنالأميرعنكفدية

الثالث.

وتدل.رمنافيإلىالقلعةأعيدت91،1

Willebrandof(1211)أولدنبرغويلبراندسجلأت

Oldenburgهذهفيقوياتحصينآحصنتبأنها

المتتابعةالتراعاقافيهامبدورتقوموظلت.الحقبة

الأرمن.وملوكأنطاكيةأمراءبين

(3912ربما)عشرالثالثالقرنأواخر

تقوم؟نتالتيالمماليكقوأتيدعلىالقلعةخربت

علىأبداذلكبعدترمموا،الأرمنضدبحملة

ذلك،بعدمراراالأيديوتعاورتها.الأغلب

مناعتبارأالمماليكممتل!تبينمنظلتولكنها

فيعكانآلسلاطينعليهااستولىوحتى1نم37العام

تماما.أ!يتهافقدتحيث1914العام

جع:لمراا

مقال.قلقيليةغربجنوبيفيتلجبل،غوتولد.ج

.98401-،04،0491،زايتشر،بيزنطةمجلةفي

:Bibliography

,'J.Gottwald,' Die Burg Til im sudostlichen Kilikien

401-98,0491,04,.Byzant. Zeitsthrأ+:
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ثر!!3

Toprakkale(طبر)؟ل)حمدونتل:،2نحطط

.0001/1المقياس.العلياللقلعةأرضينحط!

باللونوالأرمنيةوالفرنجيةالبيزنطيةالمبانيرحمت

غروالادسغرالخاصالقرنينإضافاتورحمت،الأسود

المكثف.بالتهشير

فناء-2،السفليةالقلعةمنالرئييالمدخل-1

-4،العلويةللقلعةالرئييةالبوابة-3،العلويةللقلعةأمامي

-7،مياه!هريج-6،الكبرىالقاعة-5،بيزنطيبرج

.(المؤلفمطالعةإلىبالاصتناد)حمامات
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sis(كوزان،سيس)سيسية)*(حصن

(KOZAN)أ!9للوحةا

Hisnسيسيةحصنأوآثاsiyaسيسيةبالعربية

siya!أثا

.3آ3أولهكاكا3لمم،أ5؟سترونسيسيونباليونانية

Sisiaوسيسياsisسيساللأتينية-بالفرنجية

..إلخOussisوأوسيسAssisوأشيس

.Kozanكوزانالحديثةبالتركية

الوصف:

حواليبعدعلى،تركياجنوبيفيوبلدةقلعة

الطريقعلىتسيطر،أضنةشرتمإشمالميلأأربعين

عندالفسيحالسهلإلىطوروسجبالمنالنازل

مصاطبشكلعلىفيهاالسكنياطينظخ.سفوحها

القلعةتمتدبينها،القلعةأسفلالواقعةالمنحدراتفوق

الحافةطولعلىتقريباياردة0001مسافةذاتها

توجد.المدينةفوقالواقعللجرفالضيقة

الطرفأقص!فيالمليىوالمقرالرئيسيةالتحصينات

الأرضمعتماشىكلهاوالقلعة.الجرفالذاالجنوبي

شبيهةمعالمهاوتبدوعليهاتنتصبالتيالصخرية

الأبرأجذلكفيبما،الأرمنيةللقلأعالمعتادةابالمعا

بعناية،المرصوفةالناتئةوحجارتهاالدأئريةنصف

إطلاقا،مجصناالسكنياطيولكن

يخ:رالتا

الحدودنزاعاتفيرئيسيدورلالدينة؟ن

والتأسع.الثامنالقرنينفيالبيزنطيةالعربية

المقرأصبحت:عمثرالثالثالقرنأوائل

أوأئلفيقصيرةفترةالصغرىأرمينيالمملكةالمليى

يدعلىللحكومةمقرإلىالمدينةوتحولت،عهدها

تع!د.كبيرةدرجةإلىووسعت،الثانيليوالملك

الحقبة.هذهإلىالعرجمابالقلعةالخاصةالدفاعات

Darbsakدربساكفيالأرمنهزمأنبعد1266

وأحرقالمدينةوخربسيسيةإلىالمماليكجيشتقدم

الملكية.الأضرحةونهب؟تدرائيتها

منأخرىمرةالمدينةاستبيحت1274-1275

بيبرسالظاهرالملكبقيادةالمماليكجيوشقبل

.!دتالقلعةولكن

بعدسيسفيالأرمنيالبطركاستقر2912

Rum؟لروممنهربه Kale.سيسيةأصبحت

تلتالتيالعقودفيالعديدةلمالمملوكيةالغاراتهدف

(1،9136!مابم،،!أث،3خض،8912

فقد،مرة!فيمنهاتقاسي؟نتالمدينةأنورنم

فيعقدت.الهجماتالذهتصدالعلياالقلعة؟نت

الكنصيالاتحادمشاكللمناقنتةعديدةمجالسسيس

1342 ، 9013 ، (07013 Church Union).

فيملكهوقاعدةالأرمنملكبلدةوهي،صغيروخهربساتينولها،متطيلجبلعلى،ثلاتةبأسوأرقلعةذاتكبيرةبلدةوهي)كاا

فيقال.الثهاليةالثفورقاعدةو؟نت،ملكهحاضرةوصيرهاالأرمنملكلاوىابنأحدثه!:سعيدابنقال.هذازماننا

ميلأ،وعثرونأربعةالممئيصةوبينأيضاميسيةحصنوبين،ميلاوعشرونأربعةزربةعينوبينميسيةحصنوبين:العزفيي

زماننافيوالمعروفسييةوكاها:قالالرشيدخدامبعضأحدثهاسيىأن:النديمبنالدينجمالالصاحبتاريخوفيأ
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Irvo - Irviالمماليكيدفيالقلعةسقطت

آخروأخذ،خيانةوبنتيجةالأمديلطوحصاربعد

.القاهرةإلىوحملأسيراالسادسليوالأرمنملوك

الأرمنيةال!ثوليكيةالكنيسةمقرالمدينةظلت

أ!يةأيةالاتعداولكنعشرالتاسعالقرنحتى

تذكر.

جع:لمراا
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.(سقوطهاحتىالضعيفةالمملكة

أيديفيبودونيتسهظ!لتأ1225-226

أثينا.ودوقيةهيسالونيكمملكةانهياربعدالفرنجة

أعيدالثالثيوسهونورالباباتعليهاتوبموجب

901

منالأموالوحصلتالصغيرةالقلعةفىفاعال!تنظيم

ذلك*بعدتحسينهاأجل

بودونيتسهاليونانيونهاجمتقريبا1252

الثافيميخائيلضدشنوهاحملةكنالأرجحعلى

الثالثيوحناالإمبراطورمنيعازبإإبيروس

125يسفاتاتز 4 - 1 222 ( John III Vatatzes).

فيلهاردوانغليومبفضلعنهاردوااليونانيونولكن

Guilleume de Villehardouin،

ثالثمقتلبعد:عمثرالرابعالقرنأوائل

بحيرةعندداميةمعركةفيوآخرهمبودونيتسهكونتات

Lakeكوبيس Copaisقسثت،1311العامفي

غوليالاوابنتهبالافيتشينيألبيرتوأرملةبينالكونتية

إلىب!ملهاذلكبعدانتقلتثم.Guglie!ول)

غيورغيونيكولومنغوليالابنفرنشيسكوغيورغيو

ح!موصايةتحتالكونتيةيحكونورثتهواسكر

منظلتالعائلةأنإلا.الكتالونيينمنأثينا

.حالكلعلىالبنادقة

القلعة.العكافيموسىالسلطاناقتحم1،1-

أدرنةإلىالثافينيقولاحملعليهااستيلائهوبعد

بعد.فماساحهأطلقولكنهعندهكاسير

الأتراكاستولى(يونيو)حزيران02في

وفروالقلعةالمدينةوخربوابودونيتسهعلىأخرىمرة

العامفيإليهأملأكهوأعيدت.البندقيةإلىنيقولا

نأرفضولكنه،سلأممعاهدةبموجب1416

يقبلها.

.السقوطإلىوآلالتريالحمتحتالموقعظل
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المراجع:

،1878باريزاللاتينيالرقفيالنقودشلومبرغر.ج

035-351.

اليونانتاريخ،المثرقفياللاتين:ميلير.و

.)809لندن،الفرنجية

القسطنطينيةفياللاتينيةالإمبراطورية،لونيون.ج

.liftباريز،مورةمقاطعةوفي

;Bibliography

,G.Sdilumberger, Numismatique de'! Orient Latin

Pa",41878!،وة

.W Miller, The Latins in the Levant. A history of

5،4Frankish،هـpassز Greece, London

.J Longnon, L'Empire Latin de Constantinople et

.Principautede Moree, Paris ,9491 passلم"

نيز(تور)نت!طيرموقلعة

CASTELTORNESE911021ت!لطا

Clairmont،!رمونأو!طيرمونبالفرنجية

Clermont.

.Chlemutziشليهوتزيماباليونانية

الوص!ف:

علىالبيلوبونيزمنالغربيالشماليالقسمفيقلعة

تلذروةعلىتقع.البحرعنأميالثلأثةنحوبعد

البحرداخلقليلايمتدصخريرعنفوقمنبسطة

وعلىالداخلعلىتمامأتطلوهي.شليهوتزياعه

تقعوجزيرةالرئيسيالبربينماالمحصورالمضيق.

زاكنتوسجزيرةتدعىالشاطئعنبعيدا

Zakinthos*كلأرنتزابلدةوتعتبرClarentzaمرفأ

خدما!ا.وتؤمنللقلعة

الأضلاعسداسيةداخليةقلعةمنالقلعةتتألف

فناءمعالمحصنةالأبراجمننوعوهي،منتظمةغير

أسطوانيسقفذاتوغرف،صغيرمكشوف

إلىبالإضافةالداخليالبناءمحيطعلىتقوم،مقنطر

.الغربجهةمنبهايرتبطعكشوفمتسعفناء

الطفيفةالتعديلاتبعضعنالبصرغضماوإذا

بحالتهمحفوظب!ملهالبناءإن:القوليمكن

علىبيزنطيالبناءفيالمتبعوالأسلوب.الأصلية

المنفردةالملأمحبعضتالسيمكنولكنالعموموجه

فيها.القويالغربيالأوربيالتأثيرعن

يخ:رالتا

فيلهاردوانالأولجوفرواشيدا122-223

Geoffroy I Villehardouinمعنزاعهخلألالقلعة

ثم.(Akhaiaباليونانية)Achaeaياأخاإ!طيروس

داراالتاسعلويسالملكمنبإذنبعدف!فيهاأقام

(Tournoisالتورنوا)عننسخاتنتجالعملةلضرب

فرنسافيToursتورفيتصك؟نتعلةوهي

تسميتها.منهاأخذت

أخركاإلىيدمنالقلعةانتقلت1313-1316

فرديناندبيننشبالذيالتراعخلألمراتعدة

Ferdinandميورقةصاحب of Majorcaولويس

Louisبورغندي of Burgundyأمارةسيرثمنحول

أوائلحتىالبورغنديينأيديفيوظلت!ياأخا

.البيزنطيوناستعادهاعشرعندماالخامسالقرن

تورنيزقلعةالأتراكاعتلكتمريبا\08،

الأتراكيدإلطالبنادقةيدمنتنتقلظلتولكنها

بعد.تلتالتيالحقبةخلألمراتعدةوبالعكس

علىتركتالاستراتيجيةأهيتهاالقلعةفقدتأن

الوسطى.العصورفيعليها؟نتالتيحاطا
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جع:لمراا

غربيشالفيالوسطىالقرونفيالقلاع،تراكيبر.ر

،13،الآثينيةالبريطانيةللدرسةالسنويةالمجلةفي،البيلوبونيز

يليها.وما7091،272

فيهالعملةودارشليهوتزيقصر،سوتيريوجيورجيوس

،9191-91،1891العددالأثريةللنقودالدوليةألمجلةفي

276.

-5391،146برينشون،مورةقلاع،أندروسكحفين

W
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tomese- Shlemutzi

./)0002المقياس،للقلعةأرفينحطط

القلعةبوابة-2،الخارجيةللقلعةالرئيسيةالبوابة-ا

.(سوتيروإلىبالاستناد)الداخليةالقلعة-3،الداخلية
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T??

NAVARINOينورفانا

133-131اللوحات

Chaste)جونكدويوردو؟ستيلبالفرنجية

.4لما4Portح+لمال"ح

.Zunchioزونتشيوبالإيطالية

Palaiaأفارينو(قصر)بالاياباليونانية

Avarincللقلعة.البيزنطيةالتسثيةإلىنسبة

الوص!ف:

للبيلوبونيز،الغرل!الجنول!الساحلعلىقلعة

الشثالإلىالانحدارشدي!دةصخريةكتلةفوقتقع

ينونافار)الحديثةPylosبيلوسبلدةمن

الذيالخليجفوقش!اهقارتفاععلى،(الجديدة

الرئشيبالبرترتبطوهي.نفسهألاسميحمل

جزيرةعنوتفصلهاضيقينمرتفعينبطريقين

ضيقة.قناةSphakteriaياشفاكتير

،بالذاتموقعهاطبيعةأملتهالقلمةتصيمإن

بسورسفليةوقلعةعلويةقلعةإل!مقسومةفهي

العصرإلىتعودذخائرأيةمنخلووكلتا!ا،داخلي

الفرنجي.

يخ:رالتا

أوميرسانتدونيقولاشيد2781حصالي

Nicolas de St Omerنيقولاشقيقهلابنالقلعة

تنتغل؟نت،سابقةبيزنطيةقلعةموقعفوقالثالث

كوريفاسيونتدعىقديمةبلدةموقعبدورها

Koryphasion.كثيرةآثاراتشاهدأنويمكن

القلعة،جوارفيالقديمةالبلدةومبانيلتحصينات

بناءفياستخدمتالأولىحجارةأنفيهشكلاومما

.وهكذاالثانية

القلعةسقطت:ع!ثرالرابعالقرنأوائل

استخدموهاالذينالجنويينأيديفىقصيرةلفترة

مسينافيالبنادقةمعاقلعلىلهجماتهمقاعدة

Messenia.

أميرأرملةبوربوندوماريدأفعت1366

لباروناتالمشتركةالقوىضدالقلعةعنأخايا

Archbishopبترأسأساقفةورئشىالفرنجة of

Patras.

الكبرىنافارسريةالقلعةعلىاستولت1381

Grand Company of navarre،منجماعةوهي

علىالسيطرةإل!توصلتماسرعانالإسبانالمرتزقة

كلها.الفرنجيةمورة

vyصاحبهامننافارينوالبندقيةتملكتا

Centurioneزكريا(سنتوريون)القائدالسابق

ccariaغزاأنبعدالبندقيةأملأكمنوظلت!ء

السلطانعليهايستولوأ،مورةالعكانيونالأتراك

الأيديتداولت.0015العامحتىالثانيبيازيد

خلالكثيراتحصيناتهاوتغيرتمرةأكثرمنالقلعة

عشر.والثامنعشرالسابعالقرنينحروب

جع:لمراا

-5391،04،برنستون،مورةقلاع،أندروزكيفين

.الخططاتمع48

iيزبار،اليونان،الأزرقالدليل . i - i . 1 ، 1 )V l.
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MISTRAاميستر

421-321تللوحاا

لوصف:ا

،Spartaإسبارطةقربومدينةمنهارةقلعة

تايجيتوسلجبالالشرقيةالمنحدراتفوقتقع

عنأميالثلأثةنحوبعدعلى،7Taygetosثه+أ!،+لماه

منيعاموقعاالقلعةتشغل.Evrotasإيفروتاسخهر

منبشدةينحدرشاهقجرففوقتقريباللغاية

علىمصاطبعلىالمدينةشيدتبيكا،جهاتهجميع

فيالمتناظرينوالشرتماالشرجمماالشمالبالسفحإق

انحدار!ا.

طبيعةفرضتهمتطاولشكلذاتوالقلعة

حوالب)السفليةالقلعةوتشغل.الجبليةالأرض

مساحةمعظم(البحرسطحفوققدما3591

قدما3602)قليلأوأعلىمنهاالشماليوإلى.الجرف

يواجهالتيالعلياالقلعةتنتصب(نقطةأعلىفي

الاعتيادية.بالطريقةالسفليةالقلعةالمحصنبرجها

دروبطريقعنالشمالجهةمنإليهاالوصولويتم

.الانحدارشديدىةيةملتوجبلية

خارجيينبسورينمحاطةالصغيرةالمدينة؟نت

السكنيبالحيمنهماالعلياالحلقةتحيط،منفصلين

جهةمنالبارزةمصطبتهعلىأالحاوقصرالرئيسي

الأقلالسفليالجزءفتعانقالدنياالحلقةأما،الشمال

.أديرةعدةمعالمدينةمنبالسكنأزدحاما

التاريخ:

غليومأسس:عمثرالثالثالقرنأواسط

فتحاستكلعندماوالمستوطنةالقلعةدوفيلهاردوان

الفرنجه.يدىعلىتقريبأالبيلوبونيز

نتيجة-غليومهزمأنبعد9125-1262

الثامنميخائيلالإمبراطورجيشأمام-خيانة

v??

الأسجماأبقاهالذيبيزنطةإمبراطوريولوغوسبلأ

وأماكنميستراسالهبأنلطلبهرضخ،أعوامثلأثة

كفدية.غيرها

1262-.vtح!مقبلمنتحمهيستراظلتا

وطدواالذينالبيزنطيينمنالصلأحيةمطلقيمورة

البلأطعنمستقلينشبهالبقاءعلىأنفس!ثم

القسطنطينية.فيالإمبراطوري

العكانيينالأتراكيدجماالمدينةسقطت06،1

التركيةالسيادةنهايةحتىسيطرتهمتحتوظلت

1464-16 AVةقصيرةانقطاعفترةتخللتها

القلعةوباستثناءالبلدةالحرائقخربت0177

فترةإلىالعائدةالذخائرمنشيءأييبقأذاتها

.هناكالأجلالقصيرةالفرنجيالاحتلال

المراجع:

-5391،915برينهتون،مورةقلاع،أندروزكيفين

182.

.4891،أثينا،ميتراس،هادجيدأكيسم
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*بر!ر-صص!ج!-

Mistraميسترا:28المحطط

.00001/1المقياس،البلدةنحطط

بيريبلبتوسدير-2،دوفيليهاردوانغليومقلعة-1

3 ، Peribleptos-4بانتاناسادير ، Pantanassa-وديركنيسة

قصر-6،تيودورالقديسكنيسة-5،(آفنتكو)هوديجتريما

القديسوكنيسةمونمفاسيابوأبة-V،البيزنطيأالحا

موفيا.القديسةكنيسة-8،نيكولاس

.(هادجيدأ؟سإلىبالاصتناد)

KARYTAINAيناكاريتا

125اللوحة

الوصف:

آلفييوسلنهرالعلويالمجرىعندوقريةقلعة

Alpheios،القلعةوتنتصب.البيلوبونيزأواسطفي

انحناءجوارإلىالانحدارشديدجرفذاتذروةفوق

علىتقعصغيرةهستوطنةومعها،النهرمجرىفي

القلعة.تحتمصاطبسلسلة

طبيعةأملتهمتطاولامضلعاشكلاالقلعةتأخذ

قلعةالشرقجهةمنوتبرزمنها.الصخريةالأرض

كنيسةتدعىجدأصغيرةكنيسةمعخارجيةصغيرة

فناءفيوتوجد.الصخورفوقتربضأندروالقديس

وبعضقاعةأطلالالهضبةفوقالضيقالقلعة

العموموجهوعلى.المقنطرالسقفذأتالصهاريج

ولكنهاالفرنجيالحمفترةإلىتعودالقلعةفإن

حربأثناءالخفيفةالتعديلأتلبعضخضعت

اليونانية.الاستقلأل

يخ:رالتا

125 i.بروييردوهوغالقلعةشيد

HuguesdeBruyeresمقره؟ريتاينامنجعلالذي

هوغو؟ن.للبيلوبونيزالفرنجيالغزومنذالرئي!صي

فيالرئيسيينالإقطاعيينبينمنجوفرواوولده

العامفيانتهتالمذكرةسلألتهمأنإلاالفرنجيةمورة

بريينعائلةهلكيةإلىالقلعةانتقلتوعندئذء1272

أصقاعمعالقلعةالبيزنطيونأستعاد01320

آسانأندرونيكوسيدعلىالفسيحةأر؟ديا

AndronicusAsanفيالبيزنطيينمالح!أحدوهو

الح!مسلطةتحتالقلعةظلت.البيلوبونيز

العامفيالبلأدالعثهانيونالأتراكغزاحتىالبيزنطيين

01 il.

ترونشىثيودورأنسحب.

القلعة.دفاعاتوحسن؟ريتايناإلى

المراجع:

غربشثالفيالوسطىالقرونقلاعتراكيير،ر.

أثينة،فيالبريطانيةللدرسةالسنويةالمجلةفي،البيلوبونيز

268 ، -?? v ، ? T.ومايليها

.6،468ء91باريز،اليونان:الأزرقالدليل
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KANTARAد(قنطرة1)

821_621تللوحاأ

يرند؟لو،سأحCandareراندلو؟:لفرنجيةبا

Le Candaireرندألا؟La Candare،قنطرة

Kantara.

الوصف:

بعدعلىقبرصمنالشماليالساحلعلىقلعة

ارتفاععلىتقعKyreniaكيرينياشرقيميلا38نحو

فيالانحدارشديدجرففوققدم0022حوالي

معبالنظراتصالعلىوهي.الشماليةالسلسلة

ولقد.FamagustaوفاغوستاBuffaventoبوفافنتو

الشديدالموقعذلكبأطرافيحيطالذيالسورقوي

القويةالأبراجمنبعددالمنتظمغيربشكلهالانحدار

والجهةالجنوبيةالجهةمنولكنالبارزةوالحصون

منالقنطرةإلىالوصولويتم،فقطالشرقيةالجنوبية

فناءإلىيؤديجبليدربطريقعنالجنوبجهة

دائرية.نصفجانبيةبارزةحصونتحرسهأمامي

تزالماالتي،للقلعةالاعتياديةغيرالملأمحومن

القسمفينقطةأعلىأنهو،جيدةحالةفيمحفوظة

.صغيرةبرجساعةتشغلهمنهاالداخلي

يخ:التار

تحتالقبرصيةالقواتحاصرت1228-9122

Anseauدوبريآنسوقيادة de Brieن؟التيالقلعة

فأزالت.الثانيفريدريكالإمبراطورأتباعيحتلها

القلعةولكنTrabuchبالمنجنيقالسورمنقطاعا

المدافعيناصطيادمنماهررامتمكنحتى!دت

.مجاورةصخرةمنوطرد!

الموالينقبلمنأخرىمرةالقلعةاحتلت1232

.هنريالملكاستردهاماسعانولكنللإمبراطور

115

الجنويينقبلمنفاغوستااحتلالبعد1373

وضعمنهايمكنهامةقاعدةالقنطرةأصبحت

بهذاتقومظلتولقد.الرقابةتحتأنشطت!

تلت.عقودلعدةالواجب

واسعةإضافاتالأولجيهسالملكنفذ1913

المذكورةللغايةسيغوريقلعةوإلىالقنطرةإلى

الفترةهذهإلىتعودالحاليةحالتهافيوالقنطرة.آنفا

معظمها.في

التيالقلعةتعريةالبندقيةح!مقررأ525

تعدوا.الصيانةلنفقاتاقتصاداالآنعتيقةأضحت

الح!ين.ذلكمنذتستخدم

المراجع:

.654-11،648القوطيالفن،انلأرت
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STهيلاريونسانت HILARION

ITT-913اللوحات

.Didymosديديموسباليونانية

دودامور،دا!أهدا+ا!34ديوداموربالفرنجية

Deudamor،(الحبإله)دامورديوDieu

'd Amour،القديستسمئىكذلك..إلخ

St،هيلاريون Hilarionالمستخدمةالتسثيةوهي

أجا.حا

لوصعف:ا

إلىمباشرةقبرصمنال!ثماليالساحلعلىقلعة

يتر)وحأرتفاععلىتقعوهي.كيرينياغربجنوب

بينالطريقعلىوتسيطر،قدم004Yو0023بين

الجبليةالمعاقلمثلمثلهاوهي.ونيقوسياكيرينيا

المحلية،الطبوغرافيةالظروفمنتنبثؤقبرصفي

مبانتحويفسيحةخارجيةقلعةم!توتتألف

وأحياء!نيسةمعمغلقامنخفضاوجت)حامعزولة

علويةوقلعة،ضخممكشوفمياهوخزانسكنية

السفليةالقلعةعنمنفصلةو؟نتملكيةشققاتحوي

.أبراجتسندهبسور

يخ:رالتا

القلعةبنيت:عشرالحاديالقرنأواخر

الأولألكسيوسالإمبراطورحملهبسببالأرجحعلى

رابسوماتسالميهردأالحاضد(8101-1118)

Rhapsomathesوتقول.البحريةالهجماتليأمن

السابق.فيديري!غله؟نالموقعآنالأسطورة

ايبلينجينالوصيىأدخلأنبعد9122+1235

Jean 'd Ibelinهيلاريونسانتقلعةعلىتحسينات

الثاني،فريدريكالإمبراطورأتباعيدفيسقطت

أشهر.تسعةأسبهرحصارنتيجةسقوطهانونم

استخدمتأوجهافيقبرصمملكة؟نتوعندما

المالكة.للعائلةكقرصيفيئالقلعة

حاولفاغوستاعلىالاستيلأءبعد1373

قلعةلعبتولقد،أيضاكيرينياغزويونالجنو

المحاصرين.مقاومةفيهامادوراهيلأريونسانت

قلعةعريت:عمثرالسادسالقرنأوائل

يدعلىجبليةأخرىوقلأعهيلأريونسانت

الصيانة.لنفقاتادخاراالبنادقة

جع:لمراا

695-11،578القوطيالفن،انلأرت

يليها.وما501،تومون-فيدن

سانتلقلعةالختصريخالتار!ميغاو.سهـ..آ

.91د4نيقوب،،ووصفهايوتهيلار
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لا**لأ،لأ!س

لم3ديودأمور-هيلاريونسانت:92الخطمر

Hilarion- Dieadamour.

رعت.0004/1المقياس،للقلعةالأرضيالخطط

،الأسودباللون(العاثرالقرن)البيزنطيالعهدمبافي

القرنومبافي،المتقاطعبالتهثيرالأولىالفرنجيةوالإضافات

البيط.بالتهشيرغرالرابع

البوابة-2،اترجيةوالبوابةخارجيحصن-1

-4،الإصطبلات-3،الفليالمورالفناءإلىالمؤديةالداخلية

المسورالفناءإلىالموديةالدأخليةألبوأبة-5،الصهاريج

القرنمنالثافيالنصف)بيزنطيةكنيسة-6،الأوسط

أصاصاتفوقدثرالرابعالقرن)كبرىقاعة-7،(العاشر

9(مطل)منظرة-8،(بيزنطية ، Belvedere-سكنيةشقق

-11،(برا؟ت)سكنيةأحياء-01،طبقاتأربعمن

العلويالفناءبوابة-13،جونالأميربرج-12،مياهصهريج

بالا!شناد)ومطابخم!تب-15،المليالجناح-14،الممور

.(ماغيو.سهـ..آإلى
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136-331اللوحاتKYRENIAينياكير

ينياوكيرKeryneiaكيرينيياباليونانية

9KeryniaينريكKyreneإلخ.،

.Cyriniaينياسيرباللاتينية

CerinesينوسيرCerinaسيرينابالفرنجية

.،إلخCeraunieوسيرونيSchernisوشيرنيس

الوصف:

الساحلعلىهامةوقلعةصغيرةوبلدةمرفأ

للقلعةاطارجيالمظهر؟ن.قبرصمنالمثمالي

،المستديرةأبرأجهامعالمستطيلةشبهالضخمة

الجنوبيةالناحيةمنالضخمالبارزالمضلعوحصنها

طورفيحددقدالسثيكةالساترةوأسوأرها،الغربية

نصفالبرجأما.البنادقةيدعلىتمالذيالبناء

وألسور،ألشرقيةالمثماليةالز)ويةفيالواقعالدأئري

منبهلابأسقسمإلىبالإضافة،لهالملأصقالواقي

الدأخليالفناءتتاخمالتيوالخازنالسكنأحياء

ذخائرمنيبقو!.الفرنجةعهدإلىفتعود،الفسيح

الأسوأرمنجدأالقليلسوىالبيزنطيالعهد

البرجعليهاطضالتيالصغيرةوالكنيسةالداخلية

الغرل!،المثمالفيالبندقيالمدور

أطلألالأصليةالبلدةدفاعاتمنمابقيوكل

فقطءدائرييننصفبرجين

يخ:التار

الأزمنةفيبالأصلالبلدةأسست2901

المحلةأثناء،البيزنطيالأسطولوشغلها،القديمة

بقيادةالمكردرابسوماتيسأالحاضدبهاقامالتي

.(1811-8101)الأولألكسيوسالإمبرأطور

إسحاققبرصقيالبيزنطيأالحاقرر

وقعولكنه،كيرينيافيملأذالنفسهيجدأنكومنين

كيرينياالفرنجةحاصر،إليهايصلأنقبلالأسرفي

عليها.وأستولوأ

فيتحسينبدونالبلدةدفاعاتظلت?2?ا

القلعةولكن(أولدنبرغفونفيلبرأند)ريادةزمن

ذلك.بعدواضحبشكلقويت

لحصارينءالقلعةتعرضت،1228-123

الثانييدريكفرالإمبرأطورقواتعليهاوأستولت

تقريبا،عاممدةطوقتأنبعد3113cالعامفي

القبارصة.أصحابهااستردهاماسرعانولكن

القلعةاستخدمت:عشرالرابعالقرن

للدولةءكسجن

،Irvفاغوستا،منكيرينياالجنويونحاصرا

قصفهارنمالقلعةفي!دالأولجيهسالملكولكن

سانتقلعةولعبتءالثقيلةالحجارةبمدافع

مؤخرةعلىالمحافظةفيحيويادوراهيلاريون

المدافعينء

يد)أل!ردينالالوصيانسحب26،1

خيروكيتيافيهزمأنبعدكيرينياإلى(لوزينيان

Khirokitia،اختبارعنأحجمواالمماليكولكن

دفاعاتها.مناعة

ليحوالمدةينياكيرحوصرت631،-061،

بينالورأثةحقوقحوللنزأعنتيجة،سنوأتثلاث

جيهسالشرعيغيروأخيهالوزينيانديشارلوت

نافديسورحاكهااستسلماطصارآخروفي.الثاني

Naves03ءم4ح

علىعتيقةأضحتالتيالقلعةبناءأعيد،،15

البنادقة،منالجددساد!ايدعلى،واسعنطاق
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برجاوأقامواوالغربيةالجنوبيةالأسوارعززواالذين

فيها.ضخمابارزأوحصنادائريا

الحاأأعلنالتحسيناتهذهنم

Ascanioسافورنيانوأس!نيو) Savorgnano)نأ

غيروموقعهاللغايةضعيفةالحاليوضعهافيالقلعة

صالح.

كيرينياعلىالعيهانيونالأتراكاستولى0157

قاعدةالتريالحمظلفيالقلعةوظطت.قتالدون

وسجنا.للحامية

المراجع:

347-344،ا!زمجلدالواقعيةالموسوعةويوفا-باولي

(.2191أوبرهومر)

.OVA-955،ا)القوطيالفن،انلارت

،قبرصفيالتاريخيةالتذ؟ريةالصروح،جيفري

403نيقوصيا ، A191.ومايليها

القبرصيةالآثاردائرةتقرير:فيميغاو.سهـ..ا

3691،501-701،
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,Jeffery,Historic Monuments of Cyprus

;.Nicosia,1891 403 et seq

.A .H .S Megaw in: Report of the Department of

-7.5143691,Antiquities of Cyprus

3-!5

ينياكير:3افطط

التا-القرن!ايةفيعليه؟نت؟)المدينةنحطط

إلىالعائدةالتحصيناترحمت00001/1المقياس.(عمثر

تعودالتيوتلك،الأسودباللونوالفرنجيالبيزنطيالعهدين

تظليل.بدونالبندقيللعهد

منبارزةحمون-2،والفرنجيةالبيزنطيةالقلعة-1

منأزيلتقطاعات-3،عمثروالسادسعمثرالخامسالقرنين

.(إنلارتإلىبالاستناد)المرفأ-4،ألبلدةسور

BELLAPAISبيلابايس

138-137اللوحات

بيلأبايس،Lapaisلاباييسبالفرنجية

Bellapais،ييسكوبيأيردAbbaye de Episcopie،

.Episkopiaأبيسكوبيا

لوصيف:ا

ش!الفيوقريةالبرومنتريين)1(لطائفةدير

قليلةأميالمسافةعلىالجبالفييقعان،قبرص

فييزالماالذيالدير!م.كيرينياشرقيجنوب

وحدد.الاعتياديالبهوذجوفقجداجيدةحالة

وتنتصب.معمدةبأروقةالمكشوفالداخليالفناء

صحنوفيهامنهالجنوبيةالجهةفيالصغيرةالكنيسة

،الكبيرةالطعامقاعةتوجدالشمالوفي،وجناحان

فسحةلهالذيوالمطبخالمؤونةقبويوجدالغربوفي

منفصلة.خاصة

فرنسة()بريمونتريفيلطائفتهديراأقامالذيدوكسانتننوربرتالقديىيدعلى0112عامتأستال!توليكالروممنطائفة)1(

.اطياةفيأوغسطينالقديىمبادئتطبيقعلىيقوموهوالأبيضالقانونأوالكنسيبريمونترينظامأخوة:أيضاوتيهى
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يخ:رالتا

سقطتأنبعد:عشرالثانيالقرنأواخر

منهابريمونتريرهبانهربالعاح!1187فيالقدس

ملك)ينيانلوزيكأملرأنوألارجح.قبرصإلى

الديرأسسالذيهو(5012-8911عامالقدس

الأوغسطيين.الرهبانمنجماعةإلىبهوعهد

ديرتبنى:عمثرالثالثالقرنأوائل

اللأتينينيقوسياأساقفةرئيسعهدفيبيلابايس

يمونتريينالبرأنظمة،Thierryثييري،الثاني

Premonstratensians.ألسنوأتفيكثيرأوتوسع

-1267)الثالثهيوالملكعهدفيوبخاصةتلتألتي

128 i)كذللث.الكنيسةبناءإنجازشهدربماالذي

أقسامبإضافةأيضاالديرتوسيعهيوخليفتارعى

له.وقفوتخصيصإليهجديدة

تأثرحينذلكعكسالديرنصيب؟ن1373

نأبعدوالجنويينالقبارصةبيننشبالذيبالصراع

عافى؟،فاغوستاعلىالأخيرونهؤلاءاستولى

حصاركيرينيا.منخاصبشكل

الديرتصدع:عمثرالسادسالقرنأواسط

تحقيقفيهوأجري،البندقيةحمعهدفيكثيرأ

برناردوأالحابهاتقدمش!وىإلىأستجابةشديد

Prouveditoreيدوساغر Bernardo Sagredo

يدعلىمنهطردواالرهبانولكن(-15621564)

.إصلاحأيإجرأءمنالككنقبلالعكانيينالأترأك

الديرانتقللقبرصالعثهانيينفتحبعد0157

ظلوأالقرويينأنرنمالأترأكملكيةإلىوأملأكه

الكنيسة.يستخدمون

جع:لمراا

.236-1،202القوطيالفن،إنلأرت

:Bibliography

.que,I zoz- 36zزhلمEnlart, Art Go

FAMAGUSTAغوستافا

142اللوحات erg

Ammochostosأفوخوستوس:نيةليونابا

هيالتسثيةهذهظلتوقد(الرمالفيوتعني)

أصبحتوبعدها،عشرالثالثالقرنحتىالدأرجة

فاغوستاهوالذيفقطالفرنجيباحمهاتعرف

(FamagostaأوFamagustaإلخ..).

الوصمف:

الساحلعلىهامةوقلعة-مرفأ-مدينة

أحمهاقديمةمستوطنةخلفتقبرصمنالشرجمما

-Salamisكونستانتيا-سلأمش! Constantia،

جهةمنألساحلعنقليلةأميالبعدعلىو؟نت

.الشمال

الس!نمنمهجوراأصبحالمدينةدأخلأنرنم

فيتعودالتيتحصيناتهافإنالصحيغيرمناخهابسبب

جيدةحالفيتزالماالبندقيةعهدإلىععظمها

تقعءأيضاالعديدةلكنائس!ثابالنسبةالحالهو؟

خليججوارإلىتقريبايةمستوأرضفوقفاغوستا

تماماإغلاقهويمكنبارزصخويبريفجيدأحمي

بينتمتدحديديةبسلسلة-الوسطىالعصورفي-

.الحصاروبرجالقلعة

تخطيطأيمعالمدينةتخطيطيتفقلا

مقوأةمنتظمةغيربأسوأرمحاطةو؟نت.معروف

منجيدأألمحصنالوحيدوالقطاع،بارزةبحصون

البوأبةأي،المدينةزاويتا!االدفاعيةالحوافهذه

الذيالأماميالحصنمعالغربيةالجنوبيةيةالبر

بحصنيسيهىوما،1544العامإلىبتاريخهيعود

في(0156-0155حوالي)Martinengoمارتيننغو

وفي.القديميطاليالإبالأسلوبالمشادالغربيالشمال
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بعدفاغوستاعلىالجنويوناستول!1373التيالقلعةتوجدالبحرعلىالمطلةالواجهةمنتصف

العامحتىممتل!!مكنمنوظلت.حصارقصير؟ا؟لإيشثىباسمالعكانيالتريالعهدفيعرفت

Kaleفيالقلعةقلبويعود.الداخليةالقلعةأوfirقبرصملوكبذطاالتيالعديدةالمحاولاترنما

استعادتها.أجلمنالسورشيدبيبهاعشرالرابعالقرنإلىتاريخه

علىالبندقيةاستولتأنبعد3914العامفيالخارجي

أستردالحصارمناعوامثلاثةنحوبعد،6،ا

الثانيجيهسمعمعاهدةبموجبقبرصالمليىالبيت.قبرص

Theأبيهابن):التاريخ Bastard)،قد؟نواالبنادقةولكن

ذلكءمنيلطوزمنقبلفيهاأقدامهموطدوا

وغيالأسدقلبريتشارداحتل

Franciscoبريولىفرانشيسكورفعا88"قد؟نتالتيالصغيرةالمرفأالمدينةلوزينيان

التيالسنةوفي،فاغوستافوقالبندقيةعلمأ)5!!-سلأميسأ!لتأنهنذأ!يةذاتأصبحت

1كونستانتيا 0 Salamis- Constantiaقبرصمل!تآخرالمجهوريةجيوشأجبرتتلت
عنالتنازلعلىقس!أ"ح"ول35"+هحكورناروينا؟ترء!8

.بالجزيرةالشرعيحقهاعنوالتخليالعرش"!.إالبرجعلىدونافارفيليباستولما1232

أتباعبيندارالذيالصراعأثناءالمرفأيحرس

ودفاعاكاالمدينةالبنادقةحسنا69"-ا29"0الملكيينوالقبارصةالثانيال!امبرإطورفريدريك

البحر.وبوابةللقلعةالخارجيالسورترميموأعادوا

الملكتالثانيعرضع!سقوطبعد1912
Morattoموراتوحصنشيد Bastionاشرافتحت ءص!فىالفرنحةايلأجئينتوطينإعادة(1385-1334)

1ىممص.يوليبرونيكيولوينيفوس!نيكولو-صف
لوهصرع!ئعرص1.تحمساصىالمدلنةبتقويةوشرعفاغوستا

أخرىتحسيناتتقريبالح!!بحماالدف!اعاتفيالعملاسكر6013-0131

و!اءإ!بربوابةتقويةبينهامنالدفاعإلماأضيفتارصوريا!لريكالحرشهغتصبحمأثناءخا!ط

Martinengo..ما.التيوالإضافاتالقلعةبناءأتموالذي،الأمدالقصير Bastion"بز"

-.-..55السو!أؤ.؟،ينةوالمدالمليىالقصرعلىأجراها

الحممابمياعلىيقايباشاثمالرقبرصجيمشهم!مصطفىفيالمد!يةوحصنالبحريةالبوابةبينماالبحري

مارركوقيادةتحتمببطولةينةالمطوصررتءؤاغوستابمساعدةخنادقوحفر،الشرقيالجنول!الق!م

Marcoينوبراغادأذطونيو.يرةالجزأنحاءجميعمنجندواينالذالفلأحين Antonio Bragadinoلمدة

مموز93فيالاستسلأمعلىأجبرتولكنها،سنةنحوLudolfofSuchemسوشيملودلفوصف1336

نقببأنالجنوبيةالواجهةتهدمتأنبعد1571عاموأصبحتالمشرقمدنأغنىمنواحدةبأنهافاغوستا

نأوبعد(الأنفاقطريقعن)أسوارهاالأتراكالتيالضخمةنيقولاالقديس؟تدرائيةالآنفيها

.والذ!يرةالوقودمنمؤونتهافقدت.1315و?803العامينبينماشيدت
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اداجع:منالحياةقيدعلىظلممنالقليلتوطينأعيد

،493،11-1،025القوطيالفن،إنلأرتالجنوبإلماالصغيرةفاروشاقريةفيالمسيحيينس!نها

.--لأ..606622عندالمدينةأسواردخول!علمهموحرم،فاغوستامن

التاريخيهوالتذ؟ريهوابد1،جيمري.ج

.1891نيقوسيا(قبرص.ذلكتلتعقوفىلعدةالظلأمحلول!

الاثاتقامغبغباداوأمنمغا1و6ي3901الأعوا.أعدادآ،سقوطهابعدفاعوستادفاعاتأصلحت1572

م.ا!رصيةعثراتبرورالسقوطإل!تدريجياالبلدةمبانيوآلت

Bibliography:وفقدت،والطميبالغرينالمرفأوامتلأ،السنين

Enlart,Art-226;ء Gothique,1,493-02511 6o6

.ص!ع!على،33هلمو؟+ء،لمو،*ءيركا*هكدلمه37ءلم!،والرئيسيالمرفاباعتبارهاالسابقةا!يتهافاغوستا

1891;Nicosia

T..يرةللجز Mogabgab and others in heول.+5.ث!،!،!ح.

3691-9،ه issues of the Report of the Depart - t

.Antiquities, Cyprus

..تت-.أ-ب..*".!.!رصء!ويخ"ى/--

00،110،3ص--لمجب....

9!!".*!)%%نج!ك!!حيم!شث!نخروصقئ!!!*6ص!

\،

لا.،ءء!!!بز؟صنح!فيءس.

-!ر:

ص!*

!ر!نجبهححم!إلا؟!ع!كا!!!صءكاأ

كا،لأور-
!*.. ء.."-

.Famagustaفاغوستا:31الخطط

القرنمنتصففينتX؟للدينةتركيبإعادة

تحصيناترحمت.00001/1المقياس،عشرالسادس

باللونعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالخاسىالقرنأواخر

بالتهشيرعشرالسادسألقرنمنتصفومباني.الأسود

Arsenalالمتقاطع Bastion.

-2،(البحرحصنأو،؟لإيتش)القلعة-1

صانتو،؟مبوحصن-4،المدفعيةحصن-3،البحربوابة

بوابة-7،نايةالقديسةحصن-6،يأندحصن-5

Aأماميومعصمالبر ، Ravelin-9،موراتوحصن-

؟تدرائية-11،الجوهرةحصن-01،مارتيننغوحصن

Aya؟ميصوفياأيا)للاتيننيقولاالقديس Sofya

12 ، ) Camii-13،لليونانجورجالقديس؟تدرائية-

تقريرإلىبالاستناد)وأطلالهالسابقالمليألقصرموقع

.(قبرص-الآثارمديرية
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KOLOSSIكولويميئ

144-431اللوحات

لوكولوسوبالفرنجيةكولوسيباليونانية

KolossiوكولوسوColosso.

الوصف:

نحوبعدعلىتقع،قبرصجنوبيفيوقريةقلعة

بافوسإلمىالطريقعلىليماسولغربيأميالستة

Paphos.القلعةتلكدفاعاتامنبقيماوكل

هذاجنوبيوإلى.الضخمالمحصنبرجهاهوالصغيرة

منهالشرقوإلى،متهدمةمبانبضعتوجدالبرج

هويةقوداعةأكتافمععقودذوبناءيقوممباشرة

مطحنةأطلألمع،سابقاالسكرتكريرمعمل

قبوفيمياهصهاريجوثمة.الطاحونساقيةتكلها

فيونحازن،طوابقثلأثةمنالمؤلفالمحصنالبرج

فيومطبخ،انتظاروحجرة،الأرضيالطابق

فيعقودذيبسقفنوموغرفتا،الأولالطابق

الأعلى.

التاريخ:

القلعةعندقيقةمعلوماتاتتوفرأيةلا.121

يكونأنالمحكلمنولكن،هناشيدتاالتيالأول!

نأإلا.صغيربيزنطيبمعقلسابقأشغلقدالموقع

هيوالملكمنحعندمابالتأكيدموجودة؟نتالقلعة

الأسبتارية.إلىالموقعهذاالأول

ليماسولإلىالأسبتاريةافسجا1912-1013

كولوسيتوسيعقررواماوسعانع!سقوطبعد

القرار!هذاأنورنم.لرهبانيتهمثانيأمقرألتكون

،رودسإلىانتقالهمبسببأبدأالوجودحيزإل!يخرج

قبرصفيالأسبتاريةمقدممقركولوسيظلتفقد

تفم؟نتالتيالغنيةالأسبتاريةلممتل!تاومركزا

.والكرومالقرىمنالعديد

Kolossiكولوصي:32رتمالخطط

المقياس،الأسبتاريةلأملأكأرضينحطط

معمل-2،الطاحونوساقيةالطاحون-ا

البرج-4،خارجيةمبان-هو3،الابقالسكرتكرير

ألمحصن.

.(مغاو.سهـ..آإلىبالاستناد)

القرنأوائل-عمثرالرابعالقرنأواخر

منالعديدمنكولوسيعانت:عمثرالخامس

1373عام)الجنويونيشنها؟نالتيالغاراتا

على(1425)مصرمنالقادمونوالماليك(2014و

.ليماسولضواحيفيالخصيبةالمنطقة

عمثر:الخامسالقرنمنالثانيالنصف

العامالقائدإشرافتحتالقائمالمحصنالبرجتشييدتم

Louisدومانياسلويسللأسبتارية de Magnas

منشعارجانبإلىيحملوهو.(0145-1468)

ولوزينيانوقبرصالقدسمملكةشعاراتابناه

يوحناالقديسفرسانرهبانيةومقدميوأرمينيا

J.لاستيك.جالأسبتارية) de Lasticمييى.وج

.J !4 Milly).

منح،الجزيرةالبندقيةامتلكتأنبعد881،

قبرصمل!تاآخرينا؟ترشقيقكورناروجيورجيو

Grand"الأسبتاريةمقدم"لقب Masterحصةمع
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وظل،الأسبتاريةلفرسانالتإبعةالأملأكمن

العامفيسلألتهاانقرضتحتىالعائلةفياللقب

9917.

شديدةأرضيةهزةأصابت1567-1568

الرهبانيةممتل!توبقيةالقلعةوربمالماسولضواحي

بالغة.بأضرار

إلىالأسبتاريةوممتل!تقبرص0157-انتقلت

يدعلىالسكرتكريرمعملورمم.العكانيينحوزة

.1901العامفيباشامراد

المراجع:

.596-11،683القوطيالفن،إنلارت

باريز،،لوزينيانصدفيقبرص،ريتشارد.ج

يليها.وما6291،67

;Bibliography

.Enlart,68311-96.؟ Art Gothique

6291,Richard, Chypre sous les Lusignan, Parisلأ.

67.et seq

BUول!53+لأل!3بوقافنتو

54اللوحة

،Bufeventبوففنت:واللاتينيةبالفرنجية

ليونتهتسيهىكذلك..إلخBuffaventبوفافان

Leonte،الأسدوقصرChateau du lionالملكةوقصر

Chateau de la Reine.

الوصثف:

بعدعلى،قبرصمنالشماليالساحلفيقلعة

بينتقع.كيرينياشرقجنوبأميالستةنحو

علىالشماليةالسلسلةمنالانحدارشديدةالجروف

مباشراتصالعلىوهي.متر0003عنيزيدارتفاع

وبسبب،القنطرةوقلعة،كيرينيامعبالنظر

م!ناعديدةلسنواتاستخدمتفقدالملأئمموقعها

السفناقترابعندتحذير؟شاراتالنيرانلإضرام

سفليةقلعةمنتتألفوهي.الجزيرةمنالغريبة

وأماكنمخازنوتحويالجنوبيالسفحفوقمبنية

حواليارتفاععلىعلويةقلعةومن،الحاميهلإقامة

اللأمتناظرنحططهاصموقد.الأولىعنقدماثمانين

الجبلية.للأرضطبقاب!مله

التاريخ:

نأحيث،مبهماالقديمالقلعةتاريخظل

أصلهاتتناولالتيالمتوارثةالمحليةوالرواياتالقصص

الحقائقمعومتناقضأمتضاربأمزيجاتشكل.

التاريخية.

