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 لة جياتى ثيَصةكى: 

 )جةمين سائيب( وةك خؤي
 
 د. ئاشاد حةوة شةزيف

اُّْ يُ طُسدََِ خؤيإ ثؼتطىٍَ دَخشئَ. ِٖ وا ٖةُٕ  صؤسٕ ُٓو ْىوطُسَ بًًُُت
يُبُس ٖؤٍ طًاطٌ و ِٖ واؾ ُٖٕ يُبُس ٖؤٍ نؤَُآليُتِ و ُْٖذيَهًإ يُبُس ٖةؤٍ  
ٓايًِٓ و ِٖ تشيؽ ُٖٕ يُبُس ٖؤٍ سَوػتِ. دا بُ تًَجُسِبىوِْ نات و سؤرطةاس ٓةُو   

صؤس يُ ْىوطُساِْ ْىوطُساُّْ نُوتىوُْتُ بُس ػاآلوّ طُسنىتهشدٕ و ثؼتطىٍَ خظنت 
ديهُ بًَُٖضتش ديَُٓوَ ْاو طؤسَِثاِْ ُٓدَب و ؾًهش و صؤس يُواُّْ يُطُسدََِ خؤيةإ  

 سيَضيإ يًَطرياوَ بُ ُٖسًََِٓرت دَنُوٕ. 
ُٓطُس طُيشيَهِ ُٓدَبٌ ًًًَُتاِْ دًْةا بهةُئل يةُو ْىوطةُساُّْ نةُ بةُٖؤٍ       

ىٍَ خظنت نُتىوٕ رَاسَيإ يُ طًاطُتُوَ بُس ػاآلوّ بُسبُسَناَِْ و ًَُالٌَْ و ثؼتط
ٌَ نةشاوٕ          ًَجةُِس دَنةات. ٖةَُىو ٓةُو ْىوطةُساُْؾ نةُ بُسبةُسَناْ طُدإ ْىوطُس ت
ْىوطُسٍ سَطُٕ و ناسيطُسٕل كىْهُ ُٓوإ خاوَٕ سوآًِْ دًاواص بىويُٓ يُو طُسدَّ 
 و سؤرطاسَّ تًايذا رياوٕ و ُْٖذيَهًؽ يُوإ صؤس بُ ثًَؽ سؤرطاسّ خؤيإ نُوتىوٕ. 

ّ      و يُ  ْىوطُس و بريَُْذ و ؾُيًُطةىف و سوْانبرياْةُّ نةُ بةُس ٓةُّ ػةاآلوَ
ٕ  و يُْاوبشدٕ و ُْٖذيَو داسيؽ ْاوصسِاْذٕ طُسنىتهشدٕ ًَٖٓةذَ صؤسٕ نةُ    نةُتىو
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ًْةإ  وَختُ بًًََِ بؤّ يُ رَاسَ ْايُٕ. ُٖس بؤ منىوُْ َٔ يًَشَدا ْاوّ ُٖسَ دياسَنا
بشؤْةؤل َُْظةىوسّ   تؤَاغ َؤسل  طىنشاتل ًُٓجًذؤنًًعل: دًََِٖٓ نُ َُٓإُْ

دؤٕ طايربيَعل دؤْاطإ ساْذٍَل ًَٓشيؽ َاسيا سمياسىل دؤسز ٓؤسويٌََل دؤٕ سُالزل 
ًًَنتل سيلاسد سايتل ْادئ طؤسدََريل طاو خًٓطًإل ُٓيًَهضاْذَس طؤيزيَٓظةتنيل  
نىست ظؤًْطىتل ٖاواسد ؾاطةتل نةاسٍَ َةاسنعل بةؤسيع ثاطةرتْاىل دؤْاطةإ       

تايٓباىل ًٓظُاعًٌ بًَؼهلِل يُػاس نَُاٍل سُطةُٕ قضَيذةِل   طىيؿتل دؤٕ ػ
طؤسإل ًَُٖٔ َىنشياِْل طَُُدّ بةُٖشَْطِل عُبةذولايًل َةُعشوفل ِةُسَِّ     
َُُِد َُٓنيل دًٌَُ سَجنبُسل دَيؼاد َُسيىاِْل ووٍَ طؤيًٓهال ظًهتؤس ًٖىطؤل 

تؤَةاغ   ٓىثنت طًٓهًًَشل دوْط طى ٖىاْطل ًَٓذواسد طُعًذل يًةؤٕ تشؤتظةهِل  
ثًَنيل ًًَْظٔ َاْذيَالل تؤَاغ دًَؿشطٔل ًَطًٌَ ُٓطتؤسياغل ٖاسيَت بًَؼُس طتاو 

 ؾُيًُطةىف و بريَُْةذ و   ل تؤّ سيذل ٖا دنيل ْؤسَإ ًًًََُس و دَيإ ْىوطةُس و 
 سوْانبريٍ تش. 

بًَطىَإ ُٓطُس ْىوطُس يُ بُساَبُس دُوس و طتَُِ دَطةُآلتذاسإ بًَةذَْط   
ُتىوػٌ نًَؼُ ديَت و ُْنُطًؽ ثًٌَ دََيًَت يُ بُسٍ كةاواْت  بًَت ُٓوا ُٖسطًض ْ

دوو بشؤ ُٖيُ. خؤ ُٓطُس قَُيَُُنُّ بؿشؤػًَت و ببًَتُ صؤسِْارَِْ ؾُسَاْشَِوانإ 
و بُ ؾًتِ ُٓوإ َُٖيجُسِيَتل ُٓوا دَطتِ نُسَّ و بُخؼٓذَيٌ ُٓوإ ُٓوَْذَ ثاسَ 

ا و طًٌَ و طَُةزَيإ دَنةات و   و طاَاًْإ بُطُسدا دَباسيًََٓت تا طىوى و سيظى
وايإ يًَذَنات بنب بُ نؤيًُّ ثاسَ و طاَاُْنُيإ. ُٓوطاؾ ْانشيَت ْاوّ ْىوطُس 
بُّ دؤسَ نُطاُْ سَوا ببًٓشيَت كىْهُ دواّ بىوٕ بُ َىوكةُخؤسٍ خةَُيهاِْ تةش    
ُٓوإ ْاتىأْ طىصاسػت يُ ساص و خىسثٍُ دٍَ و ًََؼهِ خؤيإ بهُٕل بَُيهى ُٓوإ 

سَاِْ نُطاِْ طُسووّ خؤيإ دَْىوطٔ و يُ ْىوطُسيًُوَ دَبٔ بُ ْىوطًاس. بُ ؾُ
منىوُّْ ْىوطًاسّ وا يُ َُٖىو طةُسدَّ و سؤرطاسيَهةذا ُٓوَْةذَ صؤسٕ ثًَىيظةت     
بُْاوًَٖٓإ ْانات كىْهُ َُٖىوَإ ُٓو دؤسَ ْىوطةًاساُْ دَْاطةني و ٓةُواًْؽ    

 بُخؤيإ يُ ًَُُٓ كانرت خؤيإ دَْاطٔ. 
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و ْىوطُساُّْ قىوٍَ و سَطُْٔل ُٓو ْىوطُساُّْ ناسيطُس و خاَُتًزٕل ُٓو بُآلّ ُٓ
ْىوطُساُّْ يُ ٓاطت ساطتًذا خؤيإ نُسِ و نىيَش ْانُٕ و ويَةزداِْ خؤيةإ ْةاَشيَٓٔل    
بًَطىَإ ُٓوأْ دَنشيَُٓ ًْؼاُْ و يُ ٖةُس طةاتُوَختًَهذا بةؤ دَطةُآلتذاسإ بًىيَةت      

ُس ُْػتىأْ بُ دُطتُ بًةاْهىرٕل بُطةُدإ ػةًَىَ    بُخىيَِٓ طُسيإ تًَٓىوٕ. خؤ ُٓط
 نُطايُتِ و سؤسِ ُٓوإ دَنىرٕ.  

دا ُٓطُس بُسَُِٖ ْىوطًاساِْ دَطُآلت تًُْا يةُ سؤرطةاسّ خؤيةإ تةُثًَِ     
سَطُْايُتِ و َُصًَْتًًإ يُ اليُٕ دَصطاناِْ ساطُياْذْذا بؤ يةٌَ بةذسيَتل ٓةُوا    

اسَ ُٓوإ يُبري دَكُٓوَ و صؤس داساًْؽ بًَطىَإ بُ بُطُسكىوِْ ُٓو نات و سؤرط
بُ طؤسِاِْ سؤرطاس بُس ُْؾشَتِ ًََزوو دَنُوٕ. منىوُّْ يُو بابُتُ ْىوطًاساُْ يةُ  
َُٖىو وآلتًَهذا ًَٖٓذَ صؤسٕل ثًَىيظت ْانات ٓاَارَػةًإ ثةٌَ بةذسيَت. نُكةٌ     
   ُ . ثًَلُواُْنُّ َُُٓ يُطٍَُ دَطتُّ ْىوطُس و سوْةانبريَ ساطةتُقًُٓنإ ساطةت

يُطٍَُ بُطُسكىوِْ سؤرطاسل ُٓو ْىوطُساُّْ بةُٖؤٍ دًةاواصّ بريوباوَسَِناًْةإ    
تىوػٌ طُسنىتهشدٕ و كُسَُطُسّ ٖاتىوٕل ُٓوإ ديَُٓوَ طةُستُختُّ ػةاْؤ و   
دٌَ بُ ْىوطًاساِْ ثًَؼىو كؤٍ دَنُٕ. ُّٓ ساطتًًُؾ وَنى سؤر سووُْ و با طُدإ 

دَطةتُّ طةُسنىتهشاوإ ْةُى دَطةتُّ      طاَيًؽ تًَجُسِ ببًَتل طشَوّ ًََزوو ُٖس
 ْىوطًاسَ قَُيُّ ؾشؤػُنإ دَيبُُْوَ.

طاٍَ يَُُوبُس )دًٌَُ طآًب(ّ ػاناسْىوغ بُ تاقُ يُى بُسٖةُّ   87َاوَّ 
نُ )يُ خُوَا(يُ سؤرطاسّ خؤٍ َُٖيظُْطاْذووَ و ُٖس بةُو تاقةُ بُسَُٖةُؾ يةُ     

   ُ وَ و بةىوَ طةةُسَتا و  طةُوسَتشئ دَسواصَوَ كةةىوَ ْةاو ًََةةزووّ كةريؤنِ نىسديًةة
طُسَُػل بؤ ٖىُْسّ كريؤى ْىوطني و ٖىُْسّ ْؤظًًََةت. ُٖسكةُْذَ نؤْةُخىاصإ و    
ػًَخجُسطتإ و خًًََجُسطتإ ويظتًإ دَْطِ ٓةُّ ْىوطةُسَ سؤػةٓبريَ ديًَةشَ نةح      
بهُٕل ُٖسكُْذَ يًَشَ و يُوَّ بُ ناسداُْوَّ طؤص دَيإ وتاس و ْىوطني بآلونشاْةُوَ  

ٖاّ ػاناسَنُّ ُٓو نُّ بهُْةُوَل بةُآلّ تةا سؤرّ ٓةَُشؤؾ ٓةُو       بؤ ُٓوَّ يُ بُ
بُسَُُٖ داْظكُيُّ )دًٌَُ طآًب( ض يُاليُِْ ٖىُْسيًُوَ و ض يُاليُِْ ػًَىاصّ 
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ْىوطني و ض يُ اليُِْ وَطؿهشدُْوَ و ض يُاليُِْ ؾًهشيؼُوَ بًَُٖضتشئ ْؤظًًََتُ يُ 
 ُٓدَبٌ نىسديذا ْىوطشابًَت. 

تِ سووداوَناِْ ُٖس طُسدًَََهًؽ دا بطُسِيَنيل ُٓوا نتًَيب ُٓطُس بُدواّ ساط
ًََزوو ثشَِ يُ دسؤٍ سَْطاوسَِْطل بُآلّ بُسَُِٖ ُٓدَبٌ دؤسَ ساطتًًُى دَخاتُ 
سوو نُ يُ ًٖض نتًَبًَهِ ًََزوو ْادؤصسيَتُوَ. ُٖس بؤيُؾ ُٓو بُسَُُٖ ساطترتئ 

بُ ويَزداًَْهِ صيٓذووَوَ ثُجنُ بَُيطُْاَُيُ نُ بُكاويَهِ سيايًضَِ سَخُٓطشاُْ و 
يُطُس َُٖىو ُٓو بشيٓاُْ دادًََْت نُ تا سؤرطةاسّ ٓةَُشِؤؾ نؤََُيطُنةَُاِْ    

 ثًَىَ دَتًًَتُوَ.
ُٓطُس ْىوطًِٓ نىسدّ يُ سيَلهُّ )دةًٌَُ طةآًب( الّ ُْدابىوايةُ و بةُ     
السِيةةذا ُْبشابىوايةةُ و يةةُ كاوطةةىوسنشدُْوَّ دَطةةُآلتذاسإ ُْتشطةةابىوايُ و بةةُ 
ٓاؾُسئ و خُآلت و بُخؼؽ ؾشيةىوّ ُْخىاسدبايةُل َظةؤطُس ًَٓظةتا ْىوطةًِٓ      
نىسدّ طُيؼتبىوَ ٓاطتِ دًٗاِْ و ْىوطُساِْ نىسديؽ وَنى ِٖ وآلتاِْ دًٗإ 
 يُْاو نُتُيؤطِ دًْا ْاطةشابىوٕ و سَْطًؼةُ خةُآلتِ )ْؤبةٌ( بةُس ْىوطةُسيَهِ       

 نىسد بهُوتايُ. 
تَُُ سصيىوَناِْ نؤََُيطُناًْإ دَطشٕ و ُٓو ْىوطًٓاُّْ سَخُٓ يُ بُٖا و طًظ

ثاْتايًُناِْ ٓاصادّ تاى ؾشاوإ دَنُٕل ُٖس ُٓوأْ طةُسجنِ خىيَٓةُساِْ ْةاوخؤيٌ و    
دًْا بُالّ خؤياْذا سادَنًَؼٔ ُْى ثًَلُواُْ. بُآلّ ُٓو ْىوطًٓاُّْ يُ تشطإ يةإ يةُ   

وَُْناًْإ ػُو تا بشطإ ًَهُكٌ طُسدَّ و سؤرطاس و دَطُآلت دَبٔل دَبًَت وَنى خا
بُياِْ بُطُسخؤػٌ وسِيَُٓ بهُٕ و ْىوطًُٓناًْؼًإ يُ بؤِْ ٓاسَم و ٍَُ صيَرت بةؤِْ  

 طىٍَ و خاى و َشؤظِ يٌَ ْايُت.
ْىوطُساِْ دَيظؤص بُثًٌَ َُٖىو ثًَىداْطُ دًٗاًًُْنإ ُٓو نُطإُْ نُ صؤستةشئ  

َُيطةُّ خؤيةإ دَنةُٕل    سَخُٓ ٓاساطتُّ نَُىنىسِّ و ْاتُواويًُناِْ طُسدَّ و نؤَ
ُْى ُٓوإُْ نُ بُ دسؤ تُثًٌَ خؤػةطىصَساِْ و بُختةُوَسٍ يًَةذَدَٕ. ٖةُس بؤيةُؾ      
ْىوطُسيَهِ وَنى )دًٌَُ طآًب( نةُ يةُ بَُٓاَيُيةُنِ سؤػةٓبري و نىسدثةُسوَسٍ      
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ًَةشدّ ػةاعري بةىوَل ْانشَيةت نةُغ بةُ         ًَُاِْ ٖاتؤتُ دًْاوَ و خىػةهُصاّ ثريََ طً
ْادَيظةؤصيًُوَ سَخٓةُّ يةُ طةُسدََِ ؾُسَاْشَِوايةُتِ ػةًَ          خُياَيِ دابًَت نُ يُ

َُمحىود طشتىوَ. كىْهُ ُٓو سَخٓاُّْ ُٓو و ِٖ ػًَ  َُُِد خايـةِ نةىسِّ ػةًَ     
سَصاّ تاَيُباِْ و ِٖ ػاعريٍ نىسدثُسوَس )سَُذّ( بؤ ُٓوَ ُْبىوَ نُ سىنُةذاسيَتِ  

اصّ و ثانظاصّ يُ داسودَطةتُ  ػًَ  َُمحىود بشِووخًَتل بَُيهى بؤ ُٓوَ بىوَ نُ كانظ
و دؤسٍ ؾُسَاْشَِوايُتِ ػًَ  َُمحىود دا بهشيَت بُس يُوَّ ٓةُو دَسؾُتةُ صيَشِيٓةُّ    
ثًَؽ داَُصساْذِْ سهىَُتِ عًَشاقٌ يُ دَطت نىسد بلًَت. ٖؤٍ طشتِٓ ُّٓ سَخٓةُ  
تىوْذاْةةُؾ يةةُ ػةةًَ  َةةُمحىود بةةؤ ٓةةُوَ  بةةىوَ يةةُو خةةُوَّ واطابًَٗٓٓةةُوَ نةةُ   

 ّ بُ ػُو و بُ سؤر خُواْذبىويإ. داسودَطتُنُ
ٖةُس يُطةةُسَتاّ ًََزووػةةُوَ تةةا سؤرّ ٓةَُشِؤ ْىوطةةُسإ و سوْةةانبريإ صَْطةةِ   
ٖؤػةةًاسنشدُْوَّ دَطةةُآلتذاسإ بىويٓةةُ يةةُو َُتشطةةًًُ ػةةاساواُّْ دَوسوبةةُسّ    
دَطُآلتذاساِْ طشتىوَ و ُٖس ُٓواًْؽ ُٖويَِٓ طؤسِاِْ نؤََُيطُنةُيأْ. سَخٓةُناِْ   

ىوطُسَ ساطتُقًٓاُْ ًَُٖؼُ تُسَؤَةُتشّ طةُسَِ و طةاسدّ ثُيىَْةذّ     ُّٓ دؤسَ ْ
ًَْىإ دَطُآلتذاسإ و ٖاووآلتًإ بىوَ. دا ُٓطُس ػًَ  َُمحىود بُ قظُّ سوْانبريإ و 
ْىوطُساِْ طُسدََِ خؤٍ بهشدايُل ُٓوا ُْ بُخؤٍ تىوػةٌ ْىػظةتِ دَٖةات و ْةُ     

  ٍ دَبًٓةةِ و ْةةُ خةةُوِْ   نؤََُيطةةُّ نةةىسدَواسيؽ ًَٖٓةةذَ ٓةةاصاس و كُسَُطةةُس
 طُسبُخؤيًؼُإ ًَٖٓذَ بُدوا دَنُوت.

                                                                                                     
 

 1/1/2012ِةوليَس: 
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 ذيانهامةى جةمين سائيب
 د. ئاشاد حةوة شةزيف

  ًٌَُطآًب(َ. -ال سُطُٕ قُسَداغٌطآًب( يُ بُسَبابٌ )َُبَُٓاَيُّ )د 

      ّباونِ )دًٌَُ طآًب( ْاوّ )َُال ُٓمحةُد طةآًب(َ و دايهًؼةِ ْةاو
 )سُبًبُ َُمحىود ٓاغاّ َُطشَف(َ.

  ّيُ ػاسّ طًًَُاِْ يُدايو بىوَ. 1887ّ ٓابٌ   16يُ سؤر 
 .َبَُٓذاَيِ يُ سىدشَّ )َُال ٓآًَُ( قىسٓإ و ؾاسطٌ خىيَٓذوو 

  ُيةةُ سةةىدشَّ )َةةُال ُٓمحةةُدّ ناتًَةةو بةةاونِ قةةاصّ بةةىوَ يةةُ َُٖيُظةة   
 تُنًُيٌ( خىيَٓذوويُتِ. 

    َطةةًًَُاِْ يةةُ سةةىدشَّ )َةةُال عةةُصيضّ    دواتةةش نةةُ طُسِاوُْتةةُو     
 صَيضَيُيٌ( خىيَٓذوويُتِ.

 .ِْدواّ سىدشَ كؤتُ قىتاغاُّْ طُسَتايٌ يُ طًًَُا 

 ُخىيَٓذٕ دابشِاوَ. اوَّ طاٍَ و ًْىيَو يُآلدصَ بؤ َثاػإ ناتًَو باونِ كؤتُ ق 

      دواتش كؤتُوَ بُس خىيَٓذٕ يُ َضطُوتِ ٖةَُضاغاّ بةاثريٍ ثريًَََةشد. يةُو
 ناتُدا تىوػٌ ُْخؤػًٌ سؤَاتًضّ بىو نُ تا َشديؽ ُٖس ثًًَُوَ دَيٓاآلْذ. 

 باز(  -ْبُسٍ َريٍ بُ ْاوًْؼاِْ )ويَشطؤدواّ َشدِْ باونِ بؤتُ ؾُسَا
 يُ طًًَُاِْ.

 دا ْىوطًِٓ خؤٍ يُ سؤرْاَُّ )ثًَؼةهُوتٔ(   1920 -1919ُ طاَيُناِْ ي
 نُ يُ طًًَُاِْ دَسدَكىو بآلونشدؤتُوَ.
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  ِيُو ثًَؼربِنًًَُّ نُ )ًََذُسطؤٕ( بؤ بُ نةىسدّ ْىوطةني يةُ     1920طاَي
بىول دةًٌَُ طةآًب بةُ ثُخؼةاًَْهِ ٖىْةُسّ       سايطُياْذ "ثًَؼهُوتٔ"سؤرْاَُّ 

 وًَْو" بُػذاسٍ تًَذا دَنات و طشَوّ طًًَُّ دَباتُوَ. بُْاوًْؼاِْ "سؤرَوَبى

  ِ1922ّ ناْىوِْ يُنَُِ طاَيٌ 12نىرساِْ )دَُاٍ عريؾإ( يُ سيَهُوت 
نُ بشادَسّ )دًٌَُ طآًب( و بشاّ )سُبًُ و سُؾـُ(ّ رِْ )دًٌَُ طآًب( بةىو  

ًٌَُ يُ طُسدََِ ؾُسَاْشَِوايُتِ ػًَ  َةُمحىوددا طشيًَةُنِ دَسووْةِ يةُالّ )دة     
 طآًب( دسوطتهشد. 

  ّ16دواّ نىرساِْ )عاسف طآًب(ّ بشاٍ )دًٌَُ طآًب(  يُ ػُو ّ
تُ ْةاخِ )دةًٌَُ   وبُ دَطتِ خضًََهِ ػًَ ل بشيًَٓهِ قىوٍَ نُ 1923َايظِ 

طآًب( و بُتُواوّ دَيِ يُ ػًَ  َُمحىود دَسَِجنًَت. ػايُِْ طىتُٓ ُٓو بشايةُّ  
 صّ طىثا و ػاعرييَهِ ُٖطت ْاطهًؽ بىو.)دًٌَُ طآًب( ُٓؾظُسيَهِ ثايُبُس

  ِدواّ َُْاِْ سىنُِ ػةًَ  َةُمحىودّ )سُؾًةذ( دَبًَتةُ      1924يُ طاَي
 طُسْىوطُسّ سؤرْاَُّ )رياُْوَ( يُ طًًَُاِْ. 

