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 الرسالة من احملررين
بدأ هذا المشروع منذ سنة كوسيلة لتوّحد الطالب من مستويات اللغة العربية المتعددة في جامعة 
شيكاغو والظهار اهتماماتهم ومهاراتهم باللغة العربية. ليست المجلة محاولة أكاديمية جدا انما 

هي احتفال اللغة العربية ومجتمع الطالب واألساتذة الذين يدرسونها في جامعتنا. بالرغم من 
قيامنا بتحضير هذا االصدار في السنة الماضية فكان من المستحيل أن نكمله بدون مساعدة  

كثيرة. الشخص األهم لتلك المساعدة هي مادلين ديفيغيريدو فهي التحقْت المجلة في الصيف 
وقد تجاوزت كل التوقعات في كل مرحلة العملية. كذلك علينا أن نشكر األساتذة نهى وكي 
وأسامة لتأييدهم وتصحيحهم. باألخص نريد أن نشكر كل الطالب الذين قّدموا مقاالت أو 

تطّوعوا لتحريرها في هذا الفصل الدراسي والسنة السابقة. نتمنى أن نعمل معكم مرة ثانية. واآلن 
 اصدار مجّلة شيكاغو األول. -أخيرا  -نتحّمس لتقديم 

 
 نكوالس بوزغاي

 اليسا براين
  مادلني ديفيغرييدو
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صيف يف املغرب
ا هي رحليت إىل املغرب يف الصيف  أمجل رحلة قمت 

املاضي. قضيت شهَرْين يف مدينة الرباط. كنت أسكن مع 
والبحر. كان  أسرة مغربية يف شقة قريبة من املدينة القدمية 

عندي صف كل يوم ولكنين كان عندي أيضاً وقت فراغ يف 
اية األسبوع. سافرت خالل العطلة القصرية مع صديقيت. 
ذهبنا إىل مراكش وفاس وشفشاون وأصيلة والصحراء. أمجل 

منظر رأيته كان منظر جنوم الصحراء يف الليل والكثبان 
كنت مندهشة أيضاً مبنظر مسجد احلسان الثاين  الرملية. 

يف دار البيض. هو من أكرب املساجد يف العامل وبكيت 
 بسبب مجاله وشعرت بوجود اهللا فيه.

احسن جزء من صيف مل يكن السفر ولكن األيام العادية 
يف الرباط. مشيت إىل الصف كل يوم مع صديقيت وأكلت 

العشاء مع أسريت وسبحت يف البحر و قرأت كتباً يف 
القصبة. كنت أشعر بالسعادة وما كنت اشعر بالغربة. 

.أصبحت الرباط مدينيت واآلن أشتقت هلا

 سارة مكيسوك
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 عمالقة السينما المصرية
 نيشا كومار

املمثلون العظيمون الذين يرتكون بصمتهم على وجه السينما يف حني مازالوا أن يكونوا رموزا ثقافية. عبد احلليم حافظ 
وامحد زكي ممثالن من جيلني خمتلفني وتركا بصمة على السينما املصرية. ما زال يستحقا التقدير ان أحضرا تغيريات 

ديناميكية داخل وخارج الشاشة. أيضا أعماهلما تعكس بعض التحوالت االجتماعية والسياسية اليت تطورت يف 
بالشخصيات السينمائية. وقتهما. كممثلني حمرتمني و مؤسسني، تركا املواريث اليت اهلَمْت جيال الحقاً   

عبد احلليم حافظ جاء من بدايات متواضعة ولكن أزهر إىل واحد من جنوم األكثر متييزا يف مصر. ولد يف قرية يف داتا 
النيل وكان يتيما كطفل. يف سن مبكرة هو انتاب بالبلهارسيا وهو عاجل بآثار املعوقة لبقية حياته, وهذا املرض اّدى إىل 

موته املبكر. على الرغم من هذه االنتكاسات, حافظ يعترب واحد من املطربني األكثر شهرة من وقته وغالبا يعترب 
"صوت الثورة." الناس يتذكرونه لألناشيد الوطنية له وكرمز ثقايف من الفرتة حتت ناصر. على الرغم من حافظ كان 

أيضا. مطربا مشهورا, كان ممثل ناجح   

يف العديد من األقالم املبكرة حافظ غالبا أن ميثل الشخصيات اليت ترهن احلراك االجتماعي الصاعد الذي يعرض ليس 
فقط جوانب حياته اخلاصة ولكن أفكار الشباب املصري املعاصر ايضا. يف العديد من الطرق, هو مثل اآلفاق املتفائل 

يوليو. يوضح  23, عقد بعد ثورة 1962ملصر كما يتصور الكثري من جيله. حسن اإلمام أنتج الفيلم اخلطايا يف 
الفيلم خروجا عن املواضيوع التقليدية اليت تنظر اآلن يف السينما املصري. العالقات األسرية املشوهة تركز على اخليانة 

حسني, شاب طموح الذي يدرس الصباح  –والشرعية اليت تساعد ان حتمل حكاية الفيلم. حافظ ميثل الشخصية 
مهندسا ولذلك يرمز عقلية متفائلة االمة. يتم إضافة الصور من املصانع لتوضيح احلداثة و التطور التدرجيي يف مصر. 
ولكن يف عيون والده, يتفضل أقل من أخيه الصغري. يف مشهد بارز ,والده يصفعه ويرميه خارج املنزل ويقول حسني 

عن شرعيته. خيرج من البيت مطروقا ويذهب إىل بار. يشرب حملاولة ان يتعامل باحلدث, ولكن حسني ال يستطيع أن 
يدفع فاتورته ويرَسل إىل السجن. يف مفوضية الشرطة يقابل ضابطا صادقا. الضابط حيدث حلسني يف األيام املاضة اليت 
مررت أن يعتمد على اإلرث العائلي لنجاح فيها. ولكن بدال من ذلك, املكانة االجتماعية هي النتيجة العمل الشاق. 

.يف هذا املثال, ميثل الضابط شكل سلطة الدولة اليت تتضح الشعور باألمن وااللتزام خالل فرتة ناصر    
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األفالم مثل اجلطايا كانت جزء من جمموعة أكرب اليت حافظ مثل فيها. هذه األفالم حتتوي متثيال مفرطا وباحلكايات 
توضح أن العدالة تسود دائما. على السطح, يبدو أن ميلو دراما يكون  -املتوقعة, وعادة تكشف أخالقا يف النهاية 

والسياسية. يف مقالتهختدم كتماثيل األطر التحول الكليشيهاتك, ولكن   
“The Slaps felt around the Arab World: Family and National Melodrama 

in two Nasser-Era Musicals”      جويل غوردون يشرح أن ميلو دراما يوضح عدة جوانب جديدة يف
 صناعة السينما املصرية املتزايدة حيث خدمت زيادة املشاعر كانعكاس لتغيري الوصمات االجتماعية.