لجأكلأذبوفافنتوإلىإشارةأولوردت1232

EschivedeMontبليارمونتدوإيشيفإليه

beliardحزبأفرادبيننشبالذيالصراعأثناء

الوصيةحميوأنصارالثانيفريدريكالإمبراطور

Jeanايبلينالأولىجينالعرشعلى I 'd Ibelin.

تتعرضواالقبرصيالحزبيدفيالقلعةوظلت

.للهجوم

التيالعقودفيأيضاحربيغيردورللقلعة؟لن

ك!نواسعنطاقعلىاستخدمتفقد.تلت

يقضونماغالبأ؟نواالذيناالامينالسجناءلاعتقال

فيها.حيا!مبقية

عشر:السادسالقرنمنالأولالنصف

الجبليةالقلاعباقيمثلمثلها،بوفافنتوعريت

لنفقاتتوفيراالبندقيةسلطاتيدعلى،العتيقة

الصيانة.

المراجع:

.506-11،695القوطيالفن،إنلارت

.24والخطط924،العسكريةالعمارة،راي

:Bibliography

;Enlart,Art Gothique,11 fo6-6qf

24..litaire,924 and Plي؟ول.Rey, Ar
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BODRUMبودروم
153-146اللوحات

،Halekarnassosهالي!رناسوسباليونانية

.Petrunionبترونيونالوسطىالعصور،!

قلعة)بيتريسانكتي؟ستروم:واللأتينيةبالمرنجية

وسانت*لم!،كا"حأ،حول"3)!،حع(بطرسيسالمد

3.بيترو Petroالدارجاليونانيالالممأنعلى..إلخ

.Bodrumبودروموبالتركية،بيترونيونهو

الوصف:

الجنوبيالساحلعلىصغيربحريوميناءقلعة

كوسجزيرةمقابلالصغرىآسيامنالغربي

جزيرةشبهالفسيحةالقلعةأرباضتشغل.اليونانية

بودرومخليجعنالداخليالمرفأحوضتفصل

فيوعرفتالغابرةالأزمنةمنذمأهولةوهي.الواسع

ومن،Zephyrionزيفيريونبالممالقديمالعا!

كقاعدةتستخدم؟نتهذهالجزيرةشبهأنالمرجح

الوسطى.العصورأوائلفيللبيزنطيينخلفية

تقريباانقطاعدونالقلعةبناءفيالعملاسكر

الفرنجيالوجودفترةهيعاماوعشرينمئةمدة

برجينمنالأصلفيتتألفدفاعاتهاو؟نت.فيها

سورإليهاأضيفثمومن،واحدj--sJاق11يننقو

القرنمنتصفحواليفيبأبراجمعززخارجي

المتاخمالجناحكئفالعاموبعد.عشرالخامس

بحصونيتهتقووجرت،فيهمدافعلتركيبمنهاللبر
!-ص

*---------.ضخمةبارزة

يخ:التار

رودسفرسانا!لاالسلطان!مهدى

!ضاخراجهم"ق"حقاريةفيموقعا

ازمير!حعحالما(حميرنافيبطرسالقديسقلعةمن

الفارسإشرافتحتجديذةقلعةوشيدت.-هـول

منالغالبفيأخذتبموادSchlegelholtشليعلهولت

يمة.القدالأبنية

heفرنسابرج؟ن ! f Franceأول

برجتقريباالعامررفيتلأهثم،منهاماشيد

Theلأإيطاليا Tower of Ital،العاممنواعتبارا

.iiiيعترضالذيالقويالشماليالسورشيدتلأهفا

والجنوبيالشرقيالجناحمنوكلالجزيرةشبه

ترتيبهابحسب)الخارجيالسورمنوالغربي

**3.(الزفي

رودسمهاجمةفيالأتراكفشلأنبعد0148

ولكنهمبطرسالقديسقلعةعلىالاستيلاءحاولوا

عنها*ردوا

فيبما،أخركلاإضافاتجرت1522-?551

والحصون،والخندق،المرفأعندالمدفعيةحصنذلك

الضريحأطلألمنجزئياشيدتالتيالشمالية

وأحد(هالي!رناسوسضريح)الشهيرالتذ؟ري

فيالكنيسةشيدت.القديمالعا!فيالسبعالأعاجيب

.152لم!ة951العام

رودسالأسبتاريةفرسانفقدأنبعدا522

والانسحابالأخرىقواعد!عنالتخليإلىاضطروا

احتل.مالطاإلىومنهابدءذيبادئإيطالياإلى

،عدةلقرونسجناواستخدموهاالقلعةالأتراك

ضررالقلعةأصاب.صغيرهحاميةفيهاوأقامت

.1591عامالفرنسيالأسطولقصفهاعندماشديد
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المر)جع:

في،ألمحصنةهالي!رناسوسمدينة.؟رو.ج

.76-34،9191،95،الآثاردورية

وكوسرودسفرعانقلأع.مايوري.آ

،هو4الأثينيةالمدرسةدوريةفي.وبودروم

وماتلأها.2191/22،092

;Bibliography

-G.Karo,' Die Burg von Halikarnassos', in: Archao

.76-959,49134,,log. Anzciger

A.ع Maiuri, )، castelli dei Cavalieri di Rodi a Cos

a"،ل!,22/2191 Budrum', in: Annuario Scuola Atcne

092علحع؟.4

بطرسالقديى-بودروم:33امحطط

-Bodrumرناسوسهالي!) ST Peter ( Hlekarnassos.

المقياس،الأصبتاريةلقلعةأرضينحطط

،الأصودباللونغرالخامسالقرنمبايخارحمت

1522-1015بينالفترةفيأجريتالتيوالتحسينات

بالتهثير.

الجناح-3،إيطاليابرج-2،فرنسابرج-1

البوابةحمن-5،الكنيسة-4،الأصليةللقلعةالداخلي

Vالكبيرالأماميالمعمم-6،الدأخلي ، Large Ravelin-

حمن-9،المرفأمدفعيةحمن-8،أماميفناء

بالاشناد).ماءقناة-11،غاثيناوحمن-01،؟ريتو

.(المؤلفمنإضافاتمعMaiurمايوريإلى
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451تللوحااRHODESسودر 59 - g

بالفرنجية-،Rhodosرودسباليونانية

.أخرىوتمياتأؤه"رودياللأتينية

الوص!ف:

لجزيرةالشماليالطرفعلىتقعوقلعةمدينة

وتحملDodecaneseالدودي!نيزجزرمنرئيسية

يوحناالقديسفرسانقيادةمقرو؟نت.ذاتهإلاسم

بعدألزمنمنقرنينعنتزيدلمدةالأسبتاريةأو

المقدسة.الأراضيىمنطرد!

إل!الأصليةالمدينةقلبتشييدالأسبتاريةأعاد

منالأولالنصفخلالالقديمالرئشيالمرفأجانب

بعدقوياتحصيناوحصنوها،عشرالرابعألقرن

بها،حفظتألتيالجيدةحالتهاوبفضل*ذلك

خلألفيهاجرتالتيالنطاقواسعةالترميموعليات

فكرةلناتقدمالمدينةهذهفإن،الماضيةعاماالمحسين

نأويمكن،المشرقفيالفرنجيةالمدنممارةعنجيدة

السابقالمظهرعلى-جزئياولو-لنادليلأتكون

باعتبارها،وفلسطينسوريةفيالساحليةلالدن

الأصلفيوهي.قائمامايزالالذيالوحيدالمثال

منمنظومة)الوسطىالقرونلكاذجطبقامصمة

.(عنهابارزةأبراجمحوالخارجيةالرئيسيةالأسوار

تأمينأجلمنالدفاعاتيةتقومنلابدو؟ن

أمامتصدمجيثوتكييفها،فيهامدفعيةتركيب

ضدهاتركبهجومأولبعد،الجديدةالحصارطرائق

منهاالباقيةالتحصيناتوتعتبر.0148العامفي

137

منظومةفيالأوليةالإيطاليةللأش!لانتقاليانموذجأ

اطديثة.الحصون

يخ:رالتا

تجاريأمركزأالزمانغابرفيرودس؟نت

ثم.654العامفيعليهاالعرباستولى.مزدهرا

فيوظلت،ذلكبعدالبيزنطيونعليهااستولى

احتلهاحتىالس!نقليلصغيرمجريكرفأحيازتهم

قبرصإلىهربواالذين،الفرسانشرع.الأسبتارية

بعد6013العامفيالجزيرةغزوفي،ع!سقوطبعد

قرب)الصغرىآسياساحلعلىقصيرةفترةنزلوأأن

/Makriفضية/ماكري Fethiye)ومركزمدينةأ

جنوبفيموغلةمحافظةمنففئيةلمقاطعةإداري

.أم.متركيةغرب

دوفولكوالأسبتاريةمقدمصر

عليهاواستولىالمدينةFulcodeVillaretفيلاريه

فيالعملاسيهر.دفاعاتهاتحسينفيللتؤوشرع

إشرافتحتتقريباانقطاعدون-التحصينات

بودرومقلعةفيأورودسفيسواءالمتعاقبينالمقدمين

بعد.فيماالأسبتارية

الجزءفيمحصوراالبناءما؟نغالبا،131

يضمالذيالداخليةالبلدةأي،المدينةمنالحصين

القوميةللفئاتالسكنيةوالأحياءالطيائفةمقدمقصر

الطيائفة.تلكمنالختلفة

مساحةفيزيد:عمثرالرابعالقرنأواسط

الحيأو،Burgusبرغسمايسمنىبإضافةالمدينة

:591صالبلدأنتقويمفيالفداء)بوذكرها)"(

وعرضها،ميلأخسيننحوبانحرافالجنوبإلىالشمالمنالجزيرةهذهوامتداد،معاويةزمنفيالمسلونفتحها:رودسجزيرة

فيورودس،اصطنبوللصاحبوبعفهاللفرنجرودسوبعض،واحدمجرىإقريطشذنبوبينالجزيرةهذهوبين،ذلكنصف

إقريطش.جزيرةوبينالمصطيجزيرةبينوهي،الشمالإلىبانحرافقبرسعنالغرب
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YAاء!ص!.لمص

Giovanniأورسينيجيوفاني،زا!ستامقدمإشرافتحتذلك؟نوربما،الخارجيالسكني Orsiniوبيير

'Dieudonneغوزوندوديودونيهالطائفة deوبوستونفىPierre 'd Aubusson.

97،1 0 Gozonبينالمطولةالمفاوضاتتوقفتأنبعد

جديدتريأسطولهاجم،والأترأكالفرسانعدسدةأجز)ء:عشرالحأمسالقرنأوائل

عنها.رذولكنهالخريففيرودسأثناءمجدداشيدتأو،بناؤهاأعيدالدفاعاتمن

1نائاكدوفيليبيرالمقدمرئاسة 08، Philibert de Naillacبقوةأخرىمرةالمدينةالأتراكهـإجم

الحم!ارأماميوما98صروانا!فر!و!كن!أكبرهذأواشر.المرفأعندالحصارالضخمبرجوبخاصة

ارتكبهتكتييخطأبفضلالشديدينوالقصفAntonioفلوفيانوأنتونيوخلفهرعايةفيالعمل

Floviano،يستوليأندون)نسحبالذيالتريالأدم!يرال.فعلىدالجنوبيتانالبوابتانعززت؟

ى!ا..رودسبغزوالمصرييدالتهدعلى

جرتمبالثرةالتريالأسطولانسحبأنوبع!هـازالا!ريخطرا!صملأننظرا37،1

تحتالتحصيناتعلىواسعةوتحسسينتر!مأممالمنوالجنوبيالغربيالجناحينتعزيزجرىفقد،قائما

.دوبوسئونبييرالنشيط!الأسبتاريةمقدمإلثرافجانبعدهجاءالذيالمقدمعهدفيالمدينةدفاعات

Jeanدولاستيك de Lastic.

بالغةاضرأروالتحصيناتبالبلدةلحقت81،1

،،1 tاكلازلررزالجزيرةعلىمصريأسطولنزل.

علىأخرىتحسيناتأدخلتلعدفا1512يكروأ.أسابيعستةعنتزيدلمدةالمدينةوحوصرت

،0144العامفيسابقهمثلمثله،الهجومهذا

ذلكفيبماوالغرلاالجنولاالجناحينفيالدفاعات

.الانسحابإلىيونالمصرواضطر

القديسوحصن(1515)إيطالياحصنتشييد

جميعبناءوأعيد.(بعدفا1521)جورجألفرسانبينمعاركجرت55،1-56،1

إلىقدما17منالأسوارلطكةفيوزيد،البواساتجم!جمواأندونالجزيرةغزوأالذينوالأترإك

شة.المد
بينمتراسمعاخرىقناهشقت؟،قدما04حوالي

سالصا.الموجودينالخندقينأتحرالمدينةد!اعاتعززتيبأتقر061،

قويتريجشأخرىمرةالمدررز!اجم1522ريموندالمقدمشيد.متواصلخارجيسورلاضافة

Raymondزا!ستا Zacostaإلماتموزشهرنهايةالحصارمنامتد.الأسطولهـعالمسمىالخارجيالحصن

(الصادبفتح)المحاصرونفقدحتىالأول؟نون21بينتفصلالأرضمنبقعةفوق،نيقولاسانحصن

Mandrakiماندرايمرفأمايس harbourمنمخزونا!مواستنفذوا،الحصاربرفعأملآخروالمرفأ

الاستسلامإلىالفرساناضطرعندئذ،الذخائر.ارئييى

ثمومن.لحيا!مإبقاءالشخميىالأمانوطلبوا،المتتاليةوغارا!مالمسبهرالأتراكلتهديدنظرأ

وسيفيتافيشيا(Viterbo)فيتربوإلماا!حبواخليفتييدعلىكبيرةدرجةإلىالتحصيناتقويت
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(Civitavecchia)الإمبراطورأقطعهمذلكوبعد

مالطة.جزيرةالخامستشارلز

كقلعةالأتراكعهدفيأ!يتهارودسفقدت

كلهإيجةبحرترك،عنهاالأسبتاريةرحيللأن

حدارحيلهموضعكذلك.التركيةالسيطرةتحت

والآخرالحينبينتتصاعد؟نتالتيلالقترحات

العثهانيين.الأتراكضدالصليبيةالحروبفيلالضيى

جع:لمراا

العمارة،امجلد،رودسمدينة،غابرييل.آ

المدنيةالعمارة،2مجلد،2191باريز،العسكرية

الأمجاثلجيعوتمنيفتجميع)2391باريز،والدينية

.(الابقةوالمصادر

لفنالتذ؟ريةالأنجيةجاكوبي.ج-مايوري.آ

.1،2891رودسكلارامجلةفي،الفروصية

فيالأصبتاريةمقدمقصر،لوجاكونو.ب

.1،2891روديكلارامجلةفي،رودك!

ومناظرهاأليونانمدن)رودس،ماتونءر

مراجعمعنحتصرةخلأصة)،9591أثينا،(الطبيعية

.(محدودة

:Bibliography
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المامفيعليه؟نت؟المدينةلخططتركيبإعادة

التحصيناترحمت،00001/1المقياس.تقريبا0152

بالأسي،0148-1314بينالفترةفيشيرتالتي

المتمالب.بالتهشير1522-اfnsدينوالإ!اصات

دامبوازبوابة-2،الطائفةمقدمقصر-1

،3 'D Amboise-الحصن-4،جورجالقديىحصن

الحصن-6،ماريةالقديسةحصن-5،الإسباني

القديسةبوابة-8،الجانبيةألبوابة-7،الإيطالي

بوابة)البحريالباب-01،الطاحونبرج-9،؟ترينة
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+!111،د-

ط"الم.في

11!أ؟1(1

+!!!--016!ألمس

!+،-لىا!ثغ
أ!ا+--..+.ح!-د

ص"-++-!أتمة

!3*--ا+اصبم:ه"إ.-

!إ-؟9ا+"؟-؟

ول-ا!.ا.:-عا؟+ط!-

!حلمأ/فت!أ+!+ةا!أ

-913

+!41

(!مهيون)ينالد5صلأ-

-+.ال!!بتيم

-ط+ا،-+

-.،!،-"..

+بر؟ة!م

لأح!في+7.ا!ج

ول!م7،!بم6
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-!
ا+تم!:.

!

!!
كاا!++-ممدا3

+--؟-

ال!حمع!

+،!!-/؟7-!أ+م

سا!غ!ث.ا-!

؟أ+خ!اط----.

+!ك!ط!

،1!مخع!

!كبم-

رو+،،م
-+.:

!--:-!في

!!!+-ا+--..!هقيا!غ

جم!؟ا+قيت!

-011!د!.ج!!-+--
-!ط!-!،-!-ف-م!

!.بيجملاا.-لما
مم!؟-+.ث؟+ثمى

ه;ابمكاسطط-ت+!،
+!!.-:-ا؟

،/ي!!-!!ى

+آ-ت9++ك!4

.ت+-غفي!!!
-؟ا.ب!

!ابركإبر!.-!--4!+ر!م!ع!ت
11-!1++--.1!1+خ!+ص!ا-طالت -+----،س.!3!كام

ا--3فيبرف!-ا،-!-3!-!حهظطط!-7

-ا"-!طهد--ص!كليأ-تجمم!--

-!اب.-حغ+بر!ط!خ!-+/-لىا..!-..-؟ا-اا

----!.بز-.-ط-+ا-ني-.-حى-5.-

-.س!!مص!خ!!عض-----

(مهيون)ينالدصلاح-18

---حم!!

ا..+ثمه
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(صهيوق)الدينصلاح-

http://al-maktabeh.com



--،!صس!
-.كاحم!لأا
!خضتط!د-!-+ا!!+-الأ-.

(صه!وق)ينالد!ملأح-02

ط!-م!5

لمةأكاحىلى

ت!كلجميمورير
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(صهيو!!ألديناصلاح-
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+-.!311!لم
-.-11-د-لأ،!لم7ئمم---:!-طص،ا+!ا6اجا-11ا--

++د---01!-لأ-خ-+-؟-ا؟ت"أ!ا"01"011

ا-+ا!:!بمح!!غذلما--؟-ثج---!اخأ6آ-ثا!يما-ة-11!+أ،:أا+ا

،+،ا----4ير--.س---ا+--+تم+ا-،(فيط/+0114

!----ا-ا-3صااء111111-لى

-11حمماط+.+!.-!!،!!-11-اكااجم!ا-11ءا!11

--أ-+-!ا----ا-ج--"!+برء!د+لم11أ(االما11

،.19--+7+س-ا11+ا!-111لم

!-!ا+11+لأ-ي!.؟-افي-1-----.-اج++ا-ا!+ا!-االم

011خ+-+-_ا---اج؟ط-اج-91111ة.ااإااأا

+.--+.+ثجض---جض!-لم!ا-،-ا!ث--كأ1"ا/-

!،.+ول+خ!جي6!+انميهغعكا-ال!ممما1!ا.-بر-في-؟ب--!ا11!لى!ا،ا11،نما

11الأ+،ا-ت++-7!ط--ا:ا-ةلى-؟-؟+--.اا+111؟ااا!ا

!----خ--ءج-؟-1--111-1!.م،!اا؟

-*اأ،-.+؟نغ:ول6+..!!!ا+!؟-+---اا-اأ-،ااا-إالما

35--ولمطء؟لأ6أ"،001-11-ج+-ا---11

ت؟-م-.لم

-ق+لأ!11

111-؟ا111-ا-1111--كآ011

للم!171!11

!-"ا-ث!!ا+!ط؟-71

11طبمابم!+!!ا-ا-ا.-ة+-اا++ا!-11

.!1.الأ01كل!111!"*!+!ص11

ا!ط0111،-1+؟-.اا6!1

ا-أ-ئم!؟111ثم+أا+-9،!-ا

511م.9اجم!فىئمء+أ11-؟ا:!-!

لم!؟+-.د:--.ءأ1
!1131!

155!ل!3

!فيمWلأول3ةا!-الم+م.!11!؟-لم

م!7-7،7
ا!با+!+7لملمد11؟+-6

،4،1آ!فيإإالم.+.ا+!+11هلما0ااكخ؟+ء+ا

31لأ.!أ؟!11:-+-!ا!11---كا!

-؟ئماأء711111111

0011بم!

.11مات.ايكا!،!أ؟+170أ،-بهز+-ئم!،
.!"-.-الم"011+++.-ام+-

ه؟"1!.لم0!-

!أ"+(ا!++ا!!!.-

ا-+ط:ا؟+ط!

لم،+!ا+-+ا7-+!01.،،:

.!.د-.+دالم!!االماا؟+)+11ف!111دآلم

13ة1ه.هلم1ط.أاإ.ا!ثاا!ا

!-!1/5!.لى،لم11

0135111ا!لأآ11

!!!ا.،ألأ4،1ان!ا+!-10111ابم44-؟!

+!ا-9

"1013-،3(-1،..

ة-01111ومدالم--11-ء.!ى

+++51اط!-.ةا.!.!ست-.101!ا-.!-ا-ا-اي!

ا"!-ا+!ا.الأ!01ا1!.!-"-!+ا!!01111-،-؟أا!-

.".قلم"1("!ا؟أ1111ا-11،!ام01ا1

!-++.!1-1.ا-،*-كاأ

.ا.لماأدلأ"الماأ؟لما!114.ابلمغ*ا!!اا3-!ا.!-

؟لم++أ+!م+-!!!1/اه111اا-11لم،ا!+.األى

+-جلأ11ا-11المإالا-أ!11ث!111--اا-ااث!لم

!/لم.ا-االى11+ا-ا-ل!ط..-11

!ا++.ئرغ+م.ا!،.
أاماا-اا

لم1001

51:؟

!،+-)+،01(+"ا-إأ!؟ا+1111أ-!ا

ا-ا!---ا!1111+!آ"ااإا؟ار11لماأايم!أااجماة--

111،د،1ءمأ

..جمىء؟؟الم7"س-13لم111-.-مالما-5

،11!-/ا!ةا-ا11،-

.-ج-طإ!-+..!اأا-ا-"-الم111ا-جأ
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%ا!ا،

111بخئم!جم!اا

ص!4!د!ط
-ط!!أثم!"!م!-،!.لم

!غب--اكل(1-ذيقنخ---ا

!!بما
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-!-ا+ا!ي!4بى-!ص-بنبهع-ت--!-..+.+ض-حبمذكف!دعب؟.بي ا،!--!.؟فىيحط!ب.جكاإ؟31!3بجم!ح!3-؟+مم!!ا+"+"-.

--+.-ط11و-ا+.؟+ا!!ع!--+!!س،--ء+--نمى------!!!ا!يم+كا لى؟!بمش-ط.-أ-جمستد.اصت-!يمد-ا-!بمابر"ا--!؟،----+!
بم.-س.-ةا-جمم!6-ا-!ا-ص+--ط؟!ااغ--!-+.ببهبم-ظول

!+.اام.--.!!+ا!.و---ط-.-أي!ميمحمم+--!شث!حبم،ئضيهئههخ!--بم*!؟ةف!ثةجم

----.!-+---11-ت-ص!4-.--!

س1،1صا-،--ع!-09،-ابركه-

-س-د؟س!!-ا!مع!حهجم!تج!!ث!!ىتتش!--؟-

..-+كالأ.--،---"0،1-...-ا..6-.ا.-.-.+.1-0--.؟.+--إ-+-+--دخ.!ه!..1،1+ة-.-+!-كل-ة!-"++-في+6أ!! ءبر-طا+اب+--بهى!!ممي-ا،جكد!.!-+---ت!.ث-++ع!ول--م!حم-جمتنجمبمفي،!ت!أ+

.-1،س،.11+،بر-.-!ننث،.ا----!-2.-.ه-.بفلال!!3-ثي!

؟-.بهلإء!ط!!-يم!!ةبئبه!-.كا*!دسا-آاس!.--.،،.،+!3.+-!+5---كا

ا--.لمءو--ا!!+-.اط+.صكا+كلم*.++-+طورا+ء-

!-+-ثم!؟تب-.+ا-مخ+-.ء.ء-.ج.!+م!!-ا"حم.ك!س!لى!بكا+!؟لإلمحم؟؟++حم!ط!،بم+!؟-+ح!!!-.يا!.لح/،؟كم-صة+-! ءت-+-11!ا!+-ا--!لأ.خ!-

-3-ب!نهض-3-!-3بر"+-ض!
--بما؟+-.اع!-ب+ش---ط+س--ا

؟!م+ت"خ!ا!3-!.!3!؟+-!!جمحلإ+!خ!--ا--ح!-يه!في3--6؟يم"لمس-قي؟،+ء!6!4!ئخؤ؟..---ا+
--.+..ة-.+!-ا.بهـبما-كظ!ا+؟.

ج-نم،.رءبئت4برجءص3.-.-اامت*-ض؟إ-،؟.+-مطئي-+ه!م--جم!م:،فىبرممحه00013+-؟جممص!ط،!-سول-!ا-+

-+ا-.شبر6ع!؟ا-"ول!لم!ممىح!جم!6ثبم-!!بخإ+ا-:!----لحني-تمدش-ممه-،ا!مت

-+،11-.--س-----!+-!-++3-+4ب!!حم!!:حبم

.-3!غكيم-!ه!ء+في!ا؟.ة،دكي+خ!-؟3تحم!ا؟؟في-ص+ج!ءت+-ا+بهك!جم!؟-4!

--أ-فيا!بهغكا--خثض-؟بم9!خ؟،"جمئي؟+تا!-!!قي.ع!ل!!خ!بن!قي-++-ش-+:!ركاصج-ةا!ثبئ3بهسذ+جمبملم!قئم*!ا؟!"!ك!ول!-++ء/01
،-ا+!.-..-ط!.+--كا.-أ-!-.!-!ة !-!لم!غ

ط!!ط.7+---+-حا-:ئهم!د-+--.في--!في-.ممو-فى+.--!اط*س!اأ3جم!6ة+!!ب!!اقها

!ح6!-ا-ثحبر--!اد،سض6:ء!6.ولكل!!لي-!،3+ا-،كا-ث+!!+334كا!،بهحة؟خءيم؟!ط-شءإ--م-به-ء:!7--5

اخ!ة-ب+.-ا-ا!!ا..+..:،غيئب+-إة--به!بم!!!؟؟جمبئ-يخر!-!ج!جم!7ث!ذ+!هحئيذبم-!م!-بم!لر--

--+-+--+س..

ة--!لإ!نج6+!ك!يما!تجي5!ا-،جم!-ئملمش!!بمشجمة!ي-3حمهـبماث*!!ولول"3،شفيا

:!!!،اول.ة-!خ13مممح!--،-اا"-4؟ة:-.11جم7+-6ابم-اخ!-ط+-".-+ا؟ا-مم!ى

!-تج!جمم!جم9!حيمول-عخبه!،+؟-0101--اا-ا-!!ت،أقي+اط!!*!!.بخ!كا:!!!ثأ-ك!فىت!خ-3-نينرجمد!-جم!:---ع!جم!!يفيط-سفى

!!./!--!!-طم-..!--ط--؟س!ف-.:ا+.-+هـء-!5!سا.++!17-

+!ر-+!-7.-.ا.-+ب؟أ؟ر11دا"لا-!

.س.!+3-ءا-إت+ث؟3تلىفي!تئ-!-ر!كا؟

-.--.-!ي-ا!-11---جمه!3-0-ة!م!!ع!أئ!لمغبهبئ!لافيجم!ق!!لإجمبن.!:+

+------ش+-ا؟-

."-+-مم!11!.ث-،.! !!.+ثهتأ-ا!-أرو!-لحاج!كاشاش--!!ط!-4"،-7-به!ا-!-

-ا--!-ا.ث؟!+ة-.!!!هـنختما!ثبر"!في-ا3-بر-ظ!!-حمم!فئجمي+-!

!-؟--ا!ء!؟+.!،.+.-!"؟ة-:-ول؟ئمبئبي!خاءكغ.ا--!+.-001+!!-!.--اد!01--

+!لم!!كليهولك!!س-!!!!ول.!جمم.صتم----!ي-لميكبم!.
ا-ا01ت-،!و--.-!----،31!ط+-ب----ا+-.!جمى

-ئه--؟-+4!ا!-+-ا!م1ك!حمه--+!+.-
؟+-7.غ،++!،ةس7"س---!-.---+ل!ا

-!.+-+!ص-ءا-!-1-0--+3-ت---/

ت+.ا-5.+ا+ا؟:ل!لم!!غنغ3-ا.-.!ا--ا-*--.انهكلا!ي+ا---ا-ب.. +--+--!-مميادصيهم--اصع!-!--
!-!-.-

ا--+--ابر--.بم!فيا---؟س--

++لمالم+!أ-آ--ا----بم---ت

به!أيم-لم.ت2-!.------اا--برا!اجثعا-د!

..--.--ت--.-.تر+*--ا

-+-؟آ--د--!!:!--ا!-.---.-
.؟11+ط

-*+ا!-،!---كل

-!!.!-م!!----ء!-!ب-تءغام-.

ئحظ-س--+

لكردا-2حما
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--+؟،قى.-لألأ-؟المء+حم+؟--!-11ا-ح!+ب!!!+-*.ت؟-!ض +.--هـ!ا!ءااس،س+.اط!"

01+!م!!ش!.--ب9-ا

1611+.!-و---!"اس--+-!ضافأ!تال!؟-9ث-11؟611،هأأ.!ى!+ول!افة(ا!-س
--11-او+-.-+-+!-!-خطا-01+!+

م!

-كأس

-ثحضاحمسا؟----اح!-+3!-.!-

!خ-.فى+!
.أ-كا--.لم-ا+.7--ا!-! +!+----01-ع!-----(!--!-؟

3دطبخأ-1+3.ا+ا--ا-لمإكث7اجةط---؟-.--شء.--

.ا""*".+ا-اب.اث+-+-ث+--شدةده---بم!+-كل!ا---.-.!ف!!بئ!إت!ي-+-ا!+ا/.-!-لبىح!72/!ب

-:--يم!ص+.+خ+-يم-.اخ+---سا----،-ص!ا--؟--حمو

-.--+و!سة.+-ط.--

.------صأغ--+-في--لمتج!بئعى+ا5

.،-ء---ا--+-+با-يهيمتم-ار-إظنم!--نر.!+!3؟ت.بر؟حمض+"فى

+-؟.-س-ا-ف-ط3بر----.---+خ!،3ست،---.-ا--------أس!-ا.ش-ظ!--ش!كش+ت!-..3د--؟ه-01!س؟--!ث-!!ص!خز-
--.--.ا----؟1011-ا!ممم---لأ!ت

-:.----ةسا!!---7-.است!--ت+ص!--------+!1-ا-.ت--ج--حب-شثخ!ا!،+ج!+-!قئجع!.!تظ!بى

!!ى----ا-+-ا--!ط!-3،ا-!.+ا-.ش-ا--.++7+-7--ا-،ش.

حر-ولدس!كغسكى!؟--+ا-.-.اا-01لى+--

؟--ا!ى-!.-:--+----سا.جمد-اة-ش+س-:..!س-

-+.-.1،---ا+فى،+-!----،--ط3-مئ-احي+.ا----.-

---ث.-ط-----تط*!!فيأطص-ا-+-.لحجصيتا-+كا،-+!

---+--س---.اد".خ!!س5كا-أجمه*ا!!-.!-ءاتس"-،ا!مه+-!-ع-----.+-!-

--،1001----!--.؟--

.اإ!ا-بربر--ا---؟+ب،خبهز!!-،-ا--ا-ول-!-!--+--!--+ت.حميهديمحبم----+-

و-و6ا--بم-:خ---ا-!ا-ا،++*؟سع!شا--بزة-بة-+%---لحى+-ص--اا+-عه-ا!-ا-101

،+-----..-+.--+!-ا!ص---حه--س!-!+

.-3-.جصع!-

3!!؟.-.!ى-!"*--اكاب"+تتجم+-+11:---+بخ---+-جا--ء----.--لماءص!-.--+!---+

--ي!-جةا-ا-وا-5-!+----لم41!-.-!يم!-4س!ا-+-ج+-حس--+-ش-ط+---.تجد-

05ث-س++اف!.+-

.-حي-.ث-*11--اله!!ا--01----17

ع!!م-كى-طه!.!%س؟لى31--

++--ا+!!ك!+-..--3-ا-+-س1-0!؟ش---
+111!.-"ا،-.-ا-ا--ير-أ-

لأ+!-+مس".ا-س+حوا--كبم-"-جيطلأ--ا!طبم-ا!*لأ!!-.-ج--.ا+

!!.--ةا---ا-د-1+-،،-+--!ت-!---+-.-ب!فىكل--؟ط.+!ااطكا-.--.----- -+-ح!-11--ا-،!----لأخ-مم!11ءبب!-ا.+منى-!3-------!وراعد!--شجمبم-

--+-!-----ا1!0--+-!!ذ،---ابب!كلفي!م!!ممك!+؟!!-قيضحما+*به!!جميمممكئه!

!خب!!!هاتحم!-!ةح!ص-+-+-سسكيم3-*3---،.سا-!ا-"اايركا!-3+ج---.

ت--!-س+.-ا+---+.

-ب-بم---+---!!ص-حمو--!-خيم----.-.ا!-مم!--!؟+!ا---"----.!"ش3-اول!-!غببىأ- ؟+!:--!----،

--صتبعبم-:--ح!-ا---!س-،-ط!-

ا!!-ا؟!ببم%-.:ابهصأ.---11-:ا

لح!-!،.-ء---بر--كه!-----

فا-!--

+جمم--صب!ا+!ت++ا+-+-ا-.-

برا--.؟شء!؟+!3ةابم!--ير-ص!--:-

-ب-

:إفىكأ"!مهاكتخ!.طي:-ثحصس ---.س-.-ا+ء+

!حىل!

الكمك-

3إ+3حم!-.-آبر!-!يمح!ئهبم

+د-س-.-ء--ت"كم3!-101
-ا--ا+-.،--سا!مه!فئ"6

اء--صجمهـ++

ط!!،خ--3

ة-.-ثف!طيهت+ضث!ا-جا-ا--ج-ط

--3-أ----+-

بر!ية-،-،.-ا+--.--ات--.ا.!د-!-

..-آ.ا-سثا-؟!ض!:،د-+تج!!مممةفط-،-ت-----و!اث!ت!كلك!!يغ

؟!-ج!ض!.-.لمكا-ة-.--ا.-+--بم

اخع-صبهكص!شا؟-لحل!!بئجمظR+أ!!ك!!
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!ب-ط-

!-!..-طها؟اص--.+---جها-+1
-..----؟ب!-

.،.-.:+"9لم.+ا--طا111++-اخ!؟-جة11--5با

ت.،.-.ع--ا-.111-،ثأ!-ط+لمآاأ-؟!!.اا+ا

!-++:.!+-!.+ا-.-01-+اة11+أإ،اول،منما-!\----!تلأآ!!+أا!-ا؟+أ11++

--!-.4--17كا،

مطة1---!!ف!1اأ--لمج!!-فى11
0-،ا!-كي.!أ-*.-ص+

ه،+؟-!--؟!+../؟ت7+؟ع!ليث!لم.،؟،أ"!ا-ا-اا--"

+6-ا--ول1*اكلى--*11،+ا-خا+لأا+ك!غ-بر.أ11!-31ا:%طخ+

ولا+!؟----!سا"أةاتمج!!!-

+-+.-؟--+ا-ج-كاا-ب!-!ء-

ه-++.--!كلصم*-أ+-؟--ا-بر؟ا-"ا--

ا،طا-9+؟+!ي؟---ثةبئ+----+!---+ا.6-+اثكله!-اخاا-إ-!كبم؟

---،ول.أجمه!-ا،ا-ح!؟هلأطئم3+!اأ--.ا!+.!ء!"-!!!ن

!%اشد++في!في+بر-ا-ا!ا!+؟7-!ط9،15-.اأا!-اكل!ا-

-،اإطك!ث!+71!!51ا!"ط"-----ا!

.!..لأ.ولاصهاأ--؟-+ا

!؟اباب!.ا++ا-لم-ا!"+!؟ة:+ا-+

!1!؟10*"؟.-6ه-لأح!لم-!م

!11بم؟اا--

طأ!،+!ةا!ائقيغلم-+أ-.!م

لم+ااظغ
-!"1،1-++311+0-أ!

!61-!1+ه،،-إطاا؟311،إلأكا!ا!!3!بر--؟-.-!.كا !-ا!!.-+..؟!*ب!لا .!!!ا-++11!-ا-

يم

اطأ!بهآ!.!3كا

9د،؟-3-ا--اةا

+أ-+!م.!ا!أ.+ص!!-ا!،أنجةش!

ة:اة4-لأأ!!اا؟ا!،.---+-لأ+-/-++لم+-ا+؟ا؟

111كاأ

+ط-أ:!بئك!في؟-ا؟!-.،!ا+ئ!+-+ا،1المد3

سء

أ+ج!.ا-ط3-11-،؟

..ة11ا+!---+-بم-.

.-7+11--،+11-م-----طا-ا::-----بر

.ألم.-+أ-ةا-2فيا*؟

"ةا-أ-؟1-أ!أ+!!؟1111أ!11ألم؟111في+01أ-+---.س---ج:ا--

0،11011م-01+!)اا-؟

كا،+؟.!ء%أ-ا-"!فئا-آا!11+كااخا-!-

!،16ت+م-ا،اظ

-061ه"0"؟ما!+اا--شبتن!ا-

.،ه،طش-+.ول-..؟--لحذ----ث-.-ا-

.،-5-+أ!--51حاا+ا7ا،11-؟.

+أ.؟--ا!بما.ا.!ااا،ث!!أى+اإ+ا+-،---

-!-4؟تبم!بمأ!؟+14/إ!دا!11+--،1-ا

01---اط!+.!-لم01ماا---الم+؟ط؟ا!-إ-كا-.بخ!جم!ت-؟؟!11اأت3ثن-ا-!-.ا+ا+ا10

.ا!ول+أا-1111في:01--

+!.ة!لم-.!:أ،!11!+-

-اح!س؟ص،أ..نجطنى111.الم-؟-ا-".-01-+-!إس+--.--ض-س

،+11..

أ!!طأه1عه+.11-!--5ل!-.وأ-+بر.-- -ط!161"ا..1لى-+-ا-+.ا!--

05،"!.ة111111--.-،!-ا-و---ا

+...+1111-اؤ.-ا-!-بر؟؟؟-.أ-!-!

-؟حمو-+-!.ا!أ!؟-+اء؟4--ت-+--ا-
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كم،4،1!طثغلمم4
يمث/ثا+!؟كل.

.!-!"-3-!،

إ!(لأ!

-!ي!افصول!ا-3-ط

جمدقيتبم

ا!+؟+؟-لم!بئحمح!+3-،+--ا--ت:--

-!ا!حئزئج!!؟+!.س+-!بمءمر-؟ول117!ا-جما-يهم:صد31

مخ!-لم-+ء3سلم،+جلمء!بمكناثم!الم!ا!+.-؟-!-اا-

لى3+-ا+ااإ-؟دي!ش!!سا-!م+تأ1-!ءإ+30

ا--!ط3!-لم-ابملأ-4!؟:-تا3رر6كأ--

5011حبم-!جمنمأ؟ا-آ؟-!ا-؟مي77أ..ا!برر++اكل-اتأا-وللى

-ا!ط!-6ش+به!!حضبهر!لم13،1+لم!اج؟،ا-!-،ءاممغالمس---ء

،71-1لأ"+ط-3!+1ءممم،-،

-اج.ج.71---!+!بم!+حأكل!دا،اآ%/8!حا--اات!،.-!ء--+اا-لح!-لكل-اة9.4+!

ء.----:مم!أ!!ع!دئم+ش-6ض--ا+-كاأ--صئ!--ضجيمج--

خاص!!---في!اا!لماخ؟،!-!ئم-أ-ا!

لح؟.ءج.ا-11؟آ!ا!ش11-!.-كا!

----ه+ت،الأ-13،؟.أا1خ!لأ"اككسبلأة"-!-د!-كا!ي!م-71-

.أ-111آط--!أا-11؟3صا!.

و!ا-برء5-11+

-وجا+خم؟!!!بماأ+شام+،جم!اا!+!مم+---ص

صا!إ+ك!63-14ا!-أ!!ا

:بخكاع-!731--3ا!نج"+،3+إ-ا.!،ر-.-"

2-4.ط+!-ا-في،-ول!لأةم++7!أ--+ا:؟إ!ة+س--،-ا!كل73!أ-!إكاس بر-+"؟ص-!-+بر.ا.ط!ااإ!ات؟!ا+لم-عد

!+!اا+-!فت-أث-+.--ا-.لمج!11-

!"جةجم!-ممشف..+؟به!ثف!!ى/+،+!!ادكغ؟ا+ا+-:73!لمف!

ط"33اا!----)ا-.،!ا!-أ+!اي!ا!ه+مخ!-ث-!--+لىنم!غبم-5-31!

!!-ا!!هةحم!-ا!أتد؟سه،ا111!!طوره،.لأ.طط-ا+

-!؟!-ا+،طىأة+،؟اكاس++

111-لم!س-ا!ا:دب!ث!؟طلم

+ا--+اةاخ!ط!لأ-،-،-

+به!ت!

--ا-+--+--+"---"-+!ءص!-ت-يأ!ح+

-آ-.+---ا--+-خ---!!آ-ط---!ش!+

ليس--اا--ا!ث؟-يب!-ا-++!ا-!-----كا--ا-مح!--دس

ث!ير.-اتكا.--01-ممميكلد جنى-+لمحهع!كاحم!--،-ط+---ا.--،:-!-ت--كا!-

!-مم!-يخ!.سحبم-حمهـأ-!-كل.--:----!--/-ا+--ا

--نج-!يركأ!فياا!بدن!ش!و+و!ز+-مآ.-! ليي+ا-3كي؟!3!-!اكا!أ!!+كا

.--!

!س-6-153
!لمأ--ط-شصبم-11-؟!تف!الحكم!ا-!-اتا-جم!؟اد+مام!-اا!!د.مد.

،.؟-آ+ا!جم!-ا ئم!ا

4-!
كا--+.لى...-5

+!..-:..هم!--

-+ا00165

+.ث!ه.+-

ث!في.ب-ت--.

3.-!..لماا!!أ

!!!

؟لم!!ث
تتئ!برك!

"-

ثتي
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أ!
s

55أدثى+

م!دث

،++ء-+

سط-++ا+1-
+-!ا+ا;

إ"+ايئي

+ا-،أ
.+!

لى.

--؟ول
051001ثص

/"ء--ا-اا3.-لا6-ا،!!+!مه.

!!به!ن!!-،!+أ--

-111.ا.المجم!اا+غ

+.؟ءأا!!زا؟آا؟طبم/"لملمالم!!كا(لم"مأيا

؟4ئ!!!بم+-ت!اا!،!غلأ!لم

اط!+ة/

+-لم

-!11/01--؟-.---.ةا-س،-."لم
-ا--؟ا-!-اييم

.+:!لم
ااولا-0-!ألى-.-لم"لطلمم-!ت+وخ

-ا-"+ش؟يمثطه

+ا-!د!-!يمط3،+---!-!+ابم

ا---ة-تئ!+!ثرئز!ط

-ن.+-.!،!ا!ظ!-ط.-ا:ا+طيا.-+.ت+-+ا+-لى11

-اث!---ا!61ء---!!كا---..-ج-!-+---،!

!-ةا-ادا

ذ-

صا!س.-ا-!-ا

+اء+!!

111!---"كي".+ا--اط!ا

امالبمائج.اا-.ولثس

!ء!ا3-011

*-!

!ب"+ول--..ي!--ا!و+نم،.ا+1،--ول!-+ا13-ا

+جج!آأ+ح!-ا-

كابغ!ا-؟

ات-ط!+

+!ا!++

أ---)-ممبما+43

.01!ل!9؟-+-ا-ممم-قئلى

لأالأدئملآئ!

،-ط.-!إ*.

.؟قيابولءس؟بط

فةج-خض!-

بيه.
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--ي!جم

/!!ه!ل!

-بف!أس

شضثاح؟اةفير3

.ا!ا!-3!تبم

امح!ا-4!--ل!كا!3

3-3--؟-

؟!ةث!لأجمي!-اد

اث+-؟-كا!بمرو-ألم!؟الأ3لم1.

+ا-خ-؟+ثم؟-14!+-ئم

ا/-+!لئم4لم+.؟س

-!+،+.ا-ث!

.لم+-اكا-تا-

-!-.!؟سسر.--

-+س+ث-+-

11-بيخد

-3تجط!خلا!ابم

--11؟"اثأ-!؟ئما-.ا!أ

لمارا،1-ير-كا-كه+-الم

1001لم11؟3ا-ا

6دخا+كلإئم116

كاا-م،011-لىكاا!11

-لم+!!غ!ا!!م!ح!لم+!+

-اإطإكا-ث.!

؟ا!أ"اا!؟-ةأ!

!---ا.إ.ا- ،.1؟5-13ا

ا؟!!ظ--
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-"!ى+ق!
/اجم!.ئ!"ا++

لعراس-
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w-ا+

3+ا-.--"ا!!زئ!ك!!11+مكل.3----ص-.---+؟+ .ا-،-----!ا!لمئ!-مم-+".؟+ا+-.+---أت.ج"
ا--؟-اعه-36-نماآ،ا---ةفي؟ة-5---قي.،-+-

-ثا:ةة----كا-ث!ا+.ا-اأز..

..-...ش-"..-س-.-"ا!أ!0.3!،

.ط--.--4!3،-.!+!+ط-لم

ش-+اصيمة
+-+ا---!-أ.يهح!

+--+--ا--ء-ا--ء؟أك!اة.نم+7ا!ر-دا---!- !---.ا--+--+ة.!41-.اا!طه !ا!ما6.ث!------.!+!-301!؟س+

!.-+.3-+---ير-ف!حميب+3خم+بههكأ-.-+-ا!-!-أ+.!ا+ا11-دئي،-1\إ-!/-*-ا+!أ-!!-+ا-+ -ب"---ول.+-

ت!؟ة؟ا--"----س-+-لم7-د+خ!-.--اط!لمح!غ-+.ال!!!ص35-آ،،-"+6!-هـ؟!-س!-ا

!حما+.-طيط.--..ا--7ص---ة-ا-ا-إ!بم-!؟ا،أج---ا؟

----م--،---:-05+:حمبمأ++

لم++-.-++-+لما-.++6-!+-أا!-!++لى!؟!.++سا

!+-ئحيحي-ا-101--++-+-خ"-01+----!؟.--،6به!خ!.++ؤ!ؤ!بئ++-اةك!!!غ!-+-ا!--+إبمش-اذ-؟--يه1،+ا-ا-+ة-دت-

-..--13تا!ا.-فياا!+،!ع!!!؟د-+++!ا!شط-!-!كا-خ93!ا؟.ا+

ظت!؟-..؟!د*لى!+غى--ا-!-+!-ءااخ+اإبن*كل!+؟--!-أ-؟+ا؟!-لحد!ض-في-!ف!-+!.---شا!ا
61؟-.!-!مك!ش--+-دث!11--!ء،+-3+لم++ا!.ا-!تاكا.--.!ا-شروم!-!ط

ت.++ا-لى!-01!--.ط:*+م!+ت-+؟-ا؟4!عخ!.*.ا-غ.ح!ا-ا!،سط-،؟-ات+

.11+--.ت++ا،!نحم!ءإك+.*:-مميمج-،-/

لما--11-ا!-حم!103%-!-+-+اة-.

؟كل،3----ا!--أ-!++-.!-ا!بم.،.--!-مح!

لما!-ا-+-اا!لم؟د-س.++-!ا

ا--+!..ا----كاءلأ5؟كا-

-ط-!اس!--!-.ء--كنىت--رر،-جمر--!

--ةممبم.اا-+،بيم+.-!ه!ا!؟اممياات-0طب-+!.+ا-؟---.--

ا-!+---ول-ا!--ا-اب،.!ص!.-+ذ؟

---ا+-11ا!ا--1-!كم+،آ!ا

-+.صب!6.!+-،1-لم--7-ا-؟ج1!-

-؟ش!به!3+--ثم-+--ا

-!-!ؤ-في-؟+-++-:د-!!++-.-

---ط.+.!إس--311+لح!.؟؟-!!--ا:-4!اكل

+ا-سفي!-+-ا!-3ءدئىسسبئط!ش-أسأ+نم!غ.++

--ا!---+جمغ!مكم!ط-طهد!أكى-+؟+-+-..-س--

-++لم-طيالم!ااكا.اجممفي!غا

--.ط--+++-،ا-ت7غم-ة

+!--ا!-لي7بهلأ73نه!شكاثم+7حطت09

سدس.-.اا-ي!.*!--+ط----

خ7؟،.ا!+

3جم!حصرجم!--،-!.--!!ن!ض!فياء+

.-..-ول-حنهم.ا-!اا-!ر

ثض-حي!---!!اا؟---اا-!ا+-؟+--3-+ط-+

+-شكل-.-.+-7

س؟-7+ا-!

+*ا5!ا!ة

.+-س
-طهـ3+-

311101!لمإ

سف+،أ!-

ع!د-33
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-ت--+،.ن!أهكا-6يهـ

ا!!!بم!-+-0

ب!شاكأ-!!

ج01،يها!أ

أ-ش!نخي!ماليث
نأ9!ط-!-

ط--

:ي!الم

ف!

؟أ!61-+؟.-+-!.

-كب--ا؟-
.-.+-ا+-قي+---!.!