 بؤوَ بُسِيَىَبُسّ )طُجنًُٓ( نُ تةا   و دواتش واصّ يُ ناسّ طُسْىوطُسّ ًَٖٓا
 َايُوَ. دا يُو1949َّناتِ خاُْْؼني بىوِْ يُ طاَيٌ 

   دواتش َاوَيُى بؤوَ طُسْىوطُسّ سؤرْاَُّ )رئ(ّ ثًَشًَََشدّ خاَيِ و تةا
تىوػٌ ُْخؤػًًُنِ قىسغ بىو و بشدياُْ بُغذا و سؤريَو دواتش ل يُ  1951يُ ثايًضّ 
نؤكٌ دوايٌ نشد. تُسَُنُيإ ًَٖٓاوَ طةًًَُاِْ و يُطةُس    13/10/1951سيَهُوتِ 

 ًَْزسا. "ّ خاَيٌ ًَََشدثري"طشدّ )َاَُياسَ( يُ تًُْؼت 

     )ِدًٌَُ طآًب( صَاُْناِْ )نىسدّ( و )عةُسَبٌ( و )ؾاسطةٌ( و تةىسن(
 بُباػٌ دَصاِْ.

     ٕكىاس رِْ ًَٖٓاوَ: )أ( يُ  رِْ يُنَُِ نُ ْاوّ )عآًؼةُ سةادِ طةًًَُا
نَُاآلِْ( بىو ُٓو َٓذاآلُّْ بىوَ: )ؾُوصّل َُُِد ناًٌَل َُُِد عُيٌ(. )ب( يُ 

نُ ْةاوّ )بًُٖةُ َُِةُد طةاَيح ٓاغةاّ ؾةُساعىوسص عةُتاس(بىو ٖةًض         رِْ دووََِ 
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َٓذاَيًَهِ ُْبىوَ. )ز( يُ رِْ طًًََُِ نُ ْاوّ )سُبًبُ عُبذوَيآل عريؾإ ُٓؾُْذّ( 
بىو ُٓو َٓذاآلُّْ بىوَ: )ُْرادل بُديعُل وَديعُل ُْطشئل دسَخؼإ(. )د( يةُ رْةِ   

ُٓوّ ثًَؼىوّل دواّ نؤكٌ رُْنُّ كىاسََِ نُ خؤػهِ ٖاوطُسٍ طًًََُِ بىوَ و 
خىاطتىوَ و ْاوّ )سُؾـُ عُبذوَيآل عريؾةإ ُٓؾُْةذّ( بةىو ٓةُو َٓذاآلْةُّ بةىوَ:       

 )ُْوصادل ثُسوئل ٓاصادل سوْاىل بُٖضادل ػاصاد(.

   ِدًٌَُ طآًب( تُْٗا ْؤظًًََتًَو بُ ْاوًْؼاِْ )يُ خُوَا( و ثُخؼةاًَْه(
 تُوَ.بآلونشدؤيُنِ بُسبآلو بُػًَىَبُ ْاوًْؼاِْ )سؤرَوَبىوًَْو( 

   دَيإ بابُتِ دؤساودؤسٍ يُ سؤرْاَُّ )ثًَؼهُوتٔ( و )رياُْوَ( و )ريةٔ(دا
ض بةةُْاوّ خؤيةةُوَ ض بةةُبٌَ ْةةاو بآلونشدؤتةةُوَ و تةةا ًَٓظةةتا ٓةةُّ بُسَُٖاْةةُّ     

و سَْطُ نؤنشدُْوَّ ُّٓ بُسَُٖاُْ صياتش تًؼةو غُْةُ طةُس كةُْذ      نؤُْنشاوُْتُوَ
 .بًًُُتُاْا و صَاْجاساوّ ُّٓ ْىوطُسَ اليًَُْهِ ديهُّ تى

 

 –ؿةابش  ذاية )*( يًَشَدا بُ ثًَىيظتِ دَصامن نُ طىثاطٌ بشاّ ْىوطةُس نةاى )عبذال   
( بهُّ نُ ُْٖذيَو صاًْاسّ بُطىودّ يُباسَّ رياِْ )دًٌَُ طآًب( َاَؤطتا خايًذ

بُ بُٖاداسَنُّ ّ يُ نتًَبؤ ْىوطًِٓ ُّٓ ريآْاَُيُ طىودو بَُٓاَيُنُّ ثًَذاّ. ُٖسوا 
ًٖىاداسّ ُٖس منىوْةُيإ  بًًٓىوَ. )ػُدُسَّ بَُٓاَيُ ديَشيُٓناِْ طًًَُاِْ(يُ ُٓو نُ 
 . )د. ٓاصاد( بؤ خضَُتِ ُٓدَب و نُيتىوسّ نىسدّ صؤس بًَت
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سةرةتاى ضريؤكى كوردى و جياوازى نيَوان يةكةم و 
 دووةميان!

 زةوف حةضةُ
ِ ٖىُْسّ نىسدّ و بُساوسدنشدِْ يُطٍَُ يُنَُني كريؤنباطِ يُنَُني ُٖسكُْذَ 

ىَْةةذّ ًَُ يُنلةةىوِْ ْاوًْؼةةاُْناًْإ و ثو يةة ِ ُْتةةُوَناِْ دَوسوبُسَاْةةذاكةةريؤن
ٕ  ُكريؤن ُإل يإكريؤنيُنَُني  ّ   طةُسَتايًُنامنا  و ُْتُوايُتًُاْةُوَ  بةُ نُيةُثىوس
ٓىوطةِ ٖىُْسَُْةذإ و   كريؤن ّطةىودوَسطشتٔ يةُ ٖىْةُس    و دًٗاًًُْوَ نُيُثىوسّ

ٕ و دَُظُسيرتيؽ ُٖٕ و  ُٓديباِْ دّ. َُٓاُْ و كُْذَٖا نًَؼُ و  َُُْٓذَ بةُسبآلو
ِ يًَذَبُٓوَ نُ ُٖس ثُيىثؤيإ ًَٖٓذَ ْةُبًَت   تًَشوتُطةٍُ و ناَةٌَ   يُنُيإ بُ باطةًَه

 طتُُيُّ وتاسََذا َُبُ ُٓوَّ سيَهبخشئَ. ُٖسوا بُ ثُسؾ و بآلوّ دًَََُٓٓوَل بُآلّ
ُْبًَتةُوَ.   ثُسؾ و بآلو بؤ ُٓوَّ َُبُطتُنُػِبًخَُُسِوو كَُهًَهُ يُو باطاُْ و 

 بابُتُنُ دَنُّ و دَيهُّ بُ دوو بُػُوَ:  ُٓوا يًَشَدا دَطتًٓؼاِْ
إ ودوَسطشتِٓ نؤكهشدوىَْذّ و طىيَُُسِ ثُي خؤّ تايبُتِ يُنًَُإ: ساّ بُػِ

ّ )دًٌَُ طآًب و ُٓمحُد َىختاس دةاف( يةُ ن   ٕ  ُيةُثىوس و ٖىْةُسّ   ُْتُوايةُتًُا
 ُناًْاْذا.كريؤندًٗاِْ يُ داْاِْ 

ُ كريؤنبُػِ دووَّ: بُساوسدنشدًَْهِ ُٖسدوو  ّ يةُ  ُنُ و ػًهشدُْوَّ ُٓو ساياْة
 ٖىُْسيٌ نىسدّ(دا دَسبشِاوٕ. ِكريؤننتًَبِ )
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 ى كوزدىضريؤككةلةثووزى كوزدى و ضةزةتاى 
ُ  ِ ٖىُْسيٌ نةىسدّ( كريؤن) (ُٓوّ ساطتِ بًَت نتًَبُنُّ )سظًَٔ عاسف  دطة

 ُ:يؽ ُٓوَية ديهُّ طشتؤتُ خؤّ ُٓو بُٖايُنِتايبُتًًُّ خؤّ ْشخ و  يُو بايُخُ
دا  طُسثؼت. يًَهؤَيًُٓوَّ ديهُّ بُ دووّ خؤيذا خظتُنؤََُيًَو باغ و  دَسطُّ
يةإ   بؤكىوُْناِْ ْىوطُس بًَت و ُٓو دَالقُ و ْاَُيًىّ سا ُٓجناَِ َُُٓيإ ًٓذّ
ّ  نتًَبًَو بًَت نُ بؤ يُنًَُٓذاسَ وّ بابُتُنُْىيَبا ّ  دَنُويَتُ ًَْىَْةذ  سؤػةٓبري

ُ    ٓةُو ثشطةًاساُْ بًَةت    نىسديًُوَ و يإ يةُ   وَآلّ سوو و داواّنةُ تًايةذا خشاوُْتة
ِ   دَثشطةًَت  )سظًَٔ عاسف( يُ نتًَبُنُيذا .دَنات نُطاِْ دّ  )داخةؤ ثُيةذابىوْ

 بةةُو َرياتةةُ ٖةةُبىو ثُيىَْةةذيٌْىيَُاْةةذا ٖةةًض  يةةُ ٓةةُدَبِٖىْةةُسيٌ  ِكةةريؤن
 ُ يًَذواًَْهِ دووسودسيَزّطُٓوّ ساطتِ بًَت ُّٓ با ؾؤيهًؤسيًَُاُْوَ. ُٓجما دََيًَت:

( داسَّ با يُ طُسَتاوَ 11بُ ثًَىيظتِ ُْصاِْ..ٍ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُّ نُ َٔ بؤ دَوَّ
 ُٓويؽ لشاوَبؤ ُْن و تا ًَٓظتا ٓاَارَّ الَُبُطتُ نُ صؤسّ غَُُسِوو ساطتًًُ ُٓو

خؤيةُوَ. يةُ    ٕ )سظًَٔ عةاسف( يُاليُ نىسديًُ ِكريؤن يُنَُني دَطتًٓؼاْهشدِْ
يةُ وتاسيَهةذا    (سظًَٔ عاسف)ظُدا (ّ طؤظاسّ ب10ًًََيُ رَاسَ )دا و 1960طاَيِ 

يُتِ: ُدَّ سابةىسدوودا( ْىوطةًى  ى طة يُ ًْة  و ػاْؤٍ نىسدّ كريؤى)) ْاوًْؼاِْبُ
ٕ   بُسَُِٖ ُّٓ َاوَيَُإ )نؤْرتئ ّ كةريؤن بةىوبَِ.   نةُ دَطةطريَا -ًَهِ دسيَةز

دا 1925َ نُ بُ صجنريَ يُ سؤرْاَُّ ريإ و رياْةُوَدا يةُ طةاَيِ    -دًٌَُ طآًب
ِ  كةريؤن ٓةُو   بُسِاطتِ .ْاوّ )يُ خُوَا( يُريَش بآلوّ نشدؤتُوَ  ُ ٓةًَُِٖٓ ثًًَبًًََة

و  يُ بايةُخ ِ نىسديذا.( ْاَُويَت كريؤنيُ  ثتُوو  بًَُٖض دَطجًَهشدًَْهِ و طُسَتا
ّ  18ُّٓ دَطتًٓؼةاْهشدُّْ )  بُٖاداسّ ُ    ( طةاٍَ يَُُوبةُس  سظةًَٔ بةذويَِ. كةىْه
 ٓايا بُس يةُّ  ٓاػهشايُل بُآلّ و ُٓديباُْوَ سَخُٓطشإ ُّٓ ناسَ بُالّ طؼتطشْطِ 
 نةةُ باطةةِ بًَطىَةةإُٖيةةُ يةةإ ْةةا    بآلونةةشاوَّ ديهةةَُإ ُ ُٖوَيةةذاِْكةةريؤن

ُ   ِكريؤن طُسَتاناِْ ِ ٖىْةُسيٌ نةشا ٖ ٕ 1) داْشابًَةت  بُػةًَىَّ ػةًعش   سكة  ( يةا
يةُ  )رياْةُوَ(دا و   ُٖس يُ سؤرْاَُّ سيضَوَل بُآلّ بًَت ْاكًَتُ دََُتُقًَِ ػاْؤيٌ
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ُ 1925و يُ ػةىباتِ   (ّ طاَيِ يُن15ُّرَاسَ ) ُ   دا نىستة و  ْىوطةشاويَهِ تًَذاية
ِ يو نةُس  دًخةىاسّ(  )بؤكِ يًَبٓشيَت ُٓويؽ بُ ْاوًْؼاِْ ًؼِكريؤندَيىيَت ْاوّ 
يةُ   و بًَهةاس  نابشايُنِ و خىيًاّ يُ بري ْىوطًىيُتِ و بشيتًًُ (2) طُعًذ ْاويَو

طةُس بةُ    وا خةؤّ ًْؼةاْبذات   بشِياسّ ُٓوَ دَدات نُ بُ بُسط و نةاآلوَ  طُسَتاوَ
ِ    دَطتبهات و ًٓذّ دًخىاسَ تىسنُناُْ ِ  بةُ سووتاْذْةُوَّ خةَُيه  و بةُناسًَٖٓاْ

ُّ. وَىلَ دواّ ٓةُوَّ بُخؤيةذا ديَتةُوَ يةُّ     دؤساودؤس بؤ ٓةُو َُبُطةت   ؾشِوؾًًََِ
 ٕ دةىاِْ و   ُ سَوػةت ٓةُو نةاسَ ية    دإ بةُوَدادًََْت  و دَبًَتةُوَ  بشِياسَّ ثُػةًُا

 دًخىاسَنإ دَنات ْاثُطُْذَناِْ نشداسَ َشؤظايُتًًَىوَ بُ دووسَ يإ ًٓذاُْيُنِ
ُ  يةُ بايةُخِ )يةُ خةُوَا(     دؤسيَةو بُ ًٖض  َُطُيُيُُّٓ  خظتُٓسِووّ(. 3) ّ نة

و يُاليُنِ  تًَجُسِْانات ّ نابشايُىو ختىوسَ يُ غايًُ يُ اليُنُوَ ْاناتُوَل كىْهُ
 دواّ ُّٓ بآلونشاوَتةُوَ. وَىلَ  ثاؾ دوو طَِ َاْط ُٖسكُْذَ )يُ خُوَا( ديهُوَ

ِ  دسيَزيًُّ ُٓو ثؼىو  صؤس يُوَوبةُس  تًايذا بُديذَنشيَت دَيظَُيًًََُٓت نُ َاوَيةُن
ْةةُبىوَ  دَسؾُتةةُّ ٓةةُو يَةةزّ يةةإ ٖةةُس ٖؤيةةُنِ دّل يُبةةُس دس و ٓاَةةادَنشاوَ
خؤّ.  طشتؤتُ ٖىُْسيٌ صؤس بايُخذاسّ اليُِْ ُٓوَّ ًَُٓإ طُسَسِاّ .بآلوبهشيَتُوَ
ُنإ كريؤن نُ ثًَىَْذّ ئُٓوَ دَسغُ سووْرت بًَت و بتىاْني ّ بُسكاوَإدا بؤ ُٓوَ

ٕ اوَسبا طةُيشّ ْة   كؤٕ بىوَ ُٓوا ُوَبُ نُيُثىوسّ ُْتُوايُتًُاْ  ؤى و بابُتةُناًْا
بةىوّ بةُ   خًخةىاسّ( و )كةؤٕ    ِ )يُ خُوَا( و )بؤكِكريؤنَُٖىو دَصاْني  .بهُئ

و  و صؤسداسّ يُ دَطت سريَِ دَنُٕ و بًَضاسّ طُسدًَََهِ دياسيهشاو خاُْدإ( باطِ
ُ  و ُٓؾظاُْ كريؤى دوانُوتىويٌ نؤٍََُ دَسدَبشِٕل بُآلّ ٕ  و داطةتاْ و  ًًًًًَةُنامنا

 و دَيذاسّ و طىاسكانِ ثاَيُواْباصّ و خىىل ُْتُوَناِْ ديهُؾ يُ دَوس ِّٖ صؤسبُ
و  دَطىوسِيَُٓوَ نُ كؤٕ ديَى و نلُناًْإ و نىسَِ نُكَُيُنإ و نىسِ و َريَنإ ثاػا
دسِْذَناْذا دَكةٔ و   يُػهشّ بُ طز باوبؤسإ ُٓطجِ تًَهذَػهًَٓٔ و بُ طىاسّ ْردسِ

ُ     ديىَنةُّ ديهةُدا(  )بةُ   ًَو ُٖيُيُٖسكِ )دؤْهًؼؤت(  يةُ ثًَٓةاوّ كةاوّ نلة
ُ  دَُْخؼةًَٓٔ يةإ وَى   ُٓوَتا بًَظتىوٕ . يإبلهؤآلُْنُّ ثادػادا دَيهُٕ  ديَىاْة
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نةُ   بُ باسيَهِ ديهُيؼةذا  لدَػت و ُٖسد و بًابإ...ٖتذ. َُُٓ بُّ باسَدا دَدَُْ
كةةؤٕ  َُٓةةُيإ بةةابضاْني دًٗةةاِْ ِ ٖىْةةُسيٌكةةريؤنيةةُ  طةةىودوَسطشتُٓ ٓةةُويؽ
طُسَتا.. نىكهُيُنُّ ) يُطُس بٓهُ طَِ ِ ٖىُْسيٌ دًٗاًٌْكريؤنيَتُوَ   دَنُو

 ُٖسكةُْذَ طةُسَتا   .داَةُصساوَ  نشدْةُوَ( -طةشَّ -يإ )طةُسَتا  يىتهُ.. نؤتايٌ(
و  ػًاويؼُ و كىْذا بىوَ يىوتهُ بُسَو طشَّ يإ دسوطتهشدِْ يُ خضَُتِ ًَُٖؼُ
نةُ   َُصُّْ وطهُُٓو بشوَىلَ  لى)طشَّ(دا بهشيَُٓ يُ يُطٍَُ يىتهُ طُسَتا دَػًَت

س بُ ُ خىيَُٓدَدات و بُ ٓاَاجنطُيؼنت َلىسِنُّ ٓاساّ و َيُ نؤتايًذا تًؼهذَداتُو
 يًَِ ًَهِ ٖاوكُسخاُْؾكريؤنُٖس  دادَْشيَت نُ تُْاُْت ُٓوتؤ ثتُوّ بٓلًُٓيُنِ
طُس ُٓنُواتُ  .ُوَكريؤنسيَضّ  ْاكًَتُ بَُيهى لدَنات ُْى ُٖس ًٓؿًًذِ بًَبُؾ بًَت

ّ دّ ُْبًَت يَُُسِ ُّٓ باطةُ  ثًَلُواُْ خؤيذا بٔ و بؤكىوِْ يُدًَِ ُّٓ بؤكىوْاُّْ
 بًًََني:  ُٓوا دَتىاْني

ِ  بًَُٖضيإ ُ يُنًَُُٓناِْ نىسدّ ًٖض تاْىثؤيُنِكريؤن -1  ًًُْ يُطٍَُ َرياتة
ًَةت يةإ يُطةٍَُ        لبًاْٗؤًَْتُوَ ُْتُوايُتًُاْذا تًايذا  دا ٓةُو َرياتةُ ٖةِ خؤَةإ ب
 سووّ صًًََٓؼذا بُػذاس بني. ُْتُوَناِْ ديهُّ

ض يُ )يةُ خةُوَا( و ض يةُ     كريؤىٖىُْسّ  نؤَيُنُيًَهِ طشْطِ يُبُس ُٓوَّ -2
 ُ و بةُ ٓةُجناّ  ّ نؤتايًة )صَسِبةُ(  بُدّ ْانُئ نةُ ٓةُويؽ   بىوّ بُ خاُْدإ(دا )كؤٕ

ُ  َا بٓلًُٓيًُ ْةُبىو و نؤَيُنُ  نُ ُّٓ بشوطهُ لناسَطاتُناُْ طُياْذِْ  ْةاّ ُٓوَية
 و ًَٖٓةاوَ يُ ٖىُْسّ بًَطاُْ نُّ و نىستِ  نىسدميإ طُسَتايٌ ِكريؤن طىودوَسطشتِٓ

 ُٓوَْذَ ًًُْ ػاياِْ باغ بًَت.
ُ   باسودؤخًَهِ وآلوّىاُْ َُٖيككريؤنُّٓ  -3  ساًَاسّ ُْتُوَنَُإ بةىوٕ و َشؤظة

و يةُ ػةًَىَّ    ْاَُٖىاسَوَ ْاآلْذووياُْ ُٓو باسَ و سؤػٓبريَنإ بُدَطت ُٖطت ْاطو
 و تؤَاسياْهشدووَ. دَسبشِيىَ بًَضاسيإ إًخؤي صَاُْنُّ سووداويَهذا بُ

بؤ ُّٓ ٖىُْسَ ٓةُوا يةُو ثُخؼةاْاُْدايُ نةُ      ُٖبًَتبٓلًُٓيُنِ ثتُو  تًُْا -4
 يُ سؤرْاَُناْذا بآلونشاوُْتُوَ. يُوَوبُس
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 و دووةوياُ ضريؤك ٌيَواُ يةكةوني جياواشى
دََيًَةت:   (َىختاس دةاف  ُٓمحُد)ُنُّ كريؤن َُبُطتِ دَسباسَّ (عاسف سظًَٔ)

ُ   و تريوتىاْر بىوَ سَخُٓطشتٔ َُبُطتِ و صؤس يُ سوو )صؤس بُ ٓاػهشا  يةُ ناسبُدَطةت
ُ  خؤسَنإو بةةُستًً دص و ٓاغةةا  كاوكةةٓؤنُنإ و دَسَبةةُط  و يُطَُيًاْةةذا باصسطاْةة

ّ   دَبُخؼةًَت  كاوكٓؤنُنإ نُ َُُٓ يُ ُٓجناَةذا سَخٓةُطشتٔ و تةىاْر     يةُو سريَُةُ
ٕ   ( ٖةُسوَٖا 35 سىنُِ بُدَطةتُوَ بةىو..ٍ   دَطتطاّ دا دََيًَةت:  الثةُسَِ  يةُ ٖةَُا

ِ  "ويَزدإ ُطُيُّ"َ) ّ   بُّ باسَدا ػةُٖادَتٓاَُيُن ِ  طةُيًَو بايُخةذاس و  ٓاصايةُت
   ِ ِ  َُسدايُتِ ُٓمحُد َىختاسَ يُ طىْاٖبةاسنشدٕ و سيظةىانشدِْ سريَُة  نؤُْثُسطةت

ّ  بُسَّ كُوطاوَنإ و..ٖتذ( اليُْطشتِٓ خؤّ و ُٓو طُسدََُّ طُْذََيِ دواّ  ًٓةذ
ِ    َُُٓ ْىوطُس يُوَ ٓةُو سريَُةُ    طُسطاَُ نُ ُٓمحُد َىختةاس خةؤّ ناسبُدَطةتًَه