ايب فوق الشجرة كان آخر فيلم حلافظ قبل أن ميوت. ميثل شخصية امسها عادل, ويسافر إىل اإلسكندرية على رحلة 
مع أصدقائه. غري مشابه اخلطايا, الطالب يف هذا الفيلم يذهبون على رحلة شاطئية وهم مكشوفني إىل عناصر 

 فسادية مثل النوادي الليلة و الدعارة.

بعد عدة حماوالت يف حماولة لقضاء بعض الوقت باهتمام حبّبه األول, عادل يصبح حمبطا. بعد ذلك يتأثر من أصدقاء 
آخرين ويذهبون إىل نادي ليلي حيث يقابل راقصة امسها فردوس. تبدأ عالقة بينهما وعادل يرتك أصدقائه. عندما 

يكتشف والده مكان وجوده, والده ينطلق إىل اإلسكندرية ولكن هو ايضا يقع حتت اغراءات. يصبح عادل 
مكسوف من مواجهة والده ولكن عندما يعمل ذلك, والده يصفعه. ميثل والد عادل بنفاق سخري. يقع على نفس 

املغريات اليت كان من املفرتض أن ينقذ ابنه منها وخيدم انتقادا لنظام عبد الناصر. غالبا ما اتصور ناصر كشخصية 
، امتسك يف شبكة الوعود املكسورة وأعيد توجيه الطريقة اليت ينظر 1967أبوية للبالد ولكن بعد النكسة يف عام 

 الناس عليه.

يف السنوات بعد وفاة حافظ, أمحد زكي نضج فعال إىل واحد من اشهر املمثلني يف مصر. مثل حافظ، ولد يف دلتا 
النيل وجاء من بداية متواضعة. بدأت مهنته التمثيل كممثل على املسرح وازدهر بعد ذلك على الشاشة. أخذ على 

األدوار املستفززة االجتماعية, ساعد يف احداث مواضيع الواقعية اجلديدة يف السينما املصرية خالل الثمانينات .الفيلم 
واعداد الفيلم حدث خالل األحداث املقلقة يف  1988 زوجة رجل مهم قدم من قبل حممد خان يف عام 

السبعينات ويضح العديد من املشاكل اليت تكشفت سابقا حتت السادات. يف الفيلم زكي ميثل دور هشام, ضابط 
نرجسي يف اجليش املصري يستخدم وسيلة للسيطرة على والعمل يف املنزل. النظام األبوي هو املوضوع الرئيسي يف 
تمعية. يف حني حياول هشام إلدارة حياته املتصاعدة من  الفيلم الذي كان يستخدم انعكاسا ان يشجب املعايري ا

  خالل وسائل القهر والسيطرة على من حوله، ينتج يف وفاته
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جمرم ويعمل  -. فيه زكي ميثل عيد 1989يف فيلم قادم حممد خان أحالم هند وكاميليا الذي صنعها يف 
العديد من وظائف غريبة مبا بأنشطة غري قانونية. شخصيته باإلضافة إىل األبطال األخرين يف الفيلم وكلهم 

أفراد من الطبقة العاملة الذين يواجهون الصراعات االجتماعية والسياسية واالقتصادية املختلفة. ولكن هؤالء 
تمع. هذه األفالم كانت  م مهمشون و جيربون للعيش حتت األسس الفاسدة يف ا الشخصيات متحدون أل
جزءا من موضوع متزايد من الواقيعة اجلديدة اليت بدأت باستكشاف قصص للفقراء وخفض الطبقات العاملة 

 الذين حياولون البقاء القيود يف النظام االجتماعي.

خالل التسعينات واثنني اآلالف يف مصر, كان هناك شعور متزايد من احلنني إىل املاضي. بعد عدة عقود 
، كان هناك شعور بأن ضاعت احتماالت ملصر كما يتصورها الكثريون. يف هذا 23أزيلت من ثورة يوليو 

الوقت زكي كان دور البطولة يف العديد من األفالم اليت مثل فيها األدوار القيادية من أبرز الشخصيات يف 
املاضي مثل الراحل مجال عبد الناصر وأنور السادات، وعبد احلليم حافظ. على وجه اخلصوص، مهنة حافظ 

تعترب شهيقا ملمثلني مثل أمحد زكي ألن أثرت مباشرا مهنته. الفيلم حليم من شريف عرفة كان مصنوعا يف 
وكان أكثر من حكاية سرية ذاتية املغين. زكي مثل حياة حليم على الشاشة, ولكن أخذ منه خارج  2006

 الشاشة أيضا.

بارث حافظ  صنعت عديد املقارنات بني االثنني, والسابق بالتأكيد أثرت األخري. وغالبا ُحيتفل شهر مارس 
عبد احلليم حافظ وأمحد  ولكن غالبا ما خيدم جلزية حياة زكي ايضا النه كان الشهر الذي األثنني ماتا فيه.

زكي ما زاال يعتربان كرموز ثقافية مهمة يف مصر وتوضح أعماهلما .النماذج االجتماعية والسياسية كما تظاهر 
 على الشاشة.

هؤالء املمثلِني ساعدا على جلب االجتاهات يف السينما املصرية اليت مل تشاهد سابقا واليت غالبا ما تشخص 
ما كانا من أكرب املواهب الفنية يف وقتهما. يف حني  السياسية. على الرغم منهما ماتا, حيتفظان تركات أل

حافظ بال شك أثرت زكي، األثنني يستحقان أن يعتربا عمالقة السينما املصرية لتأثريمها على السينما 
  والثقافة.
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 رسم على حائط بناية يف وسط البلد يف عمان
Elijah Alperin  
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  َمن اآلشوريون يف الشرق االوسط؟
 يوسف هرمز

وَن باللغِة يُّ اآلُشورِيُّوَن أُمَّة َقِدميَة يف الَشرق اَالوَسط وَيِصُل َعَدُدهم إىل ثالثِة ماليني َنَسَمة يف العاَمل. يـََتَكلَُّم اآلُشورِ 
َِسيح قـَْبل ألَفي َسَنة. يف َعْصر الَدْوَلة الَعّباِسيَّة اِنَتَشَرت َدْعَوُة الَكِنيسَ 