-ح!خض!ضخمع!!-!عمأ

-+!--مس!،1-د
--:.ط!؟----!ص

-!!ا.-!-11--!اذثس!-

ا،1-ا؟أ-!+ىء!!-؟!-\1
ت+-ا-++ول!-تة؟+؟.!-!

ا،+!!كا!*----.؟-!!أ*ا---!--أ-اتج!0

؟+ط.3!لا-.م--البم-----ايهر.-،001أ--حي
لم.-؟!،51.-؟-ت!-!ط!بهلط"-!-ا-+.،

!--19---لأا-.،+-:ا؟ا*.!!كل
-!د!؟+،-ثط/-11!ا،!-كا.!-أخ،طه+- ولأ01-ء/ءيم-!!ث-،!+---اخ!ا-لم

+ما.؟طا!+-!؟+!
آ+ص!+،1-++!4

*لا.!.حا.وللم11+-؟11-ا-*ا-ثكا01-011 9-11++.بر+،--+"ا+-+-حمبعيي
-ة!-ت04-اح-01!!حله----.+-ا-.+ا

-.-،+كلا-6--طأ----!!-+1101ا+!،--كا:-01-+-ههم.-ا-10

؟م-خ-كاك!!م-ء---ت-حمه!!----اف!حم!ط!-5!ه.؟---ططمطج!-.!!ب!؟!-ش!ء---!كاا+"!!لججص؟ئم!اا

فى.-01-ب+-
خ!-1-1-+.أ--

!خاا+-بخ-!؟.-خمقئ!ثج!!--خات،-!ا+حا---ا--.---01كاإ+

12؟.-ث!!منج!ص!-!احمط!لآانمدا-س----"+----.لمكاا+11--اخ -،+--ا"+!11-،-ا-.ا+ول+-!11يهم-ء*+بمأ،-.،ي!لى -+1،"11-+-!حس!ح!عل!-+-،--+ا

+-ا+-ء+!+!؟أ-!،ا!!!يما

لحأ!+!-!01ف!-!-+01-اة
+!،!ىكا5-؟--"-؟ض11-

بم-11+-ء؟ا+ا--++حم+صم!-.،ثما..س

-!ا!-أ!-ا؟ا-ا!ب

ب-ا-أ-!+-

!رطوس
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-ا-ا+-ا!خا-افي+4ا1!

111---اا!/-أائ!مأفيكل!!

،ا؟.(ا"،-ورء-لم

-+-اغ4!!3-!!101ا)-

-!-ا-س--111

--*ا؟،!ئر؟!01-

!م!ي!-ا!لأ1ا/ثماطأ
-4--ا!

كبماا،--ايرأت

ا+!+11!-

ل!+-ا---؟تمإش.

+اا--؟؟ج!؟!ع

iآ-طرطوس

؟

-+--

؟ةا!ححمبه!!

بااايم!يز-

؟!

ه--5

!يمبمممغ
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-صدصوكا
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بما

بم
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إ!

بما

بم
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!!+-ثم!س+!ط.3!آ

إ%ذ

أ!أ

ئخ!اة؟-

إةأ!%أ

!7"6

لمم

!+أ

ا:أممم

ا!

.+لما"5كل+

.6-!-،..

الآلى؟أ
113!

أأ

!--بر+)!هنر!!ض-"اط

س؟--3411--!+-لمول

+ا+-ا!يما-سأ111-11--اير!أ

-!!اول-نص-لححماأ-،-لأااطة.لأس

.!-اص!،ا!61

،ط++اج-01:ول-،1+

حيم-11

-حثبز!كأ-ا-!ااس-

جدش-!3-!

-Mمى+خا..-ته!؟.خاكل

ثنى!ا.خم!+-لأ3جدأ!االم

7--!!-ا!حصا-،--آ-خ111ةاش

-.،-تآفى3--اير-.-إ

".يغث!+!لم-اقي!بن"

11--نم-ا!.ءظ--ط-!م-

يراجمأةا-ت.--1د!

.الما++فا---،.ت-!+أ-طآ-خس"الم+

ا!!4---!-.-.+-ا+ا-اا-ا--!لأ.-خ

31!-!ي!ا؟7-!ا!اج-ا،؟ا؟دا+-"!بخ!--!ألم

ط--ط+-:ولنه!ا!+-،؟!ا--إ،--ا--اا-.--بلإد-حي

تاة-+بم----!.

ي--مثة!-ء!ا؟-+.خلا--+هـا-
،6!ا!5---

+ا+س-!ثئأطا-طا

ب!!!111+؟-ل.+--ح!حا"!لأبر*-!!ى+

!ت-ا-!-لأ006-اش+ء-ا-!

--بءلا!
11:كا!!!+

لبم3؟----أصتج!

ح!!ح!عت!عهسع!ح!+

---ء--+س!-خ--.؟ك!!بما!-..*-مب
ا.-؟.!!-+-ء!----.-ا--ا-----

م.--ا-11ا-++-ج!ب----.-!+-.؟!!---ا:.-.----ء-ا--

101ا--يم-+!-خ-طخاش!11--+01

-31ا-اخم!--حمم!م+ا.--

خ--+-ثي----ج--ت.--+----

--ط-.خ.-؟-ا،+كاخ!به!+-ا-لماااا-!ثغ،-في

---.ا"+ثاء6!11-ص-ب-

!؟-----!م-+!+ا-+++-+ش-ى-!--تلم--ا؟---

"3-صافيتاا
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ا!؟؟تأ

+-.+ء+ع!!--

!+أ.!!ج!،

7!د--.-طكلع!ي-ط!
طم.!جد.+.ا!*خخ++ط-

اغ!!!بم

صافيتا93

**ب--

!!!
-!

كلصع!طط

إ!!ل!-

+خ!ف!نمك!

ج-ائا!يمابمخمبم
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01.،حمتلح+-3ا..ت!طين+حمئ--في!!-في"!7!!ث!ك!تءكض-6ممى-!مم!،-يم!-!

و،+!؟ول!!حى-..--خ
-!أ!+ا103.!-!-!-حط+.--.-.- ..ع!+5أس
--+0!-8

لم+ة؟ة؟.ا-طعا.-ب.!ا+.ث

س-ء.-..!-.--+.

ب!؟+-ا+.-مة-.س-+آ--!-!!+--5
++اح!ادطلم"-ا-!الم--9-مهـبم-طص،ا++ا

.-.2-ص.ط-+رو

-!!45++؟صا-د!يهر!!:بم!!!ملى
لمسلىاا--س!ا-ا+!

ا-م!----!+-.+جم!كي-"-ةسيرممض-ط!!ي

.4.!6+-ثئمم++ا!..+.-!د!..ا-!جمبئ-حمني.كأ؟ك!!ثص!

-!--أ--.-!+ئألم.3-+اممص--

++ا+!سم!!هحمبمذ-ي!

*-احمب!ا---ث--ثبمنمطنجا3!-

--و،س01اإا111خر

...؟11ا-*-قىطي

ا+---ا-+-!--!ا+-في-!-3.كا

..،7-!مهثبرششا-صمت-:01ء

د...ا؟!----حيد!ك!!

!س.--ة-؟؟-بخجم!3-..

"-،ةك!-+.--صسى.

ظيم!ا!!ا*ة"-!

؟--Iكي.!في كلص!-كأااداا--حم!جميفي+

ط!--سا-!.!+!ط--!----

ة-ا!!ك!!!ة!6!
ا؟.ا-6+ص-تيم.!.

ةا-..-.!يم-+كغطأ+!
كااتج+؟ضولت+ا+ا+.

!-----ت--.،+

+"فب!ىط-س!فحض
--ير-.ا!

صعحى-ثث-----ئةا!ص

اإبم-.!مئه!.*.،ت-.ا

!-أ!ولص!--حباة--".+قي

--!-.-م!--!أ؟ا-ء

ا-كىبمب-ا-ا!!صبم-،-نمف-

-هـ+-01يحيب-

!ض-ق!ا-ف

م----ي!-!ب----

+ميي+ط!ثس---

بر+-يم.

-جممود

-:مف!-ص.يل
بم-:--ا--.:--ب--.-ج3ء-!---.ت.-د-غ!دة-ا

!خ!جمبم+5.ش--+.ت+--ا.ء..-!ت
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--ط!.،+
3-8-ت----1"-11-خ!اخ،11111(ا!1

-ااط11لح01!--خااخلماا!اد"اأااا!3اا

أ--!1111111111115اا1ا-"أ"لم!اتا/ا

-ا-+ط-+)-111ط،11ك!ا،ا11ااثلماقاا+ا

.-011ط-111-اااأااا،اااا!ا1

ت،.111اا11!اإاااإا،أا""1

ا؟اأإ11ا1

+!1!01!1،++س11اإ1111111حإ

ا،-11ة-ئر.-ا-اةتمأيم%!!أ

.11،---+95صأ!11

بم-ا،ج11أا%أ!الم"

+.+ا+ثاوللملم
طهأشا!ااإا1011

اآاا"ا!ا111فيام

-!!!+ااإدلمالم

اا-ثجط؟،

--.--الم

ك!4-،،--ةلمفيب!!ا.+

-ا--،--+إجم!---.ب--ثح!--ساا!-..ا.!%!أة

-----ءب++-ف+.!+!ام!!.سمم!*+-ت.---!--ء"اا!

!.

!ف!--1-!1!،!-.---.!ب!--،!-01-!--+..---ء.
-أ0-.ستحم! كاطيرء.----1،

!4-++!---!حمم-ت!نحنت-

"!--،-،-تا-01؟؟م---؟+--!ا-+--؟?-!مط!+.- ول:+حمظ!ه++--6-01!-+-ا-ا-.----+!---!ا-ا؟-ط+--

..ء-.--اب-.+خ-ييمع!،-اإ+--

؟*ط!ه.ب!-،---+.+ا-:-ط-+-

ا-.+---،--!خ!+.ت-3!-،!-+ا.++-.

ث--!ةط-ص!+،!-!!مم!ات+-ا--ا-!ة-،ا!ا.+-كا--
.---ا+----+-

--!ت56+-+*؟+!م!كل!فى!+!:؟+ -ء،---!!!"اخ+ا؟ا.ا!ول--11-01-يز+-.!ا-+حم!-ع!

--!.-+؟-.-.-+---+.!++!"اا--!--!د-+ق-7-- ا+!-!---ء!-ا-.ط-.17!؟1.-ا-.س!.- ا.-.-.!د-----

.!.ءئر؟3!؟"ا-لح56-ة7-ا-.هـ1!!0

5:311.):26في!م-ا!ط+ط+ا+114-ا-+ا:-.!لمأ(+--ءس--.-.-ا.

..-كدل!!111117""+2-الما+لظاء1في+3-ا!اا11!51--+ممم"-اص-اةا!!01أأ11+!ا+4.!طغ-!.!م!-يما-:ا-ا+-ح!!.--ط

ماةأ!.،دالم-لم!في؟كلد+6ت:+7اا4يه!،--11-111!..--،!!

.01-!ما!ا+!أكللأاهـ!!..!-خ-ا.-!لملأ+-مأاا-ا+ا-*!6+ا-ام.ا+-3ط--بم---"!ا!ا-الئئ

+100111--لما+-!س-+!.ه-!-م.:؟-ا-1.41ا!"،-لم+.اا++ا.طد!

03!5+ل!بر+ا+دااممل!!"إ!ء-5؟اشم!-أ-.--

!طكيطألم!لإ!+.ة!+ا.11صمثما!-آول.!آ
.-..+-++-ش؟إطأ*+-+خ!

أ!.+!ر:ا+7-3--+.لأرو.ا1!4ء6ولةءآشغ.+!-لم+!؟-7---ممهى-ا+ساما"!+أإاخ!.!اا!؟اا؟.ول!،!.+-أا++كله!داافيص!.-.،-+-.+ط*

ا!.د!!ا+ا11!ا+-!-ط-./ب-يم+جمم!-له!كلغيم-11-.+"،.*

--ط!+!كز.،ملماقيابز!،،!ط01-ا!ا-ا+!-!1ا.0---ا-01! ط؟-.طس!ب--+.++"،ا--11!!لم1913!!!6؟ه33ئم-

؟+المأس-011

.مم!.+.!+جم!!بم1ا--!-+-ح!ع"!،؟5كل!-كا+-،.".؟؟3ا12-+ط11-!ا+لأ*

ا!11،أ-+ا11-11ولتلم!+11

-في+-ا..ا--ا-ا.+.-+.-ءا-أا-."!ا+ة-ا:--*!.؟-ا!-.!+ا01،+؟--"--111،+--ا!ج!+ا+ا!+ةا--لحا!-.-!ثجد.+ا-----؟ا!-

-3!اثي.-011*3!ا-++،ط!7--ء-..%!وللى!!3!-ث-.ء-1،!1اممني7؟+اا+ااط!ث-

\+!111!"د،صأ+ا

مح!،بر!-++لأظ+لآ+ط-ذا7فئئو-!ةا؟"بخمغلم+7-ألمأبهئن!ه!؟اءةوللمحكل-!أ-!صتيفي-ث!!ا س++.+-+.-!ا!1ا..-+.--ا.اول!!ا+ا-ول+..؟!--لأ-!اا1!-!61!

4 V-!جمةع
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--طب+

-عريه

،3لحة

ت!+ص-:3

11!ي؟

ء!!ا!،؟ا-د-ياا--كأث

.---/+--+ئي-،-ث-!خ!ه!!!

ه-ا-دثآص.ااط.!.ا

.+دآا-؟5أ

!طاط!-6.

11د!!ث!اا"،.

+تث01-قى!؟

ثغ.1111-!د3+
!+01+/أس-ط

!1،11-

10!-!أط

-+-:-ا--.ال!ثبما-4لم01

+س!!-!61101

كلها+!+-3!إا--

ك!الأ-!لأ!د،++؟--

01نمث-ث!--ت"+.-

11ج.ف!ا-كاط

!ا!ء!؟لم!/-،،!

+ض!؟!!م-في

++ه!0ثه3ا51-

ة!خ+-!ت.-+أ+ا-

!7
---++.له!4؟

..!!ول+!-!كا-ءا
كا!ظا1،1!ل!

بمرشخ!خ*؟.-.بهيم-لمت

.!-ءفى.!

ول-أ-،11-+

لأبر--ا%(

-؟ل
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.!!!-أ-
إ+تا،!اولاغ
أثمأنى+!+

ا-!31!إا+
1411

؟-ااالأ!كل!فى.؟لم

مببن
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ا--ا--؟؟+بملم--ئم.-ا"+7الى

!.-.-.با1!ا1أا111

---3!.1ا"1اشالم

لأا؟في-با-!خ--*!طو+-ا!ع14ء!؟ا

+-؟--3--ا-!ول--!!ي!-+---خ-11إط"ماا-خ-اا-ا-.لما؟لملماإإانرأا!االةا
"تحمتث---خ-اا.ث-1-ا،اجا.-ط-ماإإآأ+ا!

لأ-ا؟-+أ-ج-ا+؟ا+!-أد11

.!!ج.اأ-ءا--.!اا+آ،خ"لما111

ا-ت!*.--كا-+-ة-.

-ا*؟-.طا-+-+!-!.+--!-+11لم،األىااا11

.---+اول-.!-!.:---!لما؟"-111؟ا""أ1%الملم

51-ا!+!.--+---اط"3.،1111؟ا!الأ!!لماأا

أ-ا----ا-ا1111لمثمولبما"1

-11ل!اكاا+؟فاكاااا1

!!!--ج-ئم!خا!+-ااأ-"اا!إ131اإاة

%-االما؟اا111لم11اا،

ا"-لما-ا:6في--؟ا!مط11اااا!11-

ا+-+ا+ء---ا+اةام!لىأم-"لم111،ائئن111

-ا؟11لم/ا!م!ا

قي----ا-!113111

ا!صء.اصص--+11آ-ا-+ا-+ا.-.-+-!-تاحمي:!+111--ا-ا"1؟اإإ!++؟ا11
!ب*-ا-

.ا+---------أ---+-ة011ج!لم-"11

+!-لم-ا!-+-!ا-ا-!أطأ11

ط!عمهحمب!!-.

+---.111111101-!؟ا،

---!خعص+ا-ول+-ا---+------!-ا-اتا

3-،؟.-ب---أ-

!-7ب-----!11برأا!تء-ا.---+-!ا--ا.
-++لأ-،ط

.ط؟ص...:-ا--الممح!-،-.

-----++.م!.--------،-.!ط!-+.الم-

-.-ا+!-11ا-ج!؟-+++ا*+.-
كا-+.-+++أفيطاكا---.-.-3--

.-.-1،،!"111.ا-الم-!ط-23-------!أ

!--ت0-111--+

.،..لأ--حمه

-+!-!ممم--.اأ-
ةت--2.-.ا!-+

-ت+-سلما.-!بخثا-ةاأ!!6-ا،.ا

ا---ت!+ا-.!"ا-ا+ا-+طا-بر.11الم--هـ؟-!--!ةة،ا!101111اولاا+

ولول!ا-اوث--جج-ا-ء.-

ممم4-11أ!!لماحا+

0111--+!

11!؟-لم/-ط/++.ا-"-،+،-+-أ!فى011-أ11،لم.ا-!-

-.-!.ء"+-ا+-+---حع!-0101--..+!.أ
--ط-

.-9 - Aلمحاااي!ح!هة+!لمطاربر-+!ط--لم

.ا-،اخ--..-.!(آ!آبر!

-كم3!-طث!لمك!/كبم-!--+-غ-+ء-ء--101،-.!.ط/

كاض11-.بمأ!101

!+!+13 r

-51--..0101+-.-.ج-لم11+7--.14-ا+.+ا+ت.

+-،01--كا---+-.ث+-خ!!اتح!-+

---"+3

!د-ا-.--.+.ثابركللإ!--1-،أ("،*ا؟في

لما+!+!ا.ا-ا+ت11+!ا!-ا!+

ا-.-طاا!اول31-+!بئفي--الم!-.---+-+ء

.--ا--1111+اأ-ا----ة..ا--+ا+ولا-\1103

ا-ء19؟ور

-ث.م!

-++.ط-!لم11001-0ا-!ا

+11-لمجمر"ا1،ام!نمتط.ط،،.ا1

+.ا!!!-9!!!-.+كا!-س-لح--ا

.4!-..ط!ب!!+س!--ور-فيثلأ-.--+ا+ا-تهـا-م

كا-!
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أ---
،ا---!!ا---.-ج-+--ا-301-!++3..-؟.-.ة-اا

*طيء.++-ءكا-ا--3011-1!لم1
.!-+-!+-ج

ة-ئه!اعت!ى11-اعىاال.-إفي،11،1

عيهقى----.لم----تفيلهك.أ!-ث--خ!-د?.!لم-+-.

-اء!صى!اك!ا++-ا!-ا-ت-----"مم!!-،.---!-المثع!--!--)+!عببهث-تأبز.-جممجماب!

-.+ج!ا؟-د---+-+أ!----1-،-!؟5--لمأ

---!ل!-+!-!،!11ا!أأ-ولأ!!اب-أ؟--ا!.+++111-،

+-----.--ات13--3!!-ا--------اا-!-1011

!طحم!؟أ

+طي-4.+ط-ا

!--+.!.دلى-31

-.؟آاطه!؟ل!برل!ا--جمدك!!لأب!اللإس!لا-حيبر!ب!!س-2!.ه.--

..-101خكا-اأ!بمأ؟لمب.-ج11--311ا11

--اط"لماء--111!!طىئم!أ!ت+----.! --!ا--!!--!

-جع---جمد

--ااص!--يم+-ا:ير-"-3ءتلج!ب-،-!ا--ا-7*نم+جمب-1ا3اول-االم-&أ151

!.--+----ت---ا-"!-+-ة!+!ا---!- 3!+ة----،،6ب-خ!

؟--ا-ح!-1،-+1-اا

-صحى+ء-انر-!ةح!اخ-!؟ا---نم*ا--!!ا-!

-.-!!بم--.ا!ححم4-!ا!ء. --ا-+ا--كا-111+3.-01

طح!*--س:------4!+ص

ا+ثي-أ!كنتنعر!ما----،1-!لم+.لم-+

-خ!-+جا-!ا0ط+؟؟ا!--ث-أ

-ا+!ير-ج+-ا!ا-ا!أ1أ-،+.

--خ!-.-،-،اا-ث-11+

!!-ثم؟-ة+!ث!!حح!اأ!--ش-.+أ+-.!.!-إ.بر

111ط!ط1آ؟تط؟حثبنبما--15-ا+؟!أ--،--!+

به!!--سا!-1،-!1101اخ-!غ!خ.إ:+!ا،-.+--+--.---

-ا-ة-.!ك!11ظث!3--اا-ا-+ط+ا
"!---.--+-.طلماس+ل!*فى

؟!--امشا+كأ-/-س---أ!!

خ.-+-+.\
--ش+..-++سث!5.جب+!جاا-.!__

!.ة---.؟

---.-ا-؟بر+-ص.

-ا-++-.-.-ط-3صمد.--

-!،،ة+!-+ء-----01-ا7أ؟!--.--

*-+-.ا--خ!--ض+!ىس-ا+؟*501!

11+خعيي!ع!صغ!تلمئ++

ا--3أ!ركح+ت-.!-كى-حعتهـسبه!-

-،--01ا"-+-.*--ت-صا--.اا!.-++-+-----+اس-!01-.؟.-!!
+--.-اهـ

4!-ع!-سحىجم!-

؟+.!.--خ-.-----

ط!-صح!-!!!حمسط!يحح!!ف.-ا

http://al-maktabeh.com



++-ا-؟-+:-لى!-!بزبئ+--.ا-!--ك!دا--قي-.-!تم-%--.-:.-أ-حمالم .-ة+!ا+-؟ا-!.+،.-+!؟-م+..-اله +!كم---م11-ةء.عد!زص+جمغمحض-ا.ا.؟لما.ملمى--ا++!!-+ت--+،-ا

+11.--ما--/ا!ا---5911--ا!1ص

+3!+.+ا،ا+---"-؟؟+ث:!+----.ا.ا--

05+!..--+ا-!؟-ة-"01----!ا،ا-01+ط-!111!أااا-111،-ا"اة-.31.-ا+ولا-.--

-ط-.-+-11--5ا+أا!11111ء+!

+،-قخ،16حي
+1،لم،ا++ا-:71لىلم

9+*..--+!ص-بر++دا-نج7+

--7-ب.11،--ا-11،--ا.ا----،-"11---ا-!ةخ.ا-ءا.اط!ا..اا11"-111ا-؟

-+أمإرو+ط!9-.!ء-ة:-ا.--ا--دب!.-؟-ت\--+911ا؟ا،!إ!ا+غاخا-.!لمط+ه71ا!ح!2از!أأ--عثجالم؟!-أالم!ا

-"-.--ا+-ت----،+--آلمحيأ!ا+!.111+!خ

ا-ا!،-خ،!-،++--!+---اا*ا+-لىاكيا.!ظ!-!إا،-ا!+11++ا-+7!!بر-ء.--!--ا--.-!1111ا!كاااا/!+ا+11--ا
-6!ا+-ا+-ا-ا-..-عى--اخ"--+ا--خ-.----.-،-

ا!+م!.3+.مم!-+!الم

لم-!11111+

!--حم!ح!+----ص!.صمحم!إ!+اول-

--"لم

لحا!ط3ة*أ-

-3و.!س-،ذلمم!،ا-!م-،-؟-ت3ئ!أ

ا+،!/05-+براح!-هـ-131

!ثبمبما++ب+ا+:ا

سمممت.جولمغ!ا+-،،لم-

دا!11*ا--!.!:!+!+1-010+-ا--ت-!!-)ثا!!)!!.----ا ا!-،-.!الماث،-ء+*-!!7

لمفي!

لمث!!؟-*+.

113؟+ا+طا

-الماجسا-مم!!ا؟ة-لى

.!3لىكاا-ا.لمحآ.-لما-11ث-"ا--تاا.؟اسا-ا!1،.-----.+!--+،،؟ئم!6!-ول.--!+حم.قأ-
ا+؟-+--!ا+--

أطام!

ك!+!ا.+ا

ا!-!+ا.+3؟-!!ي!411-6..-1101ا!++ا11+س-اخ--ا++.ط!ال!ب!11+أ

لم*س!.ةفىا-ا-!ام:+لم.ا-ا.ش-ا.ا110.---
1111!لم

!م7لم+

،Nء!

.!ضغ.!+111-،-.+!+لميم.3+\.-+:إ+-+،دا+لى!+أا!!-ا---.." أثر؟خبم!-5-.ط!ا"-+00!11كه

د!!:!م-+13+011

-4ا-كالأ-كاا-!ب،.!---1،!طصبهع!أا+--اباا-بمب!ع!لآ!+--!+ير+!اقةاس-غذط--+ه-

ا؟.ا!-أ-!--..-،-ا-ا؟ا-أ-،اا01سالم-؟4ا-بماجت--
ا.أ-ة-،جب-6!ي!.+ا.-أاا-به!-يم+س01 ،ك!به!!!غ!ا(؟)ط-سر+.+حمم31 ا!و.!لإ.!-.ا!-إ-!م!اعحم!كا1-5+ط

+د!-!ا-ا-اد!طن!+؟كا+-.-االم!محم+!يمدي!-؟أأبر!-ا11+!ء+اكا-لماأ!طلىإ!م،+-
.صلم+د-ا+"..ا!ا-او.!ألم!ا-.!بول..!!+-لم،++-.--

.،!--!ا-7+-/م

4-.1!!+

!!-ل+6ب؟01لم.-.

!أ-ا-07+.-ء-ا-ا+++-طتس!.+لأ11-ا!!(

؟01-.-مم!ا-ء+.-"ا---كل-+جد-لم

"ا+-؟طا!.+أطأ.ث-ط!-.عث!-ا+ا-.-،لم/اأ-!ث!!-..

-%--7ئم!أاليلأاقي

ا-ا-!!ةام،أ+-.\أبكل

3-جح5أ:-ا+-!-.-

11--لى----!3+و-أ11-+

.-،!ة!-بسطط-/-3-1-

أ-.!..؟؟7أ+مبر،+ء--طم-.أ--لىد،!أ*-:

1-،..1"0/-1!1!6لألأطلأ-.---ا-!آخقئ-،1--ة.--:لماول+-؟ا3-ا!01: -1/+17!+؟ا-6-ا--.!-نغ-ر.-!!!-"-ءا-----ظ!3شا؟اير"..31

01.أ،3!!زص!++-.-؟+،!اثم+---.-لم-+أ-،-ء-.أ-ألمال!لمفي

--*.ا++.-+01ا+-1-!11".!ا--!

.-ا.--.+!!ا-اإ؟إ-؟3!ثئهس!-+.+بههـ+،اس-اص!ع-بمح!-+.ول--4أ"
+ا!ا+ا--!+ح!-6 3!ث!ا-!"-ببمثث.-ط"

ا-أ-0-ء6ث!-.ق!-ة-7!بئ3،ث-3!ت---ك!--. ا-.ا--ما--.%.1!-!ء-اسفي---ا-أاط-!ا-

لم.+-بم+!د+--

اكا-خكا!-.-

--خخى11-3++-.-
-لىلم1.-0،

."ط؟!.ا-4-يم

افي-الما؟،+!-ا!ا--ا!بهتي!!س-اا-.ا-ا---ا-ا.-اا-!في،ا.--ب-خ"01----/-

كا؟(--.ا

-+.-ط

!----ا

-ه-سش----ض!يبم.د!-أء-3اد
؟أا."!هاد--و-5----+ةا

و-+01+-----11+ط11

!تك!اثبر.-..-.-:ا-ا+،ط؟.كاا

01تم.!-+-س!..!-ا--أ.

؟ا!.--

؟--!-مم11ء.
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أ-.!ح!--:----

!-م+!7!

-طا*!"ما-ا؟-أ!!يمائا+7.+لما

ولا:3،1ا؟ااأ11+.

!-!!ممغط+-،المخ!حه-!لمطا

!

جمبم
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ا!ا-1دا،3ح!.هء!ع!ثمك!ما+!ط!مإ!ا:-تلما!اأ-ا-اب!طا11آولأ،ا!11+

111--!ا؟+*-لىاد-ا-.اإ

-،3!!.-!ك!أنم!-؟لأ!--.).الل!.ول+01-!..أ-"ا!1،1؟1-"ا+!11 -!ا00001/01؟-لمحةا،!!لما

-01-!6ي!-.-!11

!ا.+اول؟-!1.ا-/

.00/1إ+*!-ر-+ا!

1+.،؟-0ا!لأ.--!3/طجمبن!+-)اال!؟لم!\/بر111:،1+)1-الأ/
+!أ-011،1الم-ما؟ا؟!

اد!!*!ا+كل!ما!!4!ا!في"+كر111!..!ا/-00
+/--9-.\.1!1ا-!في

!"اتفي-.8،+ء7.--أ+أ!حمايأ!!9

111فى315
-11-،!7-أت

ا/؟ا.،/!.!--؟+!ي.ا!نم!لى.ا.؟)-+،!لأ!-اس"؟إب!!!،011طا؟11إها؟!- 1؟!/ي!0.+-7!-ا-.:!-!؟ا--

".:!في!5+ال!اكليم!)هكل!.-ش4.3

ف!2+أ- ي!+111،أأ

،-.-"ة6الم؟731!!+1أا!أ

7+-؟حبافئ.!؟،ا)؟!؟كا+7!ى/!بماأ؟4+4؟3+!أا!أأ"ا،11

م+)-7-ا؟لأ.-+.ا+ذا.11-+1-.+لمأ!!

-+!-.،ا!،إفا+/!أ!أت+39!119!لما+ت+م11
ه-،ا!لما.حبم3"1111111

-+ص؟اا!هبا!!أ*؟!أأيغكلمايأ/لأ.21-1؟.--!!ة؟ا+!ا

0111-!!اا0+ا!6أ!!؟

!.-+ا!.ا901

0ا--!-طاأ

د---111اكااا!أ!أس؟.-اا"-!ا99%

-1.7!"ا

د-ق!ه.9ا؟5:-أأ11

!اتث..+ألم؟..!أ--3-ا

ا-.-+!،-11)ا!

/.،+-ا+!ا-أ-*-!ا!!)عيثى+؟11أ!لىا!"--:ا!-اإاا-أةأبأ-مإبأ

..آط!!!6+--/+"اه-؟ه011

--ا-أطص.لم.ا.اأ-ثأيخ!!ب!+؟ببم-ة

صمس!!1أ-؟"!!غع!11؟-؟..+ا،
-/-.!+م+،-.-ط5؟1أ-9.لمإ.أ--.ا

لما--:خ-+!ة4-4.؟ا؟.+-د11!اداه1--.\
+.41.+ول-كا+بم5ئ!.-!

ه+.0+ا+4

د!005011ا!14!:!ط

اص3.-----!م-؟ابي110!ش،ا!-ااه3!؟01بط---!!-/آ1 ،(./1-الا،-.بر+..كلا.

!ه-ا+ها!!أ-++-ط.؟!إ!بم+

لململمط-أ!+!ا+.آ!ط،في01--،!!لأ!!كل!.+6.+(9911!،

لما؟!++!م+*1)11:4+س++ح!!.أ.-

+3!-لم3؟"طهمألم-!به!م"ا"ت!اا+؟،!+ا-االم!ااا+!(1

ا-3!ا؟؟إالما.أممغ-اجم!!فيلأا-..؟:ا.+--اب(1--لأ!أ!أا؟4؟ططإأت.ا
؟!.-كا-صء-.-ااأ؟15\/-لم،!فيا+

150،11111!ول!ا،-..م..يأ

ل

!لم.ا.51:أ!ا1أ!.إ4

---"!115

ة3خ،!،آ!!-!+حمنن/!-+-!.-ا.---.
!ا---ا!..-.ا-ا-س--،لمة.لماآ(،ا---ا/ا--آ!؟ا/-،أ--!"(-!

ب!ا+ب

!

!++-سأ+-لم!....

;,,-01س7،+

!11؟.-!؟ا.،-11+1اث

؟،غ..-؟ا-3.بهرلم++ة-،--++أ؟-+-لمكل-ط-ع!-ف!؟فيلم؟خبم-!

!يم!)أ--لم-11ص-!.!.،!4ءال!-..-!!سا+-ا
،++!؟ا-.:إ.كاا3!ا--ا

ا+ا-ء.--011،-!يك!!+دالم-+6+لمول----5-اا-!5دب3!أممملم11:-.،!..سا111

؟ا!1011+ا-+--؟-+-.ول"ا!1ا.-"ا4*ا.!؟.ا-+ث11

3-س!-01-..أ!.ا..!طم:.ظ.-س.ط--ثما؟؟+"تء--+!+؟ة!،.+ص

..ول++!"-).،1!1-!،-

.-؟6؟.ط!اا+ةء--!--ا3-!!طلماس.!

!،---.ستأ-ظ"ا--741ثيكفأ؟.1-1

http://al-maktabeh.com



أ+-.أ*؟-ا

اءا-71-.برأ-

اثم10

إ-غ-،+

++!؟!

ع!،أ!كم

!

-:تفأ
ا-بم.مأة

3++
أحيمايو

ا-ا!مم!ا!--+-.!

!---فيا!-ا،+--ة

ا---ث؟-5!-.1-!17--..----أ.

-بها+!لأI-خي+-

01-،-19حمط-ااا-صط!م!7--+؟--

+في؟!ق-.-+-.!؟ةف--!ني"ص!ا.-

ا-تجكا----!--ا!ا--3!!-!ب!+-قر+!حبم+-ث

/--.اا،د--أ!كلا7

--:-+--ردى+!-اس+!+-++-برد-

-------ا-ا"----!!!!ك!ا-لأأ!!!-ل!!ا

؟!كا!!3
-!-طء.-؟فئ!!.+-ي+ا.-مالم،!دشب!ف-!-

--+!-ابر!ذاكلكلخ--ااة+طأكاا!-ء--بما-

+بر--01-.001لم/".-تو-ا--!3

..صا.جمم!ططف!كم11+اولج!!----.
س!ا-:اد-سنم--ا-؟7/؟،ا3--ثيم!جم!لمةدلمدلح-+!ة

---ا+3+كل؟!"!2-سع-.!!ظا-17/.-!:ا+لهـ.
س.-طح!-.كل!!!++د+5-"إ

-ول+"خ.+لأتلص-؟.لمط3--ا؟ااط9حا+.ة!.!+-!بهبم!ثم13+ا-لم

--ا-ا!!1

ج!-،؟ذ!!-طي!111

7!ت+--اط!!ثما--"1-ول
انم!ا!.-!.-ا3فى!بمحىاا-طس+اا-آخكاا

انمأ3!إطا-!+-++.ج!ك!.--.ء+؟---

!+-نم!+7

ة؟--ا-+-م،+..ث!!!عيئا!-+-!.!-جو+---/-!.-

كا*-فى+!.ا-ة+"+اولا-++-ئمح!ال!ل!----

-!-ا-"آ!!!+خةلأ!!ك!لأبم+"س7"جملىحم!-!!مي!

+!-،.آ!--طس+-+!5-3ء-4ت1113

-خئعث!ا---خ!ا---ا-،!-؟-ا*3؟يغ-كأ؟11

د13س.1؟06101ضط!-*!.ء--+؟-ح-ء؟01+-بمم--لم-ا

!ت!خ!رططئ!--لالمحأ-كا!.--.ا-ول+لم.3!.ة .-+!ا!-+!،.-+!ابه!ي-د.لمخ!لمجم!بهبمبه!+7+إ115

-ش!لأ!!إضث.+اها!ا؟-ات-الم-!-أ+ء؟ا!-ة-ا-!آ!+

!ا؟ا!ث!!لح--ا+--4.كادكل-!هلممم؟ا:3!-لم-!!!ا+أييا؟ا7

+:5ء--؟؟!--.يز!ة!!-!--!ر!ا

-؟!كل-بز،!ج-ا1115--.-لما؟أكم-3،اس-03لى-،.--

+-111!آ-+لمطر-ا-+-!ج،كأ!9ولا-

."ء.-1اا+جا-6ر!.؟+اقي!لح-لا-!ثلىزع3ألمث16

ش-ا+-عب.ا---؟ا-+ا-

-w-!!-كاحكل3---01-ا

كا-الم+بم!+

ط---اسبم-!اةكي-*!؟+ا!،!-!إ!!+،د-؟،++؟الحبهبن3!!-ا

-آ-؟.فيا-.لأ

احم!ظيطياا!ل!كغ)!7!5ثذ؟ا؟ااثدا

!دا-دب!+المأاكر!-ط+"؟بر+-ا؟الم!-!اء

ت!لمأدا--"ا-أ!،!ا.اا-اا!+---ا-:جبر.لم1+ثا

!ا

ثج
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.؟-......-.!!7
11111+،د+ول-+--ا-اط،أث!+؟ا؟-

+-أ--ث+-!*-+ا+ا!ا!لأاالأ%-لأ؟-

ث!ول.!+!.ا+ا

+!!!؟+لأ1،!لمي!ا!.،!-1"-1-11----1ا.طا"+ا+ا +!.-ا-!-با-+أ+ا!ا

1-ا،-.-/+1/01!قي-خا---+ا-111-

لم+حأ1؟--ا.-ا+أكات؟-11،-ا+؟-!اجأ!--ا:م-

ت!+--؟-ص؟ئي7،مهأكل!!؟-!-11

-ث!-ت6؟+1أ-يختي/+؟.

أ+ا.ء-لأطا*!++ا+*ا!-بم-ييببئي

+6++إ01ول---أ-.ة!ة"غ!ا.!.!!...،خفيح!

!؟-!قئ.ط!*.؟ا/+-+جم!!نج---،ا.-ثا"-ا----+لم!مت،

.+-3!اأ..--،.+ا!1ك!ت+10+--ا-!،أ!ب!-+.،ا-!/؟:
طال!-*+-..ه

4*.احال!!!؟ا--ااتا.ا!ا+-!-..-+!.-.ء9يد!ح!نهيما+!؟-./-يم011

مملأ؟!+ا+.....:!.م!ئي-!-++؟ا-بي!ءا+-+تهة-!-حمبر

.!-.-ا-لأ---؟----

1---!-!2-آح!ء-.؟ط.-

70ئم!طة-جا*".+-؟؟-؟.تل!:-اءكلاس-----؟!.بم-++--حىة.ول--!

-!ط.-.أ---+:-!ولا-+ب+كا!ا+اا!2سا--أ؟11-19/-ا

11"---!ا--ب"-!ي!!حم!يه--ا1،ا--!ولاا-!11--!ا-ا+--4؟+11-ا-

-5\.+-eطit+سطت-ت.-5-؟-.4.---ا+؟----:+أ

ا!ح!-+*ته!0!-س!ول-فىثث!.+!ممف!لم!+-؟+!-د!الم!!فئ+
-6---!1-ء01-ا+.--11+!-9ا".

"ا!ء----+ا*ج!!+،--!ف!!س!ولاذ+-!-5---ا-!ت!اولح!!+ه؟ث+*111
ا!--.-!!+.كا--+ءا-ا---ء--أ

...+-اط(+.

+--أهـ.++3ثاكلا!ا- 016-3تروات/.فكد!+ث!6 -ا+د-اسا+11!لى-
ا!ن!!ااولك!ةحف-!عد!6

11+!ول!ث+-اول*.:د--أ+!-*1.ا-1:،+ثث.ا*-*.-!"في!ه.كا.اس4.س-صي؟++. د؟-!!،.ا-01،-01ظ؟:.+--!،،+ا++-+ت.6!!أ
01ا.؟-؟ننح"-!-..4؟؟1ا؟؟-ل!-!ها

ح!!!+!-،6--4!:.---"ة-!آ

اصلإ-.-ا+!-ت-.!ط-+ة-*!+ا"!-+!+!ا!ص؟+ب!ا-+فكلئ-ب-ة+؟-+!-!حم!!يم!
---ةا-..فى-ة!/----*أ-ة!أ-!-!---لأا-----ص

!+-،،-""-+-،.
ث!ءولص!

!لىا-+ءا-ل!--ط-!-+،.+..لم

،7+!.د+ط+!ك-ول-بل!!كغأ-ث--+-.-!-!003-+-ط

.-.-+ةخ!،!ا-.).-ول!ا-+!ففى!ني-ا+!ظ+ا--.--+---لمن!أ-.ة4!؟.+!طكلث-يخ!لأك! -+..-.ا---!ط-!!-.ا-لأب--اةاكلأ؟.ا-ا.-+

+-،+"-حم!--+-.؟ث---ا+لما**+؟ث

يي-حمع!ننصت،+.ت.+!ل!.!---+.-؟.+:عكل-+++-

المرقبتلعة-ساه
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!!ئئاج.

--+.،!.-ا-؟-+ةغا-.-ا--ا--.-!ا:-.ت-ا11----؟ا!!--كا1ا--احمغهـ"1ا---ا!ر

إلم؟لم?..

!ا--+---!ثض

11\-+

-ة3-!ا.-ا-ا-عه-----!أءول+--ا-ائ!،ممة%3ءلما!ه

-.ا-فيش*فىلألأ

اا-نا1،-+!--ا!--ا-1،ا،ا؟-

-----،1-!-ا!لم.".----11-كا!-،1!--!!-.لم،ا!+ا:+؟5!ث!ا.
.1.4!ث"ا-ا+71--و-ا+شا

-ء،؟11!ي-!خ!-ا-!ا-مم!!--ا++
--!ا!!!54-أبم!،ب.،!

63+اث!طبر،+ا+-بمأ-.ا،31-قي+؟3!،++!--*ء

--ا-!ثث!!لى3-ط-س-

؟؟4!-3-ثجم!-.ث-ا-11
-ب-مم!-.--ةت+-ت.ض!---؟!ب+ولا

.!--!ء!،حس1+00+.ة

11-0.--:..!-!ا----الىا-ا

،طم!لح!

اآ3--ا---ا!--ااخ---!مبم3-

لم-+11ا-+--ا-اا-ا!---+س+اكا5-2-!+!،ءط!-في!لم-3ظن!ول.ء

.-!.-اا--لم01!!.اأ؟لم،،
-1-،،-في!+ذ!-!!

.-31ا-؟--"اا!+طم+)!+ا+!ا-.ا-ال-!01--

-7--.ا!ة؟!-.+-++أفي.+!!

.ايص!.!آا3بئفى+آج!تئل!أ!-!+ة--كلكلا!ذ!بملمثمخ!-داا؟!ط.73اا!ولخ!؟!صبم

ا+--.--6.،-1،!3-

..--!ي!-ثة-لم---!الم--++1اا0حم!-ا

--+؟-فىعمىب+!-+-.-حمهـ-ة!011!!لم!ياا-الم.؟":

ا!+--ا-ط؟!

--!----!ا!لاولا!+

-م11-مهـا+-ا-!.!-ا-لمولا-

-ة-!3-ا!أة!؟

المرب-تلعة5!
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!!ل!
!خغ!هظأ

:-كه-!يهم

المرقبقلعة-56

!!ح!ا-

+17-+أ+اا".+

،شاول+++؟أ .ط-ا

!!؟!طة+ت

ولجط---جيم+!11،-!م--!

م؟--.أول.!

أ-اجأ+ي!ةث7

!مهـ!+ك
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أ،!+ت+-اث-ول
11+!+!جا-+5!جماا،+++-5

--جمث!9+.
ئ!!+*غيلإ!ه-بملأ!يم!-ط

+ث ولثهةه*ول!+فثمهاللأ!كله+

+-+7-كطب+ة؟! +،-

!صقي.+---ا!-ني

--!د+--!--
ا+.%---

!-!؟،.-++-
امم!ط-؟

--!اج+أة4-كاث!ش

-++!ب-++ا-

ت3.كمقي++-ا-!!

--ا+

+ثصضا

!حنعم!ص!عتأ

س!--1..ا-أ-!لآ!ا-.-:"حص-صى

المرتبقلعة-"!

أ++-أكا

ئةف!!5-أ

!

3+-ت-!ه

+.--خ؟!!++-!+ا-؟!.-؟!!!+!!ب!+-ا+"------+ول+!!ثع

04+ول

--.-ا+!-!!د+لي!اطفع!إ!هة!!3+-ل!د++!-!؟+!لم!فول
ا؟+93+.+!،ثهذ!!طت+ي!!ات!ه

ا..!قي

+،-ا+ء1،6فا.+-

41-!1،ة،+!ي!6غي!ل!1!لما-..ا

خ+،!جميهثد+يبإ!---خمغ!ح.
:،اتأ-ث!ر!-؟*.بم

لم/!..--ا!أ+أ:-ا-خ،جةأ-ا01--؟--

-.ك!ةاا/أ.!ىشا!+!11،ائرم+!ا-"ط

-!-!بمخلم؟!جمب!؟3جمذ--*ا.-01

-011----!ه.!!*!

،-+بكيا؟يم!ا-،تط!ن!ول!ج11--س-

ا-ذ،-!أ؟-!ث!ت".!ني؟!لم،ن!م؟ر!اثم

-!،ح!.!،!/!غئ-قيط!+ول!ا،-+لما/

ول/+تأماحم!/-ا.+--6روحرلما!1ط6ا-ا-!ى

11-ط!؟-!"

-أ!فئ+"!"ا----اإا!ا--101-

ا-ا-+؟+ب--ا+،!-كة+.خ!

.ا!-+

-ا!!ام+!!-!نرحم!-طة!عي::7+

.أ3!*طا!!!ى

ااة

!دهنه

اه!3ياله!

+ط!علا
يزكيم

--،.

-كلا-5-"+-
ث.+!!
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!بم!!
المرقب-ظعة06
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إ.*"
ا+!5

-ت+ة

ذ!ء

المرقبقلعة-6

7-ةب..في3
!ص!!يممش.

-5!!صي.-

!!--!

-.-!.-!!ى.-لمبخ!

-؟كا.--لم!ق!-حص
--!-ا-

-حى!جبمع،ته!.!ا+-:!---+-"+-.-!-!ا-+جم!--ول
،+ات!ا!-!ا!،--+-.--+ا.!/-له!

!خمم!ئن--س!+م--!-01*أ+-+-ء!-حح+.

+،!؟لم
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01إ!؟أ-011/!ا
ط1111ت!لم-لم
أ-:!-م--"-ا،/!ةا؟!؟ا.-

أكل+ا+(+1111

ا!-11---!"+1

أ-!.-خ/لم-

!؟+11،إ
+"-+؟101أثم

--.،+لأ-ول11ا--ةاام-؟نج

خأا.ت

51

كل-.؟-.-114لم-ة-..!ا"
!+!!..!.؟-؟

----كا--+115أبم!ا-+!106

..ء-3!3لم+

!-131:ت-ا؟نج%7الم-!؟ابم1-،

ا--طط+..يخ

+ابئ-!.-ا-ألم+3ث!اا.د،تا!أا

لى-!-نهـة!ماكا+ه+-"!.؟

،أ+ء،-..--د:5!1:

!ك!.ا+ع..؟-ا!

م!AV!-ا-!-او-.

1111+ح"ت11!!

--ا؟طا-+-!ا+--Wلم

كأ!اطلم+-،+
"؟ا

:.---.3+.اإ-ا

-3-؟7!!ا؟الماءا؟-شمق!.-55-ك!11--ا-

:-01-!!ييمكا!!ثبماكلدطا3،

-06س!ا+ا-ماممم-أفي.!-"ا-.-11-دلأ+إ-ط!ا

لم11.-ت.ص.--!-لم+--+--إكدثة

ا+..اا-بول--سا.-لد!يبما،ا!ا!لأبزلم

!4،فى!4الأ!بما-ة)؟!+ !001-7،+.؟3-ا؟اط-بم-

حمأ -+.3دل

-01ا،7حةلم--لم!!ط!ط-11--!7!شم+؟في؟-لى--!؟لمأا

أا-11ممل7---+11/-

،-.!ا+!ر01+!-!!!.11111-!!ا؟4"أأ!"ا!ك!أ!

لم11!4..+ااختر-خ+-(

*،+!ا--+"-5!"

!ا!"7

ش15بر.+(ث!!اة

.111كي.2".-

+...ا!بما!ا

.--11+11!11!!-اكا!-0101ا-11-+!/1)!،-؟ىس!!أحى!مكل!!لم--لأ+----ا!-أ!صبنأإ.
ا-.-+ا+ااه...!؟!+إ+:ول!+تا-7+اط/-\!.-؟+-

ا-اد-11هي--

حم!-

ا،+!-ا+!ءا

ممم)31؟؟!!هج03--+حه!كا!؟.

!!ا+!.ش6-372!ب!.الم11،يممم!ا-

101!س-.،13لىفي-بر!في-1!ئر!1أ؟!غ1-1

+ا+!آا.ءتة--ةة++!صسش-ت+ا-سكدلم--ا"ا!ا-س-.سفئأ+-ا

1/1--!ال!ا،+..ه-اأب!!ماااا،!ا---"اح!-7+ا.+؟.---7قي-فى-+.!---+في-ئغ-ا،
:17ا!.+-*ر!س-*؟--!لأا.

.--+؟11الصي--.-

ا!ا-!-ا؟11!كلهاطس3+/!-+.-*ا-.!ا-س--ط+.

لم!+ا!!ط1101-01---بمط-0!--ا+لأ.+؟!111كا+5(1-

ا!-/.أ-11-س!!+!+-!-+
لىا.(!-ب+.!01.

.-+اا+---

اث.+ثا-!-؟ا-

+---5ظ؟!11
+د.-:؟ء-ت.-!.-ا

.+كا*+ا+؟+-!..ا.؟.أ44-)!طغش-".*-ا+-اط!ب!!عو

اكل!لىةأ-،!+ألح!م-ا-لما--فيتت4
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أ.++3

3.-الم-ثة

تا--.