 (.37 تىْذوتًزَّ بشدؤتُ طُس..ٍ ُيذا ُٓو ًَٖشػُكريؤنبىوَ. )ض عُدُب يُو 
 صيًُ( دادًََْت:َُٓجما دوو )ؾُس

 ُْذاًَْو ْىوطًبًَتِ  يإ ك ْىوطُس درّ يُنًَو تؤ بًًًََت -1
ُ    َُبُطةتبىوَ يإ ُٖس ساطةتُوخؤ ٓةُوَّ    -2 ٔ  -نةُ ًَٓظةتا ًَُٓة  -واتةُ سظةًَ

ُ  بةؤ طةاغهشدُْوَّ ثةُْا دَباتةُ بةُس دوو     يًًَتًَذَطُئ    ٍ منىوْة )ُٓمحةُد   ّ ػةًعش
ثاٍَ  دَياْذاتُ سظًَٔ قُباُّْ دَسدَنُويَت نُ ُٓو بؤكىوُْ خؤّ و بُ ٓاػهشا َىختاس(

ٕ ْاسَِوايُ و  (َىختاس ُٓمحُد) ْةُ يةُ كةريؤنُنُيذا و ْةُ يةُ       ُٖسطًض َُُّٓ دوايًةا
ِ  و تًُْا بُ ) ُْبىوَ سريَِ َُبُطتِ اػًعشَناًْذ تةاصَ ثًانةُوتىو( و    كةُْذ نُطةًَه
طةةُس  ثُسِيٓةةُوَّ ْةةادسيَتَِ تةةا بطاتةةُ ثاطةةُثؤسِتَِةةؤصَف( صيَةةرت ًًْةةُ و )بةةُعضَّ 

 و بةؤ طُسكةاوَ   سدَّ ْاَُٖىاسَوَديا ثُسِيُٓوَ يُ ُْٖذيَو ْهُى. كسيظىانشدِْ سريَِ
ِ    يُبةُسدَّ  و تاواْباسنشدِْ دؤصيُٓوَّ طُبُبهاسّ طُسَنِ  دةَُاوَسدا يةُ ٓةُجناَ

ٔ    ٖؤؾ و برييَهِ  كُطجاو و ٖىُْس و يًَضآًًَْهِ تُواوَوَ ديَةُ ٓةاساوَ. نُكةِ سظةًَ
  درّ ػًَ داخ يُ دَيًَو )دًٌَُ طآًب( دََيًَت نُ طىايُ )وَى ُنُّكريؤن دَسباسَّ
 (.17 ًَو..ٍٖخىآًٓطًًض وَطتاوَ ُْى وَى دوَُمحى
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 18 ود..ٍىَةُمح  طُس ػًَ  بؤ ًَٖشػربدُْ ُٖسوَٖا دََيًَت: )ديَشِ بُ ديَشِّ تُسخاُْ
 يةةُ طةةًًَُاًًُْوَ بةةؤ نةةُسنىوى   (طةةآًب دةةًٌَُ) ٖةةُآلتِٓ بةةُجمؤسَؾ (19و 

ُ  طا يُ درايُتِ ًٓذّدَنات. ) وادَطتًٓؼإ ِ ػًَخُوَ بىوبًَت يا يةُ ن و  َتُسخةَُ
 (18 ّ ًٓٓطًًض..ٖتذ ٍساطتُوخؤ ريَش دَطُآلتِ بؤ نُسنىونِ ُٖآلتبًَت بًَاليًًُُْوَ
يةةُّ َُطةةُيُيُدا  َإ)سظةةًَٔ(ْةةاتىاْني سايةةُنِ كُطةةجاوّ  دَنةةُئ ُٖسكةةًًُى
 بهُّ: دَطتًٓؼإ دوو خاَيِ طُسَنِدََُويَت يًَشَدا  دا بؤيٌَ .دَطتبهُويَت

ٓةُّ   بةُغ بةَُيهى   و ُْْىوطشاوَ َُمحىد ػًَ  رّد تًُْا ِ )يُ خُوَا(كريؤن -1
ّ  تًزيًةُوَ ىْذوبُوثةُسِّ ت  )ُْى ُٓوَنُّ ُٓمحةُد َىختةاس(   ُكريؤن  سريَةِ  بةُسَْطاس

و سووت و سَدةةاٍَ و سيظةةىاّ دَنةةات و يةةُ  ّ دَوَطةةتًَتو دَطةةتُويُخُ دَبًَتةةُوَ
هِ ْابةُدَِ  و ُٖسكِ ناسيَ و دايُسَنإ ثًايذا ديَتُ خىاسَّ بؤ دَطتُ طُسَكاوَنُيُوَ

نةشاوَ   و بًَذَطُآلتُنإ بُْاوّ ٓايًٓةُوَ  كُوطاوَُٖيُ نُ بُساَبُس سَؾ و سووت و 
 ػًَ  ػاناسَنُيذا يُ قُطًذَ ػاعرييؽ ؾُصَيِ( )ػىنشّ سوو ُٖسوَى َُٖىوّ دَخاتُ
 طُوسَتشَ. وعانشدٕدصؤس يُ ْىيَز و  نُ َُطُيُنُ وسيا دَناتُوَ

ُٖس بةُ   وسديؼِ ُٓوَّ بريّ /ُْنُّ َويًَزّطُس يُ ُٖوساصَ ًٓؽ نُ سووّ ًَٓظتا
ثؼةتطىَّ   اًُْبريّ صاْظتً يًَشَدا سووْذَبًَتُوَ نُ بُ يُنذاسّ .دوعا و ْىيَزّ ُْنُّ

 يُ ناس دَتشاصيَت ُْبىوَ ناس خُسيهُ وناوَتُوَ يإ ُٖس يُ ُٓطًَذاىث و وسدبًِٓ خشاوَ
يةُ  نات نُ ُٓو َشؤظُ ثاناُّْ يًَذَ داواّ يُ ديَشيَهًرتدا و ثىخترت سووْانرت و يَُُؾ

 و دَيُٓوايًإ بهةات ْةُى   وَؾاداس بًَت بُساَبُسيإريَش دُوس و طتَُذا بىوٕل دَبًَت 
ٕ   كاوَّ نُ دةُؾا  سُيؿُ :ُٓوَْذَّ دّ بلُوطًَٓشيَتُوَ تةؤ بةُ    نؤَيةُوورَّ تًَذَػةها

ُ   ديهُؾ ُٖسوَٖا ػاعرياِْويَزّ ُْنُّ. طُال وَؾا عُيِٓ نًلًَىنِ  وَيةُ دَيظةؤصيً
 ْاتُواو و ْاثُطُْذّ ؾُسَاْشَِوايًُنُيإ نشدووَ. ًٓذاُّْ صؤس اليُِْ

ُ  (دةةًٌَُ طةةآًب )نةةُ  بؤَةةإ دَسدَنةةُويَت  ٖةةُس بَُُػةةذا  -2  ْةةُ يةة
ِ  ُْ يُ بًَاليًًُُْوَ و بىوَ )نَُتُسخَُِ(يًُوَ بُدًًََٗؼةتىوَل   بىوَ نُ طةًًَُاْ

 يُطةةةٍَُ و بةةةُسداوَ ػةةةًَخِبةةةُسَّ  تةةةُواوَوَ بةةةُ ٖؤػةةةًاسيًُنِ بةةةَُيهى
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و  اًَُْاْاّ بةريّ صاْظةتً   صياتش ُناْذا طريطاوَتُوَ نُ ُٓو طُسدًََُٖٓٓطًًضخىا
ٌ  واُْبىوبًَت ُٓوا الّ ىاًْؽَُٖ طُس الّ لدَبُخؼِ ًَظايًًُتِ دووس يُ  دةًَُ
ُٓوَّ سهىوَةُتِ   طُسَسِاّ .سووْهشدؤتُوَ ُّٓ اليُُّْ ُنُػذاكريؤنيُ  و وابىوَ

ُ  ٓةاسَصوو  ًضيُو طُسدََُدا ُٖسط بُسيتاًْا ِ   و خىاطةت نةىسدّ   سَوانةاِْ ًًًَةُت
ّ   بُطةةُسصاسَنًؽ دةةا ُٓطةةُس  .تبىوظةةُْخ ثؼةةتطؤّ  بىوبًَةةت بةةُ ثًَلةةُواُْ

ٌ  تؤساًًُْناُْوَ نُ تُْاُْت نةُ   كةُنذاساُّْ ٓةُو َاؾاْةُيإ دَنةشد     بةُسَْطاسي
ثشؤتؤنةؤٍ و بُيآْاَةُ دَوَيُتًَهاْةُوَ ثةًَريَِوا بًٓشابةىول بةَُيهى ٖةُوَيِ         بُٖؤّ
ِ تىاْ ُ      ذُْوَّ ًَٓذطةاسَن  ًًًَُتُنةُااًْإ دَدا. ْاَةُويَت يًَةشَدا طؼةت اليُْة

ٕ  ساًَاسّ  نةُ ٓةَُهاسَّ   ساْاثةُسَِىوّ  بُخؤاةذا  لػةٌ بهَُةُوَ   و ًََزوويًةُنا
ِ   و  ٓاَيؤصّ ثًَُُيظُس بًَت ُٓويؽ يُبُس ٓةُو   بُيُنذاكةىوِْ نًَؼةُ ساًَاسيًةُناْ

ِ   ُنُيذا و يكريؤنيُ  يؽ(دًٌَُ طآًب)طُسدََُ و   ُو بُػُدا نةُ يةُ ديىَخةاْ
 .دَنُويَتُ طُس سووْانِ ُٓو باسودؤخُ ديَت و دَسِوات صؤس اليُِْ ػًَخذا ناسَطات

ٕ  خؤػباوَسِّ ػةًَ   باطِ بُ ٓاػهشاؾ ٓةُو   بُساَبةُس  بةؤ دَنةات ض   َةُمحىودَا
 ل بةُآلّ ُٖسدووال )ًٓٓطًًض و تىسى( دَنُٕ و ض بُساَبُس ُٖسدووال سَؾضّ نىسداُّْ

ُ   و نًَؼُنإ طًَشَُ طؼت بةُدَوسّ   يةُ ػةًَىَّ باصُْيًُنةذا    و بةاسَ ساًَاسيًُنة
ُ  كُقبُطتُٓ ُ ساو دا دَطةىوسِيَُٓوَ. ٓةُّ  ٓايًًًُٓنة ٔ  بؤكةىوْاْ ِ  ْةاتىاْ يةُو   ْهةؤَي
يةُ   - بُ ُٖس ْشخًَو بةىوَ  - ػًَ  َُمحىود ّ و طًاْباصّبهُٕ نُ دَيظؤص ساطتًًُ

ُ   لًًًَُتُنُيةذا بةىوَ   ثًَٓاوّ ٓاطىودَطِ  ًٓٓطًًةض  دةاسيؽ  نةَُني طُسكةِ بةؤ ي
ُٓوَّ نشدووَ  سَؾضّ َاوَيُى بُ ؾُسَاْشَِواّ وآلتِ طًًَُاِْ و دواّ نشدويَتًًُوَ

بةادِ  ض دةاّ "  ّ يُطُس بٓشيَت(خؤّ تادِ ػاٖاُْ ًُنًُّنُ )بُدَطتِ َىودَع
ِ  ل َُُٓ يُاليةُى "سيَو َُٖيجُسِٕ )بًَكُصابٔ( ُْياْذًََٖؼت سَمحُناًْؽ  و يُاليةُن

ِ  (دةةًٌَُ طةآًب )ٌَ ديهةُوَ دَبةىاي    ديهةُّ ثًَؼةةهُوتٓخىاصيًُوَ  بةُ طًةةاًَْه
ُ   ُٓو وَى سؤػٓبرييَهِ بهشدايُ كىْهُ يُ نًَؼُنُ تُعبريّ ُ  ٓةُو طةُسدََ  ْاكةًَت
ٕ ٓؤنتةؤب  ِو طُداّ ػؤسِػة  نُ باْط عُقًَُوَ ّ  شّ َةُص ّ  و بةريوسِا  ػؤسِػةطًَشِاُْ
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 بِ. طةؤٕ(  س. ِٓ.ُٖسوَى )ًََذُ تُػُُّْ دَنشد. نُ تا دَٖات صياتش ُْبًظتبًَت
)بةؤ   و دََيًَةت:  باطةِ طةًًَُاِْ دَنةات    بًَضاسيًةُوَ  دا ب1920ُ ػىباتِ 11ّيُ 

 مادد  ) يًَشَدا صاْشاوَ..( يُ َاْانُّ و بُػًَهًؽ ْاوّ بُيؼُوّ ًَٓظتا بُدبُختِ
 العراقٔدد  ّ احلرندد  نردسددناٌ) يةةُ نتًَبةةِ (67   لالهردٓدد  الكطددٔ عب الرضددا  

 (طةآًب  دًٌَُ) ناتًَو نُواتُ وَسطشتىوَ. ّ(سع اهلل حمن  صالح ال ًٓ الهردٓ  
 و دايُسَنةةةُّ دَبًَتةةةُوَ تةةةًُْا يةةةُ سواْطةةةُّ و دَطةةةتُ سريَةةةِ بةةةُسَْطاسّ

ّ  .و دَيظةةؤصّ ْةةُى ًْؼةةتُاْجُسوَسّ يةةُخىاصيًُوًَٓٓطًًض  َُٓةةُؾ بةةُ تةةُواو
 دَطًَشِيَتُوَ. ُّٓ بًَاليُِْ((بؤكىوُْنُّ سَتذَناتُوَ نُ بؤ ))نَُتُسخَُِ(( و ))

ٓةُوَّ   دةا بةؤ   .بةاكهشد  بُ دسيَزّ بؤيٌَ وا نًََُو َُبُطت بىو سووْهشدُْوَيُّ
يةُّ   ُنُكةريؤن ُٖسدوو  دًاواصّ ُْبًَت وا بُ نىستِ ىلَ وٕ باطُنَُإ دَُظُسّ

 خاآلُْدا نؤدَنَُُوَ:
 :سووبُسِووبىوُْوَّ سريَِ -1

 دَّو سا دَطةةت بةةؤ سريَةةِ يُنظةةُس ِ )يةةُ خةةُوَا(كةةريؤنسوومنةةاْهشدَوَ وَى 
طةىوض و   يًًََةُل طؼةت   يُ طُسكاوَوَ : ٓاوو سووًْذَناتُوَ ُنُّ سادَنًَؼًَتًبُسبادي

 و بُْاوياْذا بآلودَبًَتُوَ. يُويَىَ دَطتجًَذَنات طىْاًَٖو
 يةُ خَُيهةُ طةاويًهُنُوَ دَطةتجًَذَنات و بةُ كةُْذ       )َُطُيُّ ويَزدإ( بُآلّ

نةُ بةُّ    لثًًًَٓةُ بطاتةُ سريَةِ   ٓةُوَّ   ظًضَّ و ًٓذّ َىوكُخؤسيَهُوَ دَطريطًَتُوَ
ّ ُْبُطتُٓوَو  و نَُىنىسِّ نؤَُآليُتِ ْاتُواوّ ُْٖذيَو ثًَؽ كاوخظتِٓ باسَياْذا
 ُى يُ بةريوسِا ًُْنشدِْ طُسّ طًَؤَيُنُ دؤسَ طاويًهُي و دَطتًٓؼإ سريَُُوَ بُدؤسّ

دا (يُ ))َُطُيُّ ويَةزدإ(  ّ دَسدَخات. طُيش دَنُئْىوطُسَنُ سادَّ سؤػٓبريّ و
ّ شكُْذ داسيَو َُُٓىوس و يًَجشط ٔ  بةؤ تةُسكًكات   اوّ َةري و ٖاتُٓنُػةًإ بةُ    ديَة

ت ًٓكٓاع ْانشئَ ُْ بُدَعىَ و دا سووًْذَناتُوَ ُْ بُ ثاس39َيُ الثُسَِ  ًًًَُْٗٓل وَى
 ٖةًض دةؤسَ   نُكِ يُ )يُ خةُوَا(دا  ليُطَُيذا دَنُٕ صؤس بُػًذدَتًإ و تُسكًكاتِ

 تًَذا ًًُْ. ريَِدانؤنًهشدًَْهِ يُطُس س
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 :َُوصوعًًُت -2
ٖةَُىوّ ثًةاو    .دَبًٓني ًًًَةُت  وًُتًًَدؤسَ َُوصوع ِ )يُخُوَا(داكريؤنيُ 

تةةا  ًَٖةةضّ خًَةةش دَبًةةٓٔ ٖةةُس يةةُ ثاَيُواْةةُ طةةُسَنًًُنُوَ دَوسّ .خةةشاخ ْةةُنشاوَ
يُواْةُ   يةُنًَو  ػًَخًؼةذا  يُ ديىَخاِْ بُناسواْلًًُناِْ ٓاوََيِ دَطات و تُْاُْت

ُ  بىوَ و بٌَ كشنُ بًَذَْط يُ طُسَتاوَٓاَادَٕ  دَبًًَٓةت   و نُ ُٓو َُٖىوَ ْاُٖقًًة
ٕ   نةُوا ًَٓظةتا طةُس    ُّٓ خَُيكاُْو دََيًَت: ) ديَتُ صَإ ٕ  و َةاٍَ و رياْتةا  سةُآلَيهشد

ُ  دوخؤيإ يًَشَ َُودى َُٓاُْ ُٓطُس بًَتى ِ  بىوْاية ِ  و َىداؾُعُيةُن ٕ  ػةُسع  خؤيةا
 (.55 قُوٍ و ؾتىايُ َُٓإ يا ْا  ٍ بهشدايُ ديظاُْوَ ًَٓىَ يُطُس ُّٓ

ٔ كةريؤن  يُ طُستاثاّ ُٓو طؿتىطؤ بُدًًَاُّْ َُُٓ طُسَسِاّ  ل بةُآلّ ُنُدا دَنةشيَ
 ُٖسكِ بُسدَطتو  ُٖيُ ْآًًَََت ُٖسكِ َُوصوعًًُت دا(ُٓمحُد َىختاس) يُوَنُّ

ِ    :طاختُكنيو دص و  زدإو بًَىي دَنُويَت ُٖس ثًاو خشاخ  ِصؤسابة  ٖةُس يةُ خضَةُناْ
و  وتًاسَنةةإىو ٖةةَُىو د تةةا بةةُ باصسطاْةةُنإ و رْةةُناًْإ ُنُوَكةةريؤنثاَيةةُواِْ 
ِ  تا بةُ صؤساب َىوكُخؤس و طُسناس و و ٓاغا و  ْىيَزنُسَنإ بشِواْةُ:   .دَطةات  خؤػة

 (.14 و غُػًَهِ صؤس ُٓناتل ٍ غٍُ دوناْذاس وَطتاّ)
 تُطُوس ُ ؾُوقُِٖي بُطُس وَطتاَذا بُ دَسَدُيُى سىنُِ وَطتا رٕ )ديكُمتهشد

 (.16 ْانشّل ٍ
 طبُيَِٓ بىو َُدبىوس ؾُقريَ لصؤس بىو نُّ و َُطشَؾِ َُُٓ نُ طُسوَتِ )يُبُس
 (.16 و بًَىيَزداِْ ُٓنشدل ٍ طاختُناسّ بؤ دونإ نُ ُٓكىو
 لبىو ويَشد خىيَٓذٕ َُػػىَيِ و ًَُٖؼُ ُْدَؾُوتاْذ سؤرووّ ْىيَز و وَختَِ)ًٖض 

 (.19ٍ  بىول ٖتذ نىسترت خَُيهِ يُ طُصّ ثَِ ُٓؾشؤػت اَيِنُ نىت ُٓو طُصَّ ُٓمما
 (.21 بُ دصيُٓوَّ طُمن و دؤل ٍ دَطتًاْهشد )َُٖىو ؾُالسُنإ بُ ػُو

 (21 دصّل ٍ يُو خَُاُْيإ ٓاسَصوو بُ قُدَس َُٖىو دساوطًَهإ َٔ ُْبًَت )تًُْا
 (.37 وَل ٍسووتاْذُْ بُ ُٖٓاىل دَطتُهشد يُ خىا يُ َٔ و قىَت )ُٓجما دَطت

 .و طاختُناسّ بُستًًذإ و وَسطشتٔ ديهُّ منىوُّْ بُ دَيإ
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 :خىيَُٓس( )قُْاعُتجًَهشدِْ باوَسِثًًََٗٓإ -3
ّ  طةآًب(  ًٌَُُٖسكُْذ ُٓوَّ )د ُ  بةُْاو  ٖةُسطًض  وَىلَ لدَطًَشِيَتةُوَ  وَخُوْة

ّ  ُّٓ اليُُْؾ .نُ ػتًَهِ َُٖيبُطرتاوَ خىيَُٓس ُٖطت بُوَ ْانات  ادَّبةُسِ  ثًَىَْةذ
خىيَٓةُسإ ثُيةذا    قُْاعُت بُ نُ تىاًْىيَتِ ُٖيُل ٖىُْسيٌ و سؤػٓبرييٌ ْىوطُسَوَ

ّ  بهات و  ُ  كةريؤن  بُدؤسيَو بهُويَتُوَ نةُ طةُستاثا و  ُنُ سووداويَهةِ ساطةتُقًُٓي
ُ     صيةاتش  نُ يُ ْاوًْؼاُْنُّ بظَُيًًََُٓت ُٓوَؾ ُٖسوَٖا  ًٖلةِ ديهةُّ تًَةذا ًًْة

يةُ نةىيَِ      )َةٔ   دََيًَةت:  دا57ت. ُٖسوَى يُ الثةُسَِ  بُ خُوبًًُٓٓوَ بًَىَْذّ ثُي
 ُٓطةُس خةُوَ   و ومت بةَُيهى  َُٖيطًَؤؾت خؤَِ ُٖسدوو كاوّ يإ ْا   بؤيٌَ َُُٓ خُوَ

 ُٖس يُ دًَطُّ خؤيُتِ(. َُٖىو ػتًَو نُكِ سواًِْ لبًَتُوَ خُبُسّ
 َوَ نُ دََيًَت:بؤكىوُْنُّ )سظًَٔ( بُ ثًَلُواُّْ

ِ  لخُويَهةذا  ُنُ يُ كىاسكًَىَّكريؤنوداوَناِْ وو س ناسَطات )ْىاْذِْ  ُٓطُسكة
ِ  ياسيذَيُنِ يُ سووّ ٖىُْسيًُوَ يَتِل بُآلّوطُثاْذو دؤسّ باطُنُ ْىوطةُسّ   باػة
ّ  و بهات بُسََيآل ٖىُْسَُْذاُّْ خُياَيِ داوَ نُ بُس بؤ  ُٖسكِ َُبُطتُ بُ بًةاْىو

ُٓطةُس يةُ    .يُوَّ سيَطُّ ثًَةذاوَ  طُد لظًًَََُُٓوَ دَسيبربِيَتبًَ خُوبًًُٓٓوَ طىايُ
يًَةِ   يًََُٗيهًَؼةًَت  ػةىوىل  و بشِوا بُطُسٖاتُنُ صياتش ُْٖذيَو ػىيَٓذا يُ طًَشِاُْوَّ