اآلُشورِيَِّة ِة اآلراميِة الَِّيت كاَنت لغة َيُسوع امل
 َفةِ من الَشرق اَالوَسط ِإَىل الِصني َواهلِْند. ويف َعْهد اخلَِليَفِة املهدي كاَن الَبْطرِيك تيموثي األول َجيِْلُس يف داِر اخلَِلي

ُغولِيوَن َمِديَنةَ  ُنـْ
ْغداَد نـََقَل بَـ  ويَنَصُح اخلَِليَفَة وُجيَاِدُل معه عن َمواِضيع ُمتَـنَـوَِّعة ِمْثَل الَفْلَسَفة والِدين. عندما فتَح امل

 الَبْطريك يؤاال ُكرِسي الَبْطرِيـَرِْكية ِإَىل َمِديَنِة َتربِيَز ِيف ِإيران.
 

ايَة الَقْرن الراِبع َعَشر ُمْؤِسفًة للَكِنيَسة اآلُشورِيَّة.  يف هذا الَقْرن َوَصَل تيمورلنك ِإَىل الَشْرق اَالوَسِط  َكاَنت ِ
ية ضر وَخرََّب الَكِثَري ِمن الَكناِئس اآلُشورِيَّة وقـََتَل الَكِثَري ِمن اآلُشورِيَِّني. ما كان عدد اآلشوريني يف املدن واملراكز احل

 أكثر ِممّا َكاَن فيها قبل وصول تيمورلنك َحىت الَقْرن الَتاِسع َعَشر.
 

ا وريقـَْبل اَحلْرِب العاَلِميَّة اُألوَىل كاَن اآلُشورِيُّوَن يسكنوَن يف َجُنوب َشْرق تُرِكَيا وَمشال َغْرب اِيرَان وَمشال َشْرق س
َُؤرِّخنيَ 

نَّ تِْلَك  اوَمشال العراق. ِخالل اَحلْرب العاَلِميَّة اُألوَىل طُرَِد اآلُشورِيّوَن ِمن بُيوِِم وأَراِضيِهم. يـَُقوُل بـَْعض امل
الَشْرق اَالوَسط ن اَألْحداث تُعَتبَـُر ِإباَدًة. ُمنذ اَحلْرِب العاَلِميَِّة اُألوَىل قد بَدَأ اآلُشورِيُّوَن يُهاِجُروَن بَِأْعداٍد َكِبريٍَة مِ 

 ِإَىل الَغْرب (ِإَىل أَْمرِيكا وُأْسُرتالِيا والُسوِيد َمَثًال).
 

َهاَجَر الَكثُري ِمن اآلُشورِيُّني ِإىل الغْرب. وإَىل اآلن ما زاَل  ٢٠٠٣ُمنذ الَغْزو األمريكي على الِعراق يف سنة 
 ٢٠١٤بـَْعضهم يعيشوَن يف ُخمَيَّماِت الالِجِئَني يف األُْرُدن وتُرِكيا. وبَعَد ُهُجوم داعش َعَلى العراق وسوريا يف ِسَنة 

تـََعرََّض اآلُشورِيُّون يف سهل نينوى يف العراق وَمشال َشْرق سوريا إىل اِالضِطهاد. أََمتَىن ِمن أهللا أن يـََتَحسَّن مستقبُل 
    اآلُشورِيِّني وَُكّل الَقْوِمّيات يف الَشْرق اَالوسط.
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يف التاريخ أسوأ موعد غرامي    
  ازام ينر

سنة يف ذلك الوقت، وأنا مل أبدأ  ١٨، انا كنت أعيش وأدرس يف االردن. كان عمري ٢٠١٤يف اخلريف من عام 
بعد الكلية. يف يوماً، واحد من أصدقائي املقربني قال يل "يا ازام، عندي صديق و امسه امحد وهو حيبك كثريًا. من 
فضلك، افعلي هذا علشان خاطري. افعلي هذا يل." انا مل ارد ان اذهب اىل املوعد مع امحد، لكين كنت احب 

طارق كأنه اخي، وبسببه فقط قلت "نعم". غري ممكن أن أقول "ال" إذا طلب طارق اي شي مين. بعد هذه 
 احملادثة، أرسل طارق رسالة إىل أمحد، وكان مقرار أن سوف نذهب األسبوع القادم.

 
أمحد من بييت و قادنا إىل املطعم .ركوب السيارة كان عادياً. تكلمنا عن األشياء األساسية أخذين يف ليلة األربعاء، 

مثل اجلو وعمله وصفي العربية. الكالم مل يكن شيقاً، حىت هو العكس، كان ممًال، لكن هذا مل تكن مشكلة  
انه لطيف و مهذب، هذا لن يكون موعداً مثالياً يل، لكن يوجد شيء أسوأ ومل ارد ان اكون  كبرية . كنت افكر، 

 غري مؤدبة. انا كنت على حق، يوجد شيء أسوأ وهو أصبح هذا الشيء أسوأ يف املطعم.
 

بدأ حلظة جلسنا. بعد النظر يف القائمة، سألين "ماذا تريدين؟" وانا أجبته "اريد الشيش طاووك". هو قال "ال". انا  
كنت متفاجئة، "كيف ال؟". هو قال "أنت سوف تطلبني الكفته". "لكين احب الدجاج اكثر من اللحم"."ال،" و 
قال مرة ثانية، "انت سوف تطلبني الكفته". أوًال، اعتقدت أنه كان حياول مساعديت، لكن فيما بعد مل (ما كنت) 

 متأكدة. مل أرد أن امدد هذا اخلالف، لذلك أنا وافقت.
 

بعدان خلصنا اختيار طعامنا، انا كنت أحاول أن أدعو النادل عندما قال حممد يل "سوف اطلب املأكوالت، ال 
حتتاجني أن تتكلمي مع النادل". مرة أخرى، أنا كنت مصدومة. حاولت أن أقول لنفسي انه حياول ان يكون 

 شهماً، لكن يف احلقيقة، عرفت ان هذا الوضع الغريب. على أي حال ، أنا قررت أن أعطيه فرصة أخرى.
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بعده تكلم مع النادل، خالل انتظرنا للطعام، بدأنا املناقشة مرة أخرى. رمبا خالل مخس دقائق، كانت احملادثة 
عادية.هو وصف أسرته وحياته. مث قال بشكل عشوائياً، "جيب ان النساء عدم التدخني يف األماكن العامة. هذا 

ليس مناسباً". انا مل افهم، "يعين انت ضد التدخني؟" وهو أجابين "ال، التدخني عادي و ليس مشكلة. 
املشكلة التدخني النساء يف األماكن العامة". انا سألته "لكن، التدخني الرجال يف األماكن العامة مقبول؟". 