-ف!د-أ

ت!جم!!إيبيم

!+!

-5-ط+تطم-.-س.!+-11-

!ا-!---6-!-.!+3..!و!- !ا+-عبم.--+ا+-بم
دوا-ءثكمثات+؟؟-ج-

-+م"--%!!ولافة+أ--ا--.--ا!ط-+لأ!-محمثي:-+!لبم11-

.ا---ط--+--ت-

+-ضعئىة..-ت!--+-------حر+!كل+؟؟لأ؟ب،6!

-حض!---هـ--اإلأ.!!ص!،--حض-!+.؟؟!آ-ا

ول-ط--.1-3+لأ---ام--عىكا"في+-*.

ثت!-+ع!!-!-ط.،-1-1-+اس؟

؟!-!++لم!-+،-!.اا-!لأ+ا-ا+م.-،!!-؟+؟3!-لأ-"3-ا؟!.؟

--..!ا؟-اط!---+تغخ+---ةلم--+-
-+!بطهىه-أ!"-ص

ى-!ور--أ-11بر+7م-كص-ا+-
+"ا.ا-.-ا-.جم!--+-

نربماط--ا+ش!--3!مالم---ا.جمها+؟ا--.+تا-إكبر--+-63!-4!م!--!--ور!؟

يم!ض!!++-!ةلم7.!-+!،-!

--ا.ا-!+ج"+--!؟ة!.+4**+-+.+ا++

لمبملحط،--!-؟؟--!

لم!!يوب!!ر.--ا،-+:صحس!!-7-+ت-+ارز!بئ

ا----لأم!/.ححا--

ا+-ش+.+.--13ما-بم.O*-ح!----5+

!كف-ات-.سالم-!-+3!ط!11-ول.-.د+--!ا.+

4..-3..++.-طأ+ا+اا!ير--؟!+-،--ة01-ت++ا!ا

++--أا\!إ-ع-!.ء-+ا--.--!.101"-

+.-3!لىش--!-!-!!لمأ++ت.-!!-لأ-،---؟أ.؟،!3ا!-+--ص!1،1-!----ث--!مثد!فإ--في

"س+-بش-ا++لما---أ،--بئ--*----غحطء!جت!-!..شكتص!--..---ح!ت--ب

!!-ول.-"!--مم!ااحى؟ا-ا!-ا؟-!!ص-حم!ه

-+-!ا!-+ط!ا-إ؟يم!بر-!به!!هم!!شتم!-!++!اس.لأ-.----.--.ت----!.-.

ا--ا+لم؟----!ب---01-/11!ول-+-.--

ا-ساج؟7!!حم!.أح!!؟7يخ!في-لم-+.ع!سا-01،--لأا7-،.-!-ث-

0-11*---!+!--++-بب!ث!لأ-"!أ-++--

--ا-؟+ك!7+ثبئ!!!!ر،--؟ظ!ءبمد--د-سد!نم!ا.؟ا-3+-ط!-+--كا-+ا-اأ-7حم+-.*+ا--ت+ا+يم+-+،ا-

.01-ا.++ف+تل+69ااك!--شك!+-01-!ص-ت+-+.++---اعيط ا-حد11د-؟-ا+س!.-؟

مإ-كي-حمة+طاع!+--ا!+++،-ا!!اجمم!ث!يخه+لاه-ولكيي!اا.طةحبم+اة!++--ط--ا-!ا6بي+

--"أ-------+ا-9"ا/.يم---

+-"-ح!+-وا-بم!
..--3!+!ب---ة-بي!!في؟ح!!م-!*ة

!ه،++!*!ج++*ا+--+!-؟-لما+ط-..+،--

+--الأ14:.تأ*-+ط!حم!:-ء-.

+.!+-.كا3!ابه!جم!ط!يرخبا!!،!مم!خبماث+؟ا-؟--ا!!

ة-ا+!ظ+اأتكا!"ا-..

-ادا+اإلح*ا+ا؟ح!+1

ص-+جآ،:ا--!لبهامم!-اج-أجه!-د+!.؟ا،-أ+س-+!-+ا+11!ا-تءل!!

-!لا!ت-ء-+-،-!!ال!لأبز-!+---+ول-يهل!++.تط+اإ

!--..+!.+خبز+.3اا+آ+بإ7++؟ا-اط-امئيابر؟افيخةط!ول-+؟+---!عغجني+ئ!ا

جل!ن_6ع
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لم!خ

أأ!لم!

ئرنيعهلمجم!!
!!!الأ

!!-
ا/أ-!أ

!ا؟أ!!

لأكأث!
لتس!سلاأ

ث-ول-!
-ت"طع

...-!كبما11!ء-+--طمإ+*!!ع!+-

"!ول؟طلم6+!اث!-+!6ة+ةا+لبما

.9111-!0شا!؟ا-11،11---

لم--6+ا-ا+310016+ا!-

.في؟أ--"أبم.أ!6ط!.كل!،3ثب--ا

ة-!1"11ا.طلم-في11حميحض--!

أ-أفىه-"ول*4أي!!ةا!ول-حم!!ظ!!!عيإأ-!-ا--ا؟!حميم-نج!
!-"؟ةة"ة!11-؟ا--،---

111لم

\.-11-7+

------!كحث!هج
به!.ل!26،!ا!.ا-تمض-!-!سعى--01---

!61.!!5-اط.111ا+----!----حمفا-

ا-ا-ا!!لم!.ز+--ب.+ط-عام-أ--4،-----حمر-.-جم!.

ث-الىة11ا)خ+كاا*

ا311أهإ1ش!لما41ة+-كزاة--+------ !ا+هرو3ا-ا!.؟آ-إ--!!-صد--

ا-؟،؟6-------د-ك!

ا--ا!اطاه؟/كا-
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اطا..-.:-+.!-ا++-م+ةاا.2!!ألم-؟،+إ!أ"آ!-7ا-ا!ا+!ا/-ا.--خاا."لمتا-ا- أ!..-*حا+13+.أح!0+اا!"1!11--.أ-!(11+أ--لم

لممء6-كا.

-++!إد/!.--!بمإ

ألمأا؟-؟.!13-ط+

لملم،"1،01!111+-جأأا"المأطاا.؟

+.101-!؟.."!أأابم+اا0ماطاا-!ط-ا؟6،إإ11+إ11+لم

طاشأ.+!أ"1+1

ا-0101-01!-لم،ةاثذلما!93!-!آا!جا!!!ا!؟-ا

+-ت.---!!ثغاطس1111-؟ه.بخج+بخ-لأ!-7.اااإاإالم-أ

:أ-ا!-+5--ا3جمه،-أ؟.هلم-01-ا!إلم..-ا-ا!.أ

،-ا.+-2001!م.!"-1..1!..فنة.!،4ول!.-.ا-!ثد،ا-أ+-!--أطأ-!-أ

-+!+؟!+3-++ !+--ط!
"1/ت-!.+ا

+ا+-!م،!لى!؟!ا،ى--+-:تء؟4:+لم!.+-،-.،-ا-غكاب!ثلم.ةا111501)!3م!ا؟.1ا/.نها3 .-د11-؟أ./+.-+!!ه!اةا--.ا-+ا-9 --أ"+

كاا-خد-ط!.كا!ص3

++301ء،-+-

01!لمثم!"؟!ثض-تأ؟--ةا111؟ا09-ا++ا

.؟1+--5+0--ات!.-.-ا،-

!-+أس-!53ممد---1،"-/6ا؟

ممي!-7.-.!+كد؟ا--!!؟لأسأام+مي!:اج--!..01+!.+

أاب!!-4--أ؟ا،1101+!.+

!+الم6!1-،ا1+1!اا---

++-خ.-أط6؟.+-طا!ا

..4!-ش06لماأ؟ا!--

+.--ا+!+ا--+ا-ا

+ت-ة2-،؟!نى-!!ظاادا!+ا---11طا11---

-ا--فط!كا،9.حا

+1101!--/ت.اجم!.ر-ا-!.+اا-س:+اأساه-لم-اأ!ا،-إ%ج-!11*"ا8.+مإ.؟ا-"!3رش-.-االى11 ب-/.ئر+!+ا--اا-ييم!ا+ إ:طهب،..-.طدا!-+و-ت6لم11
++ا-أ!!-.!-

،؟ا!:زأملم"-ا؟ي!-الم--01+

.-ء!!-ماا-بما!ا!!3--ب+-ةس1،ما-؟.ط+؟!ا1،طت.

.في!!أا--:-س-طت-!؟:ت!أ-ا"اكةص+-،-.اخ!+-:.ا،++"ط!؟!اا+اط!ا!اأفيكأ11ا.1.7-.

ا!09!+،.-"--ت-+ي!ء!-+لم+ا+،بر*ااط..!ر.اج!ب!؟+ط!+ط!ا-13.ةا+1.ا.ط!الى11+.

ا!.-01!اا!.ا-ا+1/111--كا---كا"101----.ا++-+؟لم!؟أ-ا-خ11110111--ا+)اا-11-د،ا"!1111-+أ،

*.+.ا.---!.---1511011+ث،س+-+++5-
لم-ط!غ+:،صجا-ثت+ا.اادإ-بم"ا!ا،لمت!-؟2.لم.؟

--.+ءطهة.--ا-؟في،

!.؟ا؟،!؟-،-ت

--.-ول-.ا-ث!

لم+اام-+عبما!لما!ال!ا

؟،+.لم/--

ا.-.!ا!ألف!-كاما-آ3-أ!ا+.ج!*%أطاأ11 أ-ا-م.كأ+-ا-اا-؟ا-"طا.كا--ا-ا+10.
--"-ول!-+.-.+ث!جمم!ح!
A!pi+و5!!:++كا

+ا++7!+ا----/61-!د+به!!-ديها-.+

"+-ت!!

+-ا،.-؟*+-.-ا--!ابهث!ذ؟-ا+ع+!+ا.بأ!+-!+!--

.-11!حمس.ا!س!!جم!لم--كا!+11+اكالم:
11-++؟ك!شبمط+ت-*--7-ثء!11

-د،-أ؟لم

--أ!3لىم!+ألم.أ
-لم----كالأ---ظلمف!111-!"خ---

ة-ا-أ--+!!أ--- -+-4!نر-

-ا!-اا.)+!كا؟د--!سلم-ش+!ئ!ح!كلأما--.-نر+-.!!.؟م/+.دا+!"-.

--.!10111+!11(0الىا4!-+-اا+1011

ا-!اأ-1،1كا

-!ا-*-ة----ا-!-

ا-!س!-ك!ا++أ؟-.!قي2في1+نم.-.أالم

!ألم!ض!./.)!حم!ك!به!!!بمأاأنمغبخغ111ا-+.+01!؟111؟-ا01+-.-.--ا"-.*س،
..-م---!؟

ممر-ا!--!إ"-اافاطا*.ط+ل!برحمةا-*-
-!ظ!-

!!-لم-+3-1!،+!أ+8
19.-+-.-111ط4.

+-.-.!-لم!-+.ط

61.

001!"+-+ت+-ااول
ء---لما.لم

؟ث.!-ج،ء-----..!أء

+مظ+-ادم!لمالماا+-!!.بم

ش.قىا!-11!ا-أآب!+ا5\ا-..-

طأ-ا---ج!أ-"..ا-ا(بم

حم!سا!111-01+ا.تابهمأ،

..-بمبر4!أ-،!-اإ1لمألمش
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!بم

ت
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.-ة--!-!-+بر..++ا!إلئنآ!ا-ا! .++ب!ث-++،-حم!-ب3؟

---!-.-!خضك!ب!أء-كضب-؟،ط-م%ا-م!!؟ا

ا--.أ--ا-أ3حم!ث!لم!ا"%صمنجا!-!*-+أ---!افيت+
!ا-+اط+ا-!؟ب

11-+!ا--؟ث

!ا--11-ا.-.؟--++ا!3؟!م؟ثبما!!؟-ا!؟-.4-5---ا-

اطا-+ه++ا+ا-.-+!ا161+ب"--ا-----سشلما!ت+.ت-!.،ا

01-اة+أ-.--دا+1--ة؟1-1+.-ث-++ة-روبمم!

!+طق!-ا-5؟ا+!-!لم!-01---ا-+ج!11طاالم11،ا+--

.ا+؟ث++!-+لىيا!ا..-أا--ا"-!اول.+--ش(لم،لملم-.-ا-ب!-!7-ا!-؟+س-بر-!!-!--؟01+

-أ"-!أ:.-.!---ا--:أت.،-حهص:+113---!

!+ط--!-،ه!-+ا-!،."ءاط6؟*4،1-:ا+-ا---؟طأ++11!د--..-ا117!؟"ا -ا-ا-ا--+.!-ا-ا01!سا،ا-غ؟فئطلم!ا

1 Iت-41+،افى!.+--طي!.الح

+ا+.-اط-!ادتخه-ت:؟4:.5-د!ا+1!1اج

ه.-3،!--إد!ا؟ا.-حه+.-1+:ءابم----+1-++11-أ-1!."9أ،د.ا01-إ:.خ!-

.++-.ا-ا--"-+ء.-ا.!ي؟دا-!!لىاأول

-+!أابئأجإا!--ا

+---.،!.؟.-

3+:!.-4ط-.-اأ+-ا+طد!+-"!1011،""ا+!---ثإ+-..ا.+:اإ

1---اآ-1001.!ا.ط-.،!! 1 . c-ا.-.--.ا--

.-ا-.ا!+!11ا+!ع!با-.+-س-

+.-ا-شدا؟-+.--11؟3.:!ا؟!اكا+ا-!ا-361-----

اة.سأ-9...."دا-7اإ-!-.ا+!/!-!ا-لمادسط!11!4!/1-،!أ/-أ.ا

-..ا،101-.-:،.لم+.ا!3.-.3ط!ء+.اا

.--تخ--،.ة++ا.!+-.--+ا!4!،ة011ط.-ا!-اةسب!4أء-،ناغ7:!اخ-!-!ت14-ص!5-11--.-اأ

--7جيمح،--+-16تبم1اأ1-!!001؟-أ-!ه.تا.+،بر،--ط.++7أ!ا-لما+3-،الأ+ب.ة11+11-!.+.--ك!!ا
+15"

أ!-0010+++----+ا-+-+-ول،بي!-أ-بم.ةأثم-+111+-ا---.
--!-د!".111-مممل!!جا+سا+-ة+ا71أ-.؟لمأ.-جاط-----خ.+111

،--!..!لح*-"-.!-!ف!ب!!غ-!.+ا"؟-؟--ا-.ط*د-.++-+-خم.-

-6!.عا--ا-01-ثب-جم!"-/"د+،ص!1511!0-:"1-6-،.ث!.+ت

ا!ط!ا--ا11!1-+ا-س---ا"!

م!-+اكل----؟اس--أأأ.-7-3تمم!!---!ظبم،

.؟،-سش.-4ي!؟.!ثاا-.-ح!---ث-ت،!ا!ا،11:1،0!ه

!-+ا--ا-؟ءالم-!ا-ا!.ا!15؟ا110--!-+قي--+-5تأ"--كل!ا+!ب!+ت!لم-؟ت-ئ!--

ش-ا-43.-ت"!-+ا-ا--ا-!-+-1101حم!--؟ا!-آ-دا-ا+ا!--ا-أابم-.مها.- ا!!-كل--ا-ولة!؟ش-،-5د-بخ."+3!".

111!ا-طط"+اجمل!!+!-6"ة-ا+-!ا-"؟.--؟-+!ا---ا+-+.--"؟!-1ا/111؟م!بنج

ا!*-!.!ا--+أ+1،.00-.++"!اا+++.-!:ا+ام-؟.+.+كاكا.--ا*-(-!."ا--.كا،+-أطرا.ا1-.--ا!ك!؟-ص-!لى.-،---

+-.-!اص".!101+ا-ا!1أا--.ا؟-أ-!11-أ:أ--.+--01+--ط71ذه،!!

--!+06نم

*-!ا!ى3د+!ا!-األمجبم ؟لم5!!ث!ء!/ا+++--!،-..

+-؟يم9-.-ا+0/11

-!.!ث++./-+لأ!-ا
--+--4!م!+--!-أ

-!+!-!+-!--ا-!-+.س

لم!لما+،!أ!"01-!.ةول،.--+ا+--!-.-!-!طا!-
+-

00!ت!ت4

ا+م.3+001+ءتنمء+-إ31.-ا..++."ء++-..ا.-ا--ا!-ا-تت-.+!ا-ب-األمفىاعلفتثنمط
6؟3!"*أكيم!المكيم!ثغ-"!-بم-+لم!+-ط31+

بر6؟+3يب-ا++--ااة!أا1-لما-.-ط..5--ط.غ6 -اا،ة-+-

--3-ا--ط
-+كا-+01"!--! ا"ء.،ثملما!!ت

011،+-!ا.!ا،!أنماخهأ!+لهإ!ه،أ*-د-
01-اةولييخثم+أئم!.ج!ا-.!-.ا--ث-ا؟.ا!-.

ش-امه--!؟11/+.1+03،ص/ أ،..جم!؟.+:

+!7.1؟.ش+ا-مم-!ا-كل.أ7+!بئ!ا+"أمأ.سغ؟ا3ث+قيحم!حننجيمتاال!قيحمغ

-.لم511111--!،،-!،--:-.++اإ--+/!أا-،ا+اا

11ا-؟!دا!!حمه--خ،!..!-أ

9"---37ه"+!كلق"لم-!حمبر!إ--

--ا"-.اولا--ا3--!ط-3-11أا

"!م،ا"اج1101+،؟.كاك!!1ا.-!--اث.-.-

لم؟-ثغ!؟.ط!ا!-؟---:ا+-..---.لى+.!!-!ا؟

.ا"ا-طج-1--1+خم+1لىا-لم!؟+"

!-؟-.؟-ا؟ث؟!،أ!

--71+-ا-+.-لم-غةا-!م+*
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الحصن-تلعة.لأ
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الحصنقلعة.
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الحصن-قلعة؟لأ
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!-3+

؟!يما!

3----حمف!،-.طم-ء--!--
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طممم-4-3خ-++؟-

لمنأ!ه!1+"،!-أه1،1ت!.++ا2%إ

،"ة،

.-ة:ط!ا!لأ.+،11

1"+-!-/7لم

-!!؟+ث!!!يل!

-+-01-+!-+.

.+!---+سخى-

!!كث!ض!بع

الحصن-تلعة!لأ

ا-.-+-اا-+طاها---...!-5-ا!!ألم-11-ا.-
-51--------51ا--1-ا1!1/1

لهحمم-ت!!-طبهي-----!--*حه!صسمأيي-+اء+-،لما--73-4ة

ا--16-!اط؟".لى--+ج-ص.-أبر!دا.ولألملم

/ا+--!+101+!-ا"لمجلما!--إ؟ا

---ح!-ح!م!ينتببغبيح!صفحم!صه-!.ال!يمحم!)+لجض

=يي!ى-
مى--ا--+س

ط!+-1+--001--!---

-ج!ي!؟أكلا-كأ---.-------- !يم--+-ص!ممي-حمب----ءت--

نب!خأحمت!شيع!---صى-صحي!!يخ!تمى!بى+
ب!-.----!-صم!ض--حمع!حم!-9+---
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اأكا-،أ!19++ي!يع!،!ال!ي-ث!ص!-+-ا+-11!---ت+..-ا+-
!.ا3.لمإ.اا+س.+--

8؟أفيلأه.ا!+!هإا؟!ل!ل!ممبم!لم"اا---لجض!دبم+أ

11-أ/.؟--آ!-(لم-!1-!آ،إ+.!---01-!ثيي-

-ا!ا"ة،لى---ا!ك!11

/؟،ض!-أأ"+ا+-.ا+-41+

-.أ..1اأا-!+-!.-+--!-!.ا؟"إ!1أ،أا1،--لأ---خ--كا!--"

51ا+أ"1ن6.؟-.ا!!--!--

-؟،تاكأا1!ا1"،11"!+-أ-+ااا-قيحأ-لى-ش

!لخ!شثأ!ك!أ!+ا-اا-طم/.تأ-أ!ا-أ+--ا؟؟خم!-

أفبنجممنم!في"أ؟.ا!..!3،---.-:-.-

لا2"اط+اأء+!-!-+---

ين7.1!11كب11-تر+-

0.لم..!.أا"ا--قي-

لم-."-ت

ط-ا!!ااأا!--.ا"ء

11131لم-بإآخ

ط!بنأ+5!ةاابما.-ة3-

لمخ!+لم11-؟حم

!ا+خا!!-!د؟!ا+

أيلأ؟-+ء!إ.إ-ا11"أ!اثا-ة-+--

"ط،/ااأ+!أ.أ.ة+اا--ا+اصما

هأا؟لا3+!ا!ا+.لما.لمخلمك!-"11+-ءك!3

11ولا---ا-01--"لىنماأ-اح!حمم-----اا/- !ت(؟ط!.+ها"كا.،أ11!ا!-ا.11---+.

11ا+"؟ب!-ءلأ14ت.س----

أ!أحشاح!أ!+3+-!ىم!--.-ا-ب

.آثبما!-!-.-!ب!+اءة!-+

؟"ا+ذ5-ا+ا!لم-16صاأ-؟--! أ!"!"15ج5

.م:جمأة-إ.م،لمأ1+-+--ة-ت!!ن!؟ا6-يز

؟3+دا+-.---أ!!يأ-!*ثجا؟6ط-/ا-+..بر.+-؟

.ا!اأئنلم!)أبهلمااا+ا-)افي-؟ةنمق!إخأ.ن!!*لم.يخ،مإ"اي!

-1111أ!حمم!!ا-+-ب!.،-د-ئمجماإ؟--طململبما++بم---.اأأ.ة

أألمط!"ا!أث!المكم!ا11051ب!03--.ا-+(-

ا؟!!.-61..س-!)ايي!ا--أأ--..ا كه!0/11ث.-ثولمعم!-."د

.!أ"أ+!-"-سد---!.سص

++-ث"ط.أ؟ا--!

11-3لم--!،م-1هـ1-!-!--ب،ا-،-بد-؟،اك!كالا-3!-كاب+ة،ط-ذ

-.-لى----!.3ا--+--وو:ا0-.4

ا!--.-االمما1،لىبر،ا---!.

أإ،لرلم؟لم-+لمإد-.++!مدت-ا*طه--"--!ش---+
031لما

"!همإ!!بت+ت-11.!اممي!ا!كا--
01-+.--11بما،!"---1

خ!-ءلمأثضا!ظ++..-.ث!أ!ابه!جم!إلآ!-ا+ا-!-!.ج+--،-ا
.--.صت.؟ص!ا--.4-؟1 0أفى!1

-11ما

ط9*"ء+

11أ!كا!-63!!؟-بدد!-!.6ث

لى.ا-لىإ،أ!لمل!لىحلى!ع!فيول5-ث!؟0+لم-ا!تااحم!!س!-؟ا-إس-أ:اثا،1-++11في14

خةا-أ+ا+ا7-.!+لما-"ا!هـ-انجإ-++!7!بئنها!ش9،يههنضاإ6+-9114

-."انج،لم-كا...ااألم-لم./.اة+ا!"ا-7:كا--تفي

-ا111!ه.اا--+-4طأحةا6111!111:،-؟!11-11-لى-ا!ا-!هـ.!ا!،ا

.101!ئلى01نم!ا-!.501"--!ا+ا*--ء--.!.

.-ا-ا!-و---.بر5طم01!اب!ا+ع19أ-اة3611-17-.-..4.

-.ا!د11؟تمبه-ط.+.4.!-

-*ء

01+-5-7!ا(+كا
ا!!المألأ!11

ثهـ-.-.؟ا--كا

يبمءأأ!.-ماآطها.+أ؟نمفىه-ا.-+-.لجيئ-/.

*!ااب!-،-!أ*!ف!ل!علبر/11ة!:.-

إ،ا!ا-ا+ا!لى!اخا..،5-0- 10ر53
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!!!-جمى!

فبر--،في

الحصن-ظعة"لأ

،!--كاا

*-!.ك!!ا+

بتكل!طم!.
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ة--:!ب71!+7بأكي
-ا-11:!أ،-

ط111--تط!+.-.،-..،-
9.-+ا--ا+11+"مبم-،،؟-3!.فيلم

-".-311-ء-أ-!-إ.-*ط+.ذة-اس-

001ة-خأةت.طف6

ا-ول-!+ولا!1-2

6!تم+. .- AN"ا-لى

بر+-+ا-!ح!5أ--.ف-؟ا!ت

إ-!!7.1---!!اءب؟.!صم،!ثها

.-؟فى؟ايغجأ.ول!!-.-،.ئض

برت-+!ا!هضبمطا.-ط-ول!س!.-ا-+ص+-

+،-!ا-ط؟بم+3لم.-ش-
-!ا-1،3-ا

+--ا+!بم:بم7كلم+ا-11ب-..+*!ا.

!ا1.+ا+--اء+آ،+أ3!1*+طا

3-ا117-!طي++--11+-.11-.-

-!!.!اآ!ا-نة+"+ح!

كبما:خ-.!-؟11-ا.آ-ل!؟!ط!!اأبم.إ

---!-ا---.ا-+.-!!ا+!-0.؟،

--اا-ا-+--+!ط---.

+بر7اا!ا--سأ-!+-ا----11!--أ+++

-01أالماس-!----"::--!ء-11-+-.

+11-ه!ي1د

ساط!لم1+ا!+1ط+.--ا-..نص-!؟-01

ب!ط!ح!1-1ج-،!01؟-13-!ط.--+.-اا!-ول+-.---

!"-!.-"لم+ء+ا--7

ب!أ،؟-ا-؟فىث.%ئما-+1111+ااة:

تا--ا-المبم!ث-ئم"شحمغ-*++!؟-ء!-+-

ا--ا-كا-!3ز،

لحبما-----.-طي-(ا-!.ا-ا-

-11!.ة7

لم.ا+لم،صص.ا+-.--+. !-ي!11؟!م01--!

لأ.-ا!أ؟-!!-ا+!ك!-+!+.---كل-+

ا-ا-م11-+ا+ا.--!-+اطاة.ا+-المبم.خخ!خ!ط"ا.-جمد.-!يم---

ب!.11-فيئأإ-!-ءاط!س.

1-!س!أ-بهإة3جص؟3+-!دع

!+ئمببم!اص4003أ+-بة!3

،ط-ه(3!بن14.-3!

+!-ال-ار-ا--.ا.-إ.،ا+3-!ت-ا

ءج-!11630الم-ث.11---ا

؟.--!+
-ا!+-اس1"ه!تا6!-:301:!0--!-ب+س--بم

.-1"5لألأط

الحصنقلعة-

أ-ث!
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!ةلحصن
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11،ا!0+لم!

.!.ا.ااااأ

ا،%طسا!ا-+

!!+3ط

%!+ابب

الحصنقلعة-

--!--+ةول
-اسأ--ا،-خ!!-آ--+-ج؟

بما!-!اث!ط!!"*!.-ول.؟-+"بم--ة

!!-+
اط-ثيا!!

3س لأ.01

-؟اثدل!ول-تلأ36-.-اا:ب-.إ

ا-6!

ذا-+ول+خماا-!؟:كل!ممب+"-محيء-ب-ط!+7!

ا!---ا-!،--:!---!حم!ا"---دول-ط+++

تع،!جمهبر-

"+.أط!+اا-اأضصأنر.سك!--+--خ-ابم3.س!!ا-

++ول؟+!!ا-ا؟.+-7.-+دط---ا---+-1،!-3-نجر+-"--إ*!د!م

+--؟،-*ابث؟-اط11!اطلى

+.4*لأا--طاه1-!خ.+-!ض1،اأط0+

--فيءا5اا-ا--ثدخأ-+!

صي-.-!-1-ا10+-؟لى---

ص-11!!لح3اكأ+

لم--ا++

+.اأ-شكحخ--!-ا-.خ!ث-+

ا-!.ة!ا%!!ا"-+-ا-*

.!شاكأ---+ا-ةيخثخغ-خ--؟أ---+-حميك!+!11 +؟،!--يد---!!ا+ا-،

--+ا!!أ-بخلم01----..-

تم+-ا!ا11-؟ا!يربها-يرامااخ

/ث!!--11!4.1آ-ج-،اخ6-الم!

-1111إلى!كا

ثتفاا-ا!"ك،.*4-!ما-41!-

ا-..--لم+"-!شا-1
لمسا-ا-+ا-ا،-+الم-ت

-13ث-!--!سخ.خ

ة!أ"-دلمخا-

.+--+-

+-ا.خ51.!!س+

خطد-----لم! !!16!!خيصث

!ط-خ-

!"س--اف!أ!-؟"ا-.---أ-ا4
.،،!ط!،--++5+--ج؟

جخا-+لماا.بئا!

+!---ا!!111

ا.*-+.+ةأ

؟،+6لم!

ا!-+لى

!--

أ-11،1-اكا-3

-ء.لم--3؟بم

--ا-ا111ا+ابر+ا،ت!-اجمني---.!

-.-!!ا-لأ!-في7-
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-+م---11طكاا--؟--؟-.اا--!- ؟-!.!---ا---ا---أ"11-لى!ا.-ا---،،-!-++11لم101
11-+01!!،،

ا+3مطة.-!-*ول
-س+/+ا،-!

1+ج،3----جأث+*ا.-.لم-!ة+-؟-3 !،--،--،-أت،.-11:-+؟:-،.++!--،لم
1111-ث!9-،+!!!خشج-؟!+ا!ا-

ا!--لم!س--!-!-+.أ.-!-5-!!!؟ث+3--؟تؤ---11

؟-تر؟-!!-خج-خت1111!آ-ا---++م11!ا!+ا

11نم-ج"-15اش+11

-!.خ!ء!.-..-+

--11ا-ا+آ-ا-:!01ذ-!-.!-!-ا-"لع!:4-،.

آ،الى؟لما-13-،11أ101--.ت!+!!ة

-ا-.111،!7ث+.،!ثبنشلمبما-أ+،؟-%؟اب!ا-111

--+--؟111،أ"1ط1"+++---.--3-101-،-،،ا1110ااا-الما!أاأبخ!؟آالم111

المخخ--،اس-01-ا!*دا

3ءاول!
!ح1111الىلملماا!

ااأاا-شاطغا-اأ!

ا+اث-

--لأااإء!ا--!-ت-++011+-ابر!-.-

،-13-ا+1-+-ا!ا؟اا!أ
-أ"

+-!دم!-11

1!إ+--++ا؟+آ

ملاول.-1".0--غ!-شا+-!+.1-11+0111-3--لم000.1

لم-.؟

3.-.0--1،+93

+-----!-د!

.الأ؟ا؟؟؟؟؟-؟!11!-1!ا1--..

l-ا w111اا/".1-61!--.--جا!.

111-+لماأ؟لم-:ج-..

لىالملما،شثم

!ا!ا11

؟ا11!اا1اإكا.--

6+!يم'-

لمبرلأ"+-+!-1!ا)لماذدم،ا!

.+..م

لم!-1،5،لم !+.

ه!-.-ا+ا+ال!م.ا

!؟-3اولخ!--+"+يئ-ا-مه
"!ج-طلم+!11،إغ!أ!ثمةس.

ا+-4:*ا-601كأاء-01ءتةا!مط

ا!-ء-لم،نم7!تلأ-3يا+أاس!-!"1
ا-!ماا-.ت،بمأا--ا-3-!+!!ا+،عدكل--لم-

لأ+ا"1!!19ا-ا-ا+!ت!،11+
--ا-"-؟-،!ا-!االم!01-

111!ا-أ!---لأ-حةاا1،*ث++لم
؟،ااع!11ا"ءكما-

.-"+-01"

بزق*،-011-+اث

لأ-!ئر-3:111

110111-لم-لم!.ا!"أ؟7لىااا،د!يط+

+!كا1111!اا-

ا--11+ا!أ!!ا؟أا+لما--

ا----5هالميأالى..تا

.!كا+لم5،01

ا--!س-1لمإ---11

01اس!آ-+--آ-ا11101!ا

ا.--!-ط-1111--11ت---+.+"لا-!-

!!051ااسال!ص!-+.اا--ا.ء

بمبخ
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---.!11،!11.-لأ1111ر...يحة-!!-11-.-!!ت-----عا- /،لما!-يأا ااطا7

أأ!أ111،أ---إ!ا--ا.؟!اة!

دت+/191111

001111111.!--*-و.ا

.!-:-ا-

1011!أاف!.-ا-أ-لا-ا!!به!+!9----اةا

--ااآ!طا.!احه!!ث

----ع+!د.!!!اا-ا؟+0اط

-++---ا--!-ا---.!لم

.+--به!--+..-،1-؟!110

-.--!لحاخ!س!-11

-!..-----ص!--ا--

ا++--+ا-!حممى

+---طي..-.-ب-!خ----ا!أ--س.ا،لما-.؟

!-1!+1د"-ش-+ع--ا!3بر--.ا-++:.
!خ.-!---!--ب-!-+

-+اثم+ا+!!.

-لمخ.0113.كا؟.!-اكتغ!-لأ---لأا

!أ.+ة:+ئم---!

-ث5-01.

-؟خ.!كم!-+ل!خر-اول01++001!-أش-!د!7اخ-ا

1-عا؟كأ.!-!--بب-د..".-أدسل!شااأ+اول-ا!لم++ا-ا-!-"اهس+كا-اا+ه+.

6--!اد،!+-س؟-+..-د.-،سا!ا7ئمب!اطاا-:-م-،كاا3++ .!:+3ل+د---

لم.-جالبهغ!!-ا..7،؟)41-"أةقمبر7!لأ"!فىةل!بما+اخاك!ح!بمك!.00،1+ا

وله.-11+11!51-.،9-،بط+!الب!+!ا-ت،

-!/ت-+؟!؟أ*!-4.3فىيه!.!جغ!بخكل!ا3اجمم.ة-طاجم!7،-!..!!!الم111

-+1.-1+.--ا.؟-ا-؟طاأ!+-!3؟لح---لأح!++

ث!+ء!كأ"!ن!فبما!ثهرا-+امممحي-.اا-.-/+-لهـا.-
ول!+ا+؟+بمثطأده-+01

+كغط!3جمول.بي!!به!!11-؟!هبهم+*++ع!11ول!ه!ةجمى-3-
1106

.آط!جم!!3!؟!ا،!3!طم-ة!كه!أ.:++!،ط6!+15.1
-ا--.!اا-+.جم!01-

-الم؟.امم!!لى!ال!ا+حمم؟ا-!مدبم! !--ا-لملماظبط-ا؟+

تجم!لاك!.مم!.هه!ث4باكلتم-ولبر-،+!اجم!!-"براج-كاإ+!13-ا-ا.!"-
كئئا-؟-فى!.-+-ا!؟+هبم+.-.ءكل!111كل--3أطة.-ة؟.+-+-،-

تم!ة؟!فيفيلأ!؟!غ!لأة،عالبمكا!؟..!اثم!)-ء-ء+ئ!--!-19+-

ا!-+!--01!.-++ة؟.-تم.ا،ا-ا-!+

ك!يهلإ!ل!ول/فى!اط+++-.ا!-!--ط؟

كمفى.ا-..+اس-ا!!!-اءأا-3!.ا.+-ا+..خا !3!+-."+!.-داأالم-

!--ا!!!!م+ا!-1أول،--.-صيبراماح!؟لما--.ش+أ!ء
.ه-جمقاذطر!3!-لم+4نما-.ء.---!-011د
--اد+1/1ت-.4ض؟،.ي!؟+طل،--+

كل!-..-

ح3-+-فى+حم!.!ثم!6)بخ!!13+،11-.؟.-.--.--.في05

-!+ا؟+-.---+؟+اطدا+

3!!0!1.114"!ف!لأ..حميبم،....44خء1،1؟هـ-.!-ا--ا-ا-اظ-اآ1051+!11-

ا+-لم-+-

أس--ش!+.-+-!كلماا،-ا--!.-خأ!3؟بمبم.!!+ا--011-!--..-"-ا.،!ا

-كبم-++!:!يبم-:كا.اط--!-ال!اا!..؟-،.لمب---ابم!-ا-+..أ+*.ث3-ة"

اء-.س-!عبج!!ا/ة؟لم د+-!،.ث.و3

لم-؟عىث!-؟فى.!ا-دد!د-ا-+-لم؟11ا-1!ه+0.

--1-01!.++دا+1-!1

!ا-!--ث!!.ص!-خا
--01-.،ء-.+3+اأ-برا-لأا-.-ط

آ-!يغ-+01ائ!ف----ا-ا

!01-4،ط!--!خ!-11

--برثم!-ا+
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!!

لإ!!

،فأض!ت

!!
فيهع

!ئ!
فية!
خلم

؟ذوأ

--11!:-ا--!-41

!تم!3به!!دةا!
حج!مه

صاسه!-

ثفية

!-ئ!!ين

!جم!

!ة!
؟+!-...غه+-

%!-لأ

ي!دلاأءاأ!لبن

إ

أ!اببم

ث!اكا+لأ-5

؟كا!

ب!!!م

ال!!

با!،

51ئئمض
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ا--؟-+--؟.:..بر--؟7!--؟--.-15ءا!-+.+--كاس!ا-+--"!9+؟ب+ج-.-!-*ب!ه!---؟!!+بهه!!-.ط!1
أ"--ت-ط----ا-.----ا.!-.-.-+--.--*حمر-+011+ة---.-ا!!!ث+ت+.----حصلأ.+!11!،-11+--!-س:ا-!-اط---حتى

ا!"حمبم-!حمبم-سكل+*--خ-كا-+-ج--؟:--+-ط: -را!-اسماممبما!.ا-.ا.ا؟!صح!سبم!،--بخ+جمصثط!.-؟-ثع!1هه-

...+مط13أ!-!":،.:لمبه1+اا7

+.--ا!كااا؟قي-كاطبئ!ا--+

+-ا--"!دص.ا-:ابر-ا!-.ممر---ا-،!-كا11ط-معا-.ا1.-هـ!أ،د؟--!كأفى!صمت+.

+-

!- .!ا!
!يكي!ه-!"

كا17!-ا!!بمتد+س(!1)ا+

!ا---.ا!ح!1دم!1مبم+1!!بملم؟51

سرز!3كلض-ا-3!بمبربط1،؟+ا.؟-اة

11.10/.4ا"-"---01+ا-!ةلحبم+11-/بر/!+++،4كا!كم!!-!أ-:

دا+.

لم!.--.-ت513ط!-!شا--!%!-ط!+!اثا!-

م!لى-.-111-+.11اا11.7.--ول

+"ط!--.!.! 3--!ثحط!-+ط141حمة-

301امب---ا.لم؟خ.-.اخ---+13.+7ا+!+--5!!-!!ه!-+-ول!!م،

،جم!كل!!ات،!لم-الم!طكل+.-.-،!.-!--!-+س!!أ-!-!؟5-.-

-+5،ط6ا3+-ب!!!أدفي"-!3!قيأ%1!7.تةة!-\\+ج

.و:-اا.؟إ.-6!---ا-!-ا!!م!و..-.ا.!ا-ا-!ا-إ.--اك!سأ-

.-+.+في-حمضأ--7
ا-؟--!،!-(.-،!،طلأ-!./آ+.---لم+ارر-ث-

101---لأ--لما+-01

11--طا-+ا-5++).كا!-"،لم!-

!.-تلىع!طه.-3،-0+--3-أ!!إ!!-5-!؟3ا-ا.--!ت/11!+ا-ا!اأ
11-.اا..-ب.!--ع+----.!ا+لىص-المط!--.اأ-

1.تم!لأ110-0؟+.+ا--ا+!!01!8+.اوم+4-ا

++.-!مم!-+11-أ+!.د!ءا

+3:ا؟؟."؟!01"!-اط!.!ا-اإأ--!3؟!"ح!4؟ةأ-كلبم

+انم،ول-.9+ةالأ+تا+-.!!!ت!-+!ء-ءقي!؟+3جم!-!غ:ور4؟أ!نمكل
.!-6.!01!+س

!--+ا+:كي.-!ا-!"-!-.-ا-؟+-م-،إ!تأ؟"ا!م!!"خطول-!أطحيب!خا-!ة(ئج!؟73-!اي!مم!ا
آا+-ا-.---ه.--كا-+-

كا.-!.!!دحم!"!م-ادلم؟.!+/-

-اأ-،+ء+بم،ول!سبم-أ!*
!ط-+-+ا،خ-ا-+".----+-:ط-.!-ء01ث-:جى-!-.

-.+.-ر++؟!!

ت،؟-ع-ا--!ه-.++أ؟!هابهغك!ول3---ا!ا

ا-+لدممىء،ه!.-ا+!-مم!ا-ة-بهم!تجا!+ثت-إ

أ.اص،!+.-/.كليملما؟+رو:/3بم-

ا+!---!ا+-+لما-++بر

سص!سا-+-.--لم:نم.-!-.بعؤ،أؤ-ا؟3!اثم-1ث/لم؟!--؟ول+!ب!ت--ا.أ.!--

ا----!--ا-.-!!-.3.تا4!.!م-ا!+11.-

ئادا++"،ط

كا.أ+-!

!ع

.-733!-.
د+

+!-؟ء--.9
!.01

11ثإ-.د.

ت!ة!آقي-.!-؟س-أأطإنأ!-!غ!!ا--01!ة111،-ا!اس*-- !--؟!ا--ض..كا..!.--!ء!،ة-!

ير-!!531
ء.أ-+

!،
ا!!+!.84.

.-+!!اثبم!ا+)+"+L!3ايكمائمأ7!.؟-ا+110،10

ص.!!سلمأبملم+4لما-ااأ!-؟-

،-!-أكا11!3!.-
-:---+تل!-iلم

-11؟+5+!تد!/ء+ص،.-"61-+--- أ--11-101---+---ا--!---70

7.-+

+6ه7!"--

أآول.ؤ!4!/.ك!.+03-030.5س

+-ا!011!س--ف-،.
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فقتمثمحم!ص--!--!ح!!ص1يم-+ض+ايزس-------الأت-ءا..؟ث6ا!+اأ؟"!رأفى.+!يم!مايبملي!؟-+-ع!إ؟!آ+:غييه!بمأ؟!أجمكام-.-ت !")ثمئ!-!+.؟؟+م!؟++-- ---ا-.اا-!خا--ء-!-ط--3-ا-+!!ا-4- ا-..-كه!!.--!-+--..--أمم!

،-ا-"وء،--++-ا3-+!"-لمخا?-!ص"--نغ!-+-+-:ا.-اة--1،-!1-!الم-.++اا+.!-ا-!.ا.لهم--ا+.!"!!-..+.د

ة+""-ا-..سممد-!في11ا+في-"ا-س.؟ث!!!ع+،!ن!قي!غتبهق!؟!.+

---ت%ع!ث-ت9-سنركك!ص-!!-نه!-ا-!-!عى!م!ت-خدكا+-ا+-.-ا+--
+سبب-ة--؟ا-،جمس-..-.،؟ب-. -ا--ص-

-.--!:.:-ير-بمع--!احىث.-!--++ير+صم!-!تى!ههبهبمح!س--مم!ة-!ص!4.تبهنىنخض!كئ--!بإحمت!-كف؟ج!خ!--.---+-+-+

--ش-!----!!7ت.---ت-.----!ب---+--ا--!-- +-!-!--؟----!-خ-!ت.--تثب-----!-----.-في----ا!-طف

!---غىاط4صختىيم!---!جبمخكل!--5.-س---بمو--!+--!!-.!---ول-!تيح!-.م!--

4---------+آ-ة-ا!ب!بر!-+جب!ض-ف!أ-+خمش+!!م---.-ءأ!!يهب!ه+!!عميه!

-+---!+قيثنجشنجغب-!ة!--يم+---++-..+..-ا..كاس--ح!--.ت-ا-+.حمص.

!-.---+-!01ف!حبما..ح!خى!ص!011ك!-.-بم.--،حمض!ي--..-.-.-

!+--.-شعه--!-ا-ع!!!ة-ء!.صض-به!كا.+----:حم---+- -!-!ى!!!ينهم!هح+ت!7.-برفض%س!كى*-.----س:-كلخئي!-صض

مج!-++!-+-تنجخح!ض؟.-ب.!ب-تحم!--+...+ا-!صحبئتت

!جبئ-!هض!!!----+-بربهح!.+ا+"خبنا+-ئ..-+-.--
.---+---+--..---ص-----+-طض--

!-..--------طصب5+--+.أ-..-
--..-ت----3--+--+ث+-

-ت-++،----+-5.ت-----ا-

-!!!ت!-ول----+----ج!-!اثجم!ث+ب.!في-

ير----+--ص!+-

-مصياف
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ا!ا+11!.ت،11

ابخ!ا:تجبم:--!!ألأ11

ني+ا+ء.ااا-ا-ااا-كا+-ا

--ا+110!ء-!

؟ا!)جا."ائت!!،!.

اد.،0111ط"-+ة..!أ.!ا

اأ-،-لم7ك!!!-!11ا-اقيط!ااا-!أ-أ-ا!أ+"1

6"اأاا.+ا-أكأنم!لمإ،!اإ.ا+م11-ا!-+ا،باكةا؟أ!ة،-ا!\ا

111-..طاا:ا-م-أ!ا-أال!11!م"ا

.!-ا1،17111+ا؟ابيأ

.!جأ!+ط.اا

.!-؟.لم.-"!أ-++؟؟ا

،!،لم!ا-ا-خ!!++!؟ئمأ11+..ا

+--!لم.ا+م--،!--اأبهإ!-!----ا؟أ1111؟+!،11ا! 001س!01:ا!إ؟ء+11أ1

.-اش.ا.-ااا؟ا"لمالمنمإ.طا-9ا"51-؟!أ+/!--ا

"؟أ.+3"11إداا-ا!لأ؟،ا؟ا-

-ا.؟؟؟؟بثبر!ائم+هم31+ء1(1-خ+!ض11!!!ث

قي--5-لأا،1111-11

؟يخإ؟لإ!!+!دكلايمب!،

،-"!1،-كا-جلي؟!!-ا-دا"أ!ة،؟++ا

+!لأتفي-؟.-*-4-ا+.ج!ط؟آ

لم!أ-!!11!.ا+)-ء3ول-!ط،+11
--لى311طأ

-"ا1!+ا!

31-،-ما+.-

.+جمد

.!.-!!ا!اس-.00؟+-ا،كا!11

011اطل!ط51

18..ط!)اج

ب-!نر!

ابم؟-/-

k

أ+ل!ته1،1

ا-+أ.بهكل6قأ.؟لاا"+أ
؟!!ر-!

ا.جبمة1نم-!بىا3!،01+.با+إ!!

-.لملى؟للا-.!أجم!ا.اإ".!اا+أا-:6

+/i . + - i+هـ

لم؟+-.-كل.-أ+103!-/

!لى3اكا!0لم5..1!،

لمول!.اا

.)-أفيث

+..اا-!.!لأإأئماة!أأا!!

..؟3ا+.خ3ا؟لم+1تادا-+ا. .!.ا!د

-ي!16

ي!

"!لم&!أ.4ت-ا!ا!

نم--11-!اا!ءآ-،ا!-0011،!11!اا111!"ا111

لم!ا.+.-11ااائم؟

!ثبم:131

طأالىا!؟+-+ولا+أم!+4-11أ-!

.!-.--أ

[w!ا

لما-إبأ+افي.-4!الا71.-ا11أا!كاا"لم

100111لم-لمإ،1111(11

4++.ا؟

!..--.ا!ا؟
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!،

ت
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ا/+اب!

+أخطاالح-أ-لألمتور-ت

!

آ!إي!+؟،أ؟،!ك!.

+إ:7أآ!،

أ+!

+!ا

ب!ا

N

فىا
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بد!ثنبم

ط--

!؟ا

إءذ

صبهم

م!ا

،؟-

+ةئم

-!!أ

ج!جمبن--

اةلمافي-ذا

-":!

،-ه

11-

ال!!ي

!مل!

.6--.آخا11

كل-أ!.57--"1!11"11د11111.

ا!أ+111

اذب59

!؟،!غول"71

--3+؟.11-1ا

...4-!كلأبخ+!مم،كا0،أأأ

30.ط.+1-+!1

..!-أ!ا!ثنول!ا!-إ!ا.ا...ةا1،1!ا

قي.-+.-+،5.ت.!إ./

?!.)06-/..

ولا2--.-01+:11.-أ1أ!!11 *،اثيفي!!ا.،

الما.6!،.تلم+-،*.!!الم-ا.ا+-!

.-أ!ة-ةأ!ه+.،ر؟.!!،!-111

-"6"--.116ثم"
-+.،+

05-1-0،5-.؟

11أ-فىا.ا+-!-011لى-.-ا-ا،ة1ولأ

...؟ألما.بئن،ت.آ!؟"-11

أدأ-لم،هـ+لىا-."!؟".-لم!

00151.+11

،-.-ا-اج.-+--+.-"-ح-/-!7

كا--خأ:.؟ث03أ+ة2!1؟1

اة،..با.ح!نن-ظط!6اأ!-!ا!+-االم"أ

!ر-+3.،كا+ا+--+

!.ن!ءد-ا.11!أ11116011

أ11

-+.برل!اس؟ا"ة.ة؟اا1001+لماول!اا!أأء-ا-

ا.+الم+؟ه؟

ي.-01-ا-19بر8-ا01.!.أا!