 (.24 ُْطرييَت..ٖتذل ٍ
ِ   (سظًَٔ عاسف) ٕ  قُْاعةُت  ُٓوَيةُ نةُ بةُبَِ    يًَةشَدا َُبُطةت  و سيَخؤػةهشد

ُس ٖةَُىو ناسَطةاتُناْذا   بُطة  ُٓو رووسَّ ثاَيُواُْنُّ طُياْذؤتُ (دًٌَُ طآًب)
ُْ يةُ  اًوعًوَُوص وؾُوصس نُ ُٓو يُّ دؤسَ ناتًَو دَسدَبشِيَت بُآلّ سايُنِ اًَْت.دَسِو
ِ  يٌ و و بُسََيآل ػجشصَيٌ طُيش دَنُئ .ْايُُْخىَيكًَٓشابىو ُنُداكريؤن  َُٖيجةُ ٖةَُيج

ِ ُكريؤننُطاِْ ًَْى  ُ   نُ خؤّ بُ ٓاطةاْ ّ  ٓةُّ دًَطة  .َبةؤ سَخظةاْذوو   طةرتاتًزيًُ
ُ  ُٓطُس طؼت َُُٓؾ كِ تًَذايُ طُسَسِاّ ِ  ًًًَُْٗٓناًْؽ ثًَبضاًَْتل كةىْه  ٓةُجناَ

ٕ  وَى ُٓواُّْ يُطُس دادَنإ ُٖس نىػتُٓ ٖةَُإ   يُ طًَذاسَ دَدسإ و تاواُْنُػةًا
 سووداوَناْذا ػتِ دسوطتهشاو و بُ صؤس َُدشاّ يُ طُسدُّ ُّٓ بىوَ. ُٖسوَٖا تاواِْ
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)د.  ٖةُسوَٖا  (عةاسف  سظًَٔ)ُْيربِيَت. نُكِ  نُ ُٓقٌَ انُئثًَىَيهًَٓشاوّ وا بُديٓ
و  ناسَطةةات َيًَتِوْاَةةاقى ويةةزدإ( باطةةِ َُطةةُيُّ 7ّ ؾىٓةةاديؽل ٍ ًٓشظةةإ

بةُ   )صؤساب( يإ ْةُنشدووَ. طةُيش دَنةُيت   ويزدإ( )َُطُيُّ ِكريؤنطؿتىطؤناِْ 
 ًَو يةًَُْى نُكةِ بةُ نؿًةُنىْ    لدَسنةشاوَ  يُ وَصيؿُ يُ خَُيهِ تؤَُتِ خًاُْتهشدٕ

 .41 ل ٍدَبًَتُ طًاطُمتُداسيَهِ َُػٗىوس و الّ َرييؽ خَُيهًذا
ٕ   ُٓوَّ دانؤنِ يُ دًاتِ ليُناتِ طهاآلْاَُ ْىوطًذا صؤسابُ ؾُِْ   يةُ ٖةُراسا
صياتش َُغذوسيإ دَنةات. نُكةِ    ُتًإ يُطُس َُٖيطشيَت بُ َُٖيًُبهات و َُغذوسي

ُ  دايةُسَ  سًَٓعُّٓ بُ بًاْىوّ ُٓوَّ خُتِ  ُ  بصؤساو طىايةُ خةُتِ    ْاخؤػة  خؤػة
 .29و  28 بُو باسَدا دَطؤسِيَتل ٍ باطُنُ

ِ  ُٖسكِ يًَشَدا ٔ  ُٖيةُ نةُ اليةذَخات    َةُْتًك  و ض د. ًٓشظةاًْؽ  و ض سظةًَ
 يُبُس ُٖسكِ بُطُسديَت و خُختؤػًًُ نُ تاواِْ )صؤساب( ُٖوَيًاْذاوَ ُٓوَ بظَُيًَُٓٔ

 ٕ داوَتُ ثةاَيِل بةُآلّ  ْاخؤػًا و خُت دَطت تاواِْ نُكِ طىايُ .خُحتؤػًًُنُيُتِ
ِ    ْانةُويَت  بُسكاو واَإ ُنُدا تاواِْكريؤن يُ طُسدَُِ  و تةًُْا يُاليةُٕ طةُسؤن
ّ   دايُسَنُوَ  ُٓمحةُد )ّ ٓةُّ )صؤساب(َ  ٓةُوَّ ْةاصاْني   تىاجنًَهِ تةًَطرياوَل طةُسَسِا
 محةُد ُٓ) يُاليةُٕ  دةؤسَ طىؾتاسيَةو   ُٖسوَٖا يُ نىيَىَ وا خُتِ خؤػبىو   (َىختاس
بةُو   يةُريَش داسناسيهشدًْؼةذا   دساوَ بُ بُطضادَيُى نُ ُٖسطًضاو ُٖسطًض َوَ(َىختاس
 ْادويَت: دؤسَ

ثًاوإُْ نُ تا ًَٓظتا  َُٓاُْ ُٖس ُٓو .يُ َٔ ْانُٕ خؤّ ُْٓاطِ.. دصّثًاوّ  )َٔ
بةؤ   ناسواًْإ َٔ بؤيإ نىػتىوّ و طُد قُباسُت ُٖس يُبُس ٓاسَصووّ بُبَِ دَ نُطًإ

ّ    هشدووَُوَسووت ثًةاوّ وَنةى    كةىاس ثًَةٓر   و ُّٓ َىَيهاُّْ نُ َٔ َُٖةُ يةُ طةايُ
يةُ   يةُ ساطةتًذا و بةُ نةشدَوَ     َُطُيُّ ويزدإ( َُٓاُْ ُٖسكةُْذَ  22 ٍ َُٓاُْوَٕ.

ْانُٕ و  ٓاػهشاّ خؤيإ بُ دََِ وَىلَ لو ثًؼُياُْ خاُْداُْنإ دَوَػًَُٓوَ و بُطضادَ
ّ  ٖةُسدَّ  بَُيهى .ْانُٕ اسيظى خؤيإ ّ خَُيهِٓاوا يُبُسكاو ُ دووََةِ   ديةى  قُواُْنة

ْةُبًَت   و ُٓطةُس ْىوطةُس طةاويًهُ    خؤيةإ دَنةُٕ   ثًاوكانِ و يًَذَدَٕ و باطِ ًَٗش
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يإ بةُ نةشدَوَ    بُػًَىَّ طًَشِاُْوَ )طُسد( ًاًُْساطت و ُّٓ ْآًًََٖتبُناس  وا يؤطِدايُ
 ض دةؤسَ  (َىختةاس  ُٓمحةُد ) بةابضاْني  .ُٓوَ دايةُيؤطِ بُطضادَيةُى بةىو    .سوو دَخشيَُٓ

 داوَ بُو دوو َٓذاَيُّ يُ نؤآلًَْهذا ياسيذَنُٕ: نًؼِدايُيؤطَِ )ٓاخاوتَِٓ(
 باطِ خىدا دَنةُٕ  َٓذاَيُ ُٓو دوو دا طُيشدَنُي55ٔو  54و  53يُ الثُسَِناِْ 

ِ  يُنًَهًإ بُ َُبُطتُ ُ  وَ دََيًَت صؤسابةُ ؾةُْ ٖةَُىو ٓةَُشيَهِ    ل كةىْهُ خىداية
ّ   ياطا دَنُٕ باطِ ُ. ُٓجماسَتهشدُْوَّ ًًْ ِ   ياطةا  و دََئًَ يُبةُس ٓةُوَ  بةُ صَةاْ

ٔ  سَواّ خؤَإ داواّ َاؾِ ُٓوا ْاتىاْني طشاوَوُْْى خؤَإ ُ  بةُجمؤسَ  .بهةُي  دَطُْة
ِ  يُ وآلتاِْؾُِْ  صؤسابُ ُٓوَّ بًًََٔ َُٓظاىل ساْةاطشٕ.   ثًَؼهُوتىودا بُ سَُاَيًؼة

ٓةةُو سؤرَ  و باطةةِ ًًًَةةُت سِؤرّثاػةةُ و ديَٓةةُ طةةُس باطةةِ ساْاوَطةةنت ُػةةُوَبَُ
و يةُ   بًَةذاس دَبًَتةُوَ   و ًًًَةُت  تًَةذا دَكُطةجًَت   دَنُٕ ُٖقًكُتِ كاوَسِواْهشاوَ
ِ     .سيَطُّ سصطةاسّ دَدؤصْةُوَ   باوَسَِوَ و سيَطُّ ؾًهش  دةا ُٓطةُس َٓةذاَيِ نؤآلْةاْ

و بةةاسّ  ساًَةةاسّ اليةةُِْ بًظةةتُناُْوَ بةةُجمؤسَ ًًًَُتُنةةَُإ ٖةةُس يةةُ طةةاآلِْ
 ُّ سصطاسيؼةةًإسيَطةة و ػةةًبهشدايُتُوَ إًو ؾُيظةةُؾً و ؾًهةةشّ يةةُتِنؤَُآل
ّ    كًبىو   ايُتُوَ بانُإًبذؤصي ٕ  ُٓوَتا يًَشَدا بةُ تةُواوّ عىْظةىس  قُْاعةُتجًَهشد

ِ   .دَنُويَتُوَ داددَطتهشصؤسناسّ و  و صياتش بُالّ ْآًًََت ُ  ٓةُوَ باطة  وَسكةُسخاْ
ّ نُ كؤٕ بُبَِ  ّ صؤساب ُٖس ْانُّنتىثشِيًُنُ  سووداِْ ناسَطاتًَهِ طشيٓط يُوثةُسِ

ّ    يُنظةُس  و ثانًًُوَو ثًاوكانِ  ْاطهِ ُٖطت و طؤص ّ  بةؤ ًَْةى دُسطةُ  صَيهةاو
ٌ  ّ َُْتًلمنىوُّْ دّ بؤ الواص .دَخضَّ و طاختُطُسّ ْاثانِ سووداوَنةإ   و بًَُاْةاي

ثؼةةتطىَّ  َوَ(عةةاسف سظةةًَٔ)و  (د. ًٓشظةةإ) يُاليةةُٕ دَبةةىايٌَ و صؤسَ ًَٖذطةةاس
 اْايُ.ُْخش
 :نات )صََُٕ( -4

سًظةابًَهِ   )يةُ خةُوَادا(   ِكريؤنو يُ  ُٓوَّ دًَِ سَصاَُْذّ طؼت اليُنُ
طةُيش دَنةُئ َةاوَّ سووداْةِ      .ََُطةُيُّ )نةات(   بُسصّ بؤ دَنشيَت ٖىُْسيٌ
ِ   و دَتىاْشيَةت  يةُ دوو طةَِ سؤردا نؤدَبٓةُوَ    ناسَطاتُنإ طُسدُّ  بةُ َاوَيةُن
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 ًَهِكريؤنيإ  نىستُ سؤَاًَْو بُ ًْظبُت .بذسيَت ُّيُ قَُي منىوُْيٌ )صًَََُْهِ(
ٌ   بُ ثًَلُواُّْ )َُطُيُّ ويَةزدإ(  يُّ بابُتُ )دسيَز(ّ  طةاٍَ  َوَ ْضيهةُّ طةِ كة

ِ و  دَخايًَُْت يةُ   .. )ويةالدَمت ثاَيُواُْنةُوَ دَطةتجًَذَنات   يُ سؤرّ يةُدايهبىوْ
 (.13 بىو.. ٍ -ه-قُصاّ

 )ريآْاَةُ(دا  يُّ ساَيُتُدا صياتش بُ باسّ .دابُسص يُ وَصيؿُ نِثايُيًُ تا دَطاتُ
ٔ    ُنُكةريؤن  يُ ناتًَهةذا ٖةُسدوو   .كريؤىدَنُويَتُوَ تا   وَى الثةُسَِ بةُ قُدَسيةُن

 الثُسَِٕ(. 46 )ْضيهُّ
 :نُطًَتًًُنإ )ثاَيُواْإ( ْاوْاِْ -5

ّ   ْاوّ ًٖض ثاَيُواًَْهِ تًَةذا ًًْةُل بةُآلّ    )يُ خُوَا( ِكريؤن  يةُ )َُطةُيُ
ُ   .)صؤساب(َ ثاَيُواًَْو بةشاوَ ٓةُويؽ   ْاوّ تاقُ داويَزدإ( ُ   ٓةُّ ْاوْاْة ِْ يةُ الية

ٕ  دادَْشيَت. يُطٍَُ َُُٓػذا بُناسيَهِ بايُخذاس ٖىُْسيًُوَ ِ  ُٖسوَى كةؤ  سًظةاب
ِ ُْٖذيَو اليُْ ْاوُْْاًْؽ ُٖسوَٖا لثاَيُوإ دَنُئ بؤ ْاوْاِْ ٖىُْسيٌ  ِ تايبةُت
 .دَبُخؼًَت ؤنُنُّو ْاوَس بُ بُسُّٖ ُتًَوًو دؤسَ اىويً دَطشيَتُ خؤّ ٖىُْسيٌ
 و ُْبىوَ يُْاو ًَُْٖٓاْذا َُُّٓ َُبُطت (طآًب دًٌَُ) بًَطىَاًْؼِ ُٖسكُْذَ

 ٖةةُسوَٖا .ُنُّ غاتةةُسِووكةةريؤننُطةةاِْ  يةةُريَش ثةةُسدَوَ تةةًُْا ويظةةتىويُتِ
ُ  يُ سًظابُ (َىختاس ُٓمحُد)الّ  )صؤساب(يؽ ْاوًَٖٓاِْ بًَطىَاًْؼِ  ٖىُْسيًُنة
ٌ  ُٓجما يُطةٍَُ ُٓوَػةذا   .و بُ َُبُطتُوَ داُْْشاوَ تُوَياليُ ْةاوّ نُطةِ    دةًَُ
ّ  و نشدَوَوخظاس و وو س وَىلَ بُ سَْط .ًَُْٖٓاوَ ِ  طىؾتةاس  ُنُيذاكةريؤن  نُطةاْ
ُ  ُنُكةريؤن  دَتىاْنيو يَُُػًاْذا  دَصاْني و ْاوَناًْإ دَْاطًُٓوَ صؤسبُيإ  غُيٓة
 بُطِ طةاسًَبكشِإ(  سَُذّ نىسد )ُٓمحُد وَسًّْؼتُاْجُس ػاعريّ عشيَهًِتُى ػ

 و سَوػةةتُناًْاْذا بةةاؾ بةةُ طةةًؿُت ْةةاوّ نةةُغ ْةةُبشاوَل بةةُآلّ  الّ ٓةةًَُؽ
 يُ ػًعشَنُ: دَْاطشيَُٓوَ َُُٓؾ منىوُْيُنُ

 بًَٓشٕ تاقَُِ يُقًُم بؤ َُدًًظِ الصَُ
 صَٖشداس و ًٖض ُْديى و و تًَش ُْخؤس دَّ دسِاو
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 ًٓٓذا بًًََٔ ط بهُٕباْ داسَّ طُقاقىؾ بؤ َُُٓ
 بًَتى تىويَُاس..  ساصسَ.. ًََشوويُ ٓؤتؤَبًٌَ

 ديىاِْ سَُذّ( 93 ٍ)                               
 :نؤتايٌ -6
بةُ تةُْٗا    دَيتىاِْدََيًَت: ) ثًًََٗٓاِْ و نؤتايٌ )يُ خُوَا( دَسباسَّ (عاسف سظًَٔ)

 داد و ٖةاواس  بُدَّ ُٓوَّ بًٓىوطًايُ وَىثًَبًَٗٓايُ  دوو ديَشِ نؤتايٌ سطتُيُى يإ بُ يُى
ّ  و و سَُةذ  طآَانُنُّ ساكًُِْ و بًَذادنشدُْوَ يُ خُوَ نةشد نةُ ٓةُوَّ     خةىاّ  طةُْا

دةَُاٍ  )( بُس يُ سظًَٔل 23و 22 ٍ دَيتىاِْ بذا بُ دًًََُوَ..ٖتذل يإ خُوبىو َُٓذّ
 ُنُكةريؤن  : )بُداخةُوَ دََيًَةت  و يىَدَسبشِ ُنُكريؤننؤتايٌ  واّ يَُُسِ سايُنِ يؽ(بابإ

 ّ يُ خُوَا(.74ببىايُوَ.. ٍ خُبُسّ يُ خُوَنُّ واتُ ُٓبىايُ لتُواو ُْبىوَ
 بةُناسيَهِ ثُطةُْذ   قؿآلُْ ُٓجمؤسَ ِ ُٓو طُسدََُكريؤن وَى ٖىُْسّ ُٖسكُْذَ
ِ  ٓىوغكريؤن سوومناْهشدَوَ: وَى يَُُوبُس دادَْشال بُآلّ ٓةُوَ ْةُبىوَ بةُ     َُبُطةت

ّ خةىاؾ  و طةُْا  سَُذ و بىوَ بُسدَيُ خُوٕ و بطشَ ا بُ ُّٓ َُٖىوخَُيهِ بًًََت: ب
 ًًََٓت ُٖقًكةُتًَهِ سوودساو بًظُع يَتِوبىوَل بَُيهى ويظتى نُ سصطاسّ بؤ ُٓوَ بهات
ٕ دَُاٍ )وَى  يُطٍَُ َُُٓػذا بىوَل بُآلّ ِ دََيًَةت: )  (بابةا ِ  َُبُطةت داوَ  تةُواوَت

 ّ يُ خُوَا(.74 بُدَطتُوَ.. ٍ
ٔ  (َىختةاس  ُٓمحُد) ُُّنكريؤنبؤ  ِ  يةؽ.. سظةًَ ّ   دوو ثًَؼةبًٓ  بةؤ نؤتايًُنةُ

 دَنات طُس تُواّ بهشدايُ:
1-  ِ  و ثًةةاو خشاثًًةةُؾ  و دصّ ٖةةَُىو ساو و سووت دواّ ٓةةُو )صؤسابةةُ ؾةةُْ
ِ يمنىوُْ بريوباوَسَِنشداس و  بطُسِيَتُوَ طُس سيَطُّ و ويَتِ بابذاتُوَونشد  ًُنُّ سؤراْة

 (.34 الوّ خؤّ.. ٍ
 (.34 ُ ثًَلُواُْوَ ُٖس يُطُس ُٓو ْاثانًًُّ بُسدَواَبَِ.. ٍب )يا -2

ِ  بُ وسدّ يُ ٖةُسدوو  ُٓطُس سظًَٔ ّ (َىختةاس  ُٓمحةُد )ُنُّ كةريؤن  ْاوًْؼةاْ
ِ كةريؤن ًًْةُ   َةىَهني  بهؤَيًايُتُوَ تًَذَطُيؼت  كةانًذا بةُباسّ ثًاو  ٓىوغ صؤسابة
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ُ  ْاوًْؼاِْ غظتايُتُوَل كىْهُ ُ  ِْاوًْؼةاًَْه  ّ ويَةزدإ( )َُطةُي و ٖةًض   نشاوَية
 صيةاتش  بَُيهى لبُطُس بًَىيزداًْذا ويزدإ طُسنُوتِٓ تًَذا ًًُْ دَسباسَّ ثًَذاطشتًَٓهِ
ّ  ُٖسدَّ ويَزدإ ثًَؼًٌَ بىوَ. ًٓٓذا وادَنُويَتُوَ بةىوّ بةُ    دّ )كةؤٕ  ْاوًْؼةاُْنُ

 دَنات نؤَيُسَوإ بُسبُطت خُياَيِ و ثُهلاويَؼتًَٓهِ تُوَقىع سيَطُّ طؼت خاُْدإ(
و يةُّ ساَيُتُػةذا طةُس     دَبًَةت بةُ )خاْةُدإ(    دًًًََََٖتُوَ )صؤساب( و تًُْا ُٓوَْذَ
ِ  يةُ ػةىوٍ   بذايُ بشييت دَبةىو  بُدًََؼًًُوَ ِ   صؤساب يًََُٗيهًَؼةاْ و  يةُ بًَىيةزداْ

 يًَذَدا. و بُدناسيذا خشاثِيُ )خاُْداًْذا( ثًاو قًاطِ تا سَقَُِ بًَُشوَتًذا
ّ   َتىاْنيد ُكريؤنُّٓ دوو  دَسباسَّ ُ  )يةُ خةُوَا(   بًًََني: يُبةُس ٓةُوَ  طُيؼةتؤت

 ْانُويَت طُسَنًًُنُّ ثاَيُواُْ بًَذاديَو بُ ؾشياّ و و ًٖض داد ناسَطاتُنإ يىتهُّ
ِ  طشيَبةذسيَت  بُ كُْذ سطةتُيُى  يُو يىتهُيُوَ دَتىاْشا ثاَيُواُْنةُؾ وَى   و ٓةُجناَ

يةإ   يُبُسكاودا بًَةت و بلةًَت  و ثُتِ طًَذاسَّ  طرياوٕ ُٓواُْ بًَت يُطُس داطىوطِ
داسناسيذا بهىسريَت يإ  يُريَش ْىوطشاوَ( قظُنُسَوَ ُنُؾ بُ صَاِْكريؤن)ُٖسكُْذَ 

دوو دةاس يةُ   خاياْةذ و   َاوَيُنِ صؤس نىستِ ػًَ  ُٓوَتا يُبُس ُٓوَّ ؾُسَاْشَِوايٌ
ُ و نؤتةةايٌ ثًَبًَٗٓشايةة ُنُكةةريؤنبًَطاْةةُوَ  بةةُٖؤّ ًَٖشػةةًَهِ بةةاَيِ دسا دَتةةىاْشا
ِ كريؤنببىايٌَ ) ثاَيُواُْنُ سصطاسّ ٔ  ْةُى  ٓةاوات بةىو(   ٓىوغ َُٓةُياْ و  وَى سظةًَ

 بةىوّ بةُ خاْةُدإ(يؽ    )كةؤٕ  . دَسباسَّوَببىايُ خُبُسّ يُ خُوَنُّ بابإ: دَُاٍ
 46بُ ًٖض دؤسيَو يُّ  و تاطُنشدًَْهِ ُٓوتؤدايُ و داكىوٕ يُ َُٖيلىوٕ يُبُس ُٓوَّ

بؤ  و كُطجاوّ ٓاطايٌ نُواتُ ْاتىاْشيَت نؤتايًُنِ بشوطهُ .يىتهُ الثُسَِيُدا ْاطاتُ
ِ   خؤّ نُ دابٓشيَت و دَبًَت ُٖس يُطُس ُٓو طَُتُّ دَكةًَت   َةًَؽ(  بةُ )سًهايةُت

ّ  بُدََُوَداًَْهِ ٓاوَٖاؾ .بُسدَواّ بًَت ُ    صؤسّ ديهةُ ٓةُوَّ   دَويظةت تةا بطاتة
 بؤ بذؤصيَتُوَ. بُثًَِ ثًَىيظتِثشِ و ثشِاو ُٓجناًََهِ

 1978طى واي
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 ثةزِاويَصةكاُ
 بةةا بةةُ ػةةًعشيؽ ْةةَُشَإ خةةاِْ بةةُسِاّ َةةٔ )َةةُّ و صيةةٔ(ّ ُٓمحةةُدّ -1 

 دَصامن. نىسدمياِْ سؤَاِْ ػاناسّ ٖؤْشابًَتُوَ ُٖس بُ يُنَُني

 َاَؤطتاّ طُعًذ( )نُسيِ ْىوطِ َُْضاِْ ُّٓ باطُّ ُٓو ناتُّ دًَِ داخُ -2
ّ 69يُ رَةاسَ   باطُنُّ بآلوبىوُْوَّو دواّ  صاْظتًًُ( طُعًذ ثايُبُسصَإ )نُسيِ

ّ  1978ّ ٓابِ ّ  طؤظةاس يةُ دةؤسّ    بُخؼةني  داواّ و ثًَهةشد  ْىيَةذا دسنةِ   سؤػةٓبري
 ْاوًَٖٓاُْنُّ دَنُّ.