 واكيد هو قال "نعم، طبعاً هذا حسناً. لقد صدمت.
 

انا غريت املوضوع، وأخربته عن خطي للذهاب إىل البحر امليت مع صديقيت .كلنا سوف نذهب إليه اليوم 
التايل وسنبقى هناك ملدة أربعة أيام يف فندق كمبينسكي. انا كنت متحمًسة جداً حىت هو قال "انا ال اظن ان 
اعمل غداً. أعتقد أنين أستطيع أن أتغيب عن عملي وآيت معك". أنا مجدت. مل اعرف ما اقول. اكيد انا مل 

اكن اريده معنا! ومل اريده معنا باطالقاً! ال أتذكر ما قالت له يف هذا الوقت، لكن احلمدهللا هو مل يذهب معنا 
  إىل البحر. 

 
أخرياً جاء الطعام. هو أصر على يقطع الكفتة يل حىت بعد أن قلت له ال. مث هو سألين إذا كنت أريد أن 

أتذوق واجباته. قلت "ال" ولكنه مل يقبل جوايب، وأخذ طبقي وضع طعامه على طبقي قبله أن يرجع الطبق ايل.  
كأنين كنت طفلة! مل أصدق ما كان حيدث. مل اكن اعرف ماذا افعل. قررت أن ال أقول شيئاً. بعد هذا، كل 

 ما حدث، انين أومأت و ابتسمت.
 

اية املوعد، كان يريد أن يراين يل مرة أخرى. انا قالت "اكيد" و احلمد هللا أنا مل أره مرة أخرى. يف رأيي هو   يف 
  كان شخصاً سيئاً و روحه قبيح. ال أحتاج أشخاص مثله يف حيايت.
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قطة أمام الباب 
األزرق المغربي 

التقليدي في مدينة 
 مكناس

     Eric Mueller قطة  في السوق     

Eric Mueller     
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يف ُعمان و تأثريه يف احلاضر 1970انقالب   
 كارا براينو  

هلذا  نقذ قابوس بن سعيد ال سعيد انقالب يف دولته الصغرية، سلطنة ُعمان. يوجد فيديو واحد  1970يف يوليو 
الشاب خيرج من الطائرة ويسلم على شعبه املبتسم. من السهل 

أن ننسى أن يف هذا االنقالب أخذ قابوس السلطة من أبيه 
الذي نُفي اىل بريطانيا، و أن كل هذا حتت قيادة بريطانية. 

بالنسبة ملعظم العمانيني، هذا اليوم هو بداية دولتهم والتاريخ 
قبل نظام قابوس ليس مهم. و يف نفس الوقت ال أحد يف 

عمان يستطيع أن خيربين ماذا سيحدث بعد موت "بابا 
قابوس". من الصحيح أن معهم احلق اذا كانوا فخورين 

م  تطوير عمان يف السنوات اخلمسني املاضية ظاهرة  –بسلطا
عجيبة وحتسنت يف هذه الفرتة حياة العمانيني اىل حد بعيد 

. و لكن ما مستقبل ُعمان اذا اعتمد 1970نسبيا حلاهلم قبل 
السن االن؟ ومن ناحية  قوميته على شخص واحد وهو كبري 

تارخيية، كيف نستطيع أن نشرح التدخل الربيطاين يف عمان 
 بدون معارضة كبرية بعد صعود سلطان قابوس؟ 

 تاريخ عمان في الزمن االمبراطوري

طبعا قبل العصر احلديث ما كانت توجد دول ثابتة يف العامل العريب و خاصة يف منطقة اخلليج بسبب عدم تطويره 
االقتصادي و قلة سكانه و مصادره الطبيعية. يف املاضي البعيد كان عند عمان امرباطورية كبرية متددت من زجنبار اىل 

منطقة نسميها باكستان االن. ولكن يف زمن التوسع الغريب تضيف هذا االمرباطوريا اىل حد بعيد، خاصة عندما 
سيطرت بريطانيا على املناطق يف مشال سلطنة عمان اليت االن تسمي االمارات املتحدة. يف نفس الوقت كان نظامان 
يف عمان: السلطان يف مسقط كان يسيطر على الساحل، و اإلمام (من الطائفة االباضية) كان يسيطر على املناطق 

 –الداخلية. دائما املشاكل كانت رمزية ألن اإلمام كان قائد ديين و تقليدي بينما السلطان كان صديق الربيطانيني 
 ضروري ألي حاكم ناجح يف ذلك الوقت. 

Oman. United States. [Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 1996] G7560 1996 .U5, Library 
of Congress Geography and Map Division  



16

م شاركوا  1820يف عام  مات سلطان مسقط بدون وريث. هذا بداية التدخل الربيطاين املهم يف أمور عمان، أل
يف العملية الختيار سلطان جديد. و لكن يف السنوات التالية استمرت املشاكل مع القبائل الداخلية و متت عدة 
ثورات على يد اإلمام، خاصة عندما السلطان يف مسقط أعطى حقوق النفط إىل شركات بريطانية والنفط هو يف 

، حاول السلطان يف ذلك الوقت أن 1920املناطق الداخلية. دائما ساعد الربيطانيون يف ظلم هذه الثورات. يف 
حيل املشكلة من خالل اتفاقية مع اإلمام اليت أعطته احلكم احملدود يقارب احلكم املستقل يف الداخلية. و لكن 

.استمرت املشاكل بني السلطان و اإلمام بسبب السياق السياسي يف العامل العريب  

من قبل الصراع قد كان رمزيا و لكن فقط معروف يف داخل هذه السلطنة الصغرية. ولكن يف أول القرن التاسع عشر 
أي الصراع بني قوات االستعمار والقوات الوطنية بدأ حيمل أمهية أكرب لكل العامل العريب بسبب نتائج احلرب العاملية 

مثل مجال عبد  –األوىل. فورا الصراع بني الساحل و املناطق الداخلية يف عمان صار قضية أهم وبدأ بعض القادة 
أن يعترب قوات االمام قوات العروبة يف املنطقة. و "حرب اجلبل األخضر" يف اخلمسينات فعال كانت  –الناصر 

 حرب بالوكالة بني مصر والسعوديو يف جانب واحد و بريطانيا يف جانب اخر. 