.،---!.ا.+!ط-+ا.---ا.-.أ:ااف!ةاا؟"

ا-!؟!م-ا."ا.10-؟*لم
ل!د!بط:16111

.+5ا،1آ101

،"لمة-!-

1171..17-؟!"إبأا

!-!/ا6-كبماثا!1؟1

!أأ!ل!اا!111؟!؟دا11!/"+اا

115،-!+ألما1

ا+فيإلاة،+ةثا!ا!بم-أ.أ

11ت.ااإا11!ا+ئط.ا..اظ!نص،ثااات(كل!كغ؟ا!1إ.ا-؟!أ-!أة%!إ%أ

سالمولا+-آ

3!ثط"آ!ا!؟يم+

لماابهي-!-يثن-.111ا.1

ثمآ1ط!1-3+جج!

!-،+!ث

--ئ!لم:6؟،--ح!-خ.+

بم!مستمن!هأمم!
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؟-ا؟--!!
جم!ل!*!)أ+!اث!-ءأ اع!ا؟.؟ا

!-أ!!!-أليما.ا-1311.حم!،؟:!،
.+!ا1/-اط.أ411-11،"أ!!
3أس!أ!جم!!ي!"ط!؟إالىأ.أص3بد

"!-!ر

ا14!أ!طا!أ+اأ!+،

3،!41.!
/؟:ا؟لأ،-

لأ.!لمأكلت25كللم-

-ع!001

ب

7د

-+
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6!-طاب

ية!اد

حى-+لم

%؟ث

-جم!

أث!ظ

أ؟ث!ة\
ا+ظث

-بص
!--ث-

-ببم+ت
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!أ--ا-؟ا؟.
-16-ة-لا!+.

اؤ-11جءيج--!-ا+شا!خا؟--!ست.ط!اا-
آء-3ا7+-،ثآا--سلماط؟ت-.-اا-جط-طجئخ-،لأ++

أ+ممغ.-!+ا.-خا!ا--ثن-3؟!فىلم"تن!--ا

س-ئما+!؟!-!ا-كاا"1101!ا،+لص!مدا؟!اا

---.12-أا!ول--شة3!ا11-+جماش--ا-!-ت-!-(

.!-1-+-.*ا--!-+ط+--ا-ا-ث؟كه؟ير-.!

---*-+---ا-!ث-ة

-+.----؟++-.ا----ا+-ا-برأ!

صأ1---+---؟ء+!--اا---!لى-ءطد!!ا-+م!+-ا!ط-ءا-!آت

؟--%ا-++ع.-ث-+-ا-!!ا---+حم!أ!بم!بهح!++!ط!؟+.!-4،++-.

-+.+،ة-+---1ط-01-!ا--11-تحيا+-
-ط!!.01111ث-!،

--+*+ا:*-+؟!--41--

..--ط.!-ت-.ا--11-ما-ا------ا----ا-ا

!؟.-طاادا-+كأاكا--!اأا!أ.-لم،++-ة-.

ت!يخط!-.
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ت"-:+!ه؟!

ب!يرنم!ثبركلد.+

11!!!

ت*ا

11كغئج

ابه!!-فىنبمأ.

141؟ألم

-!ا!!افي

)عا

بمأ
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؟ل!71؟4-1.--ا+.+صم-ا

أ-7+.+-ا!خ--+".!+-

!.-تا-ثىا-ا،!+ة.بمنن!لأ-!لم
01!:ا----.م-ا!+

2+.أ!!!أاول؟ا--أ-!ه1!-!+-5-ا--ا-ا--ا+!ا-ا

11++ةلأث!01!!!4أ+-

--111ع-إ+/-.!،0151+بم!ب!)أ!ااا!-ا-؟!-4كاثسة-!ق!!----اج-------.0001ت-م---

!بما7!

--ا4-
!13

ول-..ا-ط-ط+

!---!-ا-نج-01---ا-+ظبم-طى:3خ:ة-،؟-ا++!ا
1+-.+.مم!د-زر-ا5ع-+1!1ة-ا--ج-ا-لى

--+اد!-.ا!-."غ.-ا!؟ة+.-ام؟-لمج:-.ا-ا--

.د.-ولد!أ+-.!15-ا+01كا-.لأف!؟حم!؟ه+ول-----!!-!ال!!-.+؟---!حي-ا-ج

.01ط+لم+ه-+)-حمسث"7اب!01!2 ؟+--"!!*ظ!اط!،لى

-!أ---ثغ!+01!:ث،-ا-+

-،-+ا؟11*!ا4:ث7ط!فى

ت،5+011-*ش؟ب!ر..لأ.-ا-!؟ا"ننل!ا

ط-r---!ا!ذ+لم+5-ا"غ+،فى-111--

ا-*16+!"-ا+ةط؟!6-+-"!!-!3--كا-:-"---س-----ا

+!..ا-خ-+؟+؟-ا-خإ

-++.+!ا!اس++-لمأاطة+!م!اأاول+-عا-ا+نجا؟ا!.---

؟.+-ء.+لى!ا،ام!!ب!11-مو،-+-.!س!7!+!01-

!-.،..؟!كلمأ"،7،ثانر،+!ا-.-ح!.ب.

-11،!ا+-ا5ا+اا-+ا03؟ه1-ظ!ت-..!

+-.!آاةيا+غ!-كالمس!!لمفياا؟سكا-5-!سطر--!

*+5!..ااثشفيطول!.!!01+-يخ!!تيا+!.+-

-----بهم-+؟!+-ث!!أظ!ا-6!.-5"-
ا-ا-ا-:-.-ا--د-

حم!-ا*-4!+!!؟مغا!3+!-...--؟!س

!01-االح!+9+ا؟ها!ا*+اث--ا.!

--+11.!؟،141+ا.ا!++"

.-ا؟ج/ا!!اة*أ*ضم--.ظ---
3-/كا.بمس11!؟-ا!!-63!بما؟!11كل*-

؟ا!أ-+--:-3-.!؟-اا.-+مط-1ءض0-

+لمكا!سهاث+.ااول

م--لى-أ!ثى1

.+!4-كاط-!./"-.؟؟!!ح!ت-ا.لي!.!000

---+ا++لم!--.طا--01"+-ا+

4.!،11-.اأ-.+!-:-؟كا-ض!طبهي.ا.اد/؟11

ء----اأد-،.أ.أئبمملىث!
-.ا،ا!لماكا.-.ا31-

ا-.55+.-

اأ،أ---+11أ

!لع!محررك!-ع!شحشسس!+

!--

ع-

صبمبم!

ط!ممح؟!
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-خ!ث!

خ؟،---ث-أ-+فيج

01!؟ثا
(+اكأثط!!

+جم!ف-+ثم!!
-ذ+نتىا+د.

"ج+تمأ
ثدجم!ط!+،1!

!!

!بهعبب!!ن!!

:+؟خ-
ءخمآبز--

جمييم-صغ

اأ؟7ئ!.طثي

بك!!تكل!7

-ا-+؟ابم
011-1!-،1/+يي11--بربت+

لمحكاخ++!7-!!--ا--أ لم.عف-!ا-اس!اس
+51--

13احلإ-ا.1+--!خح!عرد-!ب--!
أئا!ط-صمد+،!ء--ج؟ة

-خ!-+خا.--آ-قي!عيم!
ط"-بر--بر-،-

--س.؟-!.!خ-7

ط--++-.

ا3--و3!--طخمثبا!-

11كا---بي--!ع!+-ء+سفيا

بهي!ا-بهد-هـ-!.

+-!حي-ث!!ممى

ا--خصنهـلم-+

-س؟ءح-!ئر-.

كالي-ش

د-!ط!-ثبم،+-ة

-ع!كا-+!-3-ش-!شطحى

--لم!01-.ط؟+----؟--؟جم!!-.-ش--- --،-33ص

؟---*---++!-ا-لأج--ص!ك!3-ا--

--س!،حمط11-4

؟+ئر

.+-

برط+-

أ؟ئ!!

طص

اث-؟ئهأ

!مميحي

ة+

أ،!ا

؟؟

كما

.!ا

!بم
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---،؟،ةطق!

!سأةبم!غ-اا!

ئخثتث4إ

-1!:-!!

-+-+*ت،ك+

"؟ث!؟ه!+!

ا.9-في-دا،؟

.!ي!ا-!-.

ط!ا؟،-؟ب3

؟؟،ثجما++

ثاط-

ا!جم!ئجلج!

لأ-ا

+-؟!!1تما!ل!+ول
!--6

Nء!ا!غ!؟13،.*
لا!لم"41!**أث!!!،؟ج!

!أ؟!*ث!:-ا!

9طفاث-ي!-؟كلإكالأ.6ط+
في؟-ا!ول!ت+/+-اءت-
ث-!ا-،ا!ا%01+.-++،!لى++ش--)!ت!-أ+

دبمكل3حمض

؟!؟-لى+-

إ!!م!

"-اط!م

+--كي"11

!بئجمة

ل!-أس

بمط!7جط! !-ا+!-

.-
ططبما

ةص!ثإط

ن!قي

ط*أ+:

خ!ا؟عيما

+نطب!د

!!+ث!ممبمحمغ!خ!

(ل!طبرأ)ودحمدن!

+--!الإ؟ص!!!لم

ول!!7تف!

ت!ئن+نج!

حما--

طضيم4

4؟01-ط
ا!م-ا

ة+-11؟11--بهبيم/اه

ة!!+!ماجمم+

خم!جأ++-،+.ف!+-4

-"6!حما-!!

!:ا-!م
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؟كا!ي!--!.!.+---+ا01+11-؟-!+-ط-حى

!ر+ا

-.-+11-!مئي-ج!!خ-*.!بف-!-!ا-.+.-؟+--
+--ا!13+!-خ!-!-+.!ك!بحمغصي---ثما

خ-+-----+5----+3-نج!حمأ-!-ص!-.--.++*آصي--ت+-،-اخيهكد+*!---نهنه!
--+--؟.--ا---+--ء--!ه!م+!ت

ا---+101--!ت!عم!المانىا--!-

---شيم--خنن!---ت!-سم!ابم-+-!---+

-ش-+ة+ة---+لأط+ا+،

--+---س.+--+---ة---اتةجمب!+خ:.ء-

*-.---لأ،..+-.------

ا--ا-.خه--++.-.+-!ب.-ثولطا-ا

-.--!-!قينجبنهس!!!---ب-؟

"تج!!-ا!عح+قي+ت!ه!--ج!حمت-ث!
-+11+ .صع!-+بر،-ة!* .ط!-؟-.-!\،--صه+

-،-ا!-!--؟ا-!-

ا-ت!0+كثا.كا

أ!44

!ا*طصط!

الأ!ز

!مد،--+-:.-+؟05+.ط*أ

حم!!م01+!،أ+

طة-!صث!م--

(ذانكو)سيسية-أ

http://al-maktabeh.com



11-!في!ا-!ى!الم-ا-"لملما-ا ا!أ!أخا--!ا---ا!!11اولا!1لم1ا

!اا!ا--11ط!لأا!ا:كاعا7+1111م

-لأفيبرئم!-اا-!اابم11111111

؟-خاأخ0111الم11

-11.-؟أ--ا؟،!ا"*ا!ا

ا--إظ3ولأ++،أاطأ1اا!

؟اخا؟أاججا!111،111-!+

!11أاا1

؟صصخغخ!خماا-+11!ا+++

!!ي!ا-"-دلأ

ا!ج--

-المأ--خ-+تج

لى-ا-اال!حمبما!

!-!-ا+-

*سس---!11،11

ثثججاجاقيأخ!1

اا!*----+ا"دا-----ا-؟اا-ا

ا!!3-طا-ا،-يا،ا----!؟+إ11-ا

اض+آ+-ا!ارا--

-!!11؟

-11---+-ا!-؟!،!امه-!خاا-1،11--وول-!1!ا!-1-ا-+"11---طاأ!آ.----

ثغ

!!
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-؟ت!--يريبم-اثا-ا،-ا-!؟!أ-..-؟ا
أ17)1د-.ا-11ا+ا-+1+-3+!مبم-

-،اآا؟خ،-ئة؟+ا-اأ!بهغا+خاج؟ط--

لمط+ا-أ،7ع.(--++--اابا-اآ-بخ.

+311-ذ++ا+ا+ا-؟.كل!!.!،.+"ط،باتر-!ا-اثم

اا!-.-ال!ط!!!+--؟ا

!-.-+أ!أ--01ح!!ىلم---؟

++!م+،!غجا!+ا!+!؟-اكأ!--11-حمه*

.ط.--.ه-خ-3؟-؟أ!ا!يم-"؟ول؟ا-ج

أ*"1،14.ا-أا!ثا-لم.اا-+-ا---كا:اب

كا101؟اط!.آ0101-لأ-،؟؟11

ا-.-،-ا11--ا1"1+11311

كاول+شأ-ابهلى1ألأ4!!-.+اطا-ا-!!ا"+جحه--المببمل3-برا-ؤ--لم

--..111،+ا-!ل---ا.خلم3+11!م11--ب؟،"أ..

!؟+ا-ذأ----ج!هكربهلم!11--11+

!ا-+-ا!لا"ب.ا!ا".لأ!؟آئج!ئما-4ا؟!لمة11--ا-؟كا-آةث!ا.ا؟+-أخ

+ا!!-"--ا!أطلى

!كل،س3--!طاولك!ا-،.++؟-؟ط

--إ"بم..-"--ابما+-يم)ألمة"اأ4؟!فئ!ظ!+د-

ا-ج-!؟!؟!-،

لأ-:ا-اخلى!.-+لمأ!طا-+ث!؟طأأ!-؟ا-أ--01

.-ا-+ا-+ا!أول.لم.ا.!اا++إ!ة،؟أ؟9-!بم.-.--

11-.لم-ا+-؟"!اء+!

م!!م*؟؟ولا

---الما!لح--لم-أالم11:ا-لأ+-

كل..ا-ا.-+إلةا"!؟ابداول+11---!ا

--لم1،11كا51؟لى..ادا+ا-+ا+6صالمك

-ااأ-بذط--14ا.!ة"لملىبم-ء01

!ا!-تح،اا-!!اتول7،براخ-ا+ا!

ا،-و11لما!ا-!:يب!غ:أ!-ا!ط-؟--مولكاأ،+ا-------!-+.-كاا--!-ح!ا!اا-ا-

-،11(و--أإ-اا-.ا-،!برأ!7!-+-اةاتا!!ا!--بمكغطا؟؟!،3

-111كا.--ا+-؟د!-.

لم-ا-+ه!أا-،م-اص-..ا"--+

ا"لمسأ-ا-ا!11دا!طا-أ!ا،!ر!هئن-ة!4--أمتيخذ،أ؟!!!ءذأ+ق-جفي.برفي+ا
ا-011111اول11اا!ا-اجا--د!---7سج.+

أ"اا-+.-ا

+1!الم!ث-+--ا

41!-!+ا+

!أ-يم1-+17!م!ل!ظا"+-!!لم-

ج!ة-،خ.--.

-م!م.--ا---ا-حيم:لم.ا-عة

7!مال!عيت!يم!.01س،-م-اة-ا..ا.

ه!ا--ا-اكا!.+!.+++---ا--ض!.-.-

!+-+1.ا!لملم1،؟ا!-ا!*ج-اا+--بخاولاهـ-؟+ا--..

أ+.4.ا-،ا؟أه+!+أمم!؟-.-ط-اأا--!-!--ول+

أد-كا؟.ا--ا؟.بما+ا901باا،1طا----"--،

ء،+ا+---أأ!ادد+ظح.-د+

:+ي!-ا-لى1-1ا+!ات31-9

-ا!-ام011ء-ةPيماط+ا+
51+-!-(لى--

+"!7،ا.ا0هكا150ا*لم-++لمث----!ث!اط!

-ا!-1!1-13--ا.-++

1111!؟اأ!اة.ا

01+لمإ!-4.لم!6-!،ز+ا.لمط-++!

إأ"!ئج+7م31---ض-

+!ا!مميدا)ا؟في!يو!لمص!13كاا!،11--

ا!ا-+----101كل!االم--ا-يرمتجا!-

ى!!الع!

http://al-maktabeh.com
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يلوسكود-11لح
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طرأقيا(طوقيآ)
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آبر---!!؟الم-

!ا--ا-7إ!

اء!+!

-.!+--ا--ش.!اة-

++11م!-؟--اغ-

--ض--ت-!؟ئج

،ا--7غ--؟!ب!

11.15--.،جميا

-11؟ة"اأا-.-اط

11يأ!!+01-أاط-

ء.+-111-ا--1،.؟طأ

لم1"11؟ط6طيبن+به!

111م"ا،:+ةإ!11--"ا-؟ا+ببما

،-لأ-+--،(!-31

11،+،".لم.:اب--؟--

لى!4-1ا:تجل!ا

أ-ا-.لم؟:؟ا11ش!ا

ممم-:!ة:اي!ختا6ت

-ا--ا--.!ا3!7..."+مط

ا--.-اأئ!لم-

ا!-011-!قيش-

ا!!ابرة---ج

11-+-جاججس:

!اأ!طبما--.

2!أ!؟-.!أ!:!!ا؟!ظ---ا+ا

أ--آأذالأ.111إ!-ا-!13أا+اا+إبز+قيخ!غ

+-اج!-؟-3!

!ا--؟،قي-

*.---لم!7ببم-

11115!ت!!+-ا+-

-ت+ط!لح!--!--

؟اأ!.-ء-نج--شبماط

11-خ-7%آ!!

----+بمافيئراا--لما

مو311----!-!!ا

.ا--+ا-؟!بن--؟+!

خدت،+

ا-لا---أا-اجممفي!ا+!طنم+"--ا!ا--

طاطا؟لى.حظ

أ..-ا-++ا

"إلى.-ط3آ31-

--تط11-ا-ا7!بئنأ

فيفي،-!أ؟نجم!ها+-اءا+---خ-ا--..-.يأا!كا.!01؟111--!-+!!-+س!ا-!و-لم-+ايغ-!-"-ذ-!،،--!-ا:11!،ط-ة-ا:-

لم؟،!-ا--01----!ام!.+7*--!1!-!،جبما

++ح!..+،.-ب!

-+آ-!،!+اكاخم!+ثر!،!-!م

-.-.ا.!أ+-5ولا".ا+تااإ؟؟ا+-ا---+ج!؟-ب-ا؟!سأ

لم4لمكا1111--!ا1ا،اآ،!!اةد---لمة-

+؟ا.؟+.اطا-----.-،-ر"1خ!ا+!-ا!++ا!-ا-ا!-؟جلم+با--+--!؟

111-----وج+ش-111--ا-آئمر!-؟3+لى،!،"-ا

+جا-ا-11!ائم

لى-"--!قيثم

ا،-ح!ا--"،اقي+!لم!--

.11ظ!-11"يرداأ-لما!ا-خأا

ا--اير-؟!--فييإايهمج3بر
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k-ا---؟1؟--311!---ا- W.اا-؟+ ا"سا!-كا.ظابأا،لما

011-!--ش.--ا-!خم

و-ايمء-111

!-خ-ط!ج!+-.اب-اث
-ا-----+----طلأ!

-"--!وللم--ا-سبر--ب---ير---ا-ا

ا+لى11-9ا-!-ت-شقي!ا!-!!+!-قي+-ا

."..،+كا-6-اط-11--لىا--ا---!-!

11غه!-ب-!ح!ض.7.-؟ا

ا!؟أ"-:-ء!أكله-،-!-!لم-؟-ا،-!!-.؟-خضةا--.-+--كلم-!-.-101+أ..01

ا-اا-ااأ31

-001خاطماجلي-ا

\+اط-كا-ااج-اك!يم-ش!خ!!جلأكا-خ11

لأ.109

ا-أ-أ..ا.+--لى!

:أآ!أا)11.ا--ا+ا--ءلأا--قي!-+؟-فىااآإ

أ-!ابم6ولالا1اا.!!--لما----لى--6

-.ها-1111.ا-111.+!ة!-ا---حم!طا-

أ11ط-.ا--+-خ-اخ--بم!-!ا!!--

ا--إ!خ-ا++!اأ-ا11ا+ص اا-!-ولا--،

لم.!لأ+-!أبملمبأبم!؟ا!ا !اد--اممىد-د-ا

ب"1ا!أط-ب-؟----ا--اطا

3!-!!!+.---ا

-+-،وا--ا؟151ا-6--نمت.--ا"إثذذ--!يرآ---اج-قي-

ا+.-!-1،نم!حلمت-ا-

1114-ا--!!اتس؟طء----+،-إ-بزا+ - -L-

آ----ا-ب،ا

اكأامم!بم-11-لأ-ا

+ا+أ-9كالم.،+ا-كا+ا،-ط-ا!-،-ا-خبها-اا!-------

!،!طا+!--؟كأايم؟ثب-

-ا+-.ا7+ا+كا-لم؟!كالألما-أ--؟-ا-ا----اا------ا-!ا-

ا!-+سح!-1113)-3.،ب.-ا؟ذ--ا-+.-.ا----ا-م+---ا

ا-.؟ة-ا-؟11"كا-ت+111.!خ؟!.أ

+!!

-ه

-فى!+مم!

ة01غهـ-+-!ا

-+؟لأ1-ة001أو60"!

-،ا-ائمابم!؟اء..هه؟-!+.--ا-ا-

(01.+-++أ.ةا!-أ

!ما+-؟اأ+تئم!ا؟1011كاأ!لما+موالاا--
-!!اا"+-..."511

.01-++.،!أ+.ا.

-ان!؟6+11اخ.لماا+!ع

-طدة.!15

0!3+-ش.ك!؟!-+--ءا

ايه!ولأ!أ!!ط

؟03ا-ا+ا.طا+،.ا!ابا!--ا-3

أ-1لم55اا-5أا+اا+

+ا!أ-لم-18!17%--أ------!+

-!ا+ءاما--+ا

--..،أ-!11-!-+ا

؟ا-!أ:01-ا!--أكم،!،-1+.ا!

ف!.1ث01!ا!-+؟ةا!ا+-1جط-اع+لحا--ا

.ا:+19،-.++++-،نيء

ا-لم-.1101-أ!؟اأ.لا-لأ--.-.اا--طبما-.ة

-+!-11!.ح!

ا!آفي.:،.011++!.أ!11؟.ا-ا

.؟11-اا10++11-"

لى؟،أأ؟أ110111+!+!ا!ا!أ:101!؟-!-أ،!-+--خ!ص!--+
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بمطا

بم

..غظ

اول

!،!!

http://al-maktabeh.com



(!ليمتديتو!نيد،-!طيرمونت)012
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لتودنافا-6

ا-

.!5+

إ*ء
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--ث!ائ!3-ا-ا-عم-ةنم!-!+سكا-كل أ.!---ا،.-ط!.ط.-ط:!خ!6-+--لم!
.د،...ا10-

.،!+؟!لم"5-+.؟--!--6ع!؟ا-..لم-ب

+-!011-!.اش"؟--خ.-اا--ج!؟يه111بتلمير-

11-.--!11101ح!+---بغتج-خ

11-ا!-ي!++-34أثد،أم.---لما1،

.ا+.111

*ث!11+ا؟-قي/

!!Aم،-الى+!"ة-.-د-ا---نم.

!ا!؟-11+ث

ج-ال

:-.لم!.تب؟أأ-!!--!بر!111!17..

؟اظ-!-.ا1--ب!عاا-!--!ت-قي---ا

ا-،بخ،أ"أ+--!ا؟-!يمقي-بج--ا

.1111ت"!--7!!لىج--11!+ا-ا!ا!11

----!.-!.-11-ا-،4لمأ!

!-خكلطة،--،+ائي!--أا-؟1"ا

ا-----.لى---13ئما؟ولجمغ---فىيمء.!113!-"

.مى+؟-!.!.-+،ااش10

ة-ت"4!.4.0+!لأد،لم -+.لأ!--،ا.-ا!.!-م،-+أ!3!-ا؟"برجمإ-؟انم

:د-؟-

ت-6شج-ط---ا.ا+*جم!-+ا-ة!-1-16!ا-1:؟

؟ة!ا،-11،-س.+!-أ

-!----ت-ثص.++13!دا!ا.-

+!ا-غت--م-ا+اكا!+)ة3!ء!6!

كا-**-!.+ت3-

+!+لملم 01-"+ت!-ر

++-س+..+-اجمغ121+ول+

+جح.-عض?ع

ا-!+أكلة!الةلم،-+--ج!لم

--.+اكم!؟-،لأ!لمط!أ!-!؟-!-ة.-

بر-!ر.-!!+.

-ت11؟-!ااة+-5

اع-؟اكا5

اس--.+شت،بول!اث.+-؟ا-

ت-ا-ا--ث+-

جء+-س!ث! ؟--!..-؟-،+!لياط

-++--!ف!ةا---.-!+ا-.ا

!-أ-أ.+ة!.4،.ث!اة!-أ-5لم..

---ث+.--
ث.-ا+6؟غ!!+-؟ال!!

.سكم؟+.-ت؟-9.-أ،-0آ+ا-

-+K-+4-ا

+د-طا"

3-طح!ا-

ا--0-ءلم2!؟.!ألم
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يسترا_31لح
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تدبلح
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!!-+-!"
+ي!خأي!-!

ع--+
-31لأ

ذ!رة

--

قنطرة-126

--ا!قي

اطبخض-صبد+-+-!ا!؟!لاصص!

عى-.-!!13قي-ا!ط!ص!خغ3-جىش-ت-ةتعد!-- ا-ثث+!!+ب-ء7+-هـ+!ت+-01!س
--11-حمعح-!حر!-جمم!-ء:

--!ة---------ثا---محيمصه!--!--.

تما---.ي!آ

.!-!-+صش!!+---
----هـ+3

-!-+بف!!ضت+ءصمحمب.!11-!--،+كا!،فيايم!طيم---.ممهخ!

+!.--!-+-

..-ا-يركل

--؟!-ة-طم-!!ا-31+1--ةب!!-

--قي!-ط!--+ي!،-خ--ا

6،!+أ-+-ا

+!!-غصا!-ءط

-9!ي

،!+!11!ث!ط

صي.-ا-5!

فة-ش!ا
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ا-9.-حخ
3!ا+ئجا"؟+،؟،ا

أ..4!بم-حم!+7أا311%،لمابم-اخ-

،+-+ا-ا-1؟1--3116

101-+-دإ!تنب.ج!!!.451--.11

ول+.اجفيطاط-،!-9+7م.!ا!11كا-ا-

!اخ+ة!1114"ا---!!أ-ء61-ا،ا.؟اا!-ا-

15--شإ!

+!--أ*+!9ا+

مأج!-ا.-لم--أت-ا-اا+-+سا-.-11ا+-

-!+-7،111؟ا+د-!ا7-،

لمشا+3-7-+-!؟ب!أفي1،لى".-
--.،د!،3!لما-تما+

111!!أاةا11ا.!-لأ-!"7+،؟--ء+ب!!-أ/!ثىأس11ا-ا

شو*+.خ،ث+-!

!لم،ة101

:+ول!1،-115د-اكل!6.!حم!-ا+-ا.طبرإ

أ-ول+11-44.جمبئاأفيب!ا+ع!جم!ي-!!+-اتجاا؟

أ!.-!!..+.+-!تيما!+د-!---!

-!أا111-ة؟---!جت---اا+ولأ

ا-01---ا+!

.ل!لم!ا.-لأ-ة.

!الم.-!-؟ذ371-13-

ا--.--اسا+ا+ة6"!فيمةا-لأ+!+

بر!-ء!ة111!-+-الما-

-.--!-ا،-بمة!نع!ا،!--!اه+لما!\.!لما:-+أأ+ااا-ا-لم.اأ

+!ا--مميم.3-1؟لىا"01!/؟!ش؟اا1

111،

ماب!ا

مم!بمبر*اص.--خ-16-. 3-4+ا

--ا"-ل

-11"-،؟-

4+،+كيا++-

ابم.

"إ--3؟لم-

يمخث-ا-ةم..-بماأ1ا-ا

-!!01-أفئ+.-ا!++-.حز.!ط

-!3!،لح-سا-المأ.1،-!ا-ا-أ-،.+ا

ا"الم-!/ا!ئر16ا:ا!إ،اا+إ؟اا

د11؟11!!!3

.,-أ-4!/1!0.ت؟.--!-،ا

.!1،!!!ا/-ثآخ-ا-/-طأ1111(جمم--ء

؟!!..-.1!1+1؟ا،00-

!442!ا-+-+.

فلأداطدول-+"!-+"ولأ-،.-ح11-+اااخ-ا-اجبسأش

ا-ت-اء

.--!-+ا-كأ1

74.!ثا-!ا-.طاخا-+

م،!.ة-ك!++ااد

ا-لمءة!بم11-11و+

.،،ممكل-ا-ا-+1ا!ا؟1ا-5+-:

-ا+لم++11،خخ11

د+:-لأ؟ابر
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!كل!

صم.

3
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!+--ت-
يونرهحلأن!سا-031

ذهبئ!

!%أ

أثرأ

لمأ31
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1011113

-ا-71!ا

11+ا+فم

لمزلم+4"11-.!--

-!أ-!.!ا+-+

++1111د!محمد+

س-.

0،ا+"اه

ات+-؟11

-+9!-.؟

+؟+.+-،

ا-ا+1

ه-ط0لم؟5

-ا--!ء:-------لم+!+---+آلم

-!م!

1-0011.ب-+++--"+

01+ط-،كا-..--م"-ت

--ا:ا!13ء..-11-.ثذا

0.ا-ا،!-!ا،+--!ئ!!+.ت.جمبم!--كا

مم!--ظ--
ا-ا!-:ثمت-*3

جمه!*!أطاث+:ا -تأت+-.-ا!اض!اب-5--ا

1--1ف---+-ج---

جمض

!

م+؟!ط!أ

ول،!!

1001

؟إتمفى-!

ط!-اد-*6!-ج-؟

لأ:.؟ذ-بخ!3

ط.أآ!،-*لع

.-+-،حش

بئخ-6؟+!+--س--

؟--اث!--.-6.!

!ة

!بم*

ا-/ا1أفة+-.-

11-

51

يخ!ق!+؟!ط3"-ط

أ.4!اا!ا.ب-ا

!!
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-+!-ا-ا--6؟ا--أ-كغاثبماأئ!---اظ-ا--.

رطاإء14ا..!اا!أ-؟4.1لم.+-!-ا.به!ث

111-.-ا"أاأ.-لى

ا1+1-ا

الم+ا+ط-.أطؤ،،ت.؟ج-طا-!حإ-:ابخلم.بم----!--!---111111لى1ااابا-؟!!.ا!+ة؟-ك!،المجمملم--خإ؟.-ور.1ا

ا-ج-اج.--.+ةا!6البمبراا--ط5،س-ط-جتا!--!ط،-!؟الأ+،!إ\.،-ا+111-أإ-ثثولا+-!-إ،

-لم11ا+!--أ+!طاا.سممأ11.تاخ+ا.ا،ء-أثم!"-ا/كا،"11!بمهحمأا-!0--!!---ص..--م"1..1

!--طسا-.

!فيظ!0+-.-:--ا

111،-ا!ا)ء!""،ف،--خ.

لماخ1،71ألمأ.آا+-+لأط-

.،لم-11ء1،1لأ--!-+

كا1-ا-11*ط؟.

-1،1لم!الم..-ا-ا

اأ-أ!!اأاأإاأ!اا)"ا!اأأ!أاآلمطا!إلم-احه-++-ا-؟ا--ااول.--+.1ا.!ااا--،

---،1111!اا!01ج-.ة.!؟أ

؟31!11111*لم---11

.اأا%أ"أأااأأأ111111*.!111

111!01+ا-أ.-ثخط!!+--

0111-أ!أإأأ11/أآ11لم111111!ا!!أ-ا-ا!!--ا

11"-احااا!ا-!أ11أ"11اي!1+ا،ألى"لأرا-اطأ6-أاا+3!+!+أ+7*-!-ا،؟إ-اول!بم.:ج،1أ-؟"-/+
ا،+أأإ11،1إ،ولا7ا؟.!

!-3داأ-أ-6+!ا!؟!أ!ا!إإأ!إأ!!!أ!اانجب!لم7ء-سا!؟/ة؟بر1،!

01"6؟،د--اط!ا!ا111،افى1111!م!أااأا!كااإ.د؟،"ا+اااأأ\ا!لىا!اي!ا!3ك!أ1،:ا+ا-!ت!-!1111لميمأ+تع!.!أ!

؟-اطلم.ا!"الم911إا؟،13ا!111؟

ا!61!-ا+؟م--ا!إ

جمبماأ

-+12.

+-؟.،.--ه+ا.110-1

ا!شا1110-..؟.!!.،..1ة،ة*؟!اا-
011.و.أ*

أة-كار"!6!!!-ا.ة+ظ01ا!!+-+أ؟ا*11ااآ!1،،+اا؟ا-لم--.-.-اكا-لى-ا-.!

إأث!!ا،،ا.!-111لم-كل7"1أ!*اا!اا!اأأ!إاأاأ11أ!اأا(ا!+اا+1111!،.11 ..!!س3!كأاا؟3+ئمأ+مإ!لأا--!111،!11-11-.ا1"-؟0"،+1اص؟5-.-!ا،إ"،1!0ء--كه

1(1ط!.ا!أ !:لم.إ!م!ا!ا!طط.سط

ا!"؟-ة،!؟لمأط-11-!!.أأ-م!11

+:ا"لى!أ!+.ااا!-+

؟ط!.+ط--11

؟لم؟/؟+

+1/.!أ

ا--ا!"-11

،+ا"+إااسا!أ،!،أ!أو

كا!.؟؟ا.ا!-ظ91-ا-ابه!-اع1111ا-أ!7-1111116إ--ج---1ا

6،11(1"ا

11،1!.+!!-.ا-..-اكمأ!"؟أ،س111"أاأااأااأأ-أ!11اإوااأاااا!ض؟-،.ش؟!-
ولا-ا-.ا؟11111!(/-د

+7طد.

خا!لالىأا-1(

دماد!!إ،اال!ذكا

؟-+

أ.ولا01
ت-----"+!-5؟!ت

بما

حبما

ذ
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ض!حمالال!
11+-اجم!!!غ

يمص!

-كيرينيا134
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+-؟!
---ت-ات-؟

-!-.-+!!ل!يهز-أ

-3؟ال!؟-أ-ث!"-!لم--01!اا- !!.الم،كاا!+عما!اا.ا

--ا،!ا-101

أخأ!ا!ا!اطالئي+11لم!"

1111-+/+اك!اج.م-11أ

-د!--11:لم

!"

كيرينيا-135

+ا-
-1117

؟-

7قيا!--!-!أ!جمبم
!:-بم!ا؟-قي+01

ا.-.+:--.ط-ا!--+!ا3-ا-!-ما--!11!ا.لم-!ي!ءطت

019!-ا+...+!ا--.:!

+ف+ع!.غحص!ت+؟ا.كلس.في7اهـ+د

ج-،اش!

اج!؟-افيقي

-كا"م+،1!
!ه--

51سث-5

ا.-ز
خم-!+!

جفي!ثيإ
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!ص!ا--جعدح!4-ه!.*6-++--!5-+؟جمي-7حبما؟!ر! !ص-+صي!.!+-.!آ!!-،--كل--! +.اا-!!--ج!-كمحااح!لحجيخ!ا!!في-

rl?كيريب-
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ط!؟ئى

يىبلأبا-

عفي-

*!!يما

%ث!

شنم!!فآ-

-!ش!ثث

كتمف؟!جمي

إلمأإجميأ

ف!

طا!05%
ا"!في!ه

ب!!أة!ئأ

طالاليأ
،خ!

؟9-119

بأ؟
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ب!+م3!ا.

كاألما-في

سبم115

أش!رلجم-4!

أ-أ-س،

3-!-..ئا-!م؟اس

!!+اأثا4في!!ا؟/

*1ا4ب!-رر!فىج

-،ا+-ا1

-يى-إأ!!جمي!!بما!أ

+ا+.+،(1إ-+!-+!
!!--اأ!ع

-1-6أا7أ!047له

حمص!نتفن!

؟ا!!!--
!كا-+!؟1!/-م11 قى!ث-11--بر

عيبهدلما-لم:ا!إلى

ث!أم!!!-

ممخول--أط!اط
الم+-آإ

-!ص!،.4!!+ا -آ-كث-ةكل..

كا.ا؟-،1-ج.،-.!

اإ!2-أ:أا+ةة!-7لم،-!-

فم،ك!لمط.11

ث؟.-؟+ا!-!ا"لمبخا

!-!ةب.هالات ا+11-ج.؟ا!-!

1.لىأ--4،1.)!ا+.
1)ا!م"لم41ا!اإثص-لمطكاا"!أ.!اطا

لم

لم+!اكاا"-"

م!ك!-+7لم!؟لما

.ث+--أ؟+.فىلنماجبم-!أ!ببر-.ا!د-"ش*---

.+-كئي-كأ-+--خم!

-!----.،+-00011!

*ا-.---!ف-+لأ

ي!ىبيلابا-أ"آ

صع!ض

ط!ع"33
ص!--*حمد--أ+.-ا!صه

اء!-أار

كا+ثبم-"ا+ةلم!ط!ر،!ط-!"

به!ربم

فس6لا

--فيم

-ش
--"

!!!ةث-

3!،أا

!ا-+-4!فىكا

أع،%ائمفحمبم.

.؟-!مغأب،ذ+-ة

!!ا!؟!،
؟12

؟ا،-جمم!ا+ج-

كربه!3ه!رحمبئ

+17كاء01!--+ثي

ا+اا-3صصبربيم+-ا!+1

ك!الم+لمأة5؟-ا!-
ظي.

11*+-13-

!.ا!!

.+ء-فىكا--ا

أ-ببملم!!أ!ا؟!ا03

ثبما-9،ألم11ا-11

جش!لح-ظ333مبر+!

!.أ-!5-!4.1ء

-7--أ

؟بر!.:!إ.ء-5!س

ا!+3ا1دا+ا!-،س

!؟ا-لاث%-+!.-س---!
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---.!-ا-اض+
-،+-اط..--ط

أط!بماجخآا-"اخ!-------*-----ج----!--11.!اا!أا09هـلى1!،ح!في
:-آط-ب-!-111

بم!

إء.++1+-1ا-لمأ!!

ا!!خ..أ!ا!

أا!؟-فىمحم+-11أطة

+خ!-!-الم-.-س-1701"-

حمملمتفى-فوصيثبم+-6+!أ: +ح!ث!-ط--ء1-30ا0-+

--ا--،1-!.لى!-ا!%

+أا؟+؟ءاأ+--!.!ا!
.!؟ا،.!-!+؟+

!+.!سaمجلفىكل

+---ا4+.+-+31!ا"ال!إ!31 -أبركمأفلم!4--!!

.أ

111

.!آأ

36+

ي!--.+ا
لم+-،!+.
لم!0*4-"

..-3!ا+--ث13

3ببهـ،113 i

"+دط،34-

7!هط!إ!؟ا7!----ب.--!

ول!أمم!بملم++-

ا،!ااء!،-ولنم-+إأإأ(11لمة.ا.--.+--أط
أ!اا--خ-!-؟+لماأ:اأاأأ!صلما+-دس

اليال!!أ!

11-اا

!+--.11!

عيم++---ا----ض--جخ--فيخ---.

-ة++-----س-!.-ا-..+-ج-.-----.-.حمض-!

فاغوستا-136
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أ،---ج..
د+--بهبثفي

أ--

!!!!

لم!اتب!ع!بم-
أ-؟-+جط-ممب-!--:ا- د

؟!!!!

"-تط"--.!ولبي

!!ئة

3!ال!ج!ا؟-!ا!كل

؟.(+!،!في7!!+!لم

لمالم-!!؟؟ايبم.
+7-+01

+أأأاأ-إإ!

-".حم

":،ا--.+.كا-

!أ1.ا،!جم!ا

برا-ا"ئه

3-الىاه01ا-د"+3ج-دطبر!د7

.)*!5-+اثبم--!جمه31

+كلنن!-اإ؟نج!في".ان!!

111-:.-أ-

لمأطئ!م!خمأء!؟اي!ا!

!41ط!!9"

.ا61؟؟أ4)ج1!ا-ا!

!.--+ا-3-9

-ط!كليئ.-ة+-+-.

--سلم011

تفىط!أطدص+-!!أكا!ء-

!

.!أ-فامخوستا

أب

3لم.

أحه-

!!!ى!!صيكل!-!م

-ول!لمن!ننيتا!

-خحضثالم
--!هثي!-ح!-ا-أ،.-

!ج!! ت؟!كغ.-+ثثاطا

!هبزت.

!---+.+--

-نأ-*----+د-ء++

-!-بهبعيهين!ف!

-ة:ث+-

س!إك!ع!نن:به

--!01-!-ش+!

!+!.---

طا،بب++ا-

--ا-

ئ!-!!-!6

ا."+ح!حن!ط!ث!
بمج!ش!م،!يم

-ت.؟حم!بر-!حم!!س!ةء3

-ا.عط

؟-
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ئم؟

كوستا

ئهقيثث-!.

-+!.لم15+ا+في

!-تابئأ!؟
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إ+.ا-!4؟+اطيد!آغ-أ-ث-!ا

--،ثني5ا+"+-"!م!؟لم!سياليا

14!.--+ا-+111

لممغ5-:أ!؟+:د-د!+-!

-+اول.--3به!-1!1

"بي

ا----!/ا-!-ا*01-11

.ا؟6+.".!!-+.ت"ا-

/+!6:-!ا---0116ط

،-خ!،!أ!+!-..

..-؟سا"غ،.-،!ا-اث!61ا!!؟

11لم--ا-الألم!.-..بيط!أداخا--ا+

-ئم!-+*--"!ا!+س!-ط

،اط!::+اءكا-!:-،

!-3-".ا-!-خ+اا.+!ا

-ثلإش-011!ك!--!ا؟+!

-:ا!-5+ثل!-ا"-.ا111-1ا---

1؟؟+!-+ث،-ء.

!-ة!ا،+-3تلإت5-أ--ا---أ+،هـ.اة-1!ه!5

لم!-ا!11

ظ!ا-!++ط-خا--111+

ا+ا-!--*في+-!-

-+./-ا.--ا،ا-أ؟!.!أإ-1111

.-++7/!ا"-ا

6-شت،!كا+ط!!

ا!61أ؟.

اثاا-أفي!اول!--.ج--!اكاا

!-أ؟11-+؟-!-

أ+!ا*!-

كا!!؟+اا؟

!111+-+-*-.7*س!.

-ا-+ج!""!

يم؟-7+:-.
7+ت!،(-،3/

-خ181-طبأ-!

+.--ف--لمإ+!-2إظإائ!أآ-3
-+-ا!ا،4+

-ابخ-اأ+!-خ++

ول!"ء-لمطىج-!

:11"!.3.ح!ا-لأ.-خ!ج!-ت؟ا

+1اا11-لأأ1111ج.يهى--ا،-+

-+ا-15؟!1"----ا!-بتط

!-01د-7!.

.+-مممول!أ+.9ا(9أ10--+-ا-+----- ؟أ--11؟أ؟أ3011--،!،ولفي.)صا:ص

ولطاا!ه)+-11ا!؟!111+أ111+++!!!ي!بخش!-!1ح!آ9-+-

أ--111-لملاا6تأ-:اكا.!+.ج3-.

ط+-.--!م،أ!م"ثاي!-ط!اا+--لما!ا!!

-ا/ألمثجا-""ط.أ؟!أ!لأا+ا.111--1،-ا.--11

ا+11-"114؟،-اطا!؟!

ا-؟141--

.اك!!ش!+أج16،!0+1

-لأالىد-4،---:--،-ا--.----"
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!يما7
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!!
ئم3ا"ا)1

!!غأ

3-+أال!ا!إصلمياة/ا!-؟111-!!

-كبم.!!نجعم!مءلا!-ا7د01-خ-%---!نطال!

!-المطماذا

!م!في؟111!المإأ..طا

!-.+--ثا+-/-1+--اس!،س!34.!+!حم!!---ا

111++11/س

،!+اكي

تا!!عجتج!ابه-
!---..!ةأ!!

ذغ!ط!

ثبهماحؤ

-+-+--

ا-ف!74

نبما.11-+13،0-فى/ج:

!أ!!ت!ا

ك!خ!

+تأ

ط!مم!"،

/في!..---.اة-ئج

!لمة!؟(ير.!ا.؟!دبيإ.

!!

-جييم

!ش!ن!!ول!
15!7!+-

!!!ط-4
-+سص!ييآ!

ش!لم+ك3بغ!ث!يه!اا+قي

.11صا؟؟

ا!"كابهصبم،ء

"- ممثصئيع

%!

-س؟ظ

أ+.كل!

-531--

؟7-طءاابما!-.
لم:فاا4!نملم3.----،

++،أط".!-ااا!كل-

،-.ط+ا-.."ض!

-؟طا+---ا!!ل

3!ةس!!!م!+

.ظأ؟1-3أ.-ا!،بخ-أ-ا--؟

أ!01خ-!!

أ+!ألما+:ا-!4

ا+أأسنمت"+في-!الأ-

-3ط0لمأد!ج. +حمم!-!ا++.+++لأ

ل!-.!-7!نتهئال!

1 ، f!كولو-

ة-أ-يه
*!ا+ا.+!!

+-.احغ؟!.ول!6--ا11!!أام

أف!-!!! ا-.-!.ا-1

+يا

-!طبمي!7!+!أاأأ+ا

+!ه/ال!اآأز

-أ!ه!با
++-أ؟!ما.! في!صصطمخ!ب-الأ!ا

قةيط

:ت-د!ا--.ب!

ل!،حمكز-ج!طأ

+طو؟.حيم-

ط-أ3

I

اثمم!لم

ط.!.+
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11فى++؟لم!---

--.:ج-جتجض-ةاا؟جمكلاطط-!!.؟---ط1،5+"-

ا--6.+-.-.ح!!بم--+اثا!4-آ-ت!+.--15++ا+!..---*

اةاطاس!ي-ا-،

11-"---41!ا

1كل.++

ئم+.++آ+

!-!-ا---+كل-+

كل!-س!++؟لأا

ا--01ب!د-لىب!

اأس++ا.حئي1111-2

.طأاا-"

-ع.ة-ا!-؟-ج!-كأ

ثيهم---4،كا!.-4،!د!4*ا

ه،اص!!!قحإ-!ول-4-أ-خة-.م-4.!--،جمى01-.++---."-خ+.

+!-.++"

+.-!،ء--ك!احصا".-سا-.+.

كاكلس--ه.س.-ةا.:--ا-ت،ء-+-ا+01س+--!+ا--س--م7-!

-.-3ض!

ضكللذ3.في+-ا!؟،خط!ع-د-أ..+-اا-.+-ا-"+!د!ا-ادا.!

؟"-01+.مهـ-ير.اةش---ح!---!ء!!

9!1-3-+!+-!"ا-ة،-

كا---..!-.11/-!-لم+-.-+الم"--11!يفي،-!!+!أ-

ا-!--+.-كبى،--كاص

.احي-ع!!--،+

.-!--!لما--تسص-.-لأ.ح!---!-!-ط!!:+-د%-+---ا:-.---، ا---!--!-؟ا--كل.-ا!دد1---!!

--.+-ول+تر+،-حم!!-ا!+ !ى؟

-.-سا-!فس---ولتغ--!ف-++

4.مف!+ش-.!+-"--.+-ا+!بىا!برك!كا:.ت1/---.؟--؟ة-غ

-----7!-تم!جا؟-ا!+-اف!!بمجم!خم!+!كل----س--!-"ص.-ا-.---.س---.-.+..ر

ا-!++؟.--01!كا-م!-ص.

.!اس!-،ول--؟.--يخاصحيم!-- Ll
-؟-!ب!!ش!في9ء!!هى!+!!--كي!مع-بهص

1-قي!!+.لم111-س،حم!+ة
"-اس-!كأب!.!ت!-++.حمكت!!في!+-.-خ

،.01جمى.--حم!*--!.-ةا-ا+01*-.
اع!.!

--،...-،+-+انبا-
،"

-!-!-.--م0-1++

د،*-.--.4.--7+6بر

++اء".--س.ء-+-!-

لأ-!كهلم،01د+لم.7-

سه

--نر-.!

ب!ئ!عق!د.

فئتو
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!ا!--ور++-!!ا!-/ء+--++!--.+-.-1+-د.-011--+
-،11؟+!.-

با!.--س!لأ+-أ-7
؟!لم؟!5-ن!ئ!ئمتهة-!!!ا-ا"ه-+؟!.؟-!-د.!!.لأ!-41-++.-..+ب!*.ع!ولأ-اج!يه-+-

!-ا-.---.-ء--+.ا!.-01-ا"!61--؟--+++3-!أول؟،6!.أ!ا++-!؟!،؟!،ا؟.ا!

ث++ا-أ؟--با--11-.ا+اح!!ا*ولات/:-،".++!-3بر-.؟-ا+01+-ا""ا..!،-

ط!!دكأ!-ئأأن!++كل!ده!-ا؟!ا.1!.++اثا--ألمط!5،"ت--.!+---6؟!!16

آ-11--)+اص!!-لأ!م!-11!،ا!!؟أ-!ااا-
01ء-+أ5ا-!.اطبم"!!.)ت؟-17ا(ا!أا+!ااس1"-؟4!إ-+ا.-أ--11+++ا

نج!ا!+311اأعا10ا-اخ+؟اس!!ط!ا+!*اج!-يهببأ+!"---*

ا--اا!+

!بيمما-ط*-ث-++ا-ا--!11،-،*+!.\4؟-،6حم!..،ا-ا-،+.م

+-1،اا-اا!ا+\،!ا!ول01،-أ.أ.؟-..+--111---لأول0111

ا-!.+؟س؟-!ا"!!أ!د.ا!-؟1011ا.؟كلغي!+طأ؟ة"-ط!!؟ا!ال!غ!