================================================ 
ُْٓذيَؼةُ دىاْةُناِْ سؤل يةُ كةريؤنِ ٖىْةُسّ      ( ُّٓ ْىوطًُٓ يةُ نتًَبةِ:   *)

ُٖويًَش: بُسِيَىَبُسايُتِ كاثخاُّْ سؤػةٓبريٍل  ِٓ: سَوف سُطُٕ )ًىوطل يُ ْنىسديذا
 ( دا بآلونشاوَتُوَ.2005
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 سةرةتاى لةدايك بوونى ضريؤكى هونةريي كوردى

 وطتةفا ضاَلح كةزيي
 )طةزِاٌةوةيةك بؤ حيكايةتى كوزدى(

 ُو طةىوس يُ تُى بشادَسيَهذا دَسباسَّ كريؤى و سًهايُت َؼتىَشِيإ بىول ٓ
بىو يُطُس ُٓوَّ نُ كريؤنًؽ ُٖس سًهايُتُل دَػَِ طُسصاسّ َُُٓ وابَِل بُآلّ 
يُ سووّ ٖىُْسيًُوَ دًاواصيًُنِ ٓاػهشايإ ُٖيُل سًهايُت يُ خؤيذا طاناس و 
بَِ طشَّ و سَواُْل كُْذئ ثًاوّ ُْخىيَٓذَواس بُ تىاْايذا بىوَ يُبُسّ بهات و بؤ 

ّ كريؤىل وَى بابُتُ ٖىُْسيًُ ػاسطتاًًُْنُ الّ طةُىل  خَُيهِ بطًَشِيَتُوَل بُآل
نىسد ػتًَهِ ْىيًَُل يُ َُٖإ ناتًؼذا ُٓبَِ ٓةُوَ بًَةًَني: ُٓطةُس ناستًَهشدْةُ     
ُٓوسوثايًُنُّ ىلَ دووس بهُيُٓوَل يُ ػًَىَ طاناسَنُيذا دَيطًَشِيُٓوَ بؤ بٓةَُا  

ُ     ّنىسديًُ سَطةُُْنُّ. ُٓوَْةذَ   ت يةُ نؤَةَُيطاّ   ًَُٓةُ ثًَةِ بةضاْني سًهاية
بةىوَ و طةىيَطشّ تايبةُتِ خةؤّ      نىسدَواسيذا ُٖس يُ صؤس نؤُْوَ ثؼتاوثؼت باو

ُٖبىوَل كُْذئ نُغ بُ سًهايُت خةىإ ْاويةإ دَسنةشدووَ و نةؤسِّ ػةُواِْ      
صطتاًْإ ثَِ طُسّ و طىسِ نشدووَل بُو ػًَىَيُّ خؤيإ بًظتىوياُْ ُٓو سًهايُتُ 

 َُيهِ طًَشِاوَتُوَ.ُْْىوطشاواُْيإ )يُبُس( بؤ خ
َُُٓ دطُ يةُوَّ صؤسبةُّ خةَُيهِ ٓةُوَيإ دَيتةُ بةري يةُ تَُةُِْ َٓاَيًاْةذا          
سًهايُتِ )بضٕ و َُسِ( و )تًتًًُ و بًبًًُ( و )ػُو يُبإ( و تاد... دوايإ يُ دايو و 

 ُْْو و ٓاؾشَتُ بُطاآلكىوَنإ بًظتىوَ و كًَزيإ يًَىَسطشتىوَ.
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ثًاويَو ُٖبىو ْاوّ سادِ ُْمجُددئ بىو خىايًًَخؤػبَِ يُبريَُ يُ طُسَِنُنَُاْا 
طُجنًُٓيُى بىو بؤ سًهايُتِ خؤَاَيِل كُْذإ داسّ ديَتُوَ ياد نُ ػةُواِْ ٖةُيِٓ   

ٕ ىوُْوَل بُدَّ كاخىاسدُْوَ و ػُودَب دَس و دساوطَِ يُ َاَيِ ًَُُٓ نؤ -كُسَّ صطةتا
هُوَل َاّ سادِ بُ ػةًَىاصيَهِ  ًََىرَ طىوسنُ و نانًَُ طىيَض و باطىوم و ُٖجنريَ وػ

سَوإ و صَاًَْهِ ثاساوَوَ دَطتِ بُ طًَشِاُْوَّ سًهايُتةُ تةُسِ و بةشِ و بُتاَُنةُّ     
 دَنشدل نُطَِ وستُّ يًَىَ ُْدَٖاتل بُ َٓاٍَ و طُوسَوَ طىيَُإ يًَذَطشت.

ُٖسكُْذَ ُّٓ سًهايُتاُْ يُ ػًَىَّ ُٓؾظاُْدا بىوٕل بُآلّ َُٓاُْ يُْاو ٖةَُىو  
ًًُتاِْ دًٗاْةذا ٖةُٕل يةُو وَطةؿاُّْ يةُ بةريّ َةاوٕ نةُ سةادِ يةُ صؤسبةُّ            ًَ

سًهايُتُناًْذا دووباسَّ دَنشدُْوَ: ))نض كِ  ُْبهُّل ُْ غةؤّ تَُاػةاّ طةاّ    
طُسدِْ نُّ ((ل ))ًََىرَ سَػُنُّ غىاسدايُ يُ طُسدًًَْةُوَ ديةاسبىو((ل ))ًَٖٓةذَ    

س خىيَِٓ ىلَ دَٖةات((ل ))نةىسَِ الو   ْاطو بىو ثُيُثًتهُت يُ سووَُتِ بذايُ يُنظُ
و ػةةتُ  َُُْٓةةذَ ػةةؤخ بةةىو خىػةةهِ خةةؤّ سةةُيشاِْ دَبةةىو(( نةةُ باطةةِ دَعبةةا

 تشطٓانُناًْؼِ دَنشد دَيطىت:
))دََيُ ديَىيَو يُ بُسدََِ ُٓػهُوتُنُدا بىو ََُهًَهِ داخظتبىو يُنًَهِ بةُ  

يَى بًَتُ ثةًَؽ كةاو.   دابىو(( دياسَ َُُٓؾ بؤ ُٓوَيُ اليُِْ ػُسِ بُ خشاخ و دص خؤيا
بُػِ صؤسّ ُّٓ سًهايُتُ طُسصاسيًاُْ ْاوَسؤنُناًْإ بشيتِ بىوٕ يةُ تًَهؤػةإ بةؤ    
ٓاواتًَول صاٍَ بىوٕ بُطُس نؤطح و تُطُسَدال ٓاصاسّ ُٓظني و دوو دٍَ يًَو نشدٕل نًَؼُ 

َُٖيذإ يُ ًَْىإ خًَش و ػُسِدال دَوسّ دَطت و ثًَىَْذ و كًَهاوخؤس يُ خشاثُناسيذال باص
 بؤ َُٖيبزاسدِْ ؾُسَاْشَِوا...تاد.

يَُاُْدا دَسدَنُوَّ نُ ًًًَُتِ نىسد سُصّ يُ ؾًةذاناسّ نةشدووَ يةُ ثًَٓةاوّ     
َّ نةُ َُٖيبةزاسدٕ خىاطةت و          ٓاَاجنُناًْذال يةُ باصَُٖيةذاْا ٓةُوََإ بةؤ دَسدَنةُو

ىإ صؤسداس و ٓاسَصوويإ بىوَل واتُ بُػِ صؤسّ ُّٓ دؤسَ سًهايُتاُْ نًَؼُ بىوَ يُ ًَْ
صؤسيًَهشاودا ))قاسََاُْناًْؼًإ َشؤظٔ و بُصؤسيؽ يُ ُٖراسأْل يُ ٓةُجناَا طةُسّ   

 .(1)ُٓردَٖاى و ديَى و دسْر ثإ دَنُُْوَ((
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ُّٓ سًهايُتاُْ وَى ومتإ يُْاو نىسدَواسيذا سَْطًَهِ صؤس نؤٕ و ثتُويإ ُٖيةُل  
ِ كةريؤنِ نةىسدّ و دََيةًَٔ: ٓةُّ     دا نُ تىيَزَسَوَنامنإ ديَُٓ طُس باطِ طةُسَُٖيذاْ 

ٖىُْسَ ػاسطتاًًُْ الّ نىسد ْىيًَُ و طُسَتانُّ بةؤ ْاوَسِاطةتِ طةاآلِْ بًظةتُنإ     
دَطُسِيَتُوَل ُْٖذَّ واّ بؤدَكٔ نُ َُُٓ دؤسَ دابشِاًَْهُ يُ طاَاِْ ُْتةُوَيًُإ و  
ًَٓذاْةذِْ كةُْذي        ٔ ثؼتطىيَخظتِٓ ُٓو نُيُثىوسَيةُ نةُ ناًًْةُنِ سووْةُ بةؤ َُٖي

نُسَطُّ بُثًَضل بُآلّ ساطتًًُنُّ واًًُْل كىْهُ ٓاػةهشايُ نةُ بٓةَُاّ كةريؤنِ     
ًًاْةُ بةىوَ نةُ دََةاودَّ بؤَةإ َاوَتةُوَل طةُسَِساّ        ًنىسدّ ُٓو سًهايُتُ ًًَ

داطتاِْ قاسََاًَْتِ ُْتُوَنَُإ و سًهايُتةُ ُٓؾظةاُْيًُنامنإ نةُ طُجنًُٓيةُنِ     
ُسخاُْ َاََُيةُيإ يةُ تُنةذا    يًَىَسبطشٕ و ٖاوكبُْشخٔ بؤ ُٓواُّْ بًاُْوَّ طىوديإ 

ُٖس يةُّ باسَيةُوَ كريؤنٓىوطةُ عُسَبةُنإ و يًَهؤَيةُسَوَناًْإ يةُ باطةِ         بهُٕ.
طُسَُٖيذاِْ كريؤنِ ٖىُْسيٌ عُسَبًذا ثُجنُ بؤ ُٓو سًهايُتُ ًًًًًَاُْ سادَنًَؼةٔ  

َةُمحىود  ) ثةًَؽ ناستًَهشدْةُ ُٓوسوثايًُنةُل   -نُ بُسدّ بٓاغُّ كةريؤنِ عةُسَبني  
باطِ كُْذ طُسكاوَيُى دَنات نُ بىوُْتُ ُٖويَِٓ كريؤنِ عُسَبِ يُواُْ:  (تُميىوس

  ٌ  (2)()االغاىى(  )جميٌْ لٔلى(  )عيرتة(  )حى بً ٓكظاٌ(  )مكامات(  )رسدال  الػردرا
ِ طُسَتانُّ يةُو كريؤنٓىوطةاُْوَ   َبتاد... بُآلّ نُ ديَُٓ طُس كريؤنِ ٖىُْسيٌ عُ

ُٓجما بؤ ٓةُوَّ   لنُ تىاًْىياُْ بُسطًَهِ ْىَّ بُ بُس كريؤنا بهُٕ دَطتًٓؼإ دَنُٕ
ثًَؽ ٓةُوَّ بًَُةُ    -بؤ سيَخؤػهشدٕ-سيَباصَنُ الّ ًَُُٓ سووْرت بَِل واّ بُباؾ دَصامن

طُس َُبُطتِ باطُنُل با ٓاوسَِّ يُ طُسَتاّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ عُسَبِ يةُ عًَشاقةذا   
ِ ٖىُْسيِ نىسدّ و دًانشدُْوَّ يُ سًهايُت بذَيُٓوَل ُٓوطاتُ طُسَُٖيذاِْ كريؤن

 بُ ػتًَهِ ْاسَِوا داْاْشَّ.
 

 ))ثيَداضووٌةوةيةك بة ضةزةتاى ضريؤكى ِوٌةزيي عةزةبى لة عيَساقدا((
ُٓطُس بُ وسدّ يُ بٓلًُٓ و طُسَتاّ طُسَُٖيذاِْ كريؤنِ ٖىُْسيٌ عةُسَبِ يةُ   

    ُ ثةًَؽ بةُسثابىوِْ دةُْطِ     عًَشاقذا بهؤَيًُٓوَل بُ ٓاطةاِْ بؤَةإ دَسدَنةُوَّ نة
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يُنَُِ دًٗاِْ نارّ سًهايُتِ ؾشِيَذاوَ و ثًَةِ ْاوَتةُ قؤْةاغًَهِ واوَ نةُ ثًَةِ      
)سصوم عًظِ( و )يىطـ سصم اهلل غًُُٓ( طُس و  1910يُ طاَيِ  .بطىتشَّ ))كريؤى((

ُٖسكُْذَ َُٓاُْ  (3)كريؤنِ ناٍَ و نشكًإ يُ طؤظاسّ )خشديُ ايعًىّ(دا بآلونشدؤتُوَ
اوّ كةةريؤنُوَ بآلونشاوُْتةةُوَل بةةُآلّ يُاليةةُٕ تىيَزَسَناْةةُوَ ٓةةُو بايُخةةُيإ  بةةُْ

ثًَُٓدساوَل كىْهُ سيَُٓايٌ كريؤنِ ٖىُْسيٌ طُسنُوتىويإ تًَذا بُدّ ُْنشاوَل بَُيهى 
 وَى طُسَتايُى ثُجنُيإ بؤ سانًَؼشاوَ.

ؾهةاس( يةُ   كُْذ َاْطًَو بُس يُ بآلونشدُْوَّ ُّٓ دوو كريؤنُ طؤظاسّ )تٓىيش اال
دا كريؤنًَهِ يُ ػًَىَّ خُوبًًٓٓذا بُْاوًْؼةاِْ )خةُويَهِ عةُسَبِ(    19/9/1910

ل بُآلّ بىوَ (5) ُّٓ كريؤنُ ْاوّ ْىوطُسَنُّ ثًَىَ ًًُْ و ْاتُواويؼُ (4).بآلونشدؤتُوَ
طُستايُى بؤ صجنريَيُ كريؤنِ )خُو( نةُ بةُسَو دوا بآلونشاْةُوَل يُواْةُ )خةُويَهِ      

خةةؤّ  ل )َةةاٍَ(7)ل )طُػةةتًَو يةةُ خةةُوا( (6)د ؾةةآل طةةُيالَُِْسَُةةُ-ٓةةُدَبِ(
)طُػةةتِ بةةًري( ّ. ؾل  -ٓةةَُني عطددا ل )خةةُويَهِ ساطةةتُقًُٓ( (8)ؾُسَاْشَِوايةةُ(

ل ثُيةذابىوِْ ٓةُّ دةؤسَ كةريؤناُْ يةُ      (9)عشاقِ َُٓني-)وَطتاًَْو بُ دياس ديايُوَ(
ًإ يُطةُس بةىوَل   ػًَىَّ خُوبًًٓٓا ُٖسوا ٓاطايٌ ُْبىول نةاسّ ُٓديبةُ دساوطةًَهاْ   

ُٓطُس ٖاتىو صاًُْإ نُ دَطةُآلتِ عىكةاِْ نةاسيَهِ وايهشدبةىو نةُ ثُيىَْةذّ و       
بةَِل ُٓوطةا    تًَهُآلوّ ًَْىإ سؤػٓبريَ عًَشاقًًُنإ بُ سؤػٓبريَناِْ تىسنًاوَ ثتةُو 

ُٓوَؾ سووٕ دَبًَتُوَ نُ ثشدَّ يُ ًَْىاْا ُٖبىوَ بؤ ٓاَيىطؤسِّ نَُيلُس و سؤػٓبريّل يُ 
دا ػاعريّ عًَشاقِ بُ بُٓكُ نىسد )َعشوف ايشؿاؾِ( سؤَاًَْهِ ُٓدَبِ 1909ِ طاَي

ْىوطُسّ تىسنِ بُْاوباْط )ْاًَل نةَُاٍ(ّ يةُ تىسنًًةُوَ طؤسِيًةُ طةُس صَةاِْ       
عُسَبِ و يُ بُغذا كاثِ نةشد و بآلوبةىوَوَل يُبةُس ٓةُوَّ ٓةُو نةاسَ ُٓدَبًًةُؾ        

))ناسّ نشدَ طُس ْىوطُسَ عًَشاقًًُنإ بةؤ  ))خُو(( بًٓني بىول صؤس بُدًًَُ نُ بًًََني 
 .(10)ْىوطًِٓ ُّٓ دؤسَ كريؤناُْ((

ُٓو ْىوطُساُّْ يُو طُسدََُدا بُدَطت طُيًَو دَسدّ نؤَُآليُتِ ٓاصاسداِْ 
ُْتُوَيًُوَ دَتالُْوَل ثُْايإ دَبشدَ بُس )خُو(ل ُٓوَّ يُ بري و ٖؤػةًاْا بةىو   
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ّ كةريؤنا وَى خةُويَو بةؤ خةَُيهًإ     يُطٍَُ خُياَيِ طاناسّ خؤياْةا يةُ ػةًَىَ   
اْذُْوَ ُٓو سايُ دووباسَ ِ خؤيُتِ يًَشَدا ًَُُٓؾ بُ طُعدَطًَشِايُوَل نُواتُ دًَ

دَنُيُٓوَ نُ دََيَِ ))وَى ساطتًًُى طاؽ بؤتُوَ نةُ كةؤٕ كةريؤى يةُ ٓةُدَبِ      
ِ عًَشاقذا يُ ػًَىَّ )خُو(دا دَسنةُوتىوَ و سَطةِ دانىتةاوَ و كةُْذَٖا     سَبعُ
هشدُْوَّ يُطُس بًٓاتٓشاوَ تا طُيؼتؤتُ ُّٓ ٓاطتُ ثًَطُيؼةتىوَّ ٓةَُشِؤل   تاقً

ُٖس بُو دؤسَؾ يُ ٓةُدَبِ نىسديةذا طةُسّ دَسًَٖٓةاوَ و سيَلةهُّ ْىوطةًِٓ       
 .(11)وَ((ٓشاكريؤنِ ثَِ ػهًَ

طُسَسِاّ ُّٓ صجنريَ كريؤناُْ ض ُٓو طاناساُّْ ْاوَإ بشدٕ و ض ُٓواْةُّ يةُ   
(وَ سيَلةهُيإ بُطةت و بىوْةُ طةُسَتايُى بةؤ      1910)ػًَىَ خُودا يةُ طةاَيِ   

ًُ عًَشاقال دَبًٓني تىيَةزَسَوَنإ طةُسَتاّ   طُسَُٖيذاِْ كريؤنِ ٖىُْسّ عُسَبّ
يُ عًَشاقذا دَخُْةُ ثةاٍَ كةريؤنٓىوغ )ُِةىد ُٓمحةُد       ٖىُْسّ كريؤنِ عُسَبٌ

ِ طشتُبُس ايظًذ( و دََئًَ: كريؤى يُ عًَشاقذا يُطُس دَطتِ ُٓودا سيَباصيَهِ ْىيَ
و ٓاسايؼًَهِ ٖىُْسيٌ بُ خؤيُوَ بًِٓل ُٖسكُْذَ ُٓوَؾ دَصاْةٔ نةُ َةُمحىد    

( طةاٍَ دواّ  11دا دَطةتِ دايةُ كريؤنٓىوطةنيل واتةُ )    1921ُٓمحُد يُ طةاَيِ  
االؾهةةاس(. يةةُّ سووَوَ دونتةةؤس كةةريؤنِ خةةُوَ عُسَبًًُنةةُّ طؤظةةاسّ )تٓةةىيش 

يُنةَُني نُطةُ    امحةذ َِ: ))ُِةىد  يُ ْاَُّ َادظتًَشَنُيذا دََي امحذ عُبذااليُ
كريؤنِ نؤَُآليُتِ بُ ػًَىَيُنِ سياَيًضَاُْ ْىوطًىَ(( ُٖسوَٖا دََيةَِ: ))ٓةُو   
طُسَتا صووَّ ُِىد ُٓمحُد يُ تُى ُٓو طُسدََُّ ْىوطُسَ ثًَؼُواناِْ ًَظةش  
وَى َُمحىد تُميىوس و ٖاوسِيَهاِْ تًًَةذا دَطةتًإ بةُ كريؤنٓىوطةني نةشد يةُى       

َِ: ))يًَشَوَ دَتىاْني ُ بُ قُْاعُتًَهِ تُواوَوَ دََياالي(. ُٓجما د. عُبذدَطشُْوَ(
محذ ايظًذ بُ يُنًَو يُواُْ دابًَٓني نُ ُْى ُٖس ٖاوبُػةُ يةُ بًٓادْةاِْ    ُِىد ا

 .(12)كريؤنِ عًَشاقًذال بَُيهى يُ كريؤنِ عُسَبًؼذا((
ُٓداتُوَ و ثًَؼةُوايٌ  تشدا سَْط  ُ طُىلَ يًَهؤَيًُٓوٍَااليُّٓ طُسجنُّ د. عُبذو

 ايظًذ دَدَٕ.  امحذُّٓ ٖىُْسَ بُ ُِىد 
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))طًذ يُ كريؤنُناًْذا ثًَؼُوايُى بىو َُٖيًهىتايُ طُس سيَطايةُى نةُ يُوَوبةُس    
سيَلهُّ ُْػهًَٓشابىول نُطًؽ يُ َُياْا ُْبىو ياسيذَّ بذات و ثؼةتطرييٌ بهةاتل   

ىُْسَّ ػةُيذاّ بةىوَ يةُ    دطُ يُ دؤؾ و ٓاسَصووَُْذيٌ خؤّ نُ دَيُويظت ُّٓ ٖ
 .(13)ُٓدَبِ عًَشاقًذا دًَِ خؤّ بهاتُوَ((

 ٍ تةش يةُّ بةىاسَدا ُٓطةجِ      دوابُدواّ ُّٓ ْىوطُسَ ثًَؼُوايُل كُْذئ ْىوطةُس
ّ   خؤيإ تاودا و ُٖسيُنُيإ يُ َُياْ ٖىْةُسّ   ِ كريؤنِ عًَشاقًةذا ُٖوَيًاْةذا طةؤ