 خلفية االنقالب

يف هذا الوقت أصبح ضروريا أكثر و أكثر التدخل العسكري الربيطاين يف عمان. ما أعجبهم هذا التدخل املستمر 
وكانوا يريدون ممثال جديدا يف احلكم يف مسقط. يف نفس الوقت كل الثورات أثرت على صحة السلطان سعيد بن 

تيمور و خاصة صحته النفسية. أصبح خائفا من ثورة او انقالب اىل حد مبالغ متاما. يقال أنه منع أشياء غريبة مثل 
ضت يف  النظارات الشمسية يف العلن. هزمت القوات الربيطانية قوات االمام يف اخلمسينات ولكن ثورة أكرب 

حمافظة ظفار مدعومة من الصني و االحتاد السوفيييت و مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية (اليمن اجلنويب). هذه 
ا كانت شيوعية ولذلك تعترب جزء من احلرب الباردة يف العامل العريب. فشل  الثورة كانت عندها معىن جديد أل

السلطان يف ظلم الثورة وواحد من قواته اخلاصة حاول أن يغتاله وبعدين أخذ خيفي يف قصره. بسرعة الربيطانيون 
 فقدوا ثقتهم يف النظام و اختاروا ابنه الشاب املثقف اجلذاب وامسه قابوس. 
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االنقالب مت بدون سفح دم و لكن كل العمانيون الذين تكلمت معهم رووا قصة خمتلفة عن األحداث. معظمهم 
نون؛ بعضهم يقولون أن حاشية الشاب فعلت ذلك أو حىت حاشية  يقولون أن قابوس نفسه اطلق النار على أبيه ا
السلطان الكبري. عندما تكلمت مع أسرة واحدة من آل وحييب وهي عائلة فدمية أصوهلا عمانية من مسقط نفسها 
من زمان، قالوا أن أفراد هذه القبيلة كانوا املشرتكني األهم يف االنقالب. بعض الناس يقولون أن ال أحد عرف عن 
م شجعوه من البداية. و لكن الشيئ املثري يل هو أن ال أحد  ابن السلطان قبل االنقالب و بعض الناس يقولون أ

 تكلمت معهم ذكر مشاركة الربيطانيني يف االنقالب مع أن يف احلقيقة كله كان مشروع بريطاين.

 مستقبل ُعمان والقومية المهددة

يف السنوات بعد االنقالب أعتقد أن ُعمان تغريت أكثر من أي دولة يف العامل. قبل سلطان قابوس ما كانت هناك 
مستشفيات، او مدارس حكومية، أو كهرباء، أو شوارع من اسفلت، اخل. يف عدة سنوات صار عمان واحدة من 

الدول املتطورة بسرعة أكثر يف العامل. العمانيون طبعا يشكرون السلطان هلذه التطويرات وعندهم سبب حلبهم له. و 
لكن هناك سؤالني خيطران ببايل عندما أفكر عن هذا املوضوع. واحد منهما تارخيي: كيف جنح الربيطانيون يف 

م اهلادئ على عمان بعد صعود سلطان قابوس وبعد انتصارهم على القوات الشيوعية يف اجلنوب، بدون  سيطر
معارضة تستحق ذكرة بعد ذلك الزمان؟ و السؤال الثاين سياسي أكثر: ما هو مستقبل القومية العمانية اذا اعتمدت  

اىل اليوم على شخص واحد؟  1970كلها من عام   

 

بلدة في جبال المغرب —غروب الشمس فوق شفشاون    
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 جوش سلفر

ّلة العربية يف أمكان خارج العامل العريب من وجهة نظر طالب اللغة العربية يف جامعة  هذه هي مقالة عن معىن ا
 شيكاغو.

عندما نكرب يف العامل نستهلك احمليط حولنا بكل طريق ممكن و احيانا ال ندرك اإلستهالك و إمنا حواسنا تأخذ 
 من احمليط دائما مما حناول ان نفكر يف العقل كل الوقت. هكذا األننا نفكر فنستهلك ايضا.

و لسبب اإلستهالك فيصبح ضروري لنا التعامل والتعاون احمليط و خري الدليل على ذلك يطور اللغات احملكية و 
املكتوبة. مهاراة إستخدام اللغات خاصة لكل إنسان، ولكن معظم العامل أحنائه ختتلف على اللغات املستخدمة 

فيها. إذا أعتقدنا ان جيب ان نتواصل االخريين يف العامل الذين يتحدثون لغات خمتلفة، فيجب علينا أيضا أن 
نتكلم بعضنا مع بعض و نتعّرف على بعضنا مع البعض. و ينبغي علينا ين نسعى التكلم يف أحسن وجه ممكن و 

حىت سنعاين من سوء الفهم بني الثقافات و العادات و النوايا. فعندنا األكثر من اللغات اليت خيتلف بيننا ولكن 
 اللغة تكون الشيء األول الذي يستطيع التواصل بالناس.

و طوال حياة اإلنسان تزيد أمهية مهارة اللغة بسبب الصلة اليت تصنعها اللغة بني الناس. و من مث يف رأي تزيد 
ّلة بني الناس العريب و األمريكيني على األقل بواسطة اللغة، فهي شيء جيب علينا أن نستمر استخدامه  هذه ا

 ليتحّسن. ولذلك أفخر أن أقول انين طالب يف هذه اجلامعة. 

Madeline de Figueiredo  

ّلة العربية   معىن ا
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 جولة يف الصاحلية
 يوئيل فلدكمب

من قصصي االثرية. يف هذه القصة اهل بيت البطل عقيمة  احد "قصة اب" من الكاتب السوري علي الطنطاوي هي

فولت اىل جامع احلنابلة يف حي الصاحلية يف دمشق و قرعت حلقة الباب و طلبت طفالً و حينذاك محلت.

عندما قرأت هذا النص انا سرحت و تذكرت وقيت القصري يف دمشق قبل هذه احلرب و الطامة الكربى. كنت مدرس 

كية الروم امللكيني الكاثوليك يف دمشق و كنت ايضاً اتطوع عند برمناج امسه "املشروع الطاليب ر اللغة االجنليزية يف بطري

العراقي" الذي اعان شباب يل اجئني من العراق و هم حمرومني من االحضار جامعات سورية. حاول الربنامج ليضعهم 

م و اعانوا مصائب رهيبة مثل  م طُردوا من بيو يف جامعات امريكية مع منحة و يعدد هلم للتجربة. على الرغم من ا

م عدة على الدهر بل زمعوا االستمرار. كانوا هؤالء طالب فاالختطاف و قُتل اعضاء اهلهم  لم يقنطوا و مل يشعروا ا

 من اقرب رفاقي يف سورية. 