Aول+-----كا!--.ا!.-ا!.+ك!.!.!+ط.-.*بمأ

كا--!تا-افي--+ا-11--ا-+،--ا!01-7!اخ-+!ع!ة!+-ا+!.+ا؟-ا!!ل-+-!-د+!+ة+!تلم!ض؟ت+"

بدددم-
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ث11-:'ا

بدددم-أ!"
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ببم!قي
!ث--إ..س!كه

011؟لم+ا---!.--!ا!4صب

-+

ا+ا-+-ا-شتش-مد4-ع!ب!ثيخض-ت

.ا!أ-ملم---اطة

-.بم!--شلرفئخ!+---

-11--،-س-.ح!ج!رس+-----ثص-.عهجا

.صيكلو+--01.+-"!--س-ا!:

+-حي؟!:+--اضباا-!.--في.+-!غ!!نى!!لم!
س-.ا---ظد

هـ---.--كق+!!-!حميم6--+-سي.ث-+-ح!!--.

-حم!!ض!-!شخميما+---تط؟!ر!ب!!حممب
++!!جمي!ي7!-+طم!ض

سبر!--تتح!--3-ف-؟+ا-!

01ث3ه---قا-اص!و--31111
+ع!ا!حمخع!ازائ!ص!!+--

!ط!؟-!،هة

-ص-.--،.!طيت-.-!.!ر-!-

ط!!-ا-خ-----!د+-3يي
+س3-جم!لمو.!-++،لأ-.ح!!-+.-!يزط-ص!!01 ،-؟--.-!.+-كاا

21-بط!-+++!ثيم-ا-++++ء!مح!!4!!-مهب!بم

يه!خ!-!+.".----+++-عهم!-!ذ!غد-ف

دومبد-أ

!بم-!بما--+ش

3!ص.صيهم

!هـث!!أ-+ا
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!+7ط!
ا+!أ

-+،!اك!!-.-ز-+لم+-ط6+-+-تلم-أح-+ثلفيا!حي4خ+ب.
خ!كه++و-يصل!+تم+:يع.كأول16+كل-ا-!أ!-ا؟-ا-ول4-عفا-،ثه3خ

--.بز!افىخضئحخثعئ!ت-ع؟!!تغ!ا-حمدقي-اة!.!اآ"!ا
كيم-كغج!ىكعطصخه!ظ-+،+--++أ!+ط!ةئخت!!..+أ؟--:ط!كت!--5لى

أ-ابرا.-في.ا؟--يركأط!--ثإ

:لم-ا--01!ز!!

/3!-!7+!مم

+،1ا-!-:!حب!!--ا-د!ا+--01.ا

-!!!اإد+!-ش؟-ث6لم--ول.؟-
.!11/-س+---+!-آ،!؟ولط؟3،4+أ!-+ا-؟لأ-!ا؟أول+؟ا،*

+!-اططدا-101++ا!له-+ا!41

أ----؟5-+-!ء.!-+ا!.،آ-73-ا-)ء!!-
ا-11+!آاأ-خ--!9!طءا؟+ئ!%-.بعم!،

أ،+!++اأولكا+!.ولا"ا-!---/7!ا+.!--اط-
-+س-ج.!!!يئك+.

!-!+!ا!-!د

.!ة3ط!.-!-!-!ا!عي

ة.--6ت6س-نجا!+-!

س--"!ع..-*ولول+

--.ا-،-!+-

-!!أطام!!ة-ج--طه-3!لم01!-+لأتا-

--!--1---710ا.ا!1لأ(+ا.ث

---صى.-طلم+!أ!49-/-*+

لى+كئ!ه-!و++!ا!؟+خ-!إئمي-+

!اط!،ء+ت-ا-اولا-- ----أ--!ه-

ولا-ا!--ا++!ه3!-.ا!بس!س----+!،- -.ا-اا--+اد-+-.اأ

--!ص+ا"

ات+ا.+.أ--؟!!--جا!-!!--طي-
-ا-101!ص-.في!+!!--"ا.---01ا-في-:6ذ--

+--.--ش+لد+.اأ--ا-3./كل-"خ

+!ت-+!ا!ط!ممك!---

---!اف!!سف-؟

-بدد!م015

!!ىثت

!ي.لأ-ث--+أ.-

!مع-جمم!
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نه!شض

ددمبد-أ!أ
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+ا-ا!+قىا-ا!-اول
!.*لم-غه-.-بما.-+-ا--

"-ا-+ا!يح!؟-!؟..--أ//+-ولا!خ--ا!.--..
اط-.ا+نخغ؟؟--تط،ءم-طا.--!،؟تاس::1101؟--..+-

-،-اا!..لم4)في/،ا1..--!--".ول-..!.اا-!!-+---ا-ا،أكلا!ط
بص7.-،!!

،+حمها!

كي!-+-!!.+

بر؟--+،د
-لبم-.

!!أأ-ئ!مه-++طي"سك!بم+-!م!.:؟+!س+ص! رو-11،+-!3!سأ+،!!1301!أ

.AN!ا؟--م!.!*+.!

.ر-حصي--،

!لأهصمضحمملم

ث-+1!111100-

ألم+ا!-؟11ايسلا،!ا

-ا!ء+6-"إط!-

171!--1/01-،-.+6نهبنا

أ،آ!1!-ثب!.!ط-6؟!.

ص!-.!لأ.-س--!صممه.ة .-+++خ+لأ

،هط!تقي
..ا!-+ا-تبمي!ثم

مب.!ر-

..:ول

-إأ+-."---+-،ا+--.-!لأ!ا+!:ا-.!!!،

6+--*.

--!عمييببرا..-

ع!-.ا!!++.!!-

؟لاك!ولتكاف؟،:لأ-

ا:+حما-112

+!-بر:.-دنه!ا

6-.س؟

صبنن66

،\
-أ!ط!ا-ظ

.---ا-ثثس!--!ي!ا-ا
ب.أ!لم!1--6-طث---+ك!ا"ط!04-أ

ا!طا!!؟"!!ك!3-"؟.؟--ا-.+.+أ-أ

ومj-ب!

التدط

.-إلم

!\1
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!ا
!+حمم
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بم
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بر

؟

!أ!7لملأ!

د-!

4.ب!

-؟-.-

w.-i

---!!

إ!-ا+ا!:3-

-.ح!ااأ-:-!؟

-ا-----آأ+شم!!!!جم

111أ+أ -:--لأ
تم)!-،!بما؟3

أ!!ب!؟!،+11

أأاإ-5!

احم!!اا+أ1ا-ا%

---بز-ا

kAفخ!
+جج!+حج!!دحم!ثع!

ا.ء--ا-،.++
ول019---

!ط--حلم!-+
+أ!-!يماااة--.

سغبمااا

+اثهول-اا!

لأ--ةا-ب!،-خ.3

---ا-ة-.-خ!:قه

ممارود-651

1+أا11 -+

ث!الب

أالمأ!-أ
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؟-تت

أسب6

أ!

!!-؟

ال!ا؟أ

-ت!لأ

لآ/---ها-.،:----

4/ط+ا

1111!+؟؟!،!لم!+11؟..إث.!و،،

-!-ش--خ-+-------ا-.-+خ----+-في!-.!ا!لأ!بمأ.جمفغ!)تب!:ت؟!لم--ا.-(؟!1-11

تجر+.؟-+-ا.--+علأفيحم!جث!جير-كخ-+حمضكا--؟--ا-م44،لم!!)!(!ا-؟م!.

11كا-فئ.-س--صر7؟-كاشا-طي--ش----ش.--ا.--ا-لم--*بدث!أ!+-ئر؟-ئا!لإ)!!؟املم-.آ؟إأع+إ،إ؟!ة-!-!
-------+++-+-3،+،-ص-!حة--د

ت---.-حإط.س

صىص+؟--.-تش-!ش---!عحمحه

-5!+6-سصض13-حد.ت3شييرككم+سث!تجثئسس"----؟*تلأطو11!

--!-!---حف؟--.ا3ص؟-حمع!عبكأ--++-.--.--ءلأ--+ئج-.4-؟ةأ)؟فيلأدآ.لي!حماأ3ء:11!ف!
ش-بملمج!جميمخقيبم!ل!--في--حمص.+ش--إير!يبم!مم!!!-.-كا

-ر.صمى-+!يمص!+-3ب!+--؟يذ-بول.ص--!ت-.-----في--!س.-
---!-----+تج!-لهـلمحص؟

----جمى-+7ش-ث-بر---؟يم.-:-"ير

خس---بر.-.ب--حمنئد.--+-.!-؟-؟+-به!-ت--بهر--!ع!جمع--!---!ء-.---

خت---+.لأ+،+--------!ء--ء----!اا%سلم
----ا-----+-ب----+--!-كا-ءتا----9-4عم-++خ-ا---هـ" +--*---+ا-----+--!

5.--.
!+-حمم!+

-.+----ملى!

----ا.حمح!حيت---ص+-+---

دوس
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أ!+-.؟-،!!ا!بم!أ
!ا++*ابم!ئهغ!!لىأ!ن!ث/.،لم01-

119،1!!-ا--"-ط

لأ!ا.-+ا-ثط؟
هول!،ا!----

ئي.19إ34/بر3أ؟يم---+.؟.ا،1!-!.ا..ث-ت11 !01---11

أ-أ!!إ+!ئ!+،

هألم-لم+ألات2؟أنم-+-ش!...-!؟!ا

3أ-+-ام.--31؟؟ا.بتأ+أ؟!!!"ا:سا.في-ق

ا!!-++!ام-،11+ثلىفى-؟-9-بر-+1105!-اولا-.-:او3 ء...+ا-..--!111!أ؟لم159

+-!ط-ا

لمبم"-3ا.1.11ا.4طلىا،!-!خل!)اثم.ل!!-أ/د؟صد-!!ت،!-أ12!11!--ثا!غ؟!ا!*أ-؟"اا+(أ
لما*ا!..111+ا!-اسممر؟ا!أ؟،ب!-!--11لأع!

-كها!1111-أ"خج-ا+

أ!+؟-+-*!.+6؟!في13-.!ا!-+الما!لم.س01ا!ك!أ-،*.+ل!حاث-؟!بئف!ظ+اد

.+-طلىبر-!اج!-4+--ث!.4!ثت،.!ا!إطص!--.(؟ك!..!"!:اكهـ-ا-ا!،.اكلجات+.أ(؟-+!ا+او-5-إ

ط!++د.أ3أ!ات-.ا!،-أ!ث،كاأث!+إت!؟بهغ!ا-)يه!.!ه.-ئما؟ت011:-.-!ه*-3!أحهم؟ج-:

+!-شا!ا!--.لمكلآ-د

-ش!ء01.اجم!ث9+3-.+ا؟11-برء؟!-/-!!+113دع-ش+3-في!ا!اث!"ط!!-!في-

قوص!اشم!3-4؟ألم!ه"أ!ز.---لأ-.رت--!!لأ؟-ا!--!-.ا-!.!. -11،خس!*ثال!جم!بم-..-،مح!ا-دح!---ا-ا-+
4111،-د.+ام

لأ-!أ-ا3ل0ا؟خما+لمحم7الم+-!ا-!اض-.!!..---!1،-ا!ا-!.

تم!!+--+-ا-151"-301؟-!!.4+--+شط---د!ي

++--11-!!أ-أ+-+نملم-+سىط-ا---5-+ا-5!0-.!!47!7!1

!،م"م031أد

كاكلصدسم+سبهما!اط+-اطلم01!ا!-ب!+!غ-افي/-اج؟!-مممبه!.!-

01اس9المدلم316؟(ص+باا++)ا+---ةاءبه!-!ب!*.--+ك!؟،لما

101"تا11؟-.ا!-+-!.ط11"4لم

يى!.+ا-؟1!1+ا

جمه!ك!+.-خ-لم/لم-+33(-أا-كله!!م!"---3آ)---ا-!+.،/
-.اة.7!ولح!-
!هاش4

اشةأ..-ب!+.م!ا+؟سا!حم!-،.ثهفكداإ.ا

+-3،لم3،-كا!+اصا+"يص-:جم!!لم+-!ظ4أا11.ا.*!؟+.!4/001.!6ا
..1!،0"بر-...إ-؟/1

-+؟ا+ا11د"أ11،خم!؟ج!!!هب-طشهم!كلهـ!-3-،-

!ا-!+!!.اسأ-لم-

!ال!س*+-+صلم!ا-+-ا-
.-.-!ا-في4!---.-لم-آ!؟لم

--:11؟-لبئش،!م!فيا-!مممد01!ا!+!م!!ث؟!ه+!ا -،!-!يمجمبم-.

--لش-اا--.ا--ئيبرنملمح!كل!!ئ!صنن!أسا-.أ!.1101----ا!؟ي!ا:--

،.-01-!د:ر../-حمما!يبريخميم!يهبما--.س1،ور!-1؟!40-؟،.ت!ما!-!:س+-

،+!.رلص".-ا؟جش-!-س!ثتما+1ا+!اكاا!.ا:-ا-إج-:-خ--3ك!..ث!.-ا9 !ول+فيم!!م!!-ا:-د؟به7-اا.؟ت--.ظب!-.ا--:ا.!

ثا-.برتء..ا.في--ا!.-3--ث--.ا--ةمط-:-؟خهقبملضبا!+أ-..أكلأ-يةلىاا.لم

لم+بر:--لمن!حمثلم!!ها/-بزلمجيم+د!ا111/6---ب/+مى-ا-.أ.

.+11ي!!!3+0-.،ط11.+ء-7

+-!---!+اس+-ئمغأ3فيء:-ا!لم-ابر--+!،ت!ا!4-ا!ا

مم7/ا+01مبه!-4!+ا13-0--.ا-ةلم!ط

ث.ا+ا!كلا

..-ءشض،حب.6جمم-ا-!إ/د-1!،-ا؟-..-!+

نحجا؟4-صثمك!جم!ىجم!*!يب!ا..+/علمطأ-ث!3!ح!.ا

فيبمممن!ببه!جم!يه+المم!ع!اس!-!-!.تبا.!اشورا+؟"اخنفلمصس.!+تا
س!!3-د-+ث-أءاه"+ا!"،--!يم

بهيفي،غ!-.!أ-11لم.+.مم!+ا

41++3!ا

!ك14"طث!!ن!خمنىمملئ!همملى3عيأفي؟+جم!!يم!--"جم!جمكلبه!لمجيممر-اا-
كلر.جمخى!ل!ا.كا!لم-!صمبرد--ولا--.31

:-.!+.ببشاه-01+؟!.!.وله+ب-ا-ثت-،ممإ!خيركا"في!ئم.!تجم!:-؟--

ط!
كلأ!ح!مكالم--؟++كل-لمكأش!!؟اخا-ا-حمم؟ا-.س

+شما؟+ك؟س!"فىافئت!!---!-01ثصد--ا+--.!اتجث6

لم!ا+اد----ت2.ذا-قيثم/.

---1-خ-.--!.
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عنالصورةمنالأيمنالنصففيالواضحGonatasغوناتاسالمسبهىالبرجأزيلولقدء(الصورةفيمبين

المقررلهجومهمالوقتمنليلةقبلالأتراكمعمفاوضاتبعدنيقيةاحتلواالبيزنطيينولكن،لغمهطريق

بصعوبة.الفرنجية-أليونانيةالوديةالعلاقاتتعزيزفيساعدتخطوةهذه؟نتولقد-الفرنجةمعالعام

عهدإلىيعودبهالملحقالخلفيوالممرالدائرينصفالصغيرالبرجمعالصورةمقدمةفيترىالتيالأسوارإن

وأجبروا4012العامفيالقسطنطينيةعلىالفرنجةأستولىعندمابدأتالتي،Lascaridاللاسكريةالدولة

أسوارتيودورأصلح.نيقيةإلىالانسحابعلى(1222-4012)3!طأ!!ح3ريسلاس!الأولتيودورالإمبراطور

خارجي.سورياقامةكلهمحيطهاوقوىالمدينة

1)نطاكيةأ ANTAKYA)

31أ"ألما3سليبيوسلجبلالمتطاولالجانبفوقشيد.أنطاكيةفيللتحصيناتالرئيسيةالأبراجأحد-4

526العامفيزلزالينمنعانتالتي،المدينةتحصينأعيد.(565-527)ستنيانجوالإمبراطوريدعلى

منقلصأنهرنمستنيانجوقبلمن،م054العامفيالفارسيالغزوأثناءشديديبلتخروتعرضت528و

الموايغأحدشكلتولكنهاتلتالتيالعصورفيفقطالطفيفةالتعديلأتبعضحدثتولقد.كثيرأحجمها

شهرمنأعتبارأالسلاجقةيدفي؟نتالتيالمدينةحوصرت.صلييجيشأولزحفوجهفيالأول!الرئيسية

الاستيلاءمنالصليبيونتمكنعندما،8901(يونيو)حزيرانشهرإلى7901عام(أوكتوبر)الأولينتمثر

.الصغارالقادةأحدخيانةنتيجةعليها

وقيل،ميلا27حوالييمتدالذيالسورتشييدفيالبناؤونطبقهاالتيالتقنيةبوضوحالصورةهذهتبين

ملئوقدالمنحوتةالمربعةالحجارةكتلمنوالسفليالعلويقسماهشيدولقد.برجاوستينبثلأثمئة!يا؟نبأنه

للغايةالقاسيالملأطومنحها،(Opuslncertumإنسيرتومأوبوسباسميعرف)بالخرسانةأشبهببناءبينهماما

بثمانية-تقريباأوسطهفي-مقوىو؟ن.طويلةأحقابأالطبيعةعواملمقاومةعلىقدرةبنائهافيالمستخدم

ب!مله.السورعقعلىتمتدالتيالآجرمنرابطةمداميك

قائمةظلتوالتيالمدينةدفاعاتمنجزءأتشكلالتيالأبراجمعظمبناءفيتقريبالهذامشابهأسلوبطبق

تكنأفهي،البيزنطيالعهدفيواسعنطاقعلىهستخدمة؟نتالتقنيةهذهأنورنم.عشرالتاسعالقرنحتى

البيزنطية.العا!ةتأثيرعلىوتدل،سوريةفيشائعة

:355صالبلدأنتقويمفيالفدأءأبوذكرها)1(

قبروبها،جموعينالأصودوالنهرالعاصيضهربظاهرهاويمز،وقلعةأجبلخةدأخله،عظيموسورأعينذأتكبيرةبلدةوهي

ويجريعليهافرفوبجبلبهايححطصخرمنصورعليها،دمشقبعدالامبلدأنزهأنطاكية:حوقلابنقال.النجارحبيب

اثناالسوردوروماحة:العزيزيفيقال.جذاخصبةونواحيوقرىضياعولها،جامعهمومسجدوسككهمدور!!امياههم

ميلأ.غر
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1)القدس JERUSALEM)

Stسافيورالقديسبرجمن،القديمةلالدينةمنظر-5 Saviour'sمأوىموقعفيينتصبالذي

اليساروإلى،الشريفبالحرمالمسيهىالحييوجدالصورةمنتصفوفي.سابقايوحناالقديس(مستشفى)

و؟نت.الأقصىيبدوالمسجداليهينوإلى،ح،)+ح+اه!ح،أ+،5!احه"الصخرةوقبةالقديمالهيكلأرباضتوجد

Theالناسكهيكل)كنيسةإلىحولتقد-الإسلأمياالعافيالمقدساتأ!منوهي-الصخرةقبة Templum

Domini)فيالمدينةالدينصلأححررعندماأستردوهاالمسالينولكن9901العامفيالقدسعلىالاستيلاءبعد

القدستملكأنبعدحتى1244-9122العامينبينماالفترةطوالالمسالينأيديفيوظلت.1187العام

العربيالفتحبعدمسجدإلىحولثمكنيسةيتهبداف!نتالأقص!المسجدأما.الثانيفريدريكالإمبراطور

الهيكلفرسانطائفةمقرثمالأمرأولفيالمليىالقصرأصبحالفرنجةعهدوفي.638العامفيللقدسالأول

قسممشاهدةيمكنالمسجدمن(الجهةهذهإلىأي)الغربوإلى.(1118العاممناعتبارا)بعدئذ(الداوية)

طائفةمأوى(تقريباألصورةمنأليهينيةالحافةعند)قبالتهفييوجد؟نالذيأليهوديالمب!حائطمن

.التوتونالفرسان

خارجالمسيحالسيدفيهااعتقلالتيالحديقةأالجكانيةحديقةمعالزيتونجبليشاهدالصورةخلفيةفي

The((م.م)القدس Garden ofGethsemanوادييوجدمنهوأسفل،الجبلقاعدةعندصغيرروسيودير

Wadiمريمستي Sitti Maryam(كدرونواديThe Valley of Kedron.)

الدوامعلىتتيح؟نتالجهةهذهمنالمنبسطةالأرضإن.القدسمدينةأسوارمنالشماليةالواجهة-6

حصار!أبراجمنواحددفعفيالأولالصلييالجيشفرسانأستخدمهاالتيوهي،المدينةلمهاجمةالفرصأفضل

9901عامتموز15يومبنجاحالمتاريساقتحاممنبوساطتهوتمكنوا،السورمنجداقريبةمسافةإلىالكبيرة

العامفيماحدإلىبالذاتالقطاعهذاعلىهجماتهالدينصلأحركزوقد.تقريباأسابيعستةاسيهرحصاربعد

اضطرتبحيث،الكبيرةبالمجانيقودكها(تحتهاالتنقيب)لغمهاطريقعن،هنابشدة،الأسواروهدم1187

.ال!ستسلأمإلماالحامية

العيهانيالسلطانيدعلىمجدداالمدينةحصنتعندما1541-1531الأعوامإلىالحاليةالأسوارتاريخيعود

وجددت،أرتفاعهافيزيدولكن،الأسوارنحططعلىتعديلأتتجرأيةوا.(1566-0152)الأول!سليهان

المباغتة.الهجماتإزاءمنيعةالمدينةتصبحبحيثجزئياأساسا!ا

:337صالبلدانتقويمفيالفداءأبووصفها)1(

حجروهي،المخرةوبه،منهأكبرالإسلأمفيلي!مسجدوبه،م!نكلمنإليهايصعدجبالعلىمرتفعالمقدسوبيت

بيتإلىبمراقيتحتهاإلىوينزل،القامةقريبالأرضمنالصخرةو)رتفاع،جدأعاليةقبةالصخرةوعلى،الدكةمثلمرتفع

فلسطين،بلادأخصبمنوهي،للزروعتتعلاعيونصوىجابىماءالمقدسببيتولي!،مثلهافيبطةطولهيكون

ببيتالمخرةعلىالقبةبنىلماالملكعبدبنالوليدإن:بالعزيزيمماالممكىكتابهفيالمهليأحمدبنالحنقال.بهادأودومحراب

قال:،ا!روقبة،اللسلةوقبة،الميزأنوقئة،المعراجقتةفنها؟باسموأحدةكلوئهىقبابعذةهناكأيضآبق،المقدس

"جمب!تخغد.الامأهلنفوسفيالقدسموقعليعظمذلكفعلوإنما
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BELVALبلفال

المتحففيحالياموجود،(Vosgesفوج)بلفالديرأطلالمن(دثرالثانيالقرنأواخر)ضريح-أ

زوجتهأقامته،+لماهحكالاي!40ح74لما4*حأولهفودموندوهوغوالكونتيمثلأنهيعتقد،Nancyنانسيفي

Hedwigداغسبرغفونهيدفيغ Von Dagsburgألصليبية.الحروبمنعودتهبمناسبة

ISTANBULسطنبولا

أولالقسطنطينيةأسوارمدينة؟نتلقد.لاسطنبولالبريةالدفاعاتمنجزءأيشكلانبرجان-2

الخارجيةالدفاعاتتتألف.البلقانجازواأنبعدالأولىالصليبيةالمحلةفيالفرسانجابهارئيسيةتحصينات

أسوارمعقدما06بعرضماء(خندق)قي!:متتاليةحواجزأربعةمنأميالأربعةحواليطولهايبلغالتي

مقوىسور)خارجي.للرميضرفاتمع(Breastworkالصدرارتفاععلى)منخفضمتراس،قويةحاجزة

(الحجارةدبش)الإثلبمنمبنيالأخيرالسوروهذا.الرئيسيالسوروأخيرا،وهستطيلةدائريةنصفبأبراج

برجأوتسعونستطولهعلىويحرسه،المنحوتةالمربعةبالحجارةواجهتهمنومكسوقرميديةبحواشومقوى

ثاحم!ية.بواباتوأربعرئيسيةبواباتثمانيوله

BelgratKap؟بوبلغراتالذهبيةالبوابةبينالواقعاندثروالثامندثرالسابعالبرجاناللوحةفييبدو

ينة.بالمدالمحيطةالدفاعاتمنالجنوبيالجزءفي

IZNIK(نيقية)يزنيكإ

معقلأولنيقية؟نت:(NicaeaأوNikaiaنيقية،ياني!)إيزنيكينةمدلسورالجنوبيةالواجهة-3

حاصر.الصغرىآسيةإل!المضائقوعبرالقسطنطينيةقربجمشهمتجمعأنبعدالفرنجةبهيصطدمسلجوقي

البيزنطيين،العسكريينالمهندسينإشرافوتحتبيزنطيةبقواتمعززينجيداالمحصنةالمدينةهذهالصليبيون

Yenisehirينيشهير؟بيالأنيسيهى)الجنوبيةللبوابةالمتاخمالقاطحضدهجومهموطأةووجهوا Kapi،هو؟
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للفناءالجنوبيةالواجهةعند(؟كنيسةأوقاعةمنجزءاتشكلركنيةدعامة):فرنجيةأطلأل-11

جهةومن.عشرالرابعالقرنأوائلإلىتاريخهيعودعقودذيلبناءالخارجيالجدارداخلشيدتالكبيرالداخلي

صغير.إللأمييحضريوجداليهين

(05ص)(الدينصلاحقلعة)لأدا!،+ولكاصهيون

التحصيناتتبدوأليسارإلى.الغربجهةمنمأخوذ،القلعةلأرباض(3891)الجومنمنظر-12

الضخمةالأبراجتمييزبس!ثولةوبمكن،حوالاالأرضخطوطمعتماشىالتيالفسيحةالسفليةللقلعةالبسيطة

المواجهالصخريالرعنويشاهد.القديمةالبيزنطيةالقليعةتوجدالجرفذروةوعلى،الوسطفيالعلياللقلعة

قلعة!ادكالتيمجانيقهالدينصلأحفيهنصبالذيالم!نوهو(الصورةمقدمة)الشمالطجهةمنللقلعة

.1188العامفيصهيون

رتم3اللوحةفيالملونةالصورةانظر)(الشرقيةالشمالية)الرئيسيةالدفاعيةللجبهةداخليمنظر-13

قدما82التقريبيةومساحتهالقويالمحصنالبرجينتصبالصورةمنتصفوفي.(الخارجيالمنظرعلىللأطلأع

أحدفوقالبرجلهذاالداخليةالجبهةوتستند.الجنوبيةالواجهةمنالأولطالبرجيبدواليهينوإلى،يباتقرمربعا

منشيدتالتيالفرنجيةالفترةأسوارعنبوضوحالحجمالصغيرةحجار!اتختلفالتيالسابقةالبيزنطبزالأسوار

متداخلة.ثقيلةكتل

علىالمستطيلةالثلأثةالأبراجمنواثنانالمستديرالزاويالبارزالحصنفيهاويظهرالجنوبيةالواجهة-14

القلعة.إلىالمؤديالرئيسيالممريراصطناعياشقتالتيالشاقوليةالصخريةالواجهةقاعدةوعند.الجانبهذا

عهودإلىيعودالذيالضخمالسورعليهاويشرف،الأصمالصخرفيشقتالتيالعميقةالمائيةالقناة-15

المربعةالحجارةبقطعكلهاواجهتهكسيتالذيالضخمالمحصنالبرجمعاصمالوسطوفي.نحتلفةفرنجيةبناء

طورإلىشاقولياالمحفورةالصخريةالواجهةفوقالواقعةالملساءالحجريةالقطحتاريخويعود.الملساءالمنحوتة

المربعةالحجريةالقطحاستخدامإلىالانتقالهنالكيلأحظحيثالجدرانمنيةالعلوالأجزاءبقليلسبقبناء

منطبقاتأربعوفيها،أيضاخارجيتانشرفتانطابقينمنالمؤلفألمحصنوللبرج.نحتلفةطرزمنالناتئة

الرمي.كوات

إزالةطريقعنالركيزةهذهتشكلتولقد.الوسطفيالمتحركالجسرركيزةفيهاوتبدوالمائيةالقناة-16

.المطلوبألارتفاعلإعطائهاحجريببناءتوجصاثمبهاالمحيط!الصخر

التقريبيةمساحتها،الوسطفيركيزةمعالمتقاطعالمقنطربسقفهاالمحصنالبرجمنالسفليةالغرفة-17

قاعدةعندعنهالترابيكشفأالذيالبيزنطيالخارجيالسورآثاررؤيةويمكن.مربعةأقدامعشرة

.الركيزة

نحتلفةلأزمنةتاريخهيعودسكنيحيأطلألطتشاهدالصورةمقدمةوفي،الداخليةالبيزنطيةالقليعة-18
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موقعفوقشيدإنه:ويقال:(الثريفالحرم)الهيكلساحةفيالأقمىلالسجدالغربيةالواجهة-7

إثرذلكو؟ن،3301العامفيالفاطميالظاهرالخليفةيدعلىمرةلاخرورممجستنيانكنائسإحدى

هيكلباسمآنئذوعرف،القدسعلىاستيلأئهمعندملكياقصراالفرنجةاستخدمهثم،زلازلعدةنتيجةتصدعه

Templumسليهان Solomonis.رهبنتهمتأسيسإثرالقصرمنأجزاء(الداوية)الهيكلفرسانمنحأنوبعد

Huguesياياندوهوغيدعلى de payenالعامفيA(تحريروبعد.منهالملكانتقلعندمابأكلهالبناءتملكوااا

المجازأما.إضافاتعليهوأجرىمسجدإلىمجدداهذاالداويةمقرالدينصلأححول1187العامفيالمدينة

معظموشيد.1318-1317العامفيالمعظمالملكالسلطانفأضافه(الصورةمنالأيسرالجانبفي)المنمالي

الحجاجسجلاتوتذكر.الفرنجيالعهدفيالحاليالبناءمنالخارجيةالجدران(ربما)والجانبيةالأجنحة

بالتأكيد.ينجزابناءهاأنإلاهناك!نيسةتأسيس

.(3301)الأولالبناءطورإلىالدأخليوبناؤهاالقبةيختاريعود

المنحوتالنقشويشير؟الثرقجهةمنكاترى(مريمستي)مريمالسيدةلبوابةالخارجيةالواجهة-8

.الأولسليهانالسلطانعهدفيميلأدي1538العامأيهجرية459العامفيشيدتأنهاإلىالمدخلفوقالموجود

الآلامطريقلشارعاسبهرارايشكلضخمشارع!ايةعندموجودةوهي.سابقتهابقاياالحاليةالبوابةوتغ

Via Dolorosaكدرونواديإلىالمؤديالوحيدالطريقهوو؟ن،مباشرةالثريفالحرممنالمنمالإلىالواقع

الذهبية.البوابةسدتأنمنذ(مريمستي)

كثيرةأخرىأسماءحملتالبوابةفإن،هذهأيامنافيالمستخدمةالعربيةالتسميةعنالنظرغضماوإذا

'Stephenأسطفانبوابةمثلأومنها،تاريخهامجرىفيغيرها s Gate!هوسافاتس!وبوابة!Jehosaphat Gat،

Gethsemanالجكانيةوبوابة Gate.

(47ص)TRIPOLIبلسطرا

الأسوارمنالسفليةالأجزاءإر.العميققاديشاضهريرسعلىيطلالثرقجهةمنللقلعةعاممنظر-9

الأزمنةإلىتعوديةالعلوالأجزاءولكن،جيدفرنجيبناءمنتتألفالانحدارشديدصخريسفحفوقالجاثمة

التركية.حتىبل،العربية

متحركمجسرتجتازالضيقةالمائيةالقناةو؟نت.ألمنمالجهةمنترى؟للقلعةالرئيسيةالبوابة-01

أساساتفوقتمذلكأنالمرجحومنعشرالرابعالقرنيةبدأفيالبوأبةشيدت.الضيقالبوأبةفناءإل!يؤدي

العيهانيالسلطانيدعلى(المدخلفوقالمنحوتالنقشفيجاءحسبها))53)ألعامفيالبوأبةورممت.سابقة

الكبير.الأولسليهان
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القلعةتعلوالتيالأبراجمعالبيزنطيالمحيطيالداخليالسوربقاياخلفهاوتنتصب.الوسطىالقرونمن

متناظر!لاتصيمذيمحصنبرجشكلعلىبناءعنعبارةوهي،الداخلية

أواخرإلىالصورةمقدمةفيالمئذنةتاريخيعود،الجنوبمنيرى؟العلياالقلعةمنالداخليالفناء-91

المحصن.والبرجالبيزنطيالعرضيىالسوريقوموخلفهاعشرالثالثالقرن

الخارجيالسورفوقويقوم.الجنوبفيالمحصنللبرجالمتاخمالكبيرألخزنفيالأجنحةلأحدمنظر--02

خسمنيتألفمنهاجناحوكل،أجنحةخسةمنتتألف،مقنطرسقفذأتضخمةقاعةالقديمالبيزنطي

الحجارةمنالمبنيةالمتصالبةالعقودقدما687التقريبيةأبعادهاتبلغالتيالحجريةالر؟ئزوتدم.حجر)ت

بنيتها.تقويةفيإمعاناfreestoneالسلسالحجرمنالانحناءشديدةبأقواسموشاةالخام

منالسفليالقسمحفروقد.العلياللقلعةالشماليالجناحعندالكبيرللصهريجالدانجليةالغرفة-21

عقودذاأسطوانياسقفاالسفليالجدارويحمل.لالاءنافذغيربملأطالجدرانوطليت،الأصمالصخرفيالصهريج

.البناءفيالمستخدمةللقطعالدعائمبعملهناالموجودةالطنفوتقوم.وإح!مببرأعةمثبتةلبناتمنمبني

'QAL(صبيبة)نمرودقلعة ATSUBEIBE52ص()بانياسا

الجنوبيةالواجهةأبراجالصورةمقدمةوفي.الجبالمو)جهةفيالجنوبناحيةمنللقلعةعاممنظر-22

فيالقلعةتنتصب.مهجورةصغيرةقريةأطلالالوسطفيمنهاالخلفوإلى،بالزلازلدمرتوقدالقصيرة

زاويحصنلهضخمصرحوهي،عرضيىسورالفسيحالمنخفضالمطوقالفناءعنويفصلها،الصورةخلفية

البيزنطي.العهدمنمعماريةذخائريحوي؟نربمابارز

(aspالكرك AL-KERAK)

.الصورةمقدمةفيالمستوأديمعالشرقيةالجنوبيةالناحيةمنألكركومدينةالكركقلعة-23

مبنيسامقمحصنبرجاليهينمنويتاخهما،(مكشوفماءخزان)والبركةالعميقةالقناةاليسارإلىوتشاهد

كلهاتاريخهايعودالتيالعلويةللقلعةالشرقيةالواجهةإلىبالإضافة،بالحجارةمكسوشديدمنحدرذروةفوق

مايزالالذيالوحيدهوالشماليةللقناةالمواجهالزاويالبرجمنالسفليالجزءأنرنم،الفرنجيالعهدإلىتقريبأ

التيالفترةإلىالأصلفيتعوديةالعلوأجزائهومعظم،البلدةسوريشاهدالصورةمنالأيمنالثلثفي.باقيا

.1188العامتلت

منالغربيالجناحيبدواليسارإلىالصورةخلفيةوفيالفرنجيواديمنالغربيالجنوبيالمنظر-24

جميعفإن،الاالمتاخمالسورمنصغيروقسم(الصهريج)البركةجدرانوباستثناءءالمدينةتحصينات

الكبير.المضلعالبرجوبخاصة-الفرنجيالعهدبعدتمتإضافاتهيألصورةهذهفيتشاهدألتيالتحصينات

ويعود.اليسارجهةمنالصورةخلفيةفييبدو؟القلعةحصنمعالمدينةلأسوارالجنوبيالجناح-25

معظمشيدتبينهامعظمهافيالفرنجيالعهدإلىالصورةمقدمةفيتشاهدالتيالسورمنالسفليةالأجزاءتاريخ

عشر.الثالثالقرنمنالثانيالنصفخلألنحتلفةمراحلفييةالعلوالأجزاء
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تحتماحفظوكل.الضخمالمحصنالبرجعلىالجنوبباتجاهويطل،للقلعةالمسورالعلويالفناء-26

.الصورةمقدمةفيمنهابعضتمييزويمكنالفرنجيةالسكنيةالأحياءآثارهيللساحةالحاليالمستوى

أكثرمنهيجعل،طوابقخسةمنالمؤلفالمحصنللبرجالمتدرجالعلويوالبناء،المضلعالأرضيالخططإن

قدما.ستينعنهناالخارجيةالأسوارسماكةيدتز.الطرازهذامنللأهمامإثارةالأبنية

جدأرفوقينتصبوهويةالعلوللقلعةالغربيالسورأليساروإلى،القلعةمنالمسورالسفليالفناء-27

إلىتعودالقلعةهذهفإنالمستطيلينالبارزينالحصنينعنالنظروبغض.يدوياالصخرفيجزئياقدصخري

شيدقدبمهارةالمصمةالغربيةبوابتهمعالعلياللقلعةالخارجيالسورمنالغربيالجناحيكنوا.الفرنجيالعهد

العربي.الفتحمابعدحتى

أساليببتنوع-فيهاالمستخدمةالبناءموادألوانبتنوعأساساتميزوالتي-البناءأطواربينالتفريقيمكن

فيأكبريةعناماتظهرغالباالعربيالعهدفيالبناءعناصرإن.وضوحاأقلالناحيةهذهأنرنم،الحجريالبناء

.البناءكسوة

(8؟!-)"سيرابا"BAئأRASبغراس

ي!اهدأنالمرءباستطاعةومايزال.الجنوبناحيةمنمآخوذالمتضامةالطويلةللقلعةجمكلاممنظر-28

.(موجودةتعدا)المياهلجربقناةعندهاالخارجيالسوريتصل؟نالتيالنقطة-أليسارجهةمن-

والمنظر،اليسارجهةمنلهاالمتاخمالعلويللفناءالواتمماوالسور(المثمالية)الكبرىالقاعةمنظر-92

تدرجفيأيضاساعدالذيالكبيرالمقنطرالخزنمدخليبدواليهينوإلى.السفليالداخليالفناءمنمآخوذ

العليا.القلعةعندالموجودالفناءمنألمحدودةالمساحات

في.السفليةالقلعةمنإليهاالوصوليمكنالتي،الكبرىالغربيةالجنوبيةالدفاعيةالثرفةمنظر-03

.الكسوةخثنةكبيرةيةحجركتلمنشيدتسابقبناءبقاياتبدوالصورةمقدمة

المحيطيضالعروالس!ثلالجنوبيةالقاعة،العلويالداخليالفناءمنأخذتالتي،الصورةهذهتطهر-31

توجدالصورةمقدمةوفي.مستقيمخطفيونيفميلآينعثرمننحواعنهاحارموتبعد.خلفهاالعمقببحيرة

الأعلى.للفناءالعلويالبناءالأياممنيومفيت!كل؟نتمقنطرةعقود

(ص!06)كل!كل!8ع!رث!8

ينتصبالقلعةلصخرةالتماليةالنهايةأقصىوعند.المثمال!ع!ر!روأديمنت!اهد؟القلعة-32

باتجاهالقديمالهامشيالسوراثارتمتد.بهلابأسحجمذابناءبوضوحبجمل،بالحجارةجيدامكسوحائلسور

مشاهدةالصورةهذهفيولايمكن.الثرقجهةإلىناتنصخريرعنفوقينتصبنحرببرجحتىالجنوب

.الجباليواجهالذيللقلعةالرئيسيالجانب
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Uطوسطر S+"ولT16ء!أ)

يلةالطوالمقنطرةالممرأتمنمابقيوكل،الدأخليالقديمالسورفيالبارزللحصنالدأخليةالوأجهة-33

يغالخارجيالسورمنصغيرةأجزاءهوأالامشيةالدفاعاتحولمتعرجب!كلبالأصلتلتف؟نتالتي

الخشي.للسقفدعامات

الناتئة.أوالملساءالمربعةالحجارةمنبكتلبعنايةمكسوا؟ن!يهالمحيطيالقلعةلسورالخارجيالقسمإن

.(0691العاممنذمتحفإلىأحيلت)لل!تدرائيةالغربيةالواجهة-34

مثلمثله،المقنطرالأسطوافيالسقفذايةالنهاالمستدقالصحنإن.ال!تدرائيةمنالداخليالقسم-35

.أعدةأنصافمعر؟ئزتسندهاالانحناءيدةشدبأقوأسأقسامحمسةإلىمقسوم،المتصالبةالعقودذاتالأجنحة

.صغيرةملحقةغرفتوجدالمقببشبهالمقنطرسقفهمعapseالكنيسةقباجانيمنجانبكلوعلى

سابقحرمإلىالحجيجمدخل؟نربمامقوسممرعلىترتكزوهيالصورةوسطفيالركيزةتثاهد

لكنيسة.

(63صأSAFITAصعافيتا

الصورةهذهأخذتعندما.ألصورةمقدمةفيالكبرىالبوأبةأطلألمعالمثرقناحيةمنعاممنظر-36

القربإلىالتعميريتناوالالمالتيالمساحاتفيمرئيأمايزالالخارجيالوإقيللسورالعلويالبناء؟ن(1391)

ذلك.تلتالتيالسنواتفيفوقهشيدأويلأزمعظمهولكن،ألمحصنالبرجمنوالشمال

بناءوثمة،ألمحصنالبرجمنالثرقإلىالكبرىالقاعةإلىالدخوللمعبرالغربيشالناحيةيو)جهمنظر-37

عقود!ذاتوأطلألالغربيالجدارسوىمنهيبقلمطابقينمن

رائعة،مربعةحجريةقطعمنشيدتالتيوالجدرأن،الرئيسيالمدخلمنهويبدوالمحصنالبرج-38

الطابقخلألهانهارالذي،2012العامفيالكبيرالزلزالبعدهناجرتالتيللإصلاحاتآثارمميزةفيهاوتظهر

.البناءمناليساريةيةالزاومنوجزءالعلوي

القرنأوائلتصيمعلىواضحدليلملأحظةيمكن.المحصنللبرجالأولالطابقفوقالكبرىالقاعة-93

.الانحناءشديدةالمتصالبةوبعقودها،عنهابارزةبأعدةبعنايةخصصتالتيالر؟ئزفيعشرالثالث

'QALمجمورقلعة AT YAHMUR(!ء)64

ويثاهد،بعدفماأضيفتالتييةالزاوالأبراجأحديبدو،اليسارإلىالجنوبناح!ةمنعاممنظر-04

الطابقين.ذوالضخمالمحصنالبرجوراءها

منالأولوالطابقالبرجأرضيةتغ.(العربيالعهدفيرممأنهالمرجحمن)المحصنالبرجإلماالمدخل-41
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فوقشيدقديكونأنالمرجحمنولكن،تقريباب!ملهفا!ارالعلويالبناءأما.عقودذاتكبيرةغرفاالبرج

!ا.بأسلادرجةإلماأرتفاعهمنزأدت،صفينذاتمنخفضةدفاعيةشرفةالبرج

(63ءط)ا"ولكهـاوليمةعر

منفصلة.مصاطبإلىالقلعةأرباضقسمتكيفبوضوحيظهروهو،الثرقجهةمنعاممنظر-42

.الجنوبعلىالمطلةالرئيسيةالدفاعيةجبهتهامعيةالعلوالقلعةتوجدالمتطاولالجرفذروةوعند

اببسورالفناءمنترى؟القليعةإلماالمؤديةالبوابةجانجاإلماالرئيسيللبرجالداخليةالواجهة-43

الحجم.كبيرةقاعةأطلألأليهينجهةمنويتاحمها.الدأخلي

`BAبعلبك LBAK(67ص!

الغسيحالسهلعلىيطلألذيجوبيترلهيكلألمحددةالأسوارتكنا0الجنوبجهةمنعاممنظر-44

وتتويجهاللرميكواتلفتحالقائمةالأسواربثقبالاكتفاءوتم.قلعةإلىنالم!حولعندمايةتقوإلىمجاجة

باخوسلمعبدالمستويالموقعيفموالذيللهجومالمعرضالغربيالجنول!الجناحأما.(للرميشرفات)بفتحات

تالية.مرحلةفيأبرأجعدةإليهأضيفتوأقبسوريةجوهربصورةيتهتقومنبدلاف!ن

!ايةفيتحسينهجرى)المدخلمنالخلفوإلى.الشرقمنتشاهد؟باخوسلمعبدالجنوبيةالواجهة-45

الزاويالعمودخلفتشاهدأنويمكن،(1213)الغرل!الجنول!الزاويالبرجيوجد(عثرالثالثالقرن

.شاهبهرامعهدإلى،الزاويللبرجبالنسبةالحالهو؟،أصلهيعودالذيالواقيالسوراتصالنقطةلالعبد

والقممالأعدةبينمنهقسميمتد،بسورالبناءإعادةمنالأولالطورأثناءمحصنالالعبدالجنول!الوجه؟ن

المعبدوأجهة؟نت-ياتالحفرأثناءالسورهذأيلأزولقد.ع،)،ع،!؟هالأ،3الهيكلأعدةقاعدةأمامالآخر

عريض.مائيبخندقحميةالجنوبية

(ء!96)SHEIZARشيزر

البناءمقابلوفي،للجرفالشماليةالذروةعند.(3791)الجنوبناحيةمنوالقريةالقلعةصورة-47

السلطانشيدهالذيالضخمالحرسحصنينتصب،بوضوحسابقتاريخمنوالمنتيدبالحجارةالمكسو

.الصورةهذهفيتبدوظاهرةالتييلالطوالشرقيالسورمنمتفرقةأجزأءأ!ارتالحينذلكومنذ.قلأوون

تحصيناتبقاياتوجداليساروإلىألبرجوتحت.الجنوبيةالخندقناحيةمنيرى؟المحصنالبرج-48

الأقدمالقسمفيهيتصلالذي"الخطالجنوبيةالواجهةمنتصففيبوضوحويرى.1157العامفيدمرتسابقة

المستقبلفيالزلازلضدالبرجسلأمةتأمينأجلمنمحاولاتجرتولقد.منهالأكثرحداثةبالقسم(الأيمن)

القديمة!المستوطنةمنأخذتبأممدةالجدرأنيةتقوطريقعنثباتهيادةوز

ءقلاوونالسلطانإلىيعزوهنقشاومجملالبوأبةحصن-94
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07(ص)المضيققلعة

391)الغربمنعاممنظر-05 r).للوصولعريضةصاعدةطريقاليهينجهةمنالسفحعلىوتوجد

فترةآثارمشاهدةيمكن؟.الوسطىالعصورمنحجريةكسوةآثارجوأرهاإلىوتوجد،أبرأجتحرسهاإليها

منهاءعدةأماكنفيبشدةوعريتتآكلتالتيألسفوحفوقمتناثرةسابقةاستيطان

تعريضأدىولقدءلالدينةتحصيناالأكثرالجنول!الجناحعندالقديمةالمستوطنةموقععبرمنظر-51

ألحضارأتأنقاضفيوالحفرالسابقةالحجريةالكسوةمنأجزأءإتلأفإل!مؤخرأإليهاالمؤديالصاعديقالطر

فقدالزلزالنتيجةألضررأصابهاوألتيالناحيةهذهعلىالموجودةالأبرأجأما.بعضابعضهافوقالمترأكةالسابقة

إليها.زأويةور؟ئزدأعةأكتافبإضافةالوسطىالعصورفيألانهيارأمام!دت

!17ص)MARQABلمرقبا

ألخارجيةالمحيطيةالأسوأربوضوحتشاهدأنويمكن.(3891)الجنوبجهةمنعاممنظر-؟ه

قاعدةعندالمسطحالجبليالسرجعلىويوجد.الغربفيالناتئالجبليالرعنفوقأطارجيةللقلعةوالدأخلية

السفحعلىالصاعدةالطريقأما.كبيرة(مياهخزأنأو)مستطيلةبركة(الصورةفيترىلااالقليعة

برجإلىتؤديوهيقليلأالأعلىإلىتقعالقلعةإلىالموصلةالقديمةوالطريق،العهدفحديثةأليسارإلىالموجودة

الغربية.الجنوبيةالوأجهةعنتصففيألبوابة

الأياممنيومفي؟نألذيالصغيربانياسميناءمنازلالصورةخلفيةالظاهرفيالخليججوأرإلىوتبدو

.Valenia'فالنياباسمالفرنجيألعهدفييعرفو؟ناللأتينالأساقفةرئيسمقر

ألدأخليةءللقلعةالغربيةالجنوبيةالواجهةومنظرالقديمالوصول!طريق-53

العهودفيوقويرممالذي،هذأالوصولطريقوير.الخارجيالبوأبةبرجإلىالوصولىطريق-54

عليهأدخلتبوابةحصنإلى-متأخرةأزمنةفيالأرجحعلىبناؤهاتمغليظةجدرانمعجسر-عبر،الحديثة

كواتذات)مكواةباستطالاتمحروساالمدخلإلماالمؤديالمنفذو؟ن.العربيةالعهودفيجزئيةتعديلأت

الداخلية.الرئيسيةللبوابةالمقوسالمدخليبدواليهينوإلماءفوقهمن(رمي

المنتصفوفيالصورةخلفيةوفي.القلعةكنيسةسطحمنملتقطالشماليالداخليللفناءمنظر-55

!طهأزيل)شديدةبعنايةالمبنيالعقودذيسقفهامعقاعةأطلالقبالتهوفي،اطارجيالبوابةبرجيبدوتقريبا

لتسهيلالرئيسيةالبوإبةالأتراكعدلىعندماالصورةمقدمةفييبدوالذيالضخمالقوسأضيفوربما.(حاليا

الأرجح.علىإليهاالدخؤل

.كثيرابعضهاتدأعىوقدالداخليالفناءحولىجمعةالمستودعاتوأماكنالبرا؟تتبدو

وفي،العقودذاتالغرفمنطويلصفيوجدإليسارإلىءالداخليةالقلعةفيالفسيحالمسورالفناء-56

القلعةءلكنيسهالجانيوالمدخلالجانيالجداريبدوالصورةمنتصف
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7o-الرواقانهارولقدءحالامنهاأحسنولكنهالرئيسيةللبوابةتقريبامماثلللكنيسةالجانيالمدخل

تشابهماوالتيجانالجانبيةالمقاطعوتحمل.ءالمنطقةالاتعرضتالتيالكثيرةالزلازلأح!خلال!ا؟نا!زي

دثر.الثانيألقرنمنالثانيالنصفإلىتعودالتيالفرنسيةللكاذجقويا

تبدووالتييةبعناالمنحوتةالرئي!صيالبابزخارفللعمانتظهروهي،للكنيسةالغربيةالواجهة-58

دثرالثانيالقرننهايةعندالفرنجيالمشرقفيالتصيمحيثمنتقليديةمادرجةإلىوالفجةالمتناثرةتفاصيلها

صغيرةبازلتيةبكتلللكنيسةالخارجيةالجدرانمنألسفليالقسمكسيولقد،دثرالثالثالقرنوبداية

شأنشأنهاوالنوافذالأبوابوأحيطت.العادي(الحجارهدبش)الإثلبمنألعلياالأقسامشيدتبيكا،ملساء

*ملساءمنحوتةكلسيةبأحجارالقلعةمنأخرىأقسام

يذبسقفهالصحنسوىيغلاالذيالبناءهذأويذكرناءالكنيسةقباباتجاهمنظر،القلعةكنيسة-95

فيماحدإلىالمملالبعيدالرومانيسيالعمارةبفنالوسطفيألانحناءشديدقوسيقسمهوالذيالمتصالبةالعقود

المقدسة.الأرأفيىفيالبناءفنعلىشكدونماقوياتأثيرأمارسوالذي،فرنسةجنوبي

القلعةمنأتخذالذي(بانياس)فالنيافيأللأتينالأساقفةلرئيسأسقفيةطويلةفترةالكنيسةأستخدمت

الأمنءلدوأعيلهمسكنا

المرقبقلعةأسفلويقع(قديمةأسطورةعلىبناءكذلكيدعىوهو)ألأء3-3ء!!لما!الصيبرج-06

المرفألمحايةالثلاثةبطوأبقهألبرجهذا!م.القلعةدفاعاتمنجزءأيشكلخارجيتحصينوهو.البحربجوأر

فيالقلعةمعمتصلأ؟نأنه:-مؤكدةغيربأقاويل-ويقالءألساحليالطريقوقطعالمرقبلقلعةالصغير

.الأياممنيوم

علىالمسيطرالقلعةموقعالصورةهذهوتوضح.ألساحليالطريقمنملتقطبعدعنمنظر-61

المنطقةء

(74ص)عجلونقلعة

(Wadiكفرنجةلوأديالعميقالسريرعلىيطلألشرتم!الجنوبجهةمنملتقطللقلعةبعدعنمنظر-62

(Kefrinja!