َيِ و دَيظؤصاُْ ويظتًإ ُٖسيُنةُ  بُسُْوَل ُْٖذَّ يُواُْ كاالناُْ قؤَيًإ ىلَ َُٖيُا
تش غاتُ طةُس الديةىاسّ ٓةُّ ٖىْةُسَ ْىيًَةُل يُواْةُ ٓةُْىَس ػةآىٍ و          خؼتًَهٌ

ٌ عُبذويىَٖاب َُٓني و ػةايىّ دَسويَةؽ و    ٓةُيىب و عُبذوةةُم ؾاصيةٌ و     ذّاليدْ
يىطـ َُتِ و دُعؿُس خُيًًِ و عُبذوعُدًذ يةىتؿِ و تةاد...ل ٓةُّ ْىوطةُساُْ     

طاٍَ ثًَؽ ًَٓظتا  54اّ كريؤى بىوٕل بؤ طُػُنشدِْ بُ ثُسؤؾ بىوٕل صؤسبُيإ ػُيذ
  ُ و ثاداػةتهشدؤتُوَ ْةُى بةؤ     َةضَ  بؤ ثًَؼخظتِٓ كريؤى و بشَوثًَذاِْل برييةإ ية

(ّ 15تشل ُٓوَتا ُْٓىَس ػآىٍ يةُ رَةاسَّ )   خؤيإل بَُيهى بؤ ٖاْذاِْ ْىوطُساٌْ
دا ْىوطةًىيُتِ  1931ُنَُِ طؤظاسّ )اةاؿذ( نُ خؤّ خاوَِْ بىول يُ تؼشيِٓ ي

و دََيَِ: ))بؤ ُٓوَّ كريؤنِ عًَشاقِ ٖإ بذَئل ٓاَادَئ بُساَبُس ُٖس كريؤنًَو 
ٓةُجما ٖةُس يةُو     .بآلوّ دَنُيُٓوَ يُ طَِ تا دَ سوثًةُ بةُ خاوَُْنةُّ بةذَئ((    

ْىوطًُٓدا دََيَِ: ))ٓاطؤيُنِ ؾشاوإ يُبُسدَّ كريؤنِ عًَشاقًذال ُٓوّ بًُوَّ ٓةُّ  
ٓ     ٖىُْ ذَِل بةؤ ٓةُّ َُبُطةتُؾ داوا يةُ     سَ ثةًَؽ بهةُوَّ دَتةىاَِْ يًَةِ ٖةَُيبًَٗ
 .(14)ْانبريَناِْ وآلت دَنُئ بُ دَْطُاُْوَ بًَٔ((سو

ايظًذ ُٓطُسكِ وَى ٓاػهشايُل يُنُّ نُغ ُْبىوَ نةُ يةُ عًَشاقةذا     امحذُِىد 
كةىْهُ ٖةًض   كريؤنِ ْىوطًبَِل بُآلّ بُ طُسدَطتُّ ْىوطُساِْ ُّٓ ٖىُْسَ دَصاْشَّ 

ْىوطُسيَو ثًَؽ ُّٓ ُٓو تني و طىسِّ بُ كريؤى ُْداوَ و بُو بريَ ْىيًَُوَ نُ ُٓو ثًَةِ  
نةُ   امحةذ ُ االية دَْىوطِل ُْيآْىوطًىَل ٖةُس بؤيُػةُ وَى ٓةُّ بؤكةىوُّْ د. عبذ    

ثًَؼُوايٌ كريؤنِ ٖىُْسيٌ يُ عًَشاقا بُ ُِةىد ُٓمحةُد دَدال ٖةُسوَٖاؾ د. عًةِ     
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كريؤنٓىوطةِ وَٖةا ْةُبىوٕ بةُو      امحةذ ايظةًذا  ُىد ِ: ))يُ تُى ٖش دََيَِلطادىاد ا
بىو(( -ُْوَيُى-تًُْاَاْايُّ ثًًَإ بطىتشَّ )كريؤنٓىوغ(ل واتُ يُّ ساَيُدا خؤّ بُ 

ٖاوثؼةتِ كريؤنٓىوطةُ ًَظةشيًُناِْ وَى َةُمحىد      امحةذ دََيَِ: ))َةُمحىود   ُٓجما
 .(15)ٖش الػًُٓ((اطتُميىوس و َُمحىد 
 -امحةذ ايظةًذ  ُىد واتُ ِ-ٕ دَسنُوت ُّٓ كريؤنٓىوطَُى بؤَابُّ ػًَىَيُ و

بُتانُ طىاسَ ٖاتةُ َُيًاْةُوَ و سيَبةاصّ سيةاَيًضَِ طشتةُ بةُس و تُقُآليةُنِ        
دَيظؤصاُّْ بؤ ثًَؽ خظتِٓ كريؤى يُ عًَشاقذا ))ُّٓ سيَباصَػِ ثًَىَْذّ بُ خىدّ 

 .(16)خؤيُوَ ُٖبىو((
ويظت يُ سيَطاّ كةريؤنُوَ ٓةُوّ دَيةُوَّ    نُ ٓاطؤّ بريّ سووٕ و نشاوَبىول دَيُ

بًخاتُسِوول تا بُسَ بُسَ ُٓو كريؤنُ نؤَُآليُتًًاُّْ طُس بُ سياَيًضَِ ْىئَ يُطةُس  
 ببُٕ.-ُٓطُسكِ طاناسيؽ بىوٕ-تشا بُسَو سيايًضَِ طًاطِ دَطتِ ْىوطُساٌْ

*       *      * 
ُيةذابىوِْ كةريؤنِ   ُّٓ ثًَذاكىوُْ نىستُ و ُّٓ طُػتُّ بُ دًٗةاِْ طةُسَتاّ ث  

عًَشاقًذا نشدَإل طُىلَ ػتُإ بؤ سووٕ دَناتُوَ طُباسَت بُ طةُسَُٖيذاِْ كةريؤنِ   
نىسدّ يُ عًَشاقذال ثاؾ طُسجنذاًَْهِ وسد خىيَُٓس بُ ٓاطةاِْ بةؤّ دَسدَنةُوَّ نةُ     
كريؤنِ نىسدّ ُٖسوا يُ كؤَيُواًْذا بُبَِ َاَاِْ يُدايو بىوَل بةَُيهى نةاسّ دَس و   

ثًَىَ بىوَل بُتايبُتِ نُ وسدبًٓاُْ طُيشّ باسودؤخِ ُٓو طُسدََُ بهةُئل   دساوطًَِ
ًَةشام        بةُ نةىسد و   -بُ بُساوسد دَطُيٓةُ ٓةُو ُْٓذاَةُّل كةؤًُْتِ ريةاِْ طةُىل ع

و  غُيُٓ بُسكاول بُ تايبُتِ يُ طايُّ سىنُِ عىكاًًْذا و طةُؾُسبُس  -عُسَبًًُوَ
 ُ دوايًؼةةذا يةةُريَش ؾةةُسَاْشَِوايٌ   سَؾ بطةةري و تةةاعىوٕ و سػةةاُْوَ و طشاْةةِ و يةة

ًُٓجشِيايًضَِ ًٓٓطًًضّ و دُوس و طتَُهاسيذال نُ بًَطىَةإ سووْةانبرياِْ عةُسَب    
يىتهةُّ ٓةُو بًَضاسيًةُ     1920ثًَِ قايٌ ُْبىوٕ و يُ ٓةُجناَا تُقًٓةُوَّ ػؤسِػةِ    

دَسدَخاتل ُٖسوَى الّ ًَُُّٓ نىسديؽ ػؤسِػِ ػةًَ  َةُمحىودّ ْةَُش تةُعبريّ     
 ُّ يُ ٓاوات و ٓاَاْر و خىاطتِ طُىل نىسد نشدووَ.ساطتُقًٓ
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 ))ضةزةتاي ضريؤكى ِوٌةزيي كوزدى((
ُٓو طَِ رَاسَيُّ طؤظةاسّ )سؤرّ نةىسد(ّ    (دَُاٍ خُصُْداس)دواّ ُٓوَّ ناى 

  ٕ يةُ   (18)دَسنةُوت نةُ ْىوطةُسّ نةىسد )ؾىٓةاد تةَُؤ(       (17)نؤنشدَوَو يةُ كةاثًذا
ْاوًْؼاِْ ْاتُواوّ بآلونشدتُوَل يُ دوايًةذا  رَاسَيُنِ ُٓو طؤظاسَدا كريؤنًَهِ بَِ 

ناى سادِ دُعؿُسيؽ يُ طؤظاسّ )بُيإ(دا ُٓو دَقُّ ساطىيَضايُ طُس ػًَىَ صَةاِْ  
. َُُٓ ناسيَهِ وَٖاّ نشد كُْذ بشايةُنِ ْىوطةُس ٓةُّ كةريؤنُ     (19)نشَاجنِ خىاسوو

ِ نىسديًةإ  بهُٕ بُ بَُيطُ و بُ تىْذّ ُٓو ساياُْ سَتبهُُْوَ نةُ طةُسَتاّ كةريؤن   
يُوَوبُس دَطتًٓؼإ نشدووَ و يُطُس ُٓوَ طىوسبٔ نُ ُّٓ كريؤنُّ )ؾىٓاد تَُؤ( بُ 

 طُسَتاّ كريؤنِ نىسدّ دابًَٓٔ.
ساطتًًُنُّ ُٓو ْىوطُسَ ًَٖزاياُّْ ُّٓ سايُيإ ُٖيُ كُْذ خاَيًَهِ طشْطًإ يُّ 

نشدووَل دَْا  َُطُيُيُدا ثؼتطىَّ خظتىوَ و ُْٖذَّ سُقًكُتِ ٓاػهشايإ ؾُساَؤؾ
 دؤسَ و بُو خًَشايًُ بٓلًُّٓ كريؤنِ نىسديًإ َُٖيُٓدَتُناْذل ُٖسوا بؤ منىوُْ: بُو

يُ ناتًَهذال ُٓطُس ُٓوَ بظَُيًَُٓشَّ نُ ُٓو ْىوطًُّٓ )ؾىٓاد تةَُؤ( كةريؤنُل    -1
 ُْى يُ عًَشاقذا. (20)ُٓوا بُ طُسَتاٍ كريؤنِ نىسدّ يُ نىسدطتاِْ تىسنًا دادَْشَّ

ًَني: ٖةَُىو ٓةُو ْىوطةُساُّْ دَسبةاسَّ        وَى ساطت -2 َِ ٓةُوَؾ بًَة ًًُى دَبة
ًََزووّ كريؤنِ نىسدّ باطةًإ ْىوطةًىَل َُبُطةتًإ يةُ طةُسَتا و طةُسَُٖيذاِْ       

دََيَِ: ))تًُْا  (سظًَٔ عاسف)كريؤنِ نىسديًُ يُ نىسدطتاِْ عًَشاقذا تُْاُْت يًَشَدا 
ُوَ نةُ يُبُسدَطةتُذإ و بةُ    بُسَُِٖ كريؤنٓىوطُناِْ نىسدطتاِْ عًَشام دَطشيَتة 

 .(21)ٓاطاِْ ُّٖ دَطتطريّ دَبَِ و ُّٖ باػرت طُسّ يًَذَسدَنُّ((

ُٖسوَى يُو بُػةُدا سوومنةاْهشدَوَ نةُ ثُيىَْةذّ بةُ طةُسَتاّ كةريؤنِ         -3
ٖىُْسيٌ عُسَبِ يُ عًَشاقذا ُٖيُل يًَهؤَيُسَوَ عُسَبُنإ نُ باطِ طُسَتاّ كريؤنِ 

كريؤنِ عُسَبًًُ يُ عًَشاقذا و بُ ًٖض دةؤسَّ ْاكةُٓ    عًَشاقِ دَنُٕل َُبُطتًإ يُ
طُس طُسَتاّ كريؤنِ عُسَبِ بةُ طؼةتِل كةىْهُ ُٓطةُس وابىايةُ يةُ سووّ نةاسّ        

ٖش الػني و َُمحىود تُميىوسَوَ دَطت ثٌَ بهةُٕ  اطصاْظتًًاُْوَ دَبىايُ يُ َُمحىود 
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بةاغ و نتًَبةُ   نُ ثًَؼُواّ كريؤنٓىوطًٓٔ يُ ًَظشدال بُآلّ يةُ ٖةَُىو ْىوطةني و    
كاثهشاوَناًْاْذا بايُخًإ بُ طُسَُٖيذاِْ كريؤنِ ٖىُْسيٌ عُسَبِ يُ عًَشاقةذا داوَ  

 و ُٖس ُٓوَؾ بىوَ َُبُطتِ طُسَنًًإ.

بُو ثًًَُ ْىوطُساِْ ًَُُٓؾ ُٖس ُٓوَْذَيإ يُ تىاْادا بىوَ نُ طُسَتاّ كةريؤنِ  
   ُ ٕل كةىْهُ يُواُْيةُ يةُ    ٖىُْسيٌ نىسدّ يُ عًَشاقذا بذؤصْةُوَ و دَطتًٓؼةاِْ بهة

تشّ ُّٓ دًٗاُْ ثإ و بُسيُٓدا نىسديَهِ نًَؤٍَ ساصّ دَيِ خؤّ يُ دوو تىيَِ  قىربًَٓهٌ
كريؤنًَهذا ْىوطًبًَت و ُٖسوا بُ سووْىوطِ يُالّ خؤّ َابًَتُوَ و نُطًؽ ُْيبًَِٓل 

ّ ػاعري نةُ دةَُاوَسّ نةىسد وَى    (ُٓمحُد َىختاس داف)ُٖس بؤ منىوُْؾ ُٓوَبىو 
عرييَهِ َُٖيهةُوتىوّ يةاخًبىو ْاطةًبىويإ و صؤسبةُّ ػةًعشَناِْ بُطةُس صاسّ       ػا

َوَ يُ تُى (د. ًٓشظإ ؾىٓاد)دا بُٖؤّ تُقُآلّ 1970خىيَُٓواساُْوَ بىوٕل يُ طاَيِ 
 ػًعشَناًْذا كريؤنًؼِ نُوتُ دَطت خىيَُٓسّ نىسد.

َيِ ٓةُجما  طةا  32دا كريؤنِ )َُطُيُّ ويزدإ(ّ ْىوطًىَل بُآلّ 1938يُ طاَيِ 
 .(22)خىيَُٓسّ نىسد ثًَِ ٓاػٓابىوٕ

َُُٓ بَُيطُيُ بؤ ُٓوَّ ُٓطُس يًَهؤَيُسَوَنإ وسدتش بُدواّ كةريؤنذا بطةُسِئَ و   
نٍُ و قىربِٓ نتًَبخاُْ دًٗاًًُْنإ بجؼهٓٔ و بُْاو طٓذووقِ ُٓػةتُسخاِْ نةؤِْ   

 .(23)يَُٓوَػاعريإ و ْىوطُسامناْا بطُسِئَ يُواُْيُ بُ دَطتِ خاَيِ ُْطُسِ
 

 ئةو ِةوآلٌةى لةً بوازةدا دزاوُ
يُ ًٖض سؤرْاَةُ و طؤظاسيهةذا يةُ ٖةًض      1960َٔ بُؾ بُ ساَيِ خؤّ تا طاَيِ 

نتًَبًَهِ كاثهشاودا ًَُٖايُنِ واّ بُسكاو ُْنُوتىوَ ُٓوَ ثًَؼإ بذات نةُ كةريؤنِ   
ْىوطُسدا  نىسدّ كؤٕ يُ ػًَىَّ سًهايُت و بابُتِ ؾؤيهًؤسيًُوَ يُ طُسدَطتِ ناّ

قاَيبِ ٖىُْسيٌ وَسطشت و ُّٓ ٖىُْسَ ػاسطتاًًُْ ْىيًَُ ٖاتُ ًَْى الثُسَِناِْ ٓةُدَبِ  
(ّ طؤظةاسّ )بًًََظةُ(دا يةُ َةاْطِ     10نىسديًُوَل تا ))سظًَٔ عاسف(( يُ رَةاسَ ) 

دا ٓةةُّ باْطةةُّ بةةُ طةةىيَِ كةةريؤنِ نىسديةةذا َُٖيةةذا و طةةُسَتانُّ 1960َايظةةِ 
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ُدا بُ ًْةاصّ ٓةُوَّ وَى باطةًَهِ ٓةُدَبِ دَسبةاسَّ      دَطتًٓؼإ نشد. يُو طُسدََ
سظًَٔ ) (24).كريؤنِ نىسدّ يُ نؤْطشَّ يُنَُِ ُٓدَبًاتِ عًَشاقذا ثًَؼهُؾ بهشَّ

نُوتؤتةُ طةُِسإ و ثؼةهًِٓٓ سؤرْاَةُ و طؤظةاسَ نؤْةُنإل نةاتًَهِ صؤسّ         (عاسف
 طُس و تاوتىوّدئ َُالوَ بشدؤتُ سؤراُّْ يُ نُػتِ ْىوسذا بُدياس َاَؤطتا ُْمجُد

ُٓو سؤرْاَاُّْ نشدووَ نُ يُ بًظتُناْا دَسكىوٕل تا يُ ُٓجناَذا ُٓو باطُّ ٓاَةادَ  
نشدووَل بُآلّ دياسَ بؤّ ُْسَِخظاوَ نُ يةُ نةؤْطشَّ يُنَُةذا ثًَؼهُػةِ بهةاتل      

ّ طؤظةاسّ )بًًََظةُ(ّ ُْقابةُّ    11ل 10ل 9ُٓوَبىو ًٓرت بُ طَِ بُؾ يُ رَاسَناِْ 
ى ريؤى و كةريؤنِ ػةاْؤيٌ نةىسدّ يةُ ًْة     اًْذا بُ ْاوًْؼاِْ )كة َاَؤطتاياِْ طًًَُ

طُدَّ سابىوسدوودا( بآلوّ نشدَوَ. يُ بُػِ يُنَُذا باطِ بةاسّ سؤػةٓبريّ طةُىل    
نىسد يُ ثُجنا طاَيِ سابىوسدوودا دَناتل يُ بُػِ دووََةذا ديَتةُ طةُس )كةريؤى يةُ      

ٓةُو ُٓجناَةُّ نةُ بًَةَِ:     ُٓدَبِ نىسديذا يُو َاوَيُدا(ل يُّ بُػُياْذا طُيؼةتؤتُ  
))نؤْرتئ بُسَُِٖ كريؤنِ ُّٓ َاوَيَُإ نُ دَططريَإ بىوبَِ كريؤنًَهِ دسيَةزّ  

دا بةآلو  1925)دًٌَُ طآًب(َ نُ بُ صجنريَ يُ سؤرْاَُّ ريإ و رياُْوَدا يُ طاَيِ 
 .(25)نشدؤتُوَ يُريَش ْاوّ )يُ خُوَا(

ىَةُسدِ  ِْ عًَشاقةذا نةُ ُٖي  دّ يةُ نىسدطةتا  واتُ يُنُّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىس
بىوَل ُٓطُسكِ ُٓو بةؤ َُبُطةتًَهِ    (دًٌَُ طآًب)كريؤنِ تًَذابَِ ُٓو كريؤنُّ 

طًاطًؽ ُٓو خُوَّ بًًٓىَ و ُٖسكُْذَ َٔ يُالّ خؤَُوَ يُطٍَُ ُٓو ْاوَسؤنُدا ًِْ 
نُ يُو ناتُدا ْىوطشاوَل بُآلّ يُ سووّ ٖىُْسيًُوَ بُ كريؤى دادَْشَّل و بُّ باطةُّ  

طُسَتاّ كريؤنِ ٖىْةُسيٌ نةىسدّ يةُ عًَشاقةذا دَطتًٓؼةإ نةشا.        (سظًَٔ عاسف)
ًًََُذا باطةِ كةريؤنِ ػةاْؤيٌ           (سظًَٔ عاسف) ٖةُس يةُو باطةُيذا و يةُ بُػةِ طة

ُٖسكُْذَ ثُيىَْذّ بُّ باطَُاُْوَ ًًُْل بُآلّ بةُ  -دَسباسَّ ُّٓ بُػُيإ (26)دَنات
رت نةُ ساطةتُوخؤ ٓةُّ باطةُ دَيطشيَتةُوَ      ثًَىيظتِ دَصامن بؤ سووْهشدُْوَّ اليًَُْهً

دوو  (د. نةَُاٍ َُصٖةُس ُٓمحةُد   )ُْٖذَّ يُطُس ُّٓ بُػُؾ بذويَنيل يةُّ باسَيةُوَ   
تًَبًِٓ وسدّ خظتؤتُ بُسكاو خىيَُٓساِْ نىسد نُ دََيَِ: ))صؤسبُّ ٓةُو طُسكةاواُّْ   
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اَيُّ بُ طُسَتاّ دادَْةًَٔل واتةُ ٓةُو طة     1926باطِ ػاْؤّ نىسديإ نشدووَ طاَيِ 
يُنَِ يُ ؾًَشطُناِْ طًًَُاِْ ػاْؤطُسّ )ًَْشؤِْ صؤسداس(ّ ًْؼاْذا تاد...(( ٓةُجما د.  
نَُاٍ دََيَِ: ))وابضامن ُٓو كريؤنُّ عُبذويشَِسًِ سَمحِ و ُْٖةذَّ بُسٖةًَُرت ٓةُوَ    

ّ بهشدايةةُ طةةُسَتاّ 1919يةةإ  1918طةةاَيِ  (سظةةًَٔ عةةاسف)ديَةةٓٔ َاَؤطةةتا 
دَسبةاسَّ ٓةُّ دوو    (27)ُّ دَسبةاسَّ كةريؤنِ نةىسدّ((   يًَهؤَيًُٓوَنُّ ٓةُّ دوايًة  

 د.نَُاٍ كُْذ خاَيًَو ُٖٕ بؤ سووْهشدُْوَ: ّتًَبًًًُٓ
-1925سظًَٔ عاسف يُ يًَهؤَيًُٓوَنُيذا )كةريؤنِ ٖىْةُسّ نةىسدّ     -1
( باطِ طُسَتاّ كريؤنِ نىسدّ دَنات ُْى كريؤنِ ػاْؤيٌ واتُ ُٓو نُ 1960

ّ نشدووَ َُبُطتِ طُسَتاّ كةريؤنِ  (ًٓبدًٌَُ طا)دَطتًٓؼاِْ كريؤنُنُّ 
 ٖىُْسيٌ نىسديًُ.