يف اوائل الثورة السورية و قبل العنف الشديد دعوا  مديرين املشروع الطالبية العراقية بعض االمريكيني لزيارة سورية و 

.جلولة االماكن احللوة فيها. فزرنا الصاحلية يف جمموعة مشوبة بامريكيني و عراقيني
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الصاحلية هي حي من احلقبة االيوبية و مشهورة مبعاملها: عدد املدارس العلمية و جوامع و قبور االولياء  الصوفيني. 

تأسست الصاحلية من قبل مدة الشيوخ و العلماء، هم فروا من القدس اثناء احلروب الصليبية عندما سطوهم الفرنج. و 

م كانوا "اهل صالح و فالح." حتت السماء الرمادي دخلنا اىل جامع احلنابلة  ةتسمية احلي كذلك بسبب قول الناس ا

يف الصاحلية و اجلامع الكبري الثاين يف دمشق بعد اجلامع األموي (الذي كان   قدميالذي ذكرته القصة و هو املبين ال

كنيسة قديسة يوحنا و معبد روماين قبل ما ذلك.) وقد قال الكاتب ابن كنان عن هذين اجلامعني: "وخصهما بالذكر 

ملا هو مشاهد من بركتهما لكل أحد، وألنه كثر فيهما اشتغال الدروس، ومها حمل احلفَّاظ واحملدثني، واجتمع فيهما ما 

ضة عليمة  ال جيتمع يف غريمها." يشري هذا االقتباس اىل تاريخ علمي متميز الصاحلية العلمي املتميز الذي "ميثل 

شاملة" بعد احلروب الصليبية و جذب " كوكبة عظيمة من كبار العلماء واحلفاظ من شىت أحناء العامل" و منهم العامل 

ابن عريب و هو هرب من طاغية يف االندلس اىل بالد الشام و تويف هناك و يكون مقبور يف جامع يقع يف الصاحلية.  

ممكن انتج هذا العلم و التدريس يف عامة الناس الفكرة انه من املمكن احلصول على بركات و معجزات من هذه 

 األماكن

تقع الصاحلية على سفح جبل قاسيون الذي يعلو مدينة دمشق كلها. يقال من بعض ان الكلمة "دمشق" كانت نتاج 

و هذا يشري اىل االسطورة عن جبل قاسيون اليت تدعي ان اجلبل يكون املوقع  –"دم" و "اخ"  -من كلمتني بالعربية 

حيث قتل قابيل ابن ادم أخاه هابيل. بعد فسحًة قصريًة يف بيت مدير الربنامج حيث حتلقنا حول وليمة املائدة فيها 

ضريح صغري يُرسو يف جذور اجلبل, يتشّبث بشّقه و امسه مغارة  –استمرنا اىل املبىن الذي يقع على مكان ردع هابيل 

 األربعون.
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وطئت قدمانا امريكيون و عراقيون على الطريق الصعب اىل الضريح. عند قمة الطريق حيثما نظرنا اىل مدينة دمشق 

املنتشرة. عرب عتبة الضريح و راسب فيه شجرة ليمون و خزان املاء االمطار القدمية و مغارتني ندّييت. يف مغارة الدم  

كانت موجودة صخرة محراء ترمز إيل دم هابيل و الحظنا ايضا على السقف شكل كف. يقال ان املالك جربيل رفع 

اول قتل انسان على يد  –اجلبل عند هذه النقطة ليمنعه هابيله من هوي قابيل بعد هذه اجلرمية الفاسدة و الفاضحة 

انسان اخر يف التاريخ. املغامرة الثانية كانت تطريزة بالصور فيها مكة و حمرابني جدار املغامرة. يقال ان صّلوا فيهما 

 ابراهيم و اخلضر

و يف الغرفة فوق املغامرتني ما كانت هناك اي حمراب بل اربعون حمراب الذي يرمز "االربعني" او "األولياء األبدال" هم 

ناطور بالد الشام حسب ما قال حديث حممد: " األبدال يف الشام هم أربعون رجالً كلما مات رجٌل أبدل اهللا مكانه 

م األعداء." امسائهم غري معروفة حىت يوم القيامة و هم  رجالً يسقى الغيث وينتصر على األعداء ويصرف عن الشام 

 حيمون بالد الشام.

عندما دخلنا هذه احلجرة شعرت بالبغتة. استحالت نظرييت عراقية سفانة برهًة. ذابت كل اهلواجس من اكتافها و هي 

اصبحت شاردة الذهن. غطت مسامعها و ذهبت اىل كل احملراب من االربعني و ملسته و صّلت عنده. كانت تنهمك 

و تطربة يف الصالة. مل استطع أن افعل اي شيء اال أن احاول ان امخن معىن هذا املكان املقدس ملرأءًة مثلها كانت 

ال كلمات  –ها. كانت السالم و الغرام و اهلوى يف وجهها يف هذه املرة عليمرغمة لتهرب من االرض اليت ترعرعت 

 اصفها.  

ا انتهزت سفانة الفرصة لرتوي لنا  قصة حياة مسلمة صاحلة و كانت  –عن ظهر قلبها  –بعدما فرغت من صال

ا. امسها رابعة البصرية. ا واحدة من االربعني يف زما  سفانة مقتنعة ا
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عاشت رابعة البصرية يف القرن الثامن. من بداية قصتها ميكننا ان نفكر انه اهللا قطعها. هي مل تتزوج و كانت 

ا غلبت على ارادة خمتطفها و هو اصبح تلميذها.   ُختطف و صارت كادحة ملختطفها. و لكن اخالقها و اميا

 كانت ولية مشهورة مع مئات متابع. من كالمها: 

" اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقين بنار جهنم وإذا كنت أعبدك طمعا يف جنتك فاصرفين منها.. أما 

 إذا كنت أعبدك من أجل حمبتك فال حترمين من رؤية وجهك الكرمي."