يعودألذيالضخمالجنوبيوالبرج(أليهينإلى)البوأبةحصنفيهاويبدوالشرقيةالجنوبيةالواجهة-63

.مباشرةالصخرفيالبارزةالمتدأخلةحجارتهنحتتولقدالثانيةالبناءمرحلةإلىتاريخه

قليلاألدأخلالغربيالزأويبرجهامعالعلياالقلعةالصورةمقدمةفيتبدو.الغربيةالشماليةالوأجهة-64

حجريبناءفوقملساءبقطعالمكسوةالحجارةكتلمنكلأ!اشيدوقد،المنهارنصفالشماليالزأويوبرجها

الشماليبرجهاسوىالخارجيةالقلعةمنالأصليمظهرهعلىمجافظوأ،متدأخلةبارزةحجارةذوأسبق

،الزأوي
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عليهأدخلتوالذي،الداخليةالقلعةإل!المؤديالعتيقالرئيسيالمدخلفيهويبدوالداخليالفناء-65

البناءطورإلىاليهينإلىترىالتيالحجريةالأعالطتنيهيكذلك.عشرالثالثطالقرنبدايةفيجوهريةتبدلات

البوابةحصنأصبحالذيللبناءالغربيوالجدار،الكبيرالجنوبيالبرجمدخلإلىتؤديدرجاتبضعوثمة،نفسه

بعد.فما

KRAKالحصنقلعة DES CHEVALIERS76()ص

الحفرياتمنالأولىالمرأحلأثناء،3191العامفيالشرتمماالجنوبجهةمنهلتقطعاممنظر-66

القلعةوتمثل،بعدتهدموأقائمةتزالطماالصغيرةالضيعةبيوتو؟نت.الفرنسيونبدأهاالتيوالترممات

عشر.التاسعالقرننهايةفيعليه؟نتالذينفسهمظهرها

الشرقية.الشماليةالجهةمنمنظر-67

العربي،الفتحبعدشيدتالتيالتحصيناتالصورةمقدمةفيتثاهد-.الجنوبيةالخارجيةالواجهة-68

جوارهوإل!،بيبرسالظاهرالملكالسلطانعهدفي1271العامفيشيدالذيالمدورالبرجيوجداليساروإلى

كلأويحمل.قلأوونالسلطانشيدهالذيالضخمالمستطيلالبرجيوجداليهينوإل!،المياهجرقناةتوجد

.المكواةشرفاتهاحواملتحتمحفورةيلةطونقوشاالبرجين

بربعاتالمكسوالسفحوخلف.العلياللقلعةالجنوبيةالوجهةفي.واجهةكبيرةحجريةكسوة-96

للرمي.بفتحاتألمجهزةالعقودذاتالشرفاتمنطبقتانتوجدملساءحجرية

Logisdu(المقدم)السيدمسكنيسمنىماتحويالعلياللقلعةالغربيالجنوبيالزاويالبرج-07 Maitre.

طورالبناءأثناءالأغلبعلىبنيالذيالحصاربرجفيهويبدو،الجنول!الأماميالفناءمنمنظر-71

والفناء،الخندقورمي،العلياالقلعةإلىالمؤديةالمنافذحراسةفيالمدافعينيساعدذلكو؟ن.الأخيرالفرنجي

الجناحي.بالرمي،الأمامي

شيدهالذيللبرجالخلفيةوالواجهةالمائيألخندقالحصاربرجبوابةمنالمنظرالملتقطهذايبين-72

بالحجارةمكسوينكلأ!االخندقجانباو؟ن.بهالملحقةوالاسطبلاتالخازنجانبإل!قلأوونالسلطان

أيضا.لالياهكخزانيستخدم؟نلأنهالملساء

الجنوبيالزاويالبرجأساساتعلىالمقنطرسقفهيستندالذيالمغطىالوصولططريقمنالعلويالجزء-73

محروساو؟نبشدةوينعطفيلتفتالذيالممرطولطعلىالمقنطرالسقفويمتد.العلياالقلعةمنالشرقي

الجاني.للرميومواضعإضافيةبمتاريس

.(عشرالثالثطالقرنأواسط)الكبرىالقاعةمنظرمعالداخليةللقلعةالسفليالمسورالفناءمدخل-74

التفاصيلغنىإن.كلقراج!اعاتتستخدم؟نتالتيالكبرىالقاعةردهةداخلعلىيطلمنظر-75

الأولية.الفرنسيةللكاذجالمباشرةالقرابةبصلةيمتالمعمارية
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وأجهةاليساروإلى.ألعلياالقلعةمنالمسورالسفليألفناءعبرالجنوبيةانناحيةعلىيطلمنظر-76

لقد.المكشوفةردهتهامعالقلعةكنيسةورأئهمنوتبرز،يةالعلوالبوأبةحصنمقابلهاوفي،الكبرىالقاعة

.الأمطارمياهلمجعالحجارةدبشأويةحجرببلأطاتمكسوةكلهاللأبنيةالمسطحةالأسقف؟شا

العليا،القلعةمنالمتطاولىالغرل!الجناحاليهينوإلى.القلعةمنالغربإلىالمتسعالأماميالفناء-77

تبدوأليساروإلى!دفاعيةمقنطرةشرفاتتعلوها،متوأصلةيةحجركسوة-الجنوبيةالواجهةمثل-وتحده

كلها.العلبطبقاتهتدأعتوالذي،الخارجيالوأتم!للسورالدأخليةأجهةالو

Logis(المقدم)السيدمسكنباسمالمعروفةألغرل!الجنول!الزأويللبرجالرئيسيةالغرفة-78 du

Maitrc،الموجودةالرميفتحاتسدتحيث0124-0123بينالفترةفيمعيشةغرفةإل!حولتقدو؟شا

المثرجمما.الجالبعلىكبيرةنافذةمحلهاوحلت

السيد.مس!تفيالزهورمنوطنفتاج-97

كنيسةمجازاليهينوإلى،الكبرىالقاعةيازوأإحدىأليساروإلى،العلياللقلعةالسفليالمطوقالة-ناء-08

الضخم.الشماليالبرجالخلفيةوفي،إلقنعة

،ألانحناءيدةشدذوعقودأسطوأيخماسقفالمفردةالغرفةوالذه.القباموأجهةفيالقلعةكنيسةدأخل81-

مرونةيبرزمتوأصليزإفروفيهمجوفانقوسانالجدأرمنواجتزئ،ألانحناءاشديدأثخينانقوسانيقسمهو

نصفيفالتجوالجنوبيالجدارفييشاهدو،صغيرمسجدإلىالكنيسةحولتالعربفتحهاأنوبعد.الخط

.الفترةهذهإلىيعودالذيماالمغطىوالمنبر،لالحرابالدإئريما

بناؤوو؟ن.الفرنجيالمشرققلأعفيماتشاهدنادرأيةمعمارعنايةيبرزوهو،الكبر!االقاعةمجاز-82

والأملسالصقيلبالبناءأنفس!ثمويقيدونالعموموجهعلىالخارجيةبالمظاهرلايهونالقلاعمنالنوعهذأ

.الدفاعلأغرأ!ياضرور؟نالذي

تلكمعتاماانسجاماتنسجمالبناءهذأيحملهاالتيالفريدةالملأمحإن.الكبرىللقاعةالجنول!الباب-83

مثلأ.Rheims(رأنس)ريمسفي؟فرنسافيعشرالثالثالقرنأوأسطفيالعمارةنماذجتحملهاالتي

018ص)BEAFORTأرنونشقيفقلعة

العصورمنمستوطنةمنمتبقيةآثارالصورةمقدمةفي.(3691)الغربناحيةمنعاممنظر-84

مكشوفماءخزأنأوبركةفيتصبوهي،الأصمالصخرفيعيقاقدتيضةعرمائيةقناةوخلفها،الوسطى

،ملساءمججارةالمكسوتانالزأويينالبرجينقاعدتامفاجننحوعلىترتفعأليهينجهةومن.ليالشماطرفهاعند

عشر.الثالثالقرنوبدأيةعشرالثافيالقرنيةنهافيشيدتالتيالخارجيةالتحصيناتيخصانالبرجانوهذأن

والبرجالخارجيالسوريوأجهالمتدأخلةالبارزةالحجارةمنحجريبناءيوجدأليساروإلىالقاعدتينوفوق
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آثارهامشاهدةيمكنالتيالمضلعةالقاعةأما.(عشرالثانيألقرنمنالأولالنصف)ذأتهابالطريقةالمبنيألمحصن

ءالأولألعرد!الفتحزمنإلماتاريخهافيفتعود(أليسارإلى)لالوقعالشماليةألذروةعند

AT),,Lجبيل JEBAIL)

اليهين.إلىالقديمالميناءوحصنالصورةمقدمةفيألحديثمينائهامعوقلعتهاجبيللبلدةعاممنظر-85

المدينةكنيسةالأياممنيومفيو؟نت،(0012_1115)الفرنجيةيوحناالقديسكنيسةتبدواليساروإلى

./الرئيسية

جرىعندماطمرتقدالحصنمنأجزأءو؟نت،المكسرالقديموبقاياالميناءلحصنألداخليالوجه86

يزالوماءضخمسوربينهمايصليينقوبرجينمنيتألفالأصلفيو؟ن.المتأخرةالحقبفيأإالمكسرتعريض

البرجمنالباقيالوحيدالأثرولكن،اليسارجهةمنالداخليالبرجأساساتمنأجزاءمشاهدةبالإم!نبن

أمامالموجودألصخريالرففوقرؤيتهايمكنالتيأساساتهمنمتناثرةأجزأءهيمناعةالأكثرالخارجي

الحصن.

المحيطحولتحري؟نتالتيالقناةهذهإنءالجنوبيةالمائيةوالقناةللقلعةالخارجيالغرل!الوجه-87

الفينيقيةالمدينةسورعنالتنقيبجرىعندما،جدرأنهاوأزيلت،بأكلهاردمتقد!طهاللقلعةالخارجي

ألسورشيدءألعديدةالخفيةالأبوابمنواحديوجد(اليسار)الغرل!الشماليالزأويإلنرججواروإلىءالقديمة

بشكلوضعتفيهاقديمةأعدةيادماجالسفلىطبقاتهاوقويت،بارزةمنحوتةملساءحجارةمنالمتاخمالواقي

العلويالجزءأما!الحديثةالأزمنةفيجزئيااليهينجهةمنالصورةفيالباديانالبرجانرمموقد.مستعرض

بقطعالعكانيألاحتلالعهدفيرممفقد،الضخمةالحجارةكتلمنب!ملهيتألف؟نوالذيالمحصنالبرجمن

المحصنالبرجيسارإلىالموجودةالمكشوفةالقاعةتعودكذلك.الحقبةتلكفيالمستخدمةهي؟نتأصغرحجرية

،الأيامتلكإلما

84!حارم ( HARIM)

المبانيجميعأختفتلقد.(3591)الشرقيالشمالجهةمنوألبلدةللقلعة(الطائرعين)جويمنظر-88

بالقليعة.مايسيهىأقسامبعضومثلهاالحينذلكمنذتقريبا!طهاالفسيحةالسفليةالقلعةدأخلفيالمهدمة

.اليومحتىمستخدما(اليسار)التلجانبيصدوالذيإليهاالموصلالقديمألطريقومايزال

السهليزخر.الصورةخلفيةفيأمانوسوجبالالعمقبحرةحولالفسيحالس!"فيهيبدوعاممنظر-98

الكالةإن)البشريألاستيطانمنعصوربرور-حارممثل-بالتدريجارتفاعأتزداد؟نت.ألتيبالتلأل

،(جدأمتطورةقديمةلحضاراتموطنأ؟نتالمنطقةهذهأنعلىتدلممانألأنأ+هويوكوالتركية،تلالعربية

قلبعدافماحدودهاعنماتنحرفنادرأوالتي،الأصلفيالتلبذروةتحيط؟نتألتيالتحصيناتإن

.جيدةحالةفيحفظتالتيحلبلقلعةمماثلة؟نتأنهالابد،الشرقيةالشماليةالجهةفيألدفاع
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(85ص)ALEPPOحلب

وعند،الصورةخلفيةفيالمغطىالكبيرألسوقمع،(3691)الشرقجهةمنللقلعةجويةصورة-09

المستطيلالأرضيىالخططإن.القديمةالمدينةمركزفييقعالذيالكبيريبدوالمسجدالصورةمنالعلويةالحافة

الكبير.السوقوجاداتالرئيسيةالعامةموازللشوارعبشكلبوضوحيبدومميزاالقديمةلالدينةتقريبا

منتتألفالبوأبةحصنمنالأقدمالأجزأءإن.الغربيةالجنوبيةالجهةمنللقلعةالرئيسيةالبوابة-19

حافةمنقليلاأعلىالأصلفيينتهيانهذانو؟ن.الدخولطريقجانيعلىالمستطيلينالبارزينالحصنين

.العلويالطابقفوقالكبيرةالقاعةشيدتحتىواحدبرجفييدمجاوا،المكواةالشرفة

ر؟ئز()أعدةخسةإلىيستندجسرطريقعن،فائقةببرأعةالمبنيالبوأبةحصنإلىالوصوليتم

المحيطالمائلالجدار؟نلقد.عشرالسادسالقرنأوائلفيشيدتخارجيةبوابةمدخلهوتحرس،ضخمة

جوارالبوابة.فيجيدةحالةفيالكسوةهذهتزالوما.الحجارةمنضخمةبكتلمكسوابالقلعة

(87ص)BOSRAبصرى

المسرحخشبةمنالعلويةالأجزاءبوضوحوتشاهد.(3491)الأصليوضعهمافيوالقلعةالبلدة-29

الوأجهةبينمامي11الفناءوكذلك،الوسطىالعصورفيتمتالتيالإضافاتفوق،المتفرجينمقاعدوصفوف

فقدالأياممنيومفي!طهبالموقعتحيط؟نتالتيالماءقناةأما.أمامهشيدالذيوالسورالقديملالسرحالخارجية

معظمها.فيردمت

الدفاعاتوأبراجاليهينجهةمنألقديملالسرحألخارجيالجدارمعالمرتفعالأماميللفناءمنظر-39

.اليسارجهةمن(1251-1211)الخارجية

يحرسهأماميخارجيفناءإلىضيقجسرعبرالدخولطريقير.القلعةإلىالرئي!يالمدخل-49

أيضا.القلعةداخلوإلىاليهنىالصورةحافةعندالمرئيالبرجعبر-مضللوبشكل-ثمومن،برجان

(AA)صMASYAFمصياف

والمتدرجةبعضهاعنالمنفصلةالمحيطيةالدفاعيةالتحصيناتفيهوتبدو،الشرقمنللقلعةعاممنظر-59

فناءبينهمايفصلدأخليتانالمركزمتحدتاحلقتانوفوقها،الأدفىبالمستوىتحيطخارجيةحلقة:بالارتفاع

الطويلالبوابةبرجمنهاوأعلى،المنافذتحميالتيالخارجيةالتحصيناتتوجداليسارأقصىوفي.ضيقأمامي

تعودالتيالأسوارإلىبالإضافةالقلعةفيممثلانجدهتصورهممكنالأبراجأش!لمنشكلكلإن،البنيانقوي

قطعوبين(الحجارةدبش)الإثلببينتتراوحالتنوعكثيرةموادمنوشيدتالبناءفيأطوأرنحتلفاتإل!

.الملساءالمربعةالحجارة
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-SAIDAصميدون-صميدا SIDON(09ص)

الكبيرالدأئرينصفألبرجيشاهداليهينإلى.(3891)الجومنترى؟ومرفؤهاصيدامدينة-69

القناةعنالتنقيبتمولقد.البلدةمنالجنوبيالجناحتغطي؟نتوالتيالقديمةالقلعةمنحفظالذيالوحيد

.الأخيرةالسنواتفيللقلعةالعريضةالمائية

رممتالتيالبوابةوواجهةالجديدالجسرمعالمرفأحصنفيهويبدو،الصغيرالداخليالمرفأمنظر-79

القرنأواخر)العرل!العهدإلىيعود؟نربماالذيالرئيسيالدفاعيالبرجيشاهداليساروإلى.وحدها

الاحتلألعهدفيشيدصغيرمسجديوجدالبوابةوفوقاليهينوإلى.(عشرالسادسالقرنوأوائلعشرالخامس

العكاني.

CHASTEL(الحجيجقصر)عتليت PELERIN(29ص)

المدينةلدفاعاتالأدم!السثماليالبرجيوجدالصورةمقدمةفي.الشرتمأالسثمالجهةمنعاممنظر-89

حجارةمنالمشيدالمتينالعرضيالسورمنالباجمأالوحيدالبرجيبدوالصورةخلفيةوفي.المتواضعالسوروأطلأل

ربماوالذي)البحرداخلبعيدأيمتدالذيليألسثماالبارزالحصناليهينجهةمنالبرجويجاور.النوعيةجيدة

ولكنابوابةبرجيبمثابةطابقينمنالمؤلفانالبرجانهذان؟نكذلك.(.ذلكغضونفيأرضيتهغاصت

إلاإليهاالوصوليمكنلاوالتي،فوقهاالقائمةالدفاعيةوالشرفاتالبوابةمستوىبيناتصالاتأيةهنالكتكن

الأمامي.الفناءمنافذتسدأسوارعرضيةطريقعنالداخليةالقلعةمن

(49ص)ACREع!

الوسطىالعصورفيقائما؟نالذيالمكسربقاياتشاهداليسارأقم!في.الجنوبمنوالمرفأالمدينة-99

السورامتدعشرالتاسعالقرنوفي.أيضاالوسطىالعصورإلىمنهأجزاءتاريخيعودالذيالبحريوالسور

ألسلطانبرجوهوخشبيةنزولمنصةفوقيرتفعالذيالضخمبالبرجليتصلالعاليينالبرجينتحتاطائل

الفرنجة.عهدإلىتاريخهيعودالذي

السقفهقنطرجناحينذوسدابوهو(الأسبتارية)"يوحناالقديسفرسانسدأب"يسبهىما-001

فيالأسبتاريةحيفيالواقعالبناءهذاعنالكشفتمولقد.بعدفيهاسجناأصبحتالتيالتركيةالبرا؟تتحت

والأبوابالنوافذوتدل.ضخمةر؟ئزثلأثإلىالانحناءشديدةالمتقاطعةالعقودوتستند.الماضيةالسنوات

يكشفاالأساسيةوظيفتهولكنسدابامنهأكثرأرضيةغرفة؟ننالم!أنعلىالجانبيةالأسوارفيالموجودة

بعد.عنهاالنقاب

(79ص)CAESAREA(يةقيصر)يةرقيسا

بهاقامالتيالتحسيناتأحدوهو،المدينةمنالغرل!الجانبعلىالرئيسيةللبوابةالخارجيالمدخل-101
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عنزاويةذامدخلأأعطيتبسيطابناءالأصلفيالبوإبةو؟نت.(لويسالقديس)التاسعلويسالملك

البر،جانبعلىقويببرجإضافيبشكلحمايتهاوأمنتالجديدةالخارجيةالغرفةطريق

يبلغالتيالماءقناةو؟نت.البلدةتحصيناتمنلهالمتاخمالجنوبيوالجناحالشرقيةالجنوبيةالزاوية-201

الساترةالجدرانمعيتماشىالمنحوتةالصغيرةالحجارةمنشاقوليسورالبرجهةمنيحدهاقدماأربعينعرضها

حوالبأنحدارهيبلغقويمائلبجدارقويالسورقدمنالسفليالقسمو؟ن.البارزةوالحصونوالمتداخلةالناتئة

درجة.06

الكبيرالمحصنالبرجآثارهناوتظهر،حديثةبمنازلجزئيأغطيتوقدالجنوبيالمكسرعلىالقلعة-301

إلى)الضحلالمرفأفيالخارجيةالأسوارمعظمانهارتلقد.(تقريبامربعأقدما62حواليأرضيتهمساحة)

.(اليسار

89ص)MOTFORTقرينقلعة

البرجبقاياجانبإلىالمتهدمةنصفالقناةاليسارأقص!في.الغربيةالجنوبيةالجهةمنعاممنظر-401

برجعنعبارةقرينقلعة؟نتالقلاعبقيةمنالنقيضوعلى.قاعدتهعندالدائرينصفالمائلوالجدارالمحصن

وخلف.فقطمتحركجسرطريقعنالداخليةبالقلعةمتصلأو؟نالسورقبالةيقعوحدهمنتصبمحصن

شماليءبرجعليهيشرفسفليوفناءالقصريوجدالجدارمنالناتنالقسم

الجنوبيجانبهعلىوالمدخلالخلفيوجدارهمتداعمحصنبرجالكنيسةخلفيشاهدأنيمكن-501

نحتلفة،مرأحلفيبإضافاتأككلتالقلعةبأنالحجريالبناءفيالفروقوتكشف.(401الصورةفييشاهد)

.الأولالقلعةتاريخعنتفاصيلأيةتعرفولا

(99ص)TOPRAKKALE(طبراكالى)حمدونتل

والواجهةمنتصفهحواليفيبالتليحيط!الذيالمحيطيالسورفيهيبدوالغربجهةمنعاممنظر-601

المتهدمةالأسوارمشاهدةيمكنكذلك.السورعلىالمطلةالعاليةبأبراجهاالعلياللقلعةالرئيسيةالدفاعية

فيالأسوارتلكساعدتولقد.الخارجيالمحيطيالسورتحتاليهينجهةمنالسفحفوقالقديمةلالستوطنة

الوسطى.العصورقلعةأجلمنالموادتأمين

الأبراجمنصفمع،الانحدارالشديدةالمكسوةبجوانبهاالعلياللقلعةالرئيسيةالدفاعيةالواجهة-701

الواجهةطول!علىالأياممنيومفيتمتد؟نتالتيالمكواةالشرفةأطلأل!مشاهدةويمكنءالمتينةالدأئريةنصف

الصخريةالأرضعلىمباشرةوتستندالبازلتجلأميدمنشيدتقدالأسوارو؟نت.اليهينجهةمنبجلأءكلها

ذاتدفاعيةشرفةوتضم(الصلييالعهدمن)الأخيرةالبناءفترةإلم!التكسيةتاريخيعود.الأماكنبعضفي

مقنطر.سقفا

سكني.كحيسابقأيستخدمو؟ن،العلياالقلعةمنالشماليالجناحعلىالواقعالبرجأطلأل-801
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(201ص)SIS(KOSAN)(كوزان)سيسيةحصن

حاجزةأسوارتجانبهضخمدائريبرجالقائمالجرفذروةعنديربض.الجنوبجهةمنالقلعة-901

متعرجة.

YILANكالي!يمييلان KALESI301()ص

العميق.سيحانواديفوقالعلياالقلعةبوابةجانبويبدوفيه،الجنوبجهةمنعاممنظر-011

(501ص)CORYCUSيكوسكور

المزدوجةبأسوارهاالبرلقلعةالثماليةالواجهةفيهاوتظهر،ألبرجهةمنللتحصيناتعاممنظر-111

.الجزيرةوحصنالصغيروالمرفأ

ولكنهالبيزنطيالعهدفيالأصلقيشيدقد؟نالذيالجزيرةوحصنالمتهدموالمكسرالمرفأمنظر-112

الأرمنية!السلطةعهدفيالحاليالخارجىمظهرهعلىحصل

والقاعةالداخليةالقلعةفيإتقاناالأكثرالأبراججموعةتشاهداليهينوإلى.الشرقجهةمنالبرقلعة-113

.دائريبارزنصفبحصنالخارجمنقويتوقدالكبرى

الأصم،الصخرفيشقتاالتيالمائيةالقناةوتظهر.الشرقلجهةالمواجهةالرئيسيةالدفاعجبهة-114

البحر.بمياهجزئيأملؤهاويمكن

10(قياترا)سلوقية ),.,v SILIFKE)

فيمنهاأجزاءشقتاالتيالمائيةالقناةتبدواليساروإلى.الجنول!للجناحالدائريةنصفالأبراج-115

الخارجي.ألسوريابقامعالأصمالصخر

-Gokسوخهرغوكخلألمنتشاهدان؟والمدينةللقلعةعاممنظر-117 Suالعلويةالطبقةإن.العريض

منيومفيمشغولةالقلعةمواجهةفيالموجودةالسفوح؟نت.رومانيةأساساتهولكنالعهدحديثةللجسر

فقط.صخريةومصاطبمتناثرةشذراتسوىمنهايبقأقديمةبمستوطنةالأيام

(801صطهـ*طهـ)7لأولنمورأ

أنهاإلاالبناءجيدةوهي،الصخريالرأسعلىالداخليةالقلعةتنتصب.الغربمنعاممنظر-117

انخفاضا.أكثرمستوىعلىيقعالذيالداخليالفناءاليسارسورمنويجاورها،بشدةمتهدمة

(901ص)BODONITSAونيتسابود

A11-الفسيحة؟ليدروملمرتفعاتبانورأميمنظرKallidromonكيفيسوسبينتقعالتيKephissos
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فيالصغيرةالقلعةتشاهد:LamiaلامياخليجفييصبالذيSperkhiosوضهرسبيرخيوسBaeotiaوبيوتيا

الجنوبية.المنحدرأتعلىتقعوهيالصورةخلفية

CASTEL(تورنيز)كليرمونتقلعة TORNESE(شليهوتزي)(ا!ص.)

.الشرقجهةمنالقلعة-911

العلويالسورالمحيطيبهويلتصقالبوابةحصنالوسطفيويبدو.الثرقجهةمنالعلويةالقلعة-012

جدإربإضافةالمدفعيالقصفلتقاومالمتأخرةالبناءأطوارأحدفيالعلويةالقلعةقاعدةيتقو.السفليةللقلعة

.ألانحدأرشديدمائل

(112ص)NAVARINOينونافار

البوابةمنيرى؟،البندقيالاحتلألعهدىإلىمعظمهفيويعود،السفليةللقلعةالجنوبيالسور

Batteriaمورونسيناباترياالمسبهىالمدفعيةبرجمعالسورهذاو؟ن.الخارجية Moronsinaبقايافوقيقوم

مستديرمدفعيةبرجوهو،PostoPrecipioبريسيبيوبوستوالرئيسيبالخفريسيهىعندماوينتهيقديمةأبنية

لالدفعية.منععلىيحتوي

تبدوحيثالسفليةبالقلعةالمحيطالحارجيالسورعبرالعلويةالقلعةمنالجنوبباتجاهإطلألة-122

Portaالقلعةبوابة)الخارجيةالبوابة ،4 fortezza)وفي.بربارةالقديسةحصنالمسبهىالصغيرالبنادقةوحصن

البرعنتفصلها(فيهاقديمةتحصيناتآثارمع)الصخريةع،مم!"؟"3")3سفاكترياجزيرةتبدوالصورةوسط

الأ309بيلوستدعى)يدةالجدينونافابىقلعةتشاهدأليسارأممىوإلىالصورةخلفيةوفي.ضيقةقناةألرئيسي

القديمة!القلعةمحللتحل1573العامفيالعثهانيونالأتراكشيدهاالتي(حاليا

r,(اهيستر MISTRA??)

وسورBrontochionبرونتوشيونديريبدواليسارإلىمنهاوأدفى،الشمالجهةمنوالبلدةالقلعة-123

غيومقلعةتشغل.أالحاقصرمنهأعلىالرعنفوقوينتصب.ألبيزنطيألعهدإلىيعودالذيالسفليالمدينة

Guillaumeفيلهاردوان ofVillehardouinالانحدارشديدالجبليالجرفذروة.

البيزنطي.العلويةالمدينةسورينتهيقاعدتهوعند،بشدةالمنحدرالقلعةوتلالعلويةالمدينة-124

.(اليسارأقمىفي)الضخمالبوابةوحصنالبارزالغربيالثماليالقلعةحصنبوضوحهناويشاهد

11!كاريتاينا , )p KARYTAINA)

آلفييوسلواديالأقمىالطرفعندالقائمالجرففوقويجثم.الجنوبجهةمنوالقريةالقلعة-125

Alpheios valleyالي.العلياالقلعةبقاياالسفحعلىتشاهدبيكا.المضلحالجنوبيالحصن!
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(115حما)KANTARAقنطرة

ولكنهاالأماميالفناءحتىالانحدارمتوسطصعوداالأرضتتجه.الجنوبجهةمنعاممنظر-126

خلفبوضوحالدائرييننصفالمجانبانوبرجاهاالرئيسيةالدفاعجبهةوتبدو.الأماكنبقيةفيبشدةتنحدر

خزان)صهريجيوجدالأماميالفناءقبالةوفي.الأماميالفناءفيالقائمينالدائرييننصفالبارزينالحصنين

قوية.بأكتافمدممكشوف(مياه

البارزوالحصنالدائرينصفالغرل!والبرجالرئيسيةالبوابةفيهاوتبدو،الرئيسيةالدفاعيةالجبهة-127

اطارجي.

اليهين،جهةإلىالدائرينصفالكبيرالبرجفيهاويبدو،الداخلجهةمنالرئيسيةالدفاعجبهة-128

بابوثمة.الدفاعلغاياتثلأثطبقاتإلىمقسماالأصلفيالبرجهذاو؟ن،اليسارجهةمنالشرقيوالبرج

الداخليالفناءرميمنهايمكن،للرميكواتسبعفيها،ضيقةبرجيةغرفةإلىالسفليةالشرفةمنللخروج

جانبية.برماياتكله

.STهيلاريونسانتقلعة HILARION(116ص)

وحصنهالمرفأتمييزويمكن.الصغيرةكيرينياوبلدة،ألشاطنخط!علىالقلعةمنأسفلإلىإطلالة-912

هنا.منبس!ثولةالكبير

هنتصفوفي.ألانحدأرشديدالسفحيصعدالذيألخارجيةألقلعةسورمعللقلعةالغرل!الجناح-013

حرسهأفراددفعالأميرإن:الرهيبةالأساطيرإحدىتقول).جونالأميربرجيوجدالصاعدةالطريق

العهدإلىالذروةعندالقائمةالقلعةتاريخيعود.(الجرفهذافوقمنواحدإثرواحداالبلغاريينالشخصي

البيزنطية.التحصيناتعهدإلىتحتهاالسفحعلىالقائمالسورتاريخيعودبيكا،الفرنجي

اليساروإلى.ترميههأعيدالذيالصغيرةالبيزنطيةالكنيسةقبافيهويبدوالسفليةالقلعةمنظر-131

دثر.الرابعللقرنالعائدةالكبرىالقاعةسطحيشاهد

مجناحهاالقلعةبهاتتهتعالتيالممتازةالطبيعيةا!ايةدرجةبجلأءيوضح،الشرقجهةمنعاممنظر-132

القلعةتبدوأليهينناحيةوإلى.القلعةأملأكعنالخارجيةالقلعةتفصلالتيألانحدارشديدةوالجروفالشمالي

.مباشرةالخلفإلىالواقعالعلياللقلعةالزاويالبرجمعجونالأميربرجوفوقهاالسفلية

(118ص)KYRENIAكيرينيا

جهةإلىالبنادقةأشادهالذيالضخمالشرقيالجنول!المستديرالبرجمع،للقلعةالشرقيالجناح-133

البارزالحصنمنالناتئالجناحيشاهدأنويمكن.اليهينجهةإلىالدائرينصفالفرنجيوالبرج،أليسار

.اليسارجهةمنالبرلجهةالمواجهةالماءقناةنهايةعندالضخمالمضلعالغربيالجنول!
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للسورالأماميالفناءعندالغربىالشماليالدائريالبرجفوقالمدفعيةمنصةمنالأسفلإلىإطلألة-134

مستوراطريقات!نكل؟نتوالتي،عشرالسادسالقرنفيالمقامةالخارجيةوالستارةالقديمالفرنجيالخارجي

وبينبينهموجودمكشوفصغيرأماميفناءظهورذلكعننتجولكنقائماالقديمالبوأبةحصنظل.لالدافع

البندقية.لعهدالعائدالساترفيالجديدةالبؤابة

التيالضئيلةالكنيسةهذهإن.البنادقةأقامهالذيالغربيالساترداخلالصغيرةالبيزنطيةالكنيسة-135

ألقديسبرجباسمالفرنجيألعهدفييعرفالذي)الضخمالشماليوالبرجالساترحجارةمنجدرانهاتشكلت

.متأخرةمرحلةفيرممتالقبةولكن!البيزنطيألعهدمنتصفإلىتاريخهافيتعود(جورج

يعودمتداعيةغيرحجريةأمتدأدأتيحمليزألماالذيالوحيدالجزءوهو-للقلعةالشماليالجناح-136

رتمصورةأنظر)الدأئرينصفألشرقيالشمالييبدوالبرجنقطةأقص!وفي.الفرنجيألعهدحتىتاريخها

ألبندقي.العهدفيالأرضيىالطابقداخلالمد)فعمرأبضشيدت.(133

(911ص)(بيايرسكود)بياابيسكويسبابيلا

المسقوفالمعمدالرواقخلألمنيشاهدألصغير؟الجرسبرجمعللكنيسةالغربيةالوأجهة-137

لي.الشما

فيالضائعةالمعماريةألكنوزبمفتاحتزودناوهي،الكنيسةفيالطعاملحجرةالرئيسيالباب-138

يبقلموالتي،المقدسةالأرضفيأستخدأمهاشاعالتيالزخرفيةالأساليبمعالفنيةالتزييناتتتطابقءنيقوسيا

.متناثرةنماذجسوىمنها

قبرصومملكة(الوسط)القدسومملكة(اليسار)ينيانلوزأسرةشعارأتالرخاميةالبابأسكفةتحمل

ء(أليهين)

(012ص)FAMAGUSTAفاغوستا

الكنيسةشيدت.السابقالمليللقصرالمقنطرالرواقمنملتقطةصورة،نيقولايسالقد؟تدرأئية-913

Guyدإيبلنغيالأسقفجمعهانظمالتيالتبرعاتحملةريعمن1315والعام8013العامبينما dIbelinفي

البناءمنيةالعلوالأجزاءأصاب.تفاصيلهامنالكثيرفيريمس؟تدرأئيةتشبهوهي.8013_8912الأعوأم

1571!-0157العامفيالقصفنتيجةبالغةأضرأرخاصبشكلوالأبرأج

البنادقةقلأعجميعبواباتغرأرعلىSt.ك!عكا!ماركالقديسأسدويعلوهاللقلعةالرئيسيةالبوأبة-014

N.رينيفوس!نيكولوأسميحملمنحوتنقشتحتهويوجد.تقريبا Foscarini2914العامإلىتاريخهيعود.

لحصنالدأخليالفناءإلى،نحادعبشكلمستديربرجويحرسها،للقلعةالجنوبيةالجهةعندتقعالتيالبوابةتؤدي

لمسرحيةالختاميةالمشاهدإنءتقريباتغييردونالبنادقةتركهوالذي،ع!ترالرالغالقرنفيالمشيدالبحر

القلعة!هذهفيوضعت"عطيل،)شيكسبير
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الأعوامفيالمشيد.القديمالبحرلحصنالبحريالنتماليالجانبجمكلىالكبيرةالأرضيىالطابقغرفة-141

وأقبسورسدت(أليهين)البحرتواجهالتيالنوأفذإن.الأرضفيالسابقالبناءآثاردفنت!.131_0013

البنادقة.حمأثناءشيد

والتي،جورجالقديس؟تدرائيةالمسماةاليونانيةتدرائيةال!اليساروإلى.البحربوابةحصنمنظر-142

أصيبتولقد،مباشرةاللأتينيةنيقولاالقديس؟تدرائيةقبالةعشرالثالثالقرننهايةمعالأغلبعلىشيدت

منالشرقيةالواجهةتبدوالصورةمنتصفيمينإلى.الأخيرةهذهمثلمثلها1571العامفيبالغةبأضرأر

أحديمثلوهو،ألبندقيةسيطرةفترةإلىتاريخهفيعودالصورةمقدمةفيالبحريالسورأما.اللأتين؟تدرأئية

بنتوءالمنتهيةالمائلالجدارذاتالواجهةوبخاصة،التحصينفنفيالقديمالإيطاليللأسلوبالتقليديةالملأمح

المفرجة.البثرفةارتفاععلىمستدير

(123ص)KOLOSSIكولوسي

هذأ؟نوربما.الصورةمقدمةفيالسكرتكريرمعملمعالشرتم!الجنوبجهةمنعاممنظر-143

.1915العامفينفذتالتيالتركيةللترميماتمميزةآثارفيهوتبدو،المحصنالبرجمنعهداأقدمالأخير

العلويالطابقفوقالقائدسكنجناحفيموجودالنافرالنحتمنبسيطةييناتتزمعكبيرموقد-144

المحصن.للبرج

(24!ص)BUFFAVENTOبوقافنتو

(الحجارةدبش)الإثلبمنالمبنيةالثلأثةالمستطيلةالبسيطةالمبانيإن.للأطلألالجنوبيالمظهر-145

القلعةمنمثلهاالمتقنةوغيرانخفاضاالأكثرالمبانيولكن،كبيرةدرجةإلماتصدعتالعلياالقلعةتشكلالتي

المتبقيالضخمالسورأبرزهاومن.الجبلجانبعلىبوضوحتشاهدأنيمكنو،أفضلبشكلمحفوظةالسفلية

البوابة.حصنمن

(2!دص)ه!"هلا7بودروم

المؤديالحديثالطريقمنالصورةالتقطت،الشرقيةالشماليةالناحيةمنتبدو؟والبلدةالقلعة-146

المكسرشيد.التريالعهدفيشيدحصارحصنأطلألالقلعةيمينإلىصغيرصخرينهدفوقتنتصب.إليها

الحديثة.الأزمنةفيالداخليالمرفأيسدالذييلالطو

طائفةدرعمنهالأعلىفي.الرئيسيةالقلعةبوأبةجوأرإلىالغربيالخارجيالسورفيمنحوتةبلأطة-147

العذراءمنكليحمله(1476-1476)أ،"!!-،أ!حلح،313!ه1،أأورسينيباتيستجانومقدمهايةالأسبتار

.بوكسول.فالقلعةقائدودرع(1472)السورتاريخوتحتها،بطرسوالقديس

ويحمل،0142والعام1415العامبينماالفترةفيشيد،فرنسابرج،الداخليةالقلعةفيبرجأقدم-148
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1421نائاك.بالطائفةومقدموفرنساالبابامنكلدرع - 6913 ( Naillac)كلأفيفيالمدرعوالفارس

Dragonetto Clavelliتبدواليهينوإلى.تقريبالهالمعاصررودسفينائاكبرجمعأسلوبهفيالبرجيتفق

.إنكلترابرجاليساروإلىالصورةخلفيةوفي،القديمةالقلعةواجهة

الجانبهذاو؟ن.الآنمستخدمايعد!والذي،الكبيرالمرفأعبريطلالشرقجهةمنعاممنظر-914

فيتقويتهوجرتفقطوأحدمستقيمبسورمحروساألانحدارشديدةبالسفوحطبيعيةحمايةالمحميالقلعةمن

!فأضيفتأقداموتسعةأقدامستةبينلمماكتهاتتراوحسورمنرقيقةقشرةوثمة.عشرالسادسالقرنبداية

الوأجهةبينالاتصالنقطةبوضوحنميزأنالممكنمن.تقريبأكلهالقديمالشرجمماالزاويالبرجتغلف،بعد

Gatineauغاتينوحصنالمسيهىالمضلعالبارزوالحصنالبارزةالحصونذاتالشمالية Bastionطريقعنولو

بنائها.فيالمستخدمةالموادبينالفروق

)بخارجيللسورالجنوبيةالزاويةعندالبرجهذاويقع.الغربيةالشماليةالناحيةمنإنكلترابرج-015

تقليديةتذ؟ريةنصبمعغنيةبزخارفمزينوهو،عشرالحاصالقرنمنالأولالنصفإلىتاريخهيعودو

.اجماعاتكقاعةيستضرم؟نوربما.النبالةوشعارأت

و؟نت.البحريةالجنوبيةألواجهةفيهوتبدو،الرئيسيةالبوابةمنملتقطالداخليالسورمنظر-151

751-1461العامينبينالفترةفيشيدتالتي،الجنوبيةالوأجهة iالقرنبدأيةفيمدأفعقيكيبلتسبهحوعدلت

كلية.السفليالمدفعيةودمرمربض،1591العامفيالمدفعيبالقصفبالغةبأضرارأصيبتقد،ع!ثرالسادس

.الصورةخلفيةفيإنكلترةبرجيبدوو

الأزمنةفيكثيرةتحسيناتعليهأجريتالذي،الصغيرالداخليالمرفأخلألمنالقلعةمنظر-152

المدفعيةوحصونالقويةالشماليةالواجهةفيالسائدهوالمظهرهذاإن.اليومحتىهستخدمايزالوماالمتأخرة

ضئيلة.قزمةالغربيالأماميوالمعممالمنخفضةالمرفأمدفعيةمرأبضتحتهاتبدووالتي،عندهاالضخمةالثلاثة

وإيطاليا.فرنسابرجافهماالجزيرةشبهفينقطةأعلىيشغلاناللذانالبرجانأما

ولكنهاإيطاليابرجعلىالأصلفيمركبةو؟نت،جورجالقديستصورنافرنحتذأتبلاطة-153

Jeanلاستيكدوجانالمقدموشعارالطائفةشعارالقديستحتويشاهد.الأماميالفناءفيبعدف!ثبتت de

1454 - 1437 ( Lastic)1437موسيتولاأنجيلووالقائد - 1436 ( Angelo Muscettola)برجشيدالذي

إيطالية.

(271ص)RHODESسودر

با3المعروفالصغيرةالحارجيةالتحصيناتبرجمنالتقط،الطائفةمقدموقصرالبلدةمنظر-154

قصررمم.(Mandrakiماندراي)الصغيرالحارجييبدوالمرفأالصورةخلفيةوفي.نيقولاالقديسحصن

شديدةبأضرأرأصيبقدالبناءو؟نء1291العامفييرةالجزالإيطاليونأحتلأنبعدبال!ملالطائفةمقدم

بحيث،1856العامفيعرضيانفجارونتيجة،0186و1851العامفيوالزلازل،Corrالعامفيالقصفنتيجة
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التيالأساساتوباستثناء.الأولالطابقجدارمنمنعزلةوأقسامالأرضيالطابقمنأجزاءسوىقائمايبقا

.البناءحديثحالياالموجودالقصرمنالأعظمالقسمفإنموجودأمعظمهاظل

المقرفيهويبدويوحناالقديسلفرسانالكبير(المستشفى)لالأوىالمقابلةالمربعةالساحةمنظر-155

'Aubergedدوفيرنونزل(اليسارإلى)ذاته(المستشفى) Auvergne(مقنطرمدخلمعالصورةخلفيةفي

دوشاتو.ماريالقديسةوكنيسة

في(1437-1421)فلوفيانو.آالمقدملهحجرالأساسوضعقدو؟نpit-العامفيالمستشفىببناءشرع

توقفأنبغد0914العامحواليفيالبناءاككل.ذاتهالبناءعلىحالياالموجودللنقشطبقاوذلك1437العام

اسمومجمل7015العامفيشيدأنهعلىدوفيرننزلعلىالموجودالنقشويدل.التريالحصاربسببفترةالعمل

Gayبلأنشفوردوغايالمقدم deBlanchefort.الاحتلألزمنفيعرفتوالتيدوشاتوماريالقديسةكنيسةأما

عشر.الخامسالقرنفيقديمةبيزنطيةكنيسةعنحولتفربماجامي؟نتوريباسمالتري

المنحدرالطريقمنتصفوعند.(؟ستروم)للرباطالرئيسيالشارعطولعلىالشرقنحوإطلألة-156

Aubergedeفرنسانزليوجداليساروإلىتقريبا France،علىواككل،2914العامفيبنائهفيشرعالذي

فيواسعنطاقعلىالبناءرمم.لأ!س!+3أه؟+ول"4دامبوازس!3إيميريالطائفةمقدميدعلى3015العامفيالأرجح

.(المستشفى)لالأوىالجانبيةالواجهةنشاهدأنيمكنالشارعيةنهاوفي.3191العام

Gov-المقدسةالأراضيىفيالفرنجيةالمدنجميعفيالعادةجرتوقد.المدينةغرل!فيصغيرةدخولبوابة

تلكمنبكثيرلما!-الماهـأضعف3البرغسأوالسكنيللحيالأصليةالتحصيناتتكونأنعلىع!باستثناء

ولمالخارجيةالدفاعاتيةتقوجرتبعدفاعشرالخامسالقرنمنتصفمنواعتبارا.الجندرباطفيالموجودة

.الرباطفيالداخليةالتحصيناتفيأخرىأمماليةأتنفذ

.ر.بالمقدميدعلىالداخلفيالمستديرالبرجشيد.نيقولاللقديسالخارجيةالتحصيناتجبهة-158

1467زاكوستا - 1461 ( Zacosta).ولكن،1464العامإلىالمنحدروجدارهاالخارجيةالمنصةتاريخويعود

الزلزالوبعد،0148العامحصاربعددوبوسونبييرالمقدمقبلمنالأرجحعلىبعدفيهاأضيفالخارجيالسور

الأتراكأنرنم،0148العامحصارخلألالهجومهدفالخارجيةالتحصيناتهذهو؟نت.1481عامالعظيم

احتلأالا.فيفشلوا

تشييدفيشرع.الصورةخلفيةفيالمقدمقصرمعدامبوازإيميريالأسبتاريةمقدمشيدهاالتيالبوابة-901

الجناحتقويةأعالجملةمن1512العامفيخداعيةبطريقةوالمصمةياندائربرجانمجرسهاالتيالبوابةهذه

الأعوامفيشيدتقدالخارجيةالتحصيناتمنالمتبقيةالأسوارأنإلىشعاراتتحمللوحاتوتشير.الغرل!