بُآلّ يُ بُػِ طًًََُِ باطُنُيذا نُ يُ طؤظاسّ )بًًََظُ(دا بآلوّ نشدَوَل و  -2
يُّ باطُدا باكاْهشد و يُ طُسّ ساوَطتائل سظًَٔ عاسف ُٓوَّ ثؼةتطىَّ ُْخظةتىوَ   

 محِ(داوَ و دََيَِ:نُ ٖاتؤتُ طُس باطِ ػاْؤّ نىسدّ بايُخِ بُو بُسَُُّٖ )سَ

"َةَُِ  ))يُنُّ كريؤنِ طُس ػاْؤَإ نُ باطِ بهةُئ الَةإ وايةُ كةريؤنِ     
 .(28)َ نُ عُبذويشَِسًِ سَمحِ نُ يُنًَهُ يُ نىسدَناِْ تىسنًا ْىوطًىيُتِ((ٓاالٕ"

 ناى سظًَٔ ُٖس يُّ باطُيذا يُطُسّ دَسِوات و دََيَِ:
اغ دَنُٕ نُ كريؤنًَهِ طُس ػةاْؤّ  ))ُٓواُّْ ديىياُْ و خىيَٓذووياُْتُوَ واّ ب

ِ بًَٓذطاس طُسنُوتىوَل و ػًَىَّ تشادًذّ ًَٖٓذَ بُسص و ناسيطُسَ نُ ْشخًَهِ ٓةُدَ 
 .(29)طُوسَّ ُٓداتَِ و ُٓخياتُ سيضّ ُٖس كريؤنًَهِ طُس ػاْؤّ بُْاوباْطًرت((

كىْهُ ناى سظًَٔ صؤستش بُدواّ كريؤنذا طُسِاوَل وادياسَ بُ قةُدَس ٓةُوَّ    -3
بؤ ُٓو اليُُْ َاْذوو نشدووَل ُٓوَْةذَّ َُبُطةت ْةُبىوَ بةُ دواّ طةُسَتاّ       خؤّ

ػاْؤّ نىسديذا بطُسَّل بؤيُ دَبًٓني يُّ بُػِ طًًََُُيذا دََيَِ: ))ًَُُٓ يُنظُس يةُ  
وَ دَطت ثًَذَنةُئ نةُ وَى باطةِ ُٓنةُٕ دىوالُْوَيةُنِ       1939-1938طاآلِْ 
 .(30)تاد((نشدٕ يُ طًًَُاًْذا نُوتبىوَوَ... ٌتَُظً
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ساطتًًُنُّ ُّٓ بؤكىوُْ َُٖيُيُل كىْهُ وَى طاؽ بؤتُوَ طُسَتاّ ػةاْؤّ نةىسدّل   
َٔ يُ الّ خؤَةُوَ صؤسّ   (31).َوَ دَطت ثًَذَنات1926وَى ػاْؤيُنِ ٖىُْسّ يُ طاَيِ 

دا بُ بؤُّْ يةؤبًًِ صيةىيِٓ   1976ُٖوَيذا نُ يُّ اليُُْ بهؤَيُُوَل يُ ُٓجناَذا يُ طاَيِ 
ديًةُوَ باطةًَهِ ٓاَةادَنشدل بةُآلّ يُبةُس ُْٖةذَّ ٖةؤّ ))سؤرْاَُْىوطةِ((         ػاْؤّ نىس

 (32) .دا يُ ثاػهؤّ عًَشاقذا بآلونشايُو1978َيُوناتُدا بآلوُْنشايُوَل يُ طاَيِ 
*      *      * 

نُ يُ طؤظاسّ بًًََظُدا بآلونشايُوَ بىو بُ  (سظًَٔ عاسف)بُّ ػًَىَيُ ُٓو باطُّ 
سدَّ ُٓديبإ و يًَهؤَيُسَوَناْذا سووْاى نشدَوَل دواّ ُٓوَّ نةُ  كشايُى سيَطاّ يُ بُ

)دًٌَُ طآًب(َ يُ دواّ ػةاصدَ  دَسنُوت يُنَُني كريؤنِ ٖىُْسيٌ )يُ خُوَا(ّ 
 160ناى سظًَٔ ُٓو نىستُ باطُّ خؤّ نشد بةُ بةُسدّ بٓاغةُ بةؤ نتًَبًَهةِ       طاٍَ

( يةُ  1960-1925نىسدّ  دا بُ ْاوّ )كريؤنِ ٖىُْسي1977ٌالثُسَِيٌ و يُ طاَيِ 
 كاثًذا و بآلوّ نشدَوَ.

يُّ نتًَبُيذا نُ بُسِاطتِ ثًَةىَّ َاْةذوو بةىوَ دةاسيَهِ نةُؾ       (سظًَٔ عاسف)
طُيًَو طؤظاس و سؤرْاَةُ و نتًَبةِ كةاثهشاو و كةريؤنِ بآلونةشاوَّ خىيَٓذؤتةُوَ و       

ُ طاَيِ ثؼهًٓىَ و ػُوخنىوِْ بةُ ديا  35نُوتؤتُ تاوتىيَهشدًْإ و بُسَُِٖ  وَ سياْة
اْذؤتُوَ نةةُ بؤكةةىوِْ باطةةُنُّ ثًَؼةةىوّ وَى نًَؼةةاوَ تةةا دووبةةاسَ ٓةةُوَّ طةةُع

 سُقًكُتًَو دًًََََٓتُوَ و دََيَِ:
))دَبَِ ُٓو ساطتًًَُإ يُثًَؽ كاو بَِ نُ ًَٖٓذَّ تا ًَٓظتا ثًَضاْشابَِل يُنةَُني  

  ُ َُبُطةتِ يةُ خةُوَاّ دةًٌَُ طةآًبُ )ّ. غ. ى(      -كريؤنِ ٖىْةُسيٌ نىسديًة
ًَٓشابًَتُ بُسُّٖ و بُوَ دَبًَتُ يُنَُني بُسدّ بٓاغُّ ُّٓ بابُتُ ُٓدَبًًُ ْىيًَُ يُ ٖ

ُٓدَبِ ٖاوكُسمخاْذا. ُٖسوَنى ْىوطُسَنُػِ دَبًَتةُ يُنةَُني ٓةُديبُإ نةُ يةُّ      
بؤ  (33)((.َُيذاُْدا دَطتجًَؼخُسّ نشدبَِ و بُوَ دَبًَتُ يُنَُني كريؤنٓىوطِ نىسد

غات يُ ًَْىإ سًهايُت و ساصّ يُ ػًَىَّ ثُخؼإ ْىوطةشاو و  ُٓوَّ دًاواصيًُى دَس
 كريؤنِ ٖىُْسيذال ناى سظني دووباسَ دََيَِ:
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))بُو ناسَّ بىوَ يُنَُني كريؤنٓىوطِ نىسد يُ نىسدطتاِْ عًَشاقذا و َُبُطتِ 
يُ دًٌَُ طآًبُ )ّ. غ. ى( كريؤنِ ٖىُْسيؽ يُ ُٓدَبِ تاصََاْذا بُو ْىوطةًُّٓ  

 .(34)و طُسيَُٗيذا(( سيَزسآُو سَْطِ 
يُّ كُْذ ديَشَِّ سظًَٔ عاسؾذا نُ ًَٓظتا ثُجنَُإ بؤ سانًَؼا ُٓطُس بُ وسدّ يًَِ 

 بهؤَيًُٓوَ طُىلَ ساطتِ دَسخظتىوَ نُ وَآلَُ بؤ طُىلَ َؼتىَشِ يُواُْ.
 يُنَُني كريؤنٓىوطِ نىسدَ يُ نىسدطتاِْ عًَشاقذا. - أ
 بُو ْىوطًُٓ طُسيَُٗيذا. كريؤنِ ٖىُْسيؽ يُ ُٓدَبِ تاصََاْذا - ب

*      *     * 
ناتَِ نُ د. عضايذئ َظتُؾا بؤ خىيَٓذِْ باآل كىوَ يُنًَتِ طؤظًُت يُ نؤتةايٌ  

خُسيهِ ٓاَادَنشدِْ ْاَُّ دونتؤسانُّ بىو نُ  1962َوَ تا نؤتايٌ 1960طاَيِ 
اوَ دا ثًَؼهُػِ نشدل يُ َاوَّ ُٓو دوو طاَيُدا طةُيًَو طُسكة  1963يُ سىصَيشاِْ 

ًَبخاُْناِْ ثؼهِٓ بةؤ ْىوطةًِٓ ْاَةُّ دونتؤسانةُّ نةُ يةُوَودوا يةُ         طُِسا و نت
دا بةُْاوّ )ايىاقعًةُ ا االدب ايهشدٍ(يةُوَ يةُ كةاثًذال      1966)ؿًذا( يُ طةاَيِ  

 دَسباسَّ كريؤنِ نىسدّ )د. عضايذئ( يُو نتًَبُيذا دََيَِ:
هةُ يةُ باػةرتئ    يُنًَ 1870-1791))نتًَبِ َُويىدْاَُّ ػًَ  سظًِٓ قاصّ 

َُويىدْاَُ يُ سووّ ػًَىَّ ٖىُْسيٌ و دَسخظتِٓ ًٓظةتاتًهِ صَةاِْ نةىسدّ يةُ     
 ْاوَسؤنًذال و يُ سووّ ػًَىاصَ كريؤنًًُنُيُوَ...تاد((.

ًٓٓذا يُطُسّ دَسِوات و دََيَِ: ))بُآلّ كريؤنِ نىسدّ تةا نةاتِ ًَْةىإ ٖةُسدوو     
تىاجناويًةُّ دةًٌَُ طةآًب طةاَيِ     دُْطُنُ دَسُْنُوت. دَتىاْشَّ ُٓو بريَوَسيًُ 

ْىوطِ دَسباسَّ سىنُشِاِْ ػًَ  َُمحىودّ سُؾًذ بُ ْاوًْؼاِْ )يُ خةُوَا(   1925
ػًاوّ باطُ )د. عضايذئ( يُ ثُسِاويَضّ ُّٓ  (35)بُ يُنُّ ناسّ كريؤنٓىوطِ دابٓشَّ((

داوَ نةُ يةُ ًْظةإ و َايظةِ      بؤكىوُْيذا ًٓؼاسَتِ بُو ساثؤستةُّ سظةًَٔ عةاسف   
 دا دَسباسَّ كريؤنِ نىسدّ يُ طؤظاسّ )بًًََظُ(دا بآلوّ نشدبىوَوَ.1960
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يًَشَدا ُٓوََإ بؤ سووٕ دَبًَتُوَ نُ د. عًضَدئ طُسَتاّ ثُخؼةاِْ نةىسدّ بةؤ    
َُويىدْاَُنُّ ػًَ  سظًِٓ قاصّ دَطًَشِيَتُوَل بُآلّ يُ تُى سظةًَٔ عاسؾةذا سايةإ    

ى دَطشيَتُوَ و ًَُٓؽ الّ خةؤّ )يةُ   دَسباسَّ طُسَتاّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ يُ
طاٍَ بُطُس ْىوطًِٓ ْاَةُّ   22بُآلّ دواّ  ( بُ طُسَتاّ ُّٓ ٖىُْسَ دادََِْ.خُوَا

دونتؤسانُيذال يُ باطًَهًرتا د.عضايذئ نُ داسيَهِ نُ ٓةُوَ دووبةاسَ دَناتةُوَ نةُ     
ّ ٓةُوَّ  ػًَ  سظًَِٓ قاصّ بُ داَُصسيَُٓسّ ثُخؼاِْ نىسدّ دادَْشَّ ٓةَُيَِ: ))بةُآل  

دَبَِ يًَشَدا بىوتشيَت و ُٖس ًَٓشَ دًَطُّ وتًَٓتِ ُٓوَيُ نُ ُٓو َُويىدْاَُيةُ ٖةُس   
 .(36)طُسَتاّ كريؤنِ نىسديؼُ((

ُوَ ُٓو سًهايُتُ بلىوناُّْ ػًَ  سظًَِٓ قاصّ دَسبةاسَّ  ذيٓعضايبُالّ دونتؤس 
ىَ سًهايةُت  َُويىد و طًَشِاُْوَّ باطِ يُدايو بةىوِْ ثًَػَُبةُس )د. خ( بةُو ػةًَ    

ٓاًََضاُْ ُٓكُٓ خاُّْ كريؤنُوَل بؤيُ وَى يَُُوبُس باكإ نشد وتىويُتِ: ))بةَُيهى  
ْايةُوَّ بةُ سَٖةايٌ بًهاتةُ      ذئعضايطُسَتاّ كريؤنِ نىسديؼُ((ل بُآلّ وادياسَ د. 

طُسَتاو ُٓو بٓلًُٓيُّ ثًَؼىو بؤ كريؤنِ نىسدّ داْشاوَ َُٖيِ بتُنًَِٓ يُبُس ٓةُوَ  
 طُيذا دََيَِ:ُٖس يُّ با

)).. ُٖسوَٖا طًَشِاُْوَّ باغ و باوَسِّ دسوطت بىوِْ صَوّ و ٓاكإ و يُ دايو بةىوِْ  
 .(37)ثًَػَُبُس بُو ػًَىَ سًهايُت ٓاًََضَل طُسَتاّ طاناسّ كريؤنِ نىسديًُ((

ًَُُٓ ُٖس وَى يُ طُسَتاّ ُّٓ باطُدا ومتإ: كريؤنِ نىسدّ يُ سًهايُتُ طاناسَ 
ٕ داْابشَِّل وَى ُٓدَبِ َُٖىو ًًًَُتاًْرت صجنريَيُنُ و ثًَهُوَ بُطرتاوَل ًًًًًَُنامنا

نُيُثىوس و طاَاِْ ُْتُوَيًُإ طُسكاوَيُنِ سووْةِ بةاوَسِثًَهشاوّ طةُىلَ اليةُِْ     
ُٓدَبًامتاُْل بُآلّ دًاواصيًُنُ ُٓوَيُ نُ ُٓو ْىوطةًٓاُْ بةا يةُ ػةًَىَّ كريؤنًَؼةا      

ُتًَهِ طةاناسٕ دووسٕ يةُ كةريؤنِ ٖىُْسيًةُوَ نةُ      ْىوطشابُٓوَل يُ خؤياْا سًهاية 
َُسدِ تايبُتِ خؤّ ُٖيُل ُٖس بؤيُػُ نُ ديَتُ طُس )خُو(َنُّ طآًب داسيَهًهُ 

َُٓةُؾ يةُ    (38)دََيَِ: ))بَُيَِ.. طُسَتاّ ٖىُْسّ تاصَ بابُتِ كريؤنُ(( ذئعضاي د.
ًَٓٔ نُ ٔ و ُٓوَ دَطُعبُ دويذا دَطُسِيَخؤيا ػابُيتِ ُٓو َُطُيُيُيُ نُ تىيَزَسَنإ 
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كريؤنِ )يُ خةُوَا(ّ دةًٌَُ طةآًب طةُسَتاّ كةريؤنِ ٖىْةُسيٌ نىسديًةُ يةُ         
نىسدطتاِْ عًَشاقذال نُ بؤ يُنُجماس ْىوطًًَٓو دَبًٓشَّ دووس يةُ ػةًَىَّ سًهايةُت    

 قاَيبًَهِ ٖىُْسيذا داسيَزساوَ. ٓاًََض و يُ
*      *      * 

َُُٕ يُ دونتؤس عًضَدئ َظتُؾا و سظةًَٔ  ُٓطُسكِ عىَُس َاسف بُسصجنِ بُ ت
عاسف َٓاَيرتَل بُآلّ يُنًَهُ يُواُّْ ُٖس يُ َٓاَيًًُوَ خىيًاّ نؤنشدُْوَّ سؤرْاَُ 

بىوَل يُ قؤْاغِ خىيَٓذِْ ْاوَْذيًُوَ بُسَُِٖ  و طؤظاس و نتًَبِ نىسدّ يُ ًََؼهًا
ُ يةُ طةُسدًَََهِ   يُ سؤرْاَُ و طؤظاسَناْذا بآلونشدؤتُوَل يُنًَهًؼةُ يُواْةُّ نة   

نؤُْوَ بُ دواّ كريؤنِ نىسديذا طُسِاوَ و يةُ ٖةُس ػةىيََِٓ ْةاوّ سؤرْاَُيةُى يةإ       
طؤظاسيَهِ بًظتبَِ نُ كريؤنًَهِ نةىسدّ تًَةذا بآلونشابًَتةُوَ ٖةُوَيِ داوَ ثُيةذاّ      

ْاوَ. عىَُس َاسف  بهات تا وايًًَٗاتىوَ نُسَطُيُنِ باػِ يُ نتًَبخاُْنُيذا بًٓاد
ّ الثُسَِّ طُدَٖا سؤرْاَُ و طؤظاسيُ ُٓجناَِ سَْر و طُسِإ و َُٖيذاُْوَّ بُسصجنِ ))
طاٍَ و يًَهؤَيًُٓوَ و يُ بًَزْطذإ و دياسيهشدِْ سيَشَِوَ دؤس بُ دؤسَنةاِْ   45َاوَّ 

طُيؼتُ ُٓو ُٓجناَُّ نتًَبًَو ثًَؼةهُؾ بةُ نتًَبخاْةُّ نةىسدّ      (39)ُٓو َاوَيُ((
طةُسإ و  ُوَيُنِ بُ ثًَةضّ ُٓنادميًًاْةُ دَسبةاسَّ ْىو   بهات نُ بشيتًًُ يُ يًَهؤَيًٓ

طُيؼنت و طُػُنشدِْ كريؤنِ نةىسدّل ٖةُسوَٖا بُػةًَهِ    قؤْاغُناِْ طُسَتا و ثًَ
ُٖتا  1925تايبُتًؼِ تًَذا تُسخإ نشدووَ بؤ بًبًؤطشاؾًاّ كريؤنِ نىسدّ يُ طاَيِ 

سظةًَٔ عةاسف نةُ    ل بُسِاطتِ نتًَبُنُّ بُسصجنِ يةُ تةُى نتًَبُنةُّ    1969طاَيِ 
يَُُوبُس باكاْهشد بىوُْتُ طُسكاوَيُنِ باوَسِثًَهشاوّ صاْظتاُْ دَسبةاسَّ كةريؤنِ   

 نىسدّ يُ َاوَّ كٌ تا كٌ و ثًَٓر طاٍَ.
ناى عىَُس يُ ُٓجناَِ ُّٓ طُسِإ و ثؼهًُٓٓيذا نُ بُ وسدّ بُو َُٖىو سؤرْاَُ 

ِ كىوصَسَّ يُنُّ كةريؤنِ  نؤْاُْدا كؤتُوَ طُيؼتؤتُ ُٓو ُٓجناَُّ نُ ))دَسنُوتٓ
ْىوطشاوّ نةىسدّ يةُ ْاوَِساطةتِ بًظةتُناِْ ٓةُّ طةُدَيُوَ بةُسّ سَجنةِ خةاوَٕ          

بؤتُوَ نُ يُنُّ كريؤنِ ْىوطشاوّ  ل الّ طاؽ(40)كاثًًَُُُْناِْ ُٓو سؤرطاسَ بىوَ((
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نىسدّ يُ دوو تىيَِ نتًَبًَهِ كاثهشاودا بُسكاو ُْنُوتىوَل بَُيهى يةُ سؤرْاَُناْةذا   
ْةانبريّ  يُ باسودؤخِ نىسدطتإ و باسّ سو انِ ديىَل ُٓجماس دواّ ُٓوَّ بُسصجنِسووْ

ُٓو طُسدََُ دَدوَّ ُٓطاتُ ُٓو سايُّ نُ يةُ تةُى دَطتًٓؼةاْهشدُْوَنُّ سظةًَٔ     
ّ سؤرْاَةُّ  1/7/1925عاسؾذا يُناْطري دَبةٔ و دََيةَِ: ))بةؤ يُنةُجماس يةُ سؤرّ      

بُ ْاوًْؼاِْ )يُ خُوَا( نُ بةُبَِ ْةاوّ   رياُْوَدا بُػِ يُنَُِ كريؤنًَو دَبًين 
خاوَُْنُّ بآلونشاوَتُوَل بُآلّ يُ ساطتًذا خةاوَِْ كةريؤنُنُ )دةًٌَُ طةآًب(ّ     

. بُ ُٖسساٍَ يُ ُٓجناَِ تُقُآل و َاْذووبىوٕ (41)طُسْىوطُسّ سؤرْاَُّ رياُْوَبىو((
طةاؽ بةىوَوَ    و ػُوخنىوِْ ُّٓ ْىوطُساُْ بُ ػًَىَيُى نُ ًٖض طىَاِْ تًَذا ًَََُِْٓ

نُ يُنُّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ يُ نىسدطتاِْ عًَشاقذال كريؤنِ )يُ خُوَا(يُ يُ 
 ْىوطًِٓ دًٌَُ طآًب.

*      *      * 
يُ ناتًَهذا خُسيهِ ْىوطًِٓ ُّٓ باطُ بىوّ يإ ساطترت وايُ بًًََِ تُواوّ نشدبىول بةشاّ  

يًَُنةُّ خةؤّ ثًَؼةهُؾ نةشدّل     ْىوطُس َاَؤطتا سُطُٕ داف داُْيُى يُ بُسَُٖةُ ْى 
دواّ خىيَٓذُْوَّ طُيؼتُُ ُٓو ُٓجناَُّ نُ ناى سُطُٕ داف يُ تُى بشاتىيَةزَسَوَناِْ  
تشدا ًًُْ نُ كريؤنِ )يُ خُوَا(يإ بُ يُنُّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نةىسدّ داْةاوَل ْىوطةُس    

: ))ؾؤيهًةؤسّ  يًَشَدا دَيباتُوَ طُس بٓاغُ ؾؤيهًؤسٍ و سًهايُتُ نىسدَواسيًُنإ و دََيةَِ 
 .(42)نىسدّ طشْطرتئ و نؤْرتئ طُسكاوَّ نىسديًُ((

   ٕ يةإ يةُ َةاَيِ     ُٖسوَٖا ْىوطًىيُ ))ػُواِْ دووس و دسيَزّ صطةتإ يةُ ديىَخةا
ُٓجما دََيَِ: ))ُْٖذَّ داس يُ سيَةِ   (43)يُنرتدا دَياْربدَ طُس بُ سًهايُت طًَشِاُْوَ((
 .(44)دَنشإ((خؤػخىإ و الوى بًَزَوَ سًهايُتُنإ باغ 

ٓاَيؤصيًُنِ تًَذا ًًُْل كىْهُ ُّٓ ساياُْ ْابُٓ بَُيطةُ   تا ًَٓشَ َُطُيُنُ الّ َٔ ًٖض
بؤ ُٓوَّ بٓلًُّٓ كريؤنِ نىسدّ َُٖيبىَػةًَِٓ و يةُ دًَةِ )يةُ خةُوَا( كةريؤنًَهًرت       
 دابٓشَّل ُّٓ ساياُْ دََاْطًَشِيَتُوَ طُس ُٓو بؤكىوْاُّْ َٔ نُ يةُ ثًَؼةُنِ ٓةُّ باطةُدا    

 ْىوطًىَُ.-ثًَؽ دَسكىوِْ نتًَبُنُّ ناى سُطُٕ-دَسباسَّ سًهايُت
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 كىْهُ ػتًَهِ ٓاػهشا و دياسَ نُ سًهايُت يُ نىسدَواسيذا سَطِ كُْذ نؤُْ.
َؤطةتايإ د.  ُٓجماس ُٖس خؤّ َاَؤطتا سُطُٕ داف نُ بُسثُسكِ سانإ َا

إُْ بةُ بةشِواّ   و عىَُس بُسصجنِ دَداتُوَ دََيَِ: ))َُٓعضايذئ و سظًَٔ عاسف 
طُسكاوَّ يُنةَُِ   -ّ. غ. ى-واتُ ؾؤيهًؤسّ نىسدّ و سًهايُت و الوى-َٔ

 .(45)كريؤنِ نىسدّ((
يًَشَدا ناى سُطُٕ باغ يُ طُسكاوَ دَنات ُْى يُ طُسَتا نُواتةُ ٖةُس يُطةُس    
ُٓو سايُّ خؤّ دَتىاْني بًًََني: طُيًَو ساطةتُ نةُ طةاَاِْ ُْتةُوَيًُإ بةُ الوى و      

ػةًعشّ دََةاودَّ و بةُيت و داطةتإ و ُٓؾظةاُْ و سًهايةُتِ طةُسصاسّ        سُيشإ و 
و...تاد. َُٓاُْ طُسكاوَيُنِ يُبٔ ُْٖاتىوٕ بؤ كريؤنِ نةىسدّل بةُآلّ ثشطةًاسَنُ    
ُٓوَيُ: ُّٓ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ بُو ػًَىَ ٖىُْسيًُّ بُ كريؤى دابٓشَّ ناَُيةُ  

 و يُطُس دَطتِ ناّ ْىوطُسدا و نُّ طُسيَُٗيذا 
ُٓطُس َاَؤطتا سُطُٕ ببىوسَّ و سيَطا بذات دََيًَِ: وَآلَُنُّ ُٓو ُٓجناَُيُ 
نُ ُٓو تىيَزَسَواُْ طاغًإ نشدؤتةُوَل بةُآلّ طًُيًةُنِ نةاى سُطةُٕ يةُ دًَةِ        

تةشّ نىسدطةتإ بٗاويَةزسَّ تةا      خؤيذايُ نُ بؤكِ ُٖوٍَ ُْدساوَ ثٍُ بؤ ػىيَُٓناٌْ
دياسَ ُٓطُس ُّٓ ناسَ بُ ُٓجناّ بطُيُْذسايُ بطُيؼتًٓايُتُ ُٓجناًََهِ بُ طىودتش. 