هذا اللقاء املرمن كان منذ اربعة سنوات و نصف. يف االشهر التالية اجنبس العنف املضطرم القبيح املفرتس يف سورية كما 

اجنبس العراق و ليبيا و لبنان و فلسطني. ليس مثل هذه احلاالت االخرى يف سورية ما كان يف حتذير. يف التو تكافح 

اربعة اطراف (على االقل) متالطمة.  ما دام تستمر احلرب بال اشارة اهلدنة. اصدقائي من العراق الذين كانوا عزالء 

م قد فروا مرتني وهكذا ملا نواجه هذه الورطة من الطبيعة لنشعر باخلشية والعلقم. ولكن يف هذه اجلولة  من بيو

املتصّرمة وجدت تيار األمل. الصاحلون كانوا جمربون ليهربوا من القدس وأسسوا من ابرز مراكز التعليم يف العامل. سفانة 

فرت من وطنها و اليوم تدرس يف امريكا و ما زالت تأخذ تشجيع من قصة رابعة البصرية. ما زال اهللا حيمي بالد الشام 

و يوفر طريقة مستقيمة هلم.   –ممكن من وراء اربعون اولياء و ممكن ال  –و شعبها   

هذه امهية الصاحلية بالنسبة يل.و ما زال اهللا هو امللك و كل من يسعى إليه جيده.  تتآمر األمم   

 حي الصاحلية بدمشق سكانه أهل صالح وفالح
2013-30-9العرب,   

http://www.alarab.co.uk/?id=4974 
جامع احلنابلة""  

 نسيم الشام
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readTourism&pg_id=6912 

وليد صوان "مغارة الدم بني اخلرافة وبني التاريخ واحلقيقة"   
October 25, 2007 عكس السري 

http://www.aksalser.com/?page=view_articles&id=f7ecdbdbc99b4bbe312498d98087f445 
”رابعة العدوية البصرية.. قديسة عراقية..“  

 صبيحة ثويين
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الفن والعمارة اإلسالمية يف أوائل العصر 
 احلديث واجلماليات العثمانية والصفوية 

 دارن وان 

يرتٌسخ فهما منطيا عن اجلماليات اإلسالمي غري صحيحا يف خارج الشرق األوسط. جند املعتقد بأن هناك مفهوما 
واحدا للجماليات متفق عليه يف كل زاوية من األراضي اإلسالمية. ويظن معظم الناس أيضا أن تصوير جسم 

اإلنسان حرم ألسباب ديين. يف هذا اإلنشاء سوف أناقش املشاكل يف هذا الفهم اخلاطئ للفن اإلسالمي من خالل 
واألسلوب الصفوي. وإن كانت هاتان االمرباطوريتان تؤمنان باإلسالم فلم حيدد  مقارنة بني اجلماليات العثمانية 

الدين تطور فنهما يف أجزاء كثرية من أوائل العصر احلديث. اإلسالم مصدر وحي مهم للمعماريني والفنانني ولكن 
األسلوبني املختلفني يظهران أن اجلماليات اإلسالمية الوحيدة ليست موجودة. فمن املهم أن نتساءل هل توجد ثقافة 

 إسالمية وحيدة أو هل مظاهر اإلسالم يف حضارات الشرق األوسط واسعة النطاق.

حىت نفهم دور الدين يف الفنون, من األحسن أن حنلل عمارة املساجد واجلوامع من خالل مقارنة بني مسجد 
م). القبة ميزة بنيوية مهمة يف  ١٦٢٩م) و مسجد اإلمام يف أصفهان ( ١٥٥٧سليمان القانوين يف إسطنبول (

العمارة اإلسالمية ولكن قبيت املسجدين ختتلفان يف بعض األوجه. شكل قبة مسجد سليمان امللس بناء على العمارة 
ا "فقاعات االمتياز" .ولكن شكل البصل يف قبة مسجد اإلمام  البيزنطية كقبة آيا صوفيا وكان املعمار سنان يقول إ
ا بنيت باسم  أتى من الرتاث التيمورية. باإلضافة إىل ذلك, ركز األسلوب العثماين على املباهاة حبجم املساجد أل

السلطان. املسجد الصفوي أصغر من املسجد العثماين ألن قيمته الفنية مستمد من تباين األلوان 
والتفاصيل املعقدة على السطوح واجلدران وخصوصا على القبة. يكشفان هذان املثاالن وضحا أن مجاليات  الساطعة 

   عمارة املسجد ختتلف كثريا يف االمرباطوريتني.
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ا خيتلفان يف احلضارتني أيضا. على الرغم من أمهية الكتاب يف الثقافة  حول موضوع الرسم مضمون الصور وأسلو
ج االمرباطوريتني يف تصوير القصص والتواريخ ال يتفق مع الصورة النمطية للفن  اإلسالمية ودور القرآن فيها فإن 

اإلسالمي ألن أجسام اإلنسان موضوع غالب يف نوع الفن هذا. سأقارن بني الرسوم يف نسخة شاهنامة سليم 
الثاين اليت أمتت حتت السلطان مراد الثالث وبني الرسوم يف نسخة شاهنامة الفردوسي اليت أمتت حتت الشاه 

طهماسب األول. يظهر مضمون الكتابني أن البالطني استخدما قصصا خمتلفة حىت حيصال على الشرعية 
احلكومية. تدور الشاهنامة العثمانية حول احلياة يف قصر السلطان سليم الثاين وجناحات اإلمرباطورية يف عصره. 

يعرب هذا الكتاب عن سلسلة الرتتيبات الصارمة وهي مهمة لتنظيم الدولة العثمانية. السلطان عادًة يف رأس الصورة 
أو يف وسطها على كل صفحة, مث الوزراء, مث العلماء, واآلخرون يف الصور نادرا. تظهر شاهنامة سليم الثاين أمهية 

 السلطة السياسية ومظاهرها يف البالط العثماين. 