1514-1522.

زوجتهمع0127-1215(يسلوالقديس)فرنساملكالتاسعيسلو(0912)ستراسبورغسيد-1"0

.(5912عامتوفيت)بروفنسدومارغريت
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عندأطلقهاالتيبلحيتهلويسللقديسأصيلةصورةهيالسنديانخشبهنالمنحوتةالقطعةهذهإن

زهرية،بزخارفمزركشاالصليبيينصليبصدرهعلىيحملوهو.1248العامفيالصليبيةحملتهبداية

.ذخائرهأجلمنرأسهخلفصن!ةوثمة.القدسفيالمقدسللقبرنموذجأالمعقوفالينيدهكفعلىويحمل

.(الفرنسيالمالكالبيترمز)يدهافيالماءزنبقمنزهرةفتحملالملكذراعتتأبطالتيالملكةأما

الأنوثة.؟لإلىترمزالمرأةوجهتزينالتيوالابتسامة.نحتهفيفريدالحيالأصلعنالمنفذورأس!ثا

الأعوامفيالصليبيةالمحلةفيسا!قد؟نوالذيلويسالقديستاريخمؤلف،دوجوانفيلجانوهب

هنقطعةلتكونجوانفيلقصرفيلورنسسانتكنيسةإلىالمجموعةهذهوهب،والملكةالملكمع1248-1254

برلين.فيموجودةخاصةجموعة.الصليبيةذكز!الحلةفيالمذبح
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ع!إجغظ!ظ

تمتفقد،الموضوعتتناولالتيالرئيسيةالأممالجميعفيالمصادرولائحةالشاملةالمراجعلوجودنظرا

بعضعدافيها،المجلأتفيالمنشورةالمقالاتهناحذفتولقد.المكلةالكتبأكثرإلىهناالإشارة

Hansمايرابرهاردهانزكتابإلىالرجوعويمكن.المتوفرةالمحصادرلسردداعثمةيعدوا،الاستثناءات

Eberhard Mayers0691هانوفر،الصليبيةالحروبمراجعBibtiographie zur Geschichte der Kreuzzugeمن

بذاته.شاملمرجععلىالاطلأعأجل

جع:لمراا

.(يطاليةالإباللغة).9918البندقية،قليقيةأرمنتاريخ.ل،أليشان

.(الإنكليزيةباللغة).5391برينستون،مورةقلاع.ك،اندروس

المجلدأت،القاهرةفيالفرنسيالشرقيةالآثارمعهدمذكرات)سوريةفيرحلة،وفاتيو.م،برشيمفان

.(الفرنسيةباللغة)(الرحلة-فاتيو-بيرشيمباسمهناإليهاأشير)1591-1391القاهرة،(37-38

الإمبراطوريةمؤسسات(2)،4791باريز،ومو!ابيزنطةحياة(1):البيزنطياالعا.ل،بريهير

.(الفرنسيةباللغة).4891،البيزنطية

.(الألمانيةباللغة)4391برلينالثانيةالطبعة،الإسلاميةالشعوبتاريخ.ك،بروكالان

لاءديميةرسالة)0391؟مبردج،عشروالثالثعشرالثانيالقرنينفييةالجنوالملأحةهـ.،ي،بيرن

.(الإنكليزيةباللغة)(االوسطىالعصورفيأمري!

الفرنسي.المعهد)الفرنجيةأنطاكيةوإمارةالصليبيةألحروبعصرفيالشماليةسورية،؟هنكلود

.(الفرنسيةباللغة).0491باريز(االشرقمكتبة،دمشق

...Cl.Cahen. La Syrie du nord4 'I epoque des croisades et la principaute franque

.(الفرنسيةباللغة)مجلدأن-1291باريز،كومنينآل.ف،شالاندون

طبوغرافيتهاعنمذكرات،الغربيةفلسطينعنعامةدراسة.!هـ.،وكيتشنر.آ.سي،كوندر

كوندويى-باسمإليهأشيرهنا)1882لندن،السامرية1881،11لندن،الجليلا:وآثارهاومياههاوجباالا

.(عامةلمحة،كيمشز

،والطولونيونالأولالعباسيون،الأمويون،القديمةالإسلاميةالعمارة.سي.آ.ك،يلكريسو

.(يةبالإنكليز).0491-3291،أوكسفورد،مجلد2
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.(بالإنكليزية)9591-5291أوكسفورد،مجلد2،مصرفيالإسلأميةالعمارة-يليسوكر

:2ألمجلدباريز،الأكرأدحصن:امجلد،المقدسةالأرضفيالصليبيينقصور.ب،ديشامب

.(بالفرنسية)(1،2،القصور،ديشامبباسمهناإليهأشير)9391باريز،القدسمملكةعنالدفاع

الآثارمكتبة)2791باريز،الوسطىألقرونفيألسوريةللآثارالطبوغرأفيالتاريخ.ر،دوسود

بالفرنسية.(4يخوالتار

الحصونعنشاملةلدرأسةمحاولة،الوسطىالعصورفيالأوربيةالمسلحةالقوأت.ب،إبهارت

بالألمانية.9591-5891أشتولها2و11،1المجلد،9391برلين،األمجلد.الأوربية

ألحروبخالالفرنسةعلىوالنترقيةالبيزنطيةالتأثيرأتفيبحث.وحوأدثهالمثرق.ج،إيبرسولت

ء9291،بروكسل-يزبار،الصليبية

الأولى،الطبعة،ألمحمديةالشعوبوترأجموعرجمماجغرافيمعجم.(الإسلأميةالموسوعة)الإسلأمموسوعة

.(الإسلأميةبالموسوعةهناإليهاأشير)3491-1391يبزبغلا-يدنلا

الموسوعةبالممهناإليهاأشير)0691،يدنلا-باريز،امجلد،الجديدةالطبعة،الإسلأمموسوعة

.(121الإسلأمية

بالممهناإليهأشير)9918باريز،مجلد2،قبرصفيالنهضةعصرفيالقوطيالفن.سي،إنلأرت

.(القوطيألفن-إنلأرت

نصامنهماكليفممجلد2)والمدنيةالدينيةالعمارة،القدسمملكةفيللصليبيينالتذ؟ريةالصروح-

الصروح-إنلأرت:ليالتاالشكلعلىهنااختصر(8-7هـ0.آ.ب)2791-2691يزربا،(ولوحات

ية.التذ؟ر

0005العسكرالعمارةعننحتصرةدرأسة.الصليبيينقلأع.ر،فيدن 91لمدرللصليبيينله

-فيدن:التاليالنحوعلىهناإليهأشير)5791لندن،الصليبيينقلأع.ج،وتومسون.ر،فيدن9

91(ولهلونن

.(تومسون

فياللأتينيةيةالإمبرأطورتاريخ:امجلد،المقدسةالأرضفيالفرنجةتاريخ.ي،جيرلاند

.*لا-ى
جمه--.جم!!!م509هامبورغ-باديخوهنرألاولينبلدوالقيصريختار:2مجلد،القسطنطينية

،2الأثينيةالمدرسةدوريةفيدولةعشرةلثلاثالوسطىالعصورفيالتذ؟ريةالصروح.ج،جيرولا

تلأها.وماا,)159

إليهأشير)3691-3491باريز،مجلدأت3،القدسومملكةالصليبية)لمحلأتتاريخ.ر،غروسيت

.(غروسيت:هنا

.9491يزبار،الشرقيةالمسألةيختار،المشرقإمبراطورية-

.1835-1827بيست،مجلدأت01،العكانيةالدولةيختار،فون.ج،بور!تشال-هامر

.1833باريز،الحشاشيةطائفةتاريخ-ئ!

.3691يبزيغلا،مجلدان،(الثانيةالطبعة)المشرقفيالتجارةيختار،ف،يدها

http://al-maktabeh.com



325

.?3AVبرلين.قليلاوالمعروفةالمستجدةالرومانيةالإغريقيةللعلاقاتالزمنييخالتار.ك،هوبف

الموسوعة،غروبر-إيرشتأليفنظرناوجهةمنالوسطىالقرونبدايةفيالمقدسةالأراضيتاريخ-

.IA-ا67Aلايبزيغ،86-85مجلدالألمانية

.8111نيقوسياقبرصفيالتذ؟ريةللصروحوصف.لأجفري

.4691القدس(الثالثةالطبعة)الصليبيينعهدفيفلسطين.ن،يصي،جونز

.0391يزبار،الصغرىأرمينيةالختصرلمملكةيخالتار.ن،جورغا

رسالة)3291،(1912-0011)اللأتينيةالقدسمملكةفيالإقطاعيةالممالك.ل.ج،لامونت

.(4الوسطىالقرونفيأمري!لا!ديمية

\.Alfيبزيغلاالوسطىالقرونفيالحجاج.م.يصي.ج،لاورنت

.3691لندن،مجلدان،الصليبيينقلأع.ي.ت،لورنس!ص

.291'يزبار،الوسطىالقرونفيالبحارماوراءفيالفرنسيون.ج،لونيون

541566الفرنجياليونانتاريخ-المشرقفياللأتين.و.ميلر _ 1 r،8091لندن.

.2491لندن،مجلدان(الثانيةالطبعة)الوسطىالعصورفيالحربفنيختار.ي!ي.و،يصي،أومان

.5691أوكسفورد،البيزنطيةالدولةيختار.ج.أوسترونمورسيى

.wr،برلينالصليبيةللحروبالثقافيالتاريخهـ.،بروتز

.0918لندنالصغرىلآسيةالتاريخيةالجغرافية.م!و،رامسي

.1866باريزالوسطىالعصورخلالسوريةفيالفرنسيةالممتل!تحولدراسة.ج.ي،راي

هناإليهأشير)1871باريز،قبرصجزيرةوفيسوريةفيالصليبيةالعسكريةالعمارةآثارحولدراسة-

.(العسكريةالعمارة-رأيباسم

.1883باريز،عشروالثالثعشرالثانيالقرنينفيسوريةفيالفرنجيةالمستعمرات-

.4591باريز،(1187-2011)يةالطولوزالسلالةعهدفيطرأبلسكونتية.ج.ريتشارد

عشر(والخامسالرابعالقرنان)الفاتي!نأرشيففيقبرصيةوثائق،لوزينيانأسةعهدفيقبرص-

.6291يزنجار

.8918انسبروك(1912-0011)القدسمملكةيختار.ر،روهريخت

.4091انسبروكوملحقها8918انسبروك،القدستاريخ-

01/91الألمانيةفلسطينمجلةفيالوسطىالعصورفيسوريةوطبوغر)فيةجغرافيةحولدر)سة- O , WY

ومايليها.11/1888،913،ومايليها

فلسطين.ونحططخريطة-

ء5491-5191لندن،نجلدات3،الصليبيةالحروبتاريخ،سيرستيفن،رانسيهان

،واليونانسوريةفيالمسيحيةالإماراتحولدراسات،اللأتينيالمثرقفيالنقد.ج،شلومبرجر

.1882-1878يزبار،مجلدان
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.3091-6918يزبار،مجلدات3،البيزنطيةأوربة-

.2791باريز،الوسطىالقرونمنصفحات.الصليبيةوالحروببيزنطة-

*15591،11،6291فيلادلفيا،الصليبيةالحروبتاريخ.م.ك،سيتون

.(التركيةباللغة)9591أنقرة،واحدمجلد،الأناضولتاريخ.ن،سمفجن

.5691لندن،الصليبيةالحروب.لصي.ر،حميل

5291لايدن،وسقوط!االإسلاميةالدولةنشوء،الخلأفة،الإسلاميةالأقطارتاريخ.ب،سبولر

.(6مجلدالمستشرقيننحطوطات)

.1885-9187مجلد2المقدسةالأراضيىووصفالقدسفيجولة.ت،توبلر

.5591لندنالتحصينفنتاريخ.آ.س،توي

.0187-1867باريز،16-11القرونفيالفرنسيةللعمارةمصورمعجم*دوك-لو-فيوليت

.5691يدبورغفر،مجلدان،الصليبيةالحروبتاريخ.آ،واس

،3291القاهرةاامصرتاريخمجلةفي،العكانيوالفتحالعربيالفتحفيالمسالةمصر.ج.ويت

901-331،

.15/6591أناضوليةدراساتفي!،ر.جيونغ
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-Enzyklopadiedes Islam. Geogsaphisches, Ethnogra

-phischesand Biographisches Worterbuch der mu
hammedanischen Volker, ist ,.dE Leyden - Leipzig

(.8.34-139 )here referred to as: Enc. Isl

-Enzyklopadiedes Islam. New Edition, Vol. ,I Paris

Leyden0698.لم)]2. (here referred to as: Enc. Isl

Enlart, .C 'L Art Gothique et la Renaissance en

:Chypre، 2 vols, Paris 8 998 (here referred to as

.(Enlart,Art Gothique

Les Monuments des Csoises dans le Royaume de-

Jerusalem. Architecture religieuse et civile (z vols

.eachof text and plates), Paris7-2691 (B. .A H
,(8-7.here abbreviated to: Enlart, Monuments

Fedden, .R Crusader Castles. A brief study in the

military architecture of the Crusades, London

01،8.

-Fedden,.R and Thomson, .J Crusader Castles, Lon

,(don17،8 (here referred to as: Fedden- Thomson

-Geschichteder Frankenherrschaf in Grie!ش.,Gerland

-chenland,Vol. :I Gescbicbte des Lateinischen Kai

serreidis von Konstantinopel; Vol. II: Geschichte

der Kaiser Balduin I and Heinrich, Bad Homburg

10،8.

-Spora*رmonumenti medioevali delle،أ.Gerola,G

.di'in: Annuario Scuola Atene ,2,$191 8 et seq

Grousset, .R Historie des Croisades et du Royaume

de Jerusalem, ، vols, Paris 6-1491 (here referred

.:3(Grousset5ء!
'LEmpire du Levant. Histoire de la question-

.9491'd Orient, Paris

-Hammer- Purgstal.!،1 von Gesd, ichte des Osmani

35-1827.2 5 vols, Pestيم!؟+ع"ع4يهيبم.؟ع

1833.Histoire de 'I Ordre des Assassins, Paris-

Heyd, .W Histoire du commerce du Levant (2nd

3691.(.4، 2 vols, Leipzig!

,Hopfء!اع .K Chroniques greco- romanes inedites ou

1873.connues, Berlin

-GeschithteGriethenlands vom Beginn des Mittel`-

altersbis,4."لملم auf unsere Zeit', in Ersch- Gruber

8-1867.Enzyklopaedie, Vols ,6-85 Leipzig

Jeffery, .G Description of the historic Monuments

.!891of Cyprus, Nicosia

،4.(Johns, .C .N Palestine of the Crusades (3rd E

4691,Jerusalem

!153!,Petite ArmenieءلمJorga, .N Breve histoire de

.0398

Feudalء؟ monarchy in the Lat.ط.La Monte, J

,Kingdomof Jerusalem8(-008,)19128932 (Monogr

Medieval،ء4). Acad. of Americ

,Laurent,.J .C .M Peregrinatores medii aevi quattuor

1864.Leipzig

Lawrence, .T .E Crusader Castles, a vols, London

.3691.

-Longnon,.J Les Francais 'd Outre- Mer au Mayen

9291.Age, Paris

GENERAL BIBLIOGRAPHY

In view of the comprehensive bibliographies and

lists of sources given in almost all major works on

-thissubject, reference is made only to the most im

portant supplementary books. With a few notable

exceptions, magazine articles have been omitted and

no further enumeration of available sources has been

made. For a single comprehensive bibliography, see

Hans Eberhard Mayer's Bibliographic zur Geschichte

0698.der Kreuzziige, Hanover

Alishan, .L Sissouan ou l'Armeno- Cilicie, Venice

9918.

,1،8Andrews.و .K Castles of the Morea, Princeton

9vanعجءلو Berchem, .M and Fatio, .E Voyage en

!Inst.Franc. .lo6hdrA Orient. du Caire, Vol)ول،*.
-Cairo15-1391 (here referred to as: .v Ber(,و)7-،

.(them- Fatio, Voyage

4 deءيكللمBrehier, .L Le monde Byzantin: (1) Vie et

,Byzanceلم'ءيكل- Paris ;4791 (s) Les institutions de

4891,,pine byzantin

Geschicbte der islamisd, en Volkerكليم.,Brockelmann

،.491and Staaten, 2nd ,.dE Berlin

Byrne, .E .H Genoese shipping in the 21th and x3th

-centuries,Cambridge (Mass.) 5،91 (Monogr. Me
،8(.diev. Acad. of America

I'-؟35!أ Epoque desوCahen, Cl. La Syrie du nord

.sadeset la Psincipaute Franque 'd Antioche (Inst

0491.Franc. Damas, Bibl. Orient, ,)I Paris

1303.2,8291Chalandon, .F Les Comnenes, Paris

Conder, .C .R and Kitchener, .H .H The Survey of

,WesternPalestine, Memoirs of the topography

,orography-ب hydrography and archaeology: I Gal

Samaria, London .1882 (here1881لملم,lee, London

.(referredto as: Conder - Kitchener, Survey

,Creswell,.K .A .C Early Muslim Architecture

1303،2,Umayyads,Early Abbaslds and T4l4nids

04-3291.Oxford

2 vols, OxfordدEgyptلمThe Muslim Architecture o-

9-5291.

Deschamps, .P Les Chateaux des Croises en Terre

3491;Sainte, Vol. :I Le Crac des Chevaliers, Paris

;Vol.II: La defense du Royaume de Jerusalem

Paris9;9i,ءح-لم (here referred to as: Deschamps

teauxلملما0 I and

-Dussaud,.R Topographie historique de la Syrie anti

que et medievale, Paris 2791 (Bibl. Arch. et

.(4.331+

?،Ebhardt, .B Der ،" hrbau Europas im Mittelalt

Versuch einer Gesamtdarstellung der europaiscben

2,Vol. II, i and98ر9ةBurgen, Vol. ,I Berlin

.9-5891Stolihamm

ent. Recherches sur lesفىEbersolt, .T Orient et Occ

-influencesbyzantines et orientales en France pen

9291.dant les Croisades, Paris - Brassels
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,Runciman,Sir Steven, A history of the Crusades

8!4-18.،!51London!ر

.Sthlumberger,.G Numismatique de '[ Orient Latin

Monographiesلوكهع!3 sus les princes chretiens de

82-1878.2 vols,Paris،ح3غحءet de

,86918vols-لا5.; Parisر,Epopee Byzantine-ط،

Byzance et les Croisades. Pages medievalcs, Paris-

8!27.

-Setton,.K .M (ed!. History of the Crusades, Phila

.(progress)629111،11،11+أ,delphia

1،8،.Ankaraحد.لملم!Sevgen, .N Anadolu kaleleri, I

5691.Smail, .R .C Crusading warfare, London

Spuler, .B Geschichte der islamischen Lander. :I Die

-Chalifenzeit.Entstehung and Zesfall des islami

-ltreichs,Leyden 5291 (Handb. .d Orienءممكاشء،ل؟

!.6.talistik,Vol

Tobler, .T Itinera Hierosolymitana et descriptiones

9187-,TerraeSanctae bellis sacris anteriora,2 vols

.أ)
11،8.Toy, .S A history of fortification, London

Tuulse, .A Burgen des Abendlandes, Vienna - Munich

8!1(.

-Viollet-Le- Duc, .E Dictionnaire raisonne de l'architec

.07-1867siecle, Parisء6ءau**ءture fransaise du

-Waas,.A Geschichte derKreuzzisge, 2 vols. Frei

5691.burg

Wiet, .G ` 'L Egypte musulmane de la conquete arabc

la conquete ottomane', in: Precis de 'l histoire!

331-901.،3291,d'Egypte II, Cairo

Youngs .G .R ` Three Cicilian Castles', in Anatolische

8!61.81،Studien

GENERAL BIBLIOGRAPHY

Miller, .W The Latins in the Levant. A History of

8!0،5Frankish Greece ,1566-4012 London

r in theلمهءممكاOman, .C .W .C A History of the Art

2491,Middle Ages (2nd ،1.4! 2 vols, London

-Ostrogorsky,G. History of the Byzantine State, Ox

16،8.ford

Berlinء"نخأ،Prutz, .H Kulturgeschichte der Kreuzz

.ر،)8

Rams! ,y .W .M Historical Geography of Asia Minor

.R Geograph. Soc., Suppl. Papers No.,)4London)
8(،0!

domination fransaisc en Syrieءلم,y .E .G Essai susعول

.durantle ,ega-neyom Paris669r
Etude sur les monuments de 'l architecture militaire-

des Croises en Syrie et dans Pile de Chypre, Paris

(.1871 )here referred to as Rey, Arch. Militaire

,ete13 sieclesء2ءLes colonies franques deSyrie au-

8391,Paris

poli sous la dynastic33جRichar،4 .J Le Comte de

35..ول.+93.إ ulousaine ,)1187-2011( Paris 41!8 (B

Chypre sous les Lusignan. Documents chypriotes-

(.tican (XIVe et XVe sieclesءكمdes archives du

6291Paris.!(.ول.+7.)ر

Rohricht, .R Geschichte des Konigreichs Jerusalem

8918.,)1912-oo11Innsbruck)

8991.Regesta Regni Hierosolymitani, Innsbruck-

4091.Additamentum, Innsbruck

-Studienzur mittelalterlichen Geographie and To`-

-Palastinaء.ي!ع؟لم.pographieSyriens', in: Ztschr

.Verein,1887/01 591 et seq.; xi/,888x 913 et seq

Karten and Plane zur Palastinakunde *5! .7 bis`-

-,29-87 37r16.،ء Jahrh.', in: ZDPV ,%918/14 -8 r

,598.173 et seq141;زء/8ء ,2918/15 34 et seq
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الجغرافيةالأماكنمسرد

12(قلعة)قبيسأبو

(Episcobia)(بيلأباي!انظر):ابيكوبيا

34،35،901آثينا

9،14،12الأحمرالبحر

3)أدرنة 4 ) Adrianople

(3)1آرجيرو؟صترون Argyrokastron

Vf،51الاءردن

14)آرلوف )Arsuf79؟28؟

34كم!)أر؟ديا ) Arcad

34،33(!ظه"ع)أرغوكط

V,01,31،32.2.1،.23،3آرمينيةخلكة r\.،

26دوأرأ

pro)(حميرنه)زميرأ ، 38 Izmir ( Smyrna

(3رتملوحةا(Iznik)أزنيك

(2رتملوحةا(8الاكا!!ا!ا)القسطنطينية-اسعئنبول

16،63يةالاسكندر

201،301أصنة

(هأ!افيش!ط-7لما4أ4)(ابضيققلعة)-أفامية

07 ، ( r Afamia - Apamia51-05رتملوحةا)

(فيلوميلومانظر):وآقشهيرآ!هر

34)أكروكورنتيوكط )Acrocorinthus،

98)ألموتقلعة )Alamut

31،33،58،99(جبال)أمانوس

31)(قلعة)أناوارزة )Anavarza

11.6د،,21031f1(ول.!ا؟،1،!1،)كيذنداآ 0 1A.

(عرؤأ!حة)062د3208ة31؟2003د،2ع216

8ع.81("164ا)خاأ؟،)أ!مةتأ

04(نق!ردآنظرا):رانغوآ

06(لا"ح!اأ،ا)(ليغإ!)آننذ Enfe

.غ(Ankara)نت!رةآ

(117رتملوحةا801(ءايا،+كا!ولأخور)

3د،43(ص!كالا!اه!)يابووآ

34)وسيبرأ ) Eperus

6،33،37،83يخه!بحر

لعقبة(انظرا!:يلةآ

34)سترأبا ) Patras

37*)ودبا ) Padu

31رةلباا

ين(لعرنظرا):ينربأ

()34(قلعة)فاسابا Passava

123)فوسبا ، 37 ) Paphos

-Belinas)(نمرود-صبيبةقلعة)بانياس Paneas)

8 0 ، 53 ، 52 ، 26 ، 21 ، 91 ، 16 ، 15 Banivas

(22رتملوحةا

Bodrum)(هالي!رناسوكط)بدروم ( Halicarnassus

(-146153لوحةا38.125،127

،4)2(قلعة)برزية 22) Bu rze y

22برقة

67،87،8،هـ(3002)!عبصرى A29-49(رآلوحةا
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93)بطرسالقديسقلعة 0 38 ) Castle of ST Peter،

13د؟04

15)برين ) Mont Ferrant

IA)بعلبك ، W ، 02 (Baalbek46-44رتملوحةا)

58)(3!بايرا)بغرأس ، 33 ، 22 ) Bagrasرآلوحةا

28-31)

22)بلأطنى ) Balatunus

(1رآلوحةا(Belval)بلفال

(Belvoir)(كوكبقلعةانظر):بلفوار

د3(Pendeskuphi)بندسكوفي

،27،03،32،35637،59،601،112البندقية

901)بودونيتا ، 34 ) Bodonitsa118رآلوحةا)

124بوفافنتو) ، 115 ، 37 )Buffaventoرآلوحةا

145

(Beauforأ)08(آرنونشقيفانظر):بوفورت

1)بوليبتوس 2 ) Polybotos

(Byblos)(جبيلأنظر):بيبلوس

(Bethgibeline)،1618حبرينبيت

Petraأنتثميزا)بيترا lneisa):انظرعتليت

26)بيروت ، 28 . 25 . 22 ، 14 ) Beirut

03،59بيزا

911()ابيسكوبيا-)بيلاباي! Bellapais ( Episkopia

(-137138لوحةا

53)(قلعة)تبنين ، 15 )Le Toron

Silifke)(سلوقيةانظر):تراقية - Seleukeia)

34 Trochaca

12(7+كا!أ!أ+ه)الجزرتل

-601رتملوحةا31،99،301(طبرا؟ل)حمدونتل

801)

1)(قلعة)المافيةتل 7 ، 16 )Blanehegarde

4)(أطجاجتلة)!رةآلاتلة 5 ، ? o (Mons Peregrinus

(Tartosa)(طرطوسانظر):رتوزاتو

Castel)(!طيرمونتانظر):(شليهوتزي)تورنيزقلعة

ع+53+3ع

34)تيساليا ) Thessaly

o)جبلة (Gabala'

8)(بيبلوس)جبيل 2 ، 28 . 25 Giblet ( Jebail

(87-85رآلوحةا

59،جنوة

27الجليل

(-8898رآلوحةا91،84كاه!(3+أ)حارم

701،)حرأنا 15 )Harran

52(الث!يخجبل)حرمون

Crac)4ع3(الحصنقلعةانظر):الأكرادحصن (Krak

Chevaliers

24)الحصنقلعة ، 21 ، 17 ) Krak des Chevaliers،

02"صف!خلفصورة03،38،06،76،72،98

(83-66رآلوحةا

(Peregrinus(طرأبلس)أنظر:صنجيلحصن

(Montأل

4،كاه!(22،23،24،56.59،79)+أحطين

،Aleppo(13،15،16،91،21.22،96)حلب

67،7185 , 84 ، 72 0 77 c19-09رآلوحةا)

51،61،96(ا1كه!+؟كا)ةحما

51،61(11،+ه3)حمص

19،49،79،89-جفا

22جلةد

1)كبسادر 0 2 ، 32 ، 23 ، 2 2 )Trapesac

11)ردنيللدا ) the Hellespont

،)27مشقد 21 ، 19، 18، 16، 15 )Damascus،

45،53،55،06،67،98،29
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14)(يلةأ)العقبة )Ailat

،)38ع! 37، 23، 24، 32، 14، 13 )Acre03كا،

36،49،59،99127 ، 123 i(001-99اللوحة)

55)ع!ر )Akkar32رتملوحةا)

12(قلعة)العليقة

47عان

Manuel)(أمبراطور)كومنينيلعانو Comnenus)

3جالوتعين

(أناوارزةانظر)زربةعين

Gastria()37ياغاصتر

932الفرأتخهر c 13 c 12 c

1)()14فرعونجزيرة de Graye

59فلورنسة

،)116فاغوستا 011، 82، 93، 36) Famagusta،

118،012،121،errرآلوحةاsir - ors)

0،37)4فيرونا )Verona

'fitآقش!ثر)-فيلوميلوم (Philomelium

،)301القاهرة 27، 26، 21 ) Cairo

TA،9،24،25قبرص 4 T Y 4 36 ، TT ، T Y 4 TI،

04،62،29،5!\،116،012،124\، 123 ، \ T،

31،41،51،61،6(حللم!!3اح+)سلقدا ، 2 3 ، 2 2 \4 A،

5-8(رآالوحة13صفحةخلفصورة0459،

12القدموس

1،5،"(صفد-فورتمون)قرينقلعة t Qourein

(،99 03،89 ، 26 )montfort401-501رآلوحةا

033)34.القسطنطينية To،11(Canstantinaple،

(CastelBlanc)(صافيتاانظر):الأبيضقصر

-Chateau)(هونينانظر):يدلجدالقصرا Neuf)

(Chaste(عخءاri+)(عتليتنظرا):لحجيجاقصر

3)لصغيرالقصرا 3 ، 3 1 ) Le Chastellet

1)فليقية 3 ، 1 1 )Ciliciaد31،91،13،8؟

3)قنطرة V (Kantara،136ءرتملوحة1241كا11د

128)

16)قونية ) Iconium

Kayseri(فلل!ت-يةقيصر)يةرفا - see

!83،79،8؟31،41،53،62،72ح!ح،3!عم!

(301-101رتملوحةا35صفحةخلفصورة

1)تركية-يةقيحصر 3 ) Caesarea

114)؟ريتاينا ، 34 ) Karyt 4 ina23رتملوحةا)(

adnus)(خر)؟لي!دنوس River34،701(ك!ا*حألأ

Crac)(الكرك)مونتريالدي!أك de Montreal)

(37-33رآلوحةااد،16،33صاولك!!مفى!ه!الكرك

rv)يماكر (Crema

011)كلارنتزا )Clarentza

Clermont)(شليهوتزي،تورنيزقلعة):كليرمونت

(013-911رآلوحةا،\\'!34،35

34)كلاماتا )Calamata

12(قلعة)الكهف

To)كورنثه ( Corinth

()35كورون Korone

.111رآلوحةا301،701(خهلماص!لأم3)يكوسكور

411

(Kozan)(صيسيةانظر):كوزأن

،)125كوس 40 ، TA (Cos

()04كوسوفو Kosovo

Koukab)بلفوار(االوى!كب EL- Hawa

،75(،2202) Belvoir

(44-43رآلوحةا37،123(ك!350)0أ)كولوسي

012)كيرينيا ، 118 ، 116 ، 115 ، 37 ) Kyrenia،

Ti?133-رآلوحةاm)

http://al-maktabeh.com



221

63)!مياط ، 27 ، 36 ) Demietta

1)يليومورد 8 ، 1 2 )Dorylaeum

عتليت(انظر)(Ledestriot)ديترواقلعة

عتليت(أنظر):(Districtum)يكتومديتر

Dieudamour(هيلاريونسانتانظر):؟يودأمور

STHillarion)

'Qala(ولز4اول+)(عجلون)الربض t er- rabad

62-65(رآلوحةا،274،75

o()قلعة)فنية (Rafaniya?

14،()أدي!ةها) ،13 12 ) County of Edessa،

??,,rr,ا ? A

،،roc123،0493،38)ودس + (Rhodes(،

154-016(رآلوحةا،1128،912

011()جزيرة)اكنتوس )Zakinthos

Ager()16(صركة)الدمحةء Sanguinis

34،901إلونيك

ST(ديودامور)هيلاريونيصانت Hillarion

،118 38،116 ) Dieudamouri912-رتملوحةا

131

38)مبورادس ) Sporades

Seleukeiaجملوقية)قليقمة-سيليف!(طراقية، (seleucia

،701 501 34، silifke, Ciliciaelا-116(15رتمالوحة

Smyrna)(أزميرانظر):مميرنه ( see Izmir

،)201(كوزان،سشى)!يسية 33، 31 SIS( Kozan

901(رتمإلوحة

37)جغوري )Siguri

(Silifke()انظرسلوقية:)!بيليف!

14،16،55الأردنسقي

432،كه)(قلعتان)وب!سلثغر 3 ) 3 ugr

'5Qalaتأ"حم+ولولول(بوفورت)أرنونشقيففلعة t es

27،02،08،81،29+ولولول(BEAUFORTلأ

(84رتملوحة

كليرمونت(انظر):(تورنيزقلعة)شليهوتزي

Chlemutzi ( Castel Tornese ) see Clermont

2)(مونتريال)الوبك 3 ، 14 ) Montreal

رتملوحةا91صفحةخلفصورة96،.242؟ع؟3شيزرم

47-94)

1(بيضلأالقصرا)فيتاصا 7 Safita , Chastel Blanc،

(92-36لوحةا02،24،06،63،77

'Qala)(البهرود)صبيبةقلعة t Subeibe)بانياسانظر

15)(فورتمونت)صفد )Mountfort ) (Safed،

قرينقلعةانظر23،27،)6

()24صقلية Sicily

،13،17(لالأ؟،3ول)(الدينصلاحقلعة)صهيون

لوحةا14صفحةخلفصورة،02،22،23،24،05

(21-12رتم

14،15،42مور)"مم!+(

،)27صيدون-صيدا 26،25، 22) Saida Saidon،

69-79رتملوحةا،08،29،!289

26طابورجبل

27،89طبرية

(Taprakkale)(حمدونتلانظر):طبرا؟ل

،)24صنجيلحصن-طرابلس 22،21 )Tripoli،

2528،،03،45،61،06،64،6577،78،98،

9-11(رتملوحةا

Tarsous()31طرسوس

02)تورتوزا()ور3طرطوس ، 15 Ta+ us(Torto،

33-35(رتملوحةا،6129،،2223،28

(v'12طوروس !r'،33،32،31 er!g(

(4())قمرالحجيجعتليت chaste! Pelerin26،ول4اأ

89(رتملوحةا،2949

الربض(قلعةانظر):عجلون

-4242رتملوحةا17،02،65(ول؟!ول)4عريمة

13،14،16،91،27،28عسقلان
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51،81،22،32،92(ول؟"،،أ")قيةذللاا

59لو؟

1)سولليها 2 3 ، 37 )Limassol

04)ليندما ) Bastion delle Maddalene

/Makri()127فضية/كريما Fethiye

Malta()93لطةما

Maina()34يناما

11كليرمورجمع

12)مرغى )Germenicea

(05)1مرسين Mersin

71)المرقبقلعة ، 38 ، 03 ، 24 ، 21 ، 17 )Margat

(61-52رآلوحةا(الغلافصورةلوحةا

16(قلعة)مرين

09مشغرة

،)98مصياف AA،21 (MASYAF59رآلوحةا)

'Qala(أفاميةأنظر):المضيققلعة t El - Mudiq

(Afamia)51-05رآلوحةا)

(صيدأانظر)المعزةقلعة

Macedoney()34مقدونية

31)(ملاذجرد)مناذكرد )Mantzikert

26،72المنصورة

3)المورة 5 ، 34 ، 33 )Morea

صنجيل(حصن-طرأبلسانظر):بيرغرينومونت

(Mons Pereginus (See، Tripoli

(7+هم،+ه)(قرينقلعةانظر):فورتمونت

)صفد(

35)ميثون )Methone

04(كوسوفوانظر):الشحاريرميدأن

113)ميسترا 0 35 ، 34 )Mistra(صفحةخلفصورة

(123-124رآلوحة26(ا

،4)ميشيليصانميشيل ) Michele San micheli

Milano()37ميلانو

T،35،34)نافارينو (Navarino((121رآلوحةا-

122

35)ناوبليا ، 34 )Nauplia

'Qala(صبيبةقلعةبانياس)الكرود t Nemrud

5,3،52 )Baniyas- Subeibe

36،37،116،012نيقوسيا

4،11)3نيقيذ )Nicaea

Nicopolis()04نيكوبوليس

(Halicarnassus)(بدرومانظر):هالي!رناسوس

()21(يدالجدالقصر)هونين Chateau- Neuf

14،22،25،27،79يافا

I)(قلعة)يبنة (Ibelin(

64مجمور)قلعة ، 17 )Qala' t Yahmurرآلوحةا

(41-.ع

شتملوحةا33،301(3أ+،اKalesi)؟لي!يييلان

011
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لأعلاماهسرد

72محرزابن

15باشاإبراهيم

59الجزارباشاأحمد

9)الأولادوارد 5 ) Edward I

61الآراتقة

22(تيونشادورونالدأنظر):رناطأ

The)يةرلأسبهتاا order of ST John ( Hospitallers

18،21،37،38،93،46/72،76،1 0 7 ، VA،

231،421،251،271،912

118كومنينإسحاق

02,)?شيركوهالدينأسد

08إسماعيلالصالحالسلطان

21،53،98الإسماعيلية

63،59،89الأشرفالملك

41(الوزير)الأفضل

35يوليأكياأوأكيافولي Aeciaivoli

77أرسلانألب

116،118الأولألكسيوس

15)الأول!يكأملر 3 ، 27 ، 21 ، 91 )Amalric

1136)(الثافي)لوزينيانيكأملر ، 25 )Amalric،

121الصورييكأملر

1126)(ملك)الثانيأندرو )Andrew

orحtoron)الثانيأنفروي (Onfroy 11 d

1113)الثالثانوسنت 4 ، 25 ) Innocent

shopOtto)(قس)أوتوفرأيزينغ of Freising81(ألأ

11الثانيأوربان

82)ياكوأوغوأمبر )Ugo Umbriaco

75اللهعبدبنأيبك

(Aytekin)AAالسليهافيإيتكين

6إيلغازي

5)لوبوتييهبايان 5 ، 16 ) Payen le Bouteiller

Barabantine()25البرأبانتفرسان Knights

65)تولوزدوبرتراند ) Bertrand de Toulouse

64(صنجيل)جيلدوسانبرتراند

Bertnandde)72المرقيبرتران Margat)

(Baldwin)(الأولبلدوينانظر)بغدوينأوبردويل

16)(ملك)الأولبطرس 2 ، 61 )Peter

13(البغراط)البقراط

الأولط(بلدوين)بولونياكونتبلدوين

34(،14 ،12 ) Baldwin of Boulogne, Count،

53.55،4979 i

51الثانيبلدوين

6)الثالثبلدوين 1 ، 22 ، 91 ) Baldwin III

(6،21)5الرابعبلدوين Baldwin IV

45عاربنو

67شاهبهرام

53،76(الملوكتاج)بوريالسلطان
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2)نلبولاا 6 ) Poulaine

Boniface)مونتفراتمركيزبونيفاس de Monteferrat)

Count)بوهندترانتوم Bohemond of Terantum)

25)(كونت)الثالثبو!ند ، 21 ) Bohemond III،

Yo)الرابعبو!ند (Bohemond IV

103)السادسبو!ند )Bohemond V

46،29السابعبو!ند

04،112(سلطان)يدبياز

058بيبرسالظاهرالملك ، 56 ، o 3 ، 05 ، 46 ، r،

06،63،07،75،78،.I ii ، 69 ، 59 ، 98 I A

2)(لينارد؟)غيوسبيلأ 7 ، 26 ) Pelagius

5،04الثانيبيوس

38)دوبوسونبيير ) Pierre 'd Aubusson

98الفتوحأبوينالدتاج

12،)14النورمنديتانكرد )Tancred the Norman،

15،16،77

AAأرسلانبنتتش

912)الخامستشارلز ، 38 ، 37 ) Charles V

26،39،89(فرسان)التوتون

04،58الأعرجتيهور

34)انجيلوستيودور )Theodor Angelus

Lascaris()34يسرلاس!تيودور

97)دوبريينجان ) Jean de Brienne

Julien()08جوليان

116،25،)124أيبلينجون )John ofIbelin

()25بريينجون John of Brienne

05،76(الشثقميقابن)يميسكشىتزالأولجون

John()72ينوس؟نتاكوزجون Cantacuzenus

1118)الأولجيهس ، 115 ) James

121)الثانيجيهس ، 118 ، 36 )James II

05المحدانيين

3)فاتازيسدو؟سالثالثحنا 4 ) John III Vatatzes

the(فرصانيةيةأخو)الداوية order of the temple

61(، 37 ، 36 ، 26 ، 21 ، 02 ، 18 )Templars،

62،63،65،66،08,r?? Y?

67تتشبندقاق

51(الأتراك)الدنثمندية

94)صهيونروبردو )count Robert de sahyoun

501ينيانلوزبيررو

Count(أنطاكيةكونت)روجيه Rogerof)

(4'1v Antaky

Romanus)ديوجينىالرابعرومانوس IV Diogenes)

Renaultde)(أرناط)دوضاتيونرونالد chatillon)

(3)5بروسرونييه Renier Brus

()24الأسدقلبريتشارد Richard Coeur de lion،

6121 ، 79 ، 59 ، r

،11(حهلما،ول،+لأكا!هول4هم+هلماا5لما3)دوتولوزيمونر

Raymondde.(صنجيل)جيلدوسانريمون ST)

(M ، 61 ، 45 Gilles

1176)(كونت)الثانيريموند )Count Raymond

Count()21(كونت)الثالثريموند Raymond III،

19)ساجيتدوينور ) Renaud de Sagette

AO،16،18،67(الد.ينمماد)زني

9،11السلاجقة

48قطاليشبنسليهان

AOالدولةسيف
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4مركوجيأسندالدينصيف A

73الطباخيبلبانالدينسيف

11133)(بابا)أثالثاصيلتت ) Celestine

61)مونسنيارديسيهوت )Simon de Montceliart

08(آمير)الدينشهاب

18؟77فأتجازالدينصارم

،61،د21،22،05،55،56،8؟02ينأ!دأححلاخ!

63،67،72!75،77،82،85،19،59 ، AA79؟

76طغتكين

56،39،79شاهطورانالمعظمالملك

13(آرفينآمير)التانيطوروس

25065العادلالملك

9العكانيون

57آسامةعزالدين

36)ينياندولوزغاي ، 24 ، 22 ) Guy de lusignan،

82)جبيلأميرالآولغاي )Guy I de Giblet

46)جبيلأميرالثانييف )Guy 11 ofGiblet

77)كرأتومديغليوم )Guillaume de Cratum

34)فيلهاردوأنغليوم ) Guillaume de Villehardouin

9)داقينغوتييه 7 ، 29 )Gauteir 'd Avesnes

Duke(يونبودوغودفروا)غودفري Godfrey de)

(1 4 ، 11 Bouillon

06،59المعنيالدينفخر

37)الأولفرانسيى ) Frances

يويمابرفرانشيسكو

Emperorابربروساالأولفريدريك Frederiek

(701 ، 82 ، 58 ، 24 ) Barbarossa

1126)(امبراطور)الثانييدريكفر )Frederick،

121،124،الأ27،36،56.39،115،116،8

*(Viladislas(()(الثافي)فلاديسلاكما

King(أنجوكونت-الملك)فولك Folk - Count of)

8(0 ، 18، 16 Anjou

(5،24)9(ملك)فيلجب Fillip of France

دونافارفيليب

58إلغوريقانصوه

VA،46،05،64،68،07،72(سل!ن)قلأوون

84،58غازيالظاهرالملك

121)كورناروينا؟تر ، 36 )Caterina Cornaro

26072ال!ملالملك

03كتبغا

107)(ضرو)الأولكرى )Chosroes

IVالتاجيكلشتكين

(غودفريانظر)كندفري

()24مونتفراتكونرأد Conrad Montferrat

1111)الثالثكونراد 8 ) Conrad

72(ح+ه4!713)بعلراادكونرا

121باشامصطفىلالا

1)(ملك)السابعلويس 8 ) Louis VII

19)(القديس)التاسعلويس ، 27 )St. Louis IX،

v!1)التانيليو ، ) !r ، r!1 ، 33 ، 31 ، 25 (Leo 1I

301(حسأ175)سدلسااليو

(Marcoول+،ه+أ5ينودغابرانطونيوأركوما

(1r1 Bragadino

5،04،701(تحلفاا)نيألثاحمد

98مرداسآل

91(سلطان)مسعود

18)(ملكة)مليسند Melisande (Queen

98منقذآل

Montolieu()64(عائلة)مونتوليو family

3قلا901الثافيميخائيل
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(MichaelVIIIيولوكوسيالاالثامنميخائيل

(113 0 35 Palaeologus

61،36عدالناصرالسلطان

.05منكورسالدينناصر

76أيوبالديننجم

8)فو؟سنقفور 5 ، A ! ، 96 (Niecphorus Phocas

،18،91،02،31،53،55(أتابك)نورالدين

1,،61،66،96،718 5 0 !8 i

2)شامباندوهنري 5 ، !3 )Henry de Champagne

31،63(+ع+لأم71)السادسهنري

Hugues)(الداويةمؤس!)ياندوباهوغ de Payen)

11)دوفيرمالدواهوغ )Count Hugh of Vermandois

85هوللاكو

901)الثالثيوسهونور ، 1r (HonoriusIII

03(ئلةعا)هوهنشتاوفن

03،701(ا1*لا"،ح1)الأولهيثوم

89)سالزأفونهيرمان )Herman Von Salza

013)الثالثهيو )HioIIIdeGiblet

31)الثانيكومنينيوحنا ، 16 )Vohn 11 comnenus،
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\!تضص.!2المص!!مألصص!اهمب!ئح!!عأ+صأ

الموصموفةالرئيسيةالقلاعهسرد

القلعة

طرابلس

(صهيون)الدينكلاح

!اس

باقىطوس

!ه!ايحموفيتا

يمة/عر

المضيق

المرقب

عجلون

ل!الحصن

نقيف)أرنرر(

لصفحةاتم

47

52

16

63

64

67

96

07

?V

74

76

85

AV

ول
،أ

القلعة

ع!

يةقيسار

ينقر

(طبر؟ل)حمدلنتل

1(كوز)ن)سيسمه

؟ليميييلان

كوريكوس

سلوقية

مامورية(أغور)

بردنيتسا

(شليهوتزي،تورنيز)كليريمونت

نافارينو

ميسترا

؟رتيانيا

القنطرة

سانتاهيلاريون

كيرينيا

بيلأبايس

فاغوستا

كولوسي

برفافينتو

بودروم

رودس

933

الصفحةرتم

OA

79

9A

99

201

701

901

112

113

116

M

02?

123

Ti?

125

127

http://al-maktabeh.com



034

الت!ممية

المرقب

عاممنظرالقدس

الدين(ص!لاح)صهيونظعة

فيزرقلعة

الحصنقلثة

قيسهارية

%ا

االنبول

ازييك

أنالاكية

الفدس

طئرابلس

(صهيون)الدينصلأح

(نمرود)بانياسصبيبةقلعة

الكرك

بغر)س

ع!ر

طرطوس

صافيتا

صمور

!ريمة

بملبك

شيزر

المضيققلعة

المرقبقلعة

جلون

الحصنقلعة

(بوفورت)أرنونشقيف

للوحاتا)مسر

اللوحةرتم

الغلافصورة

5-8

9-11

12-21

22

ق!

28-31

rv

33-35

36-93

04-41

42-43

44-46

47-94

05-51

0'-16

!بم

66-83

84

جبيل

حارم

حلب

بصرى

مصياف

صيدا

الحجيج(قصر)عتليت

ع!

يةرقيساأ

(مونتفورت)قرينقلعة

(طبرا؟ل)حمد!نتل

(نزاكو)!ييسية

ليسى؟نعلا

العلروقطيكرو
قيا(طرا)

يرمونت)تورنيز،شليهوتزي(

ينوراافا

اليستر)

ينايتارف!

تمنطرة

هيلاريونن!انت

يملاكيرباشيا

اررفمتو

رودس

85-7A

98-لمه

-0919

29-49

c?

69-79

AA

-99001

101-301

401-501

_1.181!

901

011

111-114

115116

117

118

911-0312

121122-

123124-

125

126128-

912-132

133-136

137-137

913-142

145

146_or(

154-016
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انحتوى

تقديم

المدخل

المقدسةالأراضيإلىالحلة

المقدسةالأراضيغزو

القوىتوازن-.ب

حطين

ع!مماممة

الصغرىأرمينيةمملكة

المورةفيالفرنجوممتل!تاللأتينيةالقسطنطينيةامبراطورية

قبرصمملكة

إمجةمجرفيالأسبتارية

:القلاع

تمهيد

الموصوفةالقلأع

القلأعمواقععلىتدلخريطة

:اللوحات

اللوحاتعلىالتعليق

عامةمراجع

الجغرافيةالأماكنمسرد

الأعلأممسرد

الموصوفةالرئيسيةالقلأعمرد

اللوحاتمسرد

NA

22

24

36

38

43

47

133

?Y c

?rv

932

335

933
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عامةمراجع

الجغرافيةالأماكنصصرد

الأعلأمصصرد

الموصوفةالرئيسيةالقلأعصصرد

اللوحاتصصرد

323

932

rrc

933

034
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