ُٓوطا دَتىاْشا طةُسَتايُى بةؤ ًََةزووّ كةريؤنِ نةىسدّ يةُ طؼةت نىسدطةتاْذا         
 بٓىوطشَّ ُْى بُ تًُْا يُ عًَشاقذا.

ُٖس يًَشَدا سُقًكُتًَو ُٖيُ ْةابَِ ؾةُساَؤؾ بهةشَّ ٓةُويؽ ُٓوَيةُل ٓةُو       
ُيذَسّ و سظةًَٔ عةاسف و   َظتُؾا و د.دَُؼًذ س ذئعضايوَى د. -ْىوطُساُّْ

نُ كريؤنِ )يُ خُوَا(يإ بُ يُنُّ كريؤنِ نىسدّ داْاوَ يةُ   -عىَُس بُسصجنِ
ّ ٓةةُو -تُصنًةةُ-َُٖاْهاتةةذا سَخٓةةُيإ يةةُ ْةةاوَسِؤنِ كةةريؤنُنُ طشتةةىوَ و 

َُٖيىيَظتُّ ْىوطُسيإ ُْنشدووَل ُْٖذيَهًإ بُ تًزيؽ بُسثُسكًإ داوَتُوَ و بُ 
وَ نُ ُّٓ )خُو(َ بؤ َُبُطتًَهِ طًاطِ درّ ػةًَخِ  ٓاػهشا ُٓوَيإ دَسخظتى

َُْش و ؾُسَاْشَِوايًُنةُّ ْىوطةشاوَل نةُ ْةُدَبىو وابًَةتل بةُآلّ وَى كةريؤى        
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ُٓطُسكِ نُّ و نىسِيؼِ تًَذا بىوبًَت كةؤتُ خاْةُّ كةريؤنُوَ و بةُ طةُسَتاّ      
 كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ داْشاوَ.

*      *      * 
 

 ساو(())بةَلطةيةكى باوةزِثيَك
يُ ثُمياْطةُّ سؤرُٖآلتٓاطةِ طةُس بةُ ُٓنادميًةُّ       1979يُ دوا َاْطِ طاَيِ 

صاْظتِ طؤظًاتِ يُاليُٕ ثشِؤؾًظةؤس نىسدويًَةـ و ثشِؤؾًظةؤس نةىسد ٓؤغًةؤ خةايًل       
سظًٓىؾًض و دونتؤس نُسميِ ُٓيىبِ َىْاقُػُّ ْاَةُّ دونتةؤساّ نةاى دَُؼةًذ     

 .1960تا  1925سدّ( بىو يُ سُيذَسّ نشا نُ دَسباسَّ )كريؤنِ ٖىُْسيٌ نى
يُّ سؤراُْدا خؤػبُختاُْ نىستُيُنِ ثىختِ كةشِّ بُػةِ يةُو ْاَةُّ دونتؤسايةُّ      
دونتؤس دَُؼًذّ دَطتهُوتل بُ ثًَىيظتِ صاِْ بؤ طىودّ خىيَُٓسإ و بؤ بُثًَضنشدِْ ُّٓ 

 بُسكاو: باطُ ُٓوَْذَ ثًَىَْذّ بُ طُسَتا و طُسَُٖيذاِْ ُّٓ ٖىُْسَ ْىيًَُوَ ُٖيُ بًخَُُ
س دونتؤس دَُؼةًذ سُيةذَسّ دََيةَِ: ))دونتةؤس َةاسف خُصْةُداس و دونتةؤ        -1
سُناًْاْا باطِ كريؤنِ نىسديًإ نشدووَل ٖةُسوَٖا  َظتُؾا سَطىٍ يُ ٓىتشو ذئعضاي

كُْذ وتاسَّ يُّ ال و يُوال دَسبةاسَّ كةريؤنِ نةىسدّ و بُسٖةَُِ كريؤنٓىوطةُنإ      
دا 1976ِ دايةةُ ْىوطةةًِٓ ٓىتشوسُنةةُّ يةةُ  بآلونشاوُْتةةُوَل بةةُآلّ ناتًَةةو دَطةةت 

دا دوو نتًَب بُسَو 1977يًَهؤَيًُٓوَيُنِ تايبُتِ يُّ باسَيُوَ ُْبىول بُآلّ يُ طاَيِ 
دوا كاثهشإ يُنًَُإ يُاليُٕ كريؤنٓىوغ سظًَٔ عاسف و دووًََإ يُاليُٕ ْىوطُس 

َت يُ كةريؤنِ  عىَُس َاسف بُسصجنُيًُوَل دواّ ُٓواًْؽ ْىوطُس طُبال غايب )ٓاؾش
نىسديذا(ّ دَنشد. َٔ يُ خؤَُوَ يُ ثًَؼُنِ ٓىتشوسُنَُذا ُٓو يًَهؤَيًُٓواُّْ ػِ 

 نشدووُْتُوَ و يُ طُسيامن ْىوطًىٕ.
دَسباسَّ طُسكاوَناّ كريؤنِ نىسدّ دونتؤس دَُؼًذ دََيةَِ: ))بةشيتني يةُ     -2

ّل كةريؤنِ  ل َُةَُُّ ػةًعش ُل سًهايُتل َُتٍَُل طؤساِْ ًًًَِؾؤيهًؤسل ُٓؾظاْ
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ُّٓ ػًَىاُّْ نُ يُ طاَاِْ ُْتُوَنَُاْذا ُٖٕ بةُالّ ًَُٓةُوَ    -ًََزوويٌ ؾؤيهًؤسّ
يةةُنَِ يةةُ طُسكةةاوَ بُٓسَِتًًةةُناِْ دَسنةةُوتٔ و طُػةةُنشدِْ ثُخؼةةاِْ ٖىْةةُسّ  
نىسدئ(( ُٖس يًَشَػذا دونتؤس دَُؼًذ ثُجنةُ بةؤ َُويىدْاَُنةُّ سظةًَِٓ قةاصّ      

 ذئ َظتُؾا باطِ نشدووَ.عضايسادَنًَؼَِ نُ يُوَوبُس دونتؤس 
دَسبةةاسَّ كةةريؤنُنُّ ؾىٓةةاد تةةَُؤ دونتةةؤس دَُؼةةًذ سُيةةذَسّ يةةُ   -3

 ثُسِاويَضيَهذا ْىوطًىيُتِ:
))ثاؾ ُٓوَّ َاَؤطتا دَُاٍ خُصُْداس طؤظاسّ )سؤرّ نىسد(ّ يُ كاخ دايُوَل 

 ُ َؤ( َُمحىود صاَذاسّ ْىوطُس وتاسيَهِ بآلونشدَوَ نُ طىايا ُّٓ كريؤنُّ )ؾىٓاد تة
نُ يُ رَاسَيُنِ ُٓو طؤظاسَدا بآلونشاوَتةُوَ يُنةُّ كةريؤنِ نىسديًةُل َاَؤطةتا      

يُ  1983ّ َايظِ 86سَػًذ ؾٓذيؽ بُ ثًَؼُنًًُنُوَ بُسِيَٓىوطِ ْىَّ يُ رَاسَّ 
ّ طؤظاسّ )بُيإ(دا ُٓو سايُّ دووثات نشدَوَل بُآلّ بةُالّ َٓةُوَ   37و  24الثُسَِ 

ًَىاُّْ ٖىْةُسيٌ ٓةُدَب بةؤ كةريؤنِ نةىسدّ يةُ       كريؤنُنُّ )دًٌَُ طآًب( بُ ث
بًظتُناْذا ُٓو َاؾُّ خؤّ دَثاسيَضَّ نُ )يُنُّ كريؤنِ نىسديًةُ( و ْىوطةُسَنُّ   

يُ ػةًَىَّ   ُثًَؼُواّ ُّٓ ٖىُْسَيُ. ُٓوَّ نُ )ؾىٓاد تَُؤ( ْىوطًىيُتِ ُٖوَيذاًَْه
َوَ بةاكهشد  يُبُس ُٓوَّ وَى يةُ طةُسَتاّ ٓةُّ كةُْذ ديَةشِ     سًهايُت ْىوطًٓذا((. 

َاَؤطتا دونتؤس دَُؼًذ سُيذَسّ بُ دسيَزّ ُّٓ اليُْاُّْ طاغهشدؤتُوَل بُآلّ َٔ 
تًُْا نىستهشاوَيُنِ كُْذ الثُسَِيٌ ُٓو ْاَُيُّ دَطت نُوتىوَ بؤيُ تًُْا ُّٓ كُْذ 
خاَيَُإ خظتُ ثًَؽ كاول ًٖىاداسئ يُ دوا سؤريَهةِ ْضيهةذا تةُواوّ ٓىتشوسُنةُّ     

 بُ كاثهشاوّ بهُويَتُ بُسدَطيت خىيَُٓساِْ نىسد.دونتؤس دَُؼًذ 
 

 ))بريخطتٍةوةيةكى كوزت((
ًَٓظةةتا ُٓطةةُس بةةُخًَشايٌ كةةاويَو بةةُ طةةُسَتاّ كةةريؤنِ عةةُسَبِ يةةُ عًَشاقةةذا 

َوَ كريؤنِ )خُو( بًٓني يةُ  1910بطًَشِيَُٓوَل وَى بؤَإ دَسنُوت دَبًٓني يُ طاَيِ 
دِْ كةريؤنُنُّ )ْةاًَل نةَُاٍ( بةَِ نةُ      عًَشاقذا طُسيَُٗيذال طا يةإ بةُناستًَهش  
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اؾِ طؤسِيبىويُ طُس صَاِْ عُسَبِل يإ بُٖؤّ ناستًَهشدِْ نَُيلُسّ سؤرٓاوايٌ ؿسَ
بىوبَِ نُ يُ سيَطاّ صَاِْ تىسنًًُوَ نُوتؤتُ دَطت سووْانبرياِْ عًَشامل يإ يُبةُس  

ٕ بةُ ػةًَىَّ   باسودؤخِ سؤرطاس بىوبَِ نُواّ يُو ْىوطُساُْ نشدووَ ساصّ دَيةِ خؤيةا  
)خُو( يُ كريؤنذا دَسبربِٕل دًٌَُ طآًبِ يَُُسِ ًَُُٓؾ ناتََِ ويظتىويُتِ سَخٓةُ  
يُ ؾُسَاْشَِوايٌ ػًَ  َُمحىودّ َُْش بطشَّ ثُْاّ بشدووتُ بُس خُول كِ يُ دَسووًْا 

 بىوَ يُو خُوَ طُيش و طَُُسَيُدا دَسيربِيىَ. يًَشَدا طَِ طُسجنِ بلهؤَيُ ُٖٕ:
 ب كريؤنُنُّ يُ ػًَىَّ خُوبًًٓٓذا ْىوطًىَ.دًٌَُ طآً -1
 ْاوّ خؤّ يُطُس ُْْىوطًىَ. -2

دا يةُ دآًََةِ صجنريَنةةاِْ كةريؤنُنُيذا يةُ سؤرْاَةةُّ     29/7/1926يةُ   -3
 )ريإ(دا ْىوطًىيُتِ: ))َاويُتِ((.

ُٓطُس بطُسِيَبُٓوَ طُس يُنُّ كريؤنِ )خُو( يُ عًَشاقذا نُ كةريؤنِ )خةُويَهِ   
 يُ طؤظاسّ )تٓىيش االؾهاس(دا بآلونشاوَتُوَ دَبًٓني: 19/9/1910عُسَبًًُ( نُ يُ 

 .َْىوطُسَنُّ ْاوّ خؤّ يُطُس ُْْىوطًى 
 .ُكريؤنُنُ يُ ػًَىَ خُوبًًٓٓذاي 

 .َبُ تُواوُْنشاويؽ بُدًًًَََٗشاو 

بُآلّ ْاتُواوّ ُّٓ كريؤنُ ُْبؤتُ طشَّ نىيَشَ و ُْنشيَتةُوَل ٖةُسوَٖا بةُالّ    
ًٌَ طآًبًؽ ُْبؤتُ طريوطشؾت كىْهُ ْىوطُس ُٓوّ َُٓوَ )َاويُتِ( يُنُّ دُ

َُبُطتِ بىوَ بُ دَطتًًُوَ داوَل ُٓطُس بًضاًْايُ ػتِ ٓةُوتؤ َةاوَ َُٖيبةُت    
 يُويَذا واصّ يٌَ ُْدًََٖٓا.

ناتًَو َاَؤطتا دًٌَُ بابإ دواّ ًْى طُدَ ُٓو بُسَُُّٖ كاخ نةشد و بةآلوّ   
َا ثُيىَْذّ بةُ نؤتايًُنُيةُوَ ٖةُبَِ    نشدَوَ ُٓو تَُُ سَويًُوَ و ض طريوطشؾتِ ُْ

 .(46)يُويَذا واصٍ ىلَ ًَٖٓاوَ-كىْهُ دَسنُوت نُ ُٖس خؤّ واتُ دًٌَُ طآًب
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 ))ضةزئةجناً((
يُ ُٓجناَِ ُٓو ُٖوٍَ و تُقُآليُّ نُ ُٓو بشاّ ْىوطةُساُْ داوياْةُ ٓةُوََإ بةُ     

 سووِْ بؤ دَسدَنُوَّ:
قذا كريؤنِ )يُ خُوَا(ّ دًٌَُ نُ يُنُّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ يُ عًَشا

بِ ٖىُْسيذا بةىوبَِ. بةُو   ًض كريؤنًَو ُْبًٓشاوَ نُ يُ قايطآًبُل و ثًَؽ ُٓو ٖ
نُػِ يُنَُني كريؤنٓىوطِ نىسدَ نُ بُ ػًَىَّ ٖىُْسيٌ َػًَىَيُ دياسَ ْىوطُس

كريؤنِ ْىوطًبَِ. كريؤنُنُػِ كاويًَهُسّ كريؤنٓىوطُ عُسَبةُناِْ عًَةشام و   
نةةُ وَى ٓةةُوإ يةةُ ػةةًَىَّ )خةةُو( بًًٓٓةةذا     يةةُسنةةُناِْ تًَذاْىوطةةُسَ تى

 ْىوطًىويًُتِ.
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 ثةزِاويَصةكاُ
 .32ال ننْر عزال ًٓ مصطرى رسْل  ص -( الْاقعٔ  يف األدب الهردى1)
 .1936اذار  20-( ىظْ  الكص  ّ تطْرٍا. حمنْد تٔنْر2)
 .1969بػ اد  -  طرٔل / مطبععب االلُ امح( ىظاة الكص  ّ تطْرٍا يف العرام/ د. 3)
 .327(ل الثُسَِ 3( طُسكاوَّ رَاسَ )4)
( وَى يَُُودوا بؤَإ دَسدَنُوَّ دَبًةٓني كةريؤنِ )يةُ خةُوَا(ّ دةًٌَُ      5)

طآًبل كريؤنِ خُوبًًُٓٓل ْاوّ ْىوطُسيؼِ يُطةُس ْةُبىوَ ول يةُ دآًًََؼةًُوَ     
 ْىوطشاوَ )َاوَيُتِ( ّ. غ. ى.

 (دا بآلونشاوَتُوَ.لػ  العربطؤظاسّ )دا يُ 1913( يُ تؼشيِٓ يُنَُِ 6)
دا يُ َُٖإ طؤظاسدا بآلونشاوَتةُوَ. ْةاوّ ْىوطةُسّ    1913( يُ تؼشيِٓ دووََِ 7)

 بُ ْىوطًِٓ ُْٓظتاغ نشًَِ دَصاَِْ.  امحعب االلُ  .دثًَىَ ًًُْل بُآلّ 
 .ددا ٖةُس يةُو طؤظةاسَدا بآلونشاوَتةُوَل بةُ بؤكةىوِْ       1914( يُ ػةىباتِ  8)

 ًَُٓؼًإ ْىوطًِٓ ُْٓظتاغ نشًًًَُ نُ خاوَِْ طؤظاسَنُ بىوَ.  امحعب االلُ 
بُ ْىوطةًِٓ    امحعب االلُ  .دا بآلونشاوَتُوَ د1921( ُّٓ كريؤنُ يُ َايظِ 9)

 ( دَصاَِْ.عطا أمٔيى)
 .40-39(ل ٍ 3( طُسكاوَّ رَاسَ )10)
عىَُس َةاسف   1969-1925( يًَهؤَيًُٓوَ و بًبًؤطشاؾًاّ كريؤنِ نىسدّ 11)

 .21ل ٍ 1978بُغذا -بُسصجنِ كاثهشاوّ نؤسِّ صاًْاسّ نىسد
 .237(ل ٍ 3( طُسكاوَّ رَاسَ )12)
( اجملنْع  الهامل  لكصص حمنْد امح  الشٔ / اعد اد ّ تكد ٓه الد ننْر علدٕ     13)

 .5  ص 1978   بػ اد امحدْاد الطاٍر ّ ال ننْر عب االلُ 
 .237(ل ٍ 3( طُسكاوَّ رَاسَ )14)
 .193د.علٕ دْاد الطاٍر  ص -يف العرام  الشٔ  رائ  الكص  احل ٓج  ( حمنْد امح15)
 .193  ص1  ج 1977بػ اد  - االلُ امح د.عب-( األدب الكصصٕ يف العرام16)
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ل بآلونشدْةةُوَ و ثًَؼةةُنِ يُطةةُس ْىوطةةًِٓ دةةَُاٍ  1913( سؤرّ نةةىسد 17)
 .1981خُصُْداسل بُغذا 

َِ دونتةؤس نةَُاٍ َُصٖةُس ُٓمحةُد يةُ      ( ُٓطُس بُ َُٖيُدا ُْكىومبل ثًَِ واب18)
ْىوطًًَٓهًذا ُٓو ْاوَّ باغ نشدووَل بُآلّ ًَٓظتا ْايُتُ يادّ يُ ناّ وتاسيذا يةإ يةُ   

 ناّ بُسَُِٖ كاثهشاويذا بُسكاوّ نُوتىوَ )ّ. غ. ى(.
ل دَقِ كةريؤنُنُّ ؾىٓةاد   1984ظِ ل َاي96( طؤظاسّ )بُيإ( رَاسَ 19)
 .1913 متؤ

ؤ ُْ ْاوًْؼاِْ ُٖيةُ و ْةُ تةُواويؽ بةىوَ تةا      كريؤنُّ ؾىٓاد مت( بُداخُوَ ُٓو 20)
طُسدُّ خىيَُٓسإ سايُنِ تُواوّ بُساَبُس ثُيذا بهُٕل دطةُ يةُوَّ وَى )كةريؤى( يةُ     
سووّ ٖىُْسيًُوَ الواص و طاناسَ و ُٖس دَكًَتُ خاُّْ سًهايُتُوَل يًَةشَدا تىيَةزَسَوَنإ   

تًَةٌ دَسِواْةٔ و   1910ًظِ و غًُٓةُّ طةاَيِ   ُٖس وَى ُٓو كريؤنُ طُسَتاياُّْ سصوم ع
 سًظابِ طُسَتاّ كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ بؤ ْانشَّ )ّ. غ. ى(.

 .5ل 1977ٍل سظًَٔ عاسفل بُغذا 1960-1925( كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ 21)
ًٓشظإ  و ثًَؼُنِ د. ونشدُْوَويَزدإل ُٓمحُد َىختاس داف بآل ( َُطُي22ُّ)

 ُّْ ٓريػاد.ل كاثخا1970ؾىٓاد بُغذا 
( ناى َُمحىود صيَىَس كريؤنًَهِ دَطتٓىوطِ ثًؼاْذاّ نُ )صيَىَس(ّ ػةاعري  23)

ناتِ خؤّ ْىوطًىيُتِ و بآلوّ ُْنشدؤتُوَ بُداخُوَ ًََزووّ يُطُس ًًُْل بةُآلّ بةُ   
 وتُّ ناى َُمحىود بؤ بًظتُناِْ دَطًَشِيَتُوَ )ّ. غ. ى(.

ؾًؼةِ تًَةذا ثًَؼةهُؾ    ظةًَٔ عاس ( يُو نؤْطشَيُدا نُ دَبىو ُّٓ باطةُّ س 24)
طهشتًَشّ يُنًَتِ ُٓديباِْ عًَشام بىو ساثؤستًَهِ ُٓدَبِ بُ  ؿالل خايف بهشَّ. د.

ثًَضّ ثًَؼهُؾ نشدل كُْذئ ُٓديبِ ْاطشاو بُػذاسّ طؿتىطؤيإ يُطُس ْاوَسِؤنِ ُٓو 
ساثؤستُ نشد بُتايبُت دَسباسَّ ٖؤّ نضّ ُٓدَب دواّ ػؤسِػةِ كةىاسدَّ تةُممىوصّ    

دا 1959(ّ طةةاَيِ الجكافدد  اي ٓدد ة(ّ طؤظةةاسّ )9ل ساثؤستُنةةