الفروسية كلمة عربية مشتقة من كلمة فارس ،وهو املاهر يف ركوب اخليل .حتى يصبح الفرد فارسا ً أو فارسة ،يبدأ منذ
ّ
بتعلم القيم املهمة ،واكتساب املهارات األساسية ،إىل أن يصبح فارسا ً ذا سيف ودرع.
الطفولة

 .1اتبع الفارسني عىل طريق املغامرة.

 .2استكشف اآلثار الفنية الستة واحدا ً بعد اآلخر لتحصل عىل رموز الفروسية.
 .3اجمع الرموز الستة وألصقها عىل خارطة املغامرة لتنضم إىل احتاد الفروسية.
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إنها صورة مأمتية ألحد فرسان العصور الوسطى ،جيفري

تبدأ رحلتنا مع الفارس املرسوم عىل
1
شاهرا ً سيفه
هذا الوعاء .يبدو لنا
بشجاعة وباليد األخرى ميسك بلجام
خيله البسيط .لطاملا كانت شخصية
الفارس صورة رمزية ملكية.

يدل شكل هذه اخلوذة األشبه بالعمامة

هذه اخلوذة تُظهر كيف أن الفارس ي ُعرف

إنها ترمز إىل الوفاء والقوّة .لقد ساعد شعار النبالة عىل

وأنت؟ ماذا ستكتب عىل خوذتك؟

ما الرمز أو احليوان الذي ستختاره لشعارك؟ ملاذا؟

قارن بني الدروع املوجودة يف
املعرض وما يرتديه هذا الفارس
الفاريس وحصانه.

اإلسالمية والدعاء املكتوب عليها بالعربية

عىل عالقة الفارس الروحية برب ّه .وعىل أهمية

هذه اخلوذة كدفاع ال حيمي جسد الفارس
فحسب ،وإمنا روحه كذلك.

بالنتاجينيت ،تصوره عىل هيئته كفارس يرتدي خوذته،

وميسك بسيفه وترسه األزرق املزين بشعار النبالة املكون
ُ
من األسود .هكذا أراد للعالم أن يتذكره :فارس ويفّ!
انظر عن قرب إىل األسود املرسومة عىل شعار النبالة.

أيضا بأخالفه وقيمه.

متييز الفرسان وسط جيوشهم خالل احلروب.
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يعود هذا السيف إىل دوق ميالنو بإيطاليا،

5

منسوج يص ّور فارس عىل وشك االنطالق يف رحلة

وهو حيمل عىل نصله زخرفة شعارية متجهة
حنو رأسه .لذلك ،فهو يعد رمزا ً للقوة بقدر ما

بالصقور ،وال يزال ،رياضة مهمة تربز إمكانيات الفارس

يف املايض ،كان الفارس يعطي سيفه اسما ً

كان من املهم لألمراء تعلم عدد من األنشطة التي

واستحقه.

اخلط ،والرماية،ولعبة البولو والشطرنج إلعدادهم

هو سالح مهم.

يعكس صفات الفارس الذي امتلكه
ما االسم الذي ستختاره لسيفك؟

م ـ ـ ــا الفروق ـ ـ ــات التي تراهـ ـ ـ ــا؟
ملاذا تغيرت برأيك؟

صيد للطيور ،والصقر واقف عىل قبضة يده .كان الصيد
يف تدريب الطائر عىل القتال.

تكسبهم قدرات وصفات الفرسان مثل تعلم
للحرب.

ماذا عنك أنت؟ أيها تود أن تتعلم وملاذا؟

6

جتمع الفارس عالقة ال مثيل لها بفرسه ،فهو

رفيقه يف السلم واحلرب .اهتم الفرسان املسلمون
خبيولهم وصنعوا لها رسوجا ً مميزة كهذا الرسج
الذي متيزت به اجلياد العربية والعثمانية وأعجب
بها الفرسان الغربيون.

أطلق العرب عىل خيولهم أسما ًء تتصل مبراحل

حياتها ،وأصواتها ،وطرق مشيها وعدوها.
ما االسم الذي ستطلقه عىل فرسك؟

ألصق
الرمز

calligraphy

/

Graphica

Roman calligraphy:
Sandie Lechaix

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/
Hughes Dubois

( )1وعاء مزين برسم فارس ،إيران ،القرنان العاشر-الحادي
عشر ،متحف اللوفر

Arabic calligraphy: Graphica / calligraphy
Montasser Drissi

( )2صورة جنائزية منحوتة لجيفري بالنتاجينِ ت مأخوذة
من ضريحه في كاتدرائية لو مان ،فرنسا ،بُ عيد ،1151
متحف جون كلود بوالر
© City of Le Mans
()3

الخـــــــوذة

متحف اللوفــــر أبوظبــــــي
© Louvre Abu Dhabi 2017

العمامـــــــة،

تركيـــــــــــــا،

،1450-1500

© RMN-Grand Palais (Musée de Cluny - Musée
National du Moyen Âge)/Jean-Gilles Berizzi

( )4سيف دوق ميالنو ،إيطاليا ،النصف الثاني من القرن
الخامس عشر ،متحف كلوني

© RMN-Grand Palais (Musée de Cluny - Musée
National du Moyen Âge)/Franck Raux

( )5االنطالق في رحلة صيد ،بلجيكا حالياً ،1510-1520 ،
متحف كلوني

( )6طقم حصان وغطاء سرج مملوكي مزركش ،الدولة
العثمانية ،أواخر القرن الثامن عشر ،متحف اللوفر ،المصدر
متحف الملوك ،أعير للمتحف الحربي.
© Paris – musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand
Palais/Pascal Segrette

ختيــل مــا ســترتديه ،ومــا ســيبدو عليــه
حصا نــك ،ومــا هــو حولــك.

اســتخدم قلمــك وأضــف التفاصيــل
لترســم حصا نــك ونفســك كفــارس.

كيــف تريــد للعالــم أن يتذكــرك؟
اكتــب أ فــكارك بدا خــل الرســم.

أيّ القيــم واملهــارات واألدوات تعكــس
الفارس/الفار ســة ا لــذي يكمــن فيــك؟
ألصــق ر مــوزك املفضلــة داخــل ترســك.

فن الفروسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بني الرشق والغرب

فن الفروسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بني الرشق والغرب

دليل الزوار الصغار