مع أن الرسوم يف شاهنامة الفردوسي تظهر سلطة الشاه أيضا فإن التعبريات عن هذه السلطة يف الفن واألدب 
خمتلفة جدا. يعين "شاهنامة" "كتاب امللوك" باللغة الفارسية وأخذ العثمانيون الكلمة يف معىن حمدود وللعثمانيني 

تعين أي امللوك من سلسلة نسب العثمانيني. ولكن الصفويني (ككل ساللة احلاكمة يف بالد فارس) حفظوا املعىن 
شعر الفردوسي وهو يركز على امللوك الفرس من عصر اجلاهلية. فكيف تعرب رسوم هذه الشاهنامة عن شرعية 

م خلفاء األراضي الفارسية الشرعيون فمجدوا الشاه الصفوي وامرباطوريته  الصفويني السياسية؟ ظن الصفويون أ
من خالل متجيد امللوك األسطوريني وامللوك من االمرباطوريات الفارسية السابقة. فظنوا أن الثقافة الصفوية بنيت 

على الرتاث الفارسي القدمي. واستخدم أسلوب رسم يف هذه الشاهنامة لوحة وفرة من ألوان ساطعة كفي املسجد 
اإلمام يف أصفهان, خصوصا حول امللوك. هذا األسلوب يظهر أمهية فكرة " فر" يف الزرادشتية, وهي نوع من حق 

تمعات اإلنسانية واملناظر  إهلي يتسم به امللوك ومظاهر "فر" الشاه هي النور حوله. وصور الكتاب الصفوي ا
 الطبيعة, مبا فيها مشاهد خيالية وحقيقية, ولكن الكتاب العثماين يصور احلياة يف البالط العثماين فقط.

من خالل مقارنة املساجد وكتب االمرباطوريتني ,من الواضح أن الفن اإلسالمي الوحيد مل حيضر يف أوائل العصر 
احلديث. مع أن الفن العثماين عرب عن شرعيتهم من خالل الوضع السياسي, فإن الفن الصفوية عرب عن شرعيتهم 

  من خالل ثقافة الفارس وتراثها قبل وصول اإلسالم. 
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 نكوالس بوزغاي

  تاريخ اخلط العريب وتطوره
كلنا نتذكر اللحظة اليت فيها قمنا بدراسة األجبدية العريب واالحباط واجلهد الذيِن يرتتبان على تلك الدراسة ولكن 
ا اللغة العربية. يف احلقيقة مل  احلروف العربية اليت نعرفها ونستخدمها كل يوم ليست احلروف االصلية اليت ُكتبت 

يتكون اخلط العريب العصري بصورة كاملة حىت القرن العاشر ومل ينتشر هذا اخلط يف منطقة واسعة اال بعد ذلك بقرن 
او قرنني. هنا أوّد أن أناقش تطور اخلط العريب من اصله يف اللغتني السوريانية والنبطية اىل اضافة النقاط واحلركات اىل 

 الرسم الصحيح.

يعود شكل احلروف العربية اىل اخلط الكنعاين من القرن الثالث عشر قبل امليالد. ُأخرتع هذا اخلط يف منطقة فلسطني 
لكتابة لغات الناس يف تلك االرض مبا فيها اللغة العربية القدمية. مبرور الوقت حتّول اخلط الكنعاين اىل اخلط اآلرامي 
الذي تفرّع اىل خطوط متعددة كثرية بينما خطوط اللغات العربية العصرية والسوريانية والنبطية (لغة الناس من برتا). 

تفرّع اخلط العريب االول بشكل مباشر من هذا اخلط النبطي بتأثري قوي من اللغة السوريانية يف القرن الرابع او اخلامس 
 بعد امليالد. مع ذلك فكان هذا اخلُط يتكون من شكل احلروف فقط بدون نقاط لتمييزها. 

مبؤشرات ‘) ت’و ‘ ب’يف منتصف القرن السابع بدأ الناس يف اجلزيرة العربية يبّينون حروفا من نفس الشكل (مثال 
مل تكن هذه املؤشرات نقاطا كما نعرفها اآلن ولكن كانت اشكاهلا خطوطا مائلًة صغرية  ‘. اعجام’مكتوبة امسها 

ُكتبت على احلروف. نشأ نظام ترتيب االعجام من افكار سوريانية عن النطق وثبت عددها وموقفها (كما نعرفها) 
اية القرن السابع. حتولت هذه اخلطوط املائلة اىل نقاط يف القرن الثامن وقد ما تغّريت بشكل   بالنسبة للحروف يف 

   كبري حىت اآلن.

 جز نص القرآن مكتوب بالنقاط احلمراء وحروف علة صغرية 
From the archive of the Oriental Institute at the University of Chicago  
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يف القرن السابع ايضا (بعد ظهور االعجام) ظهرت املؤشرات األوىل لتسجيل أصوات احلروف املتحركة العربية. بأمر 
حكومة اخلليفة اخرتع ابو األسود الدؤيل نظاما مكتوبا لتمييز احلروف املتحركة يف مصاحف القرآن وكان هذا النظام 

مرتكزا على نظام أقدم يف اللغة السوريانية الشرقية. استخدم ابو االسود نقاطا محراء اشارًة اىل احلروف املتحركة: 
أشارت نقطة فوق احلرف ىل صوت الفتحة ونقطة جبانب اىل احلرف اىل صوت الضّمة ونقطة حتت احلرف اىل 
اية العصور الوسطى.  صوت الكسرة. انتشر هذا النظام يف كتابة نص القرآن عَرب الشرق األوسط وساد حىت 

بالرغم من شعبية نظام النقاط احلمراء لتسجيل قراءات القرآن فكان من الصعب استخدام النقاط يف نصوص 
ا. لذلك يف منتصف القرن الثامن وجد النحوي املشهور اخلليل ابن أمحد حالً هلذه املشكلة  أخرى بسبب لو

الضئيلة اىل ‘ ياء’و ‘ واو’و ‘ الف’باخرتاع نظاما جديدا معّينا لكتابة الشعر. يف نظامه أشارت اشكال احلروف 
أصواِت احلروف املتحركة. انتشرت هذه املؤشرات بسرعة اىل كل أنواع األدب العريب اال القرآن وشيئا فشيئا يف 

 يف أيامنا هذه.‘ حركات’القرن التاسع حتولت حروف العّلة اىل أشكال الفتحة والضمة والكسرة املعروفة باسم 

بال شك فإن تطور اخلِط العريب معقد وناقشناه بشكل عام وبسيط فقط ومن املمكن اال نفهم كل تفاصيله ابدا. 
ومع ذلك فكل مرة كتبت باحلروف العربية فأنت مرتبط بالكتاب السوريانيني واألنباط من القرن الرابع. كلما نسيت 

أن تضع نقاطا على حروفك فتكون كاتبا مثل الراشدين يف القرن السابع. وملا تستخدم التشكيل لتوضيح كتابتك 
.فتفكر كأعظم النحويني من القرن الثامن وذلك شعور معجب وممتع جدا

 جزء نص القرآن من القرن العاشر مكتوب بالنقاط احلمراء واحلركات العصرية معاً 
From François Déroche’s The Abbassid Tradition  
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  العلم األردين امام الدير يف البرتاء
Elijah Alperin  
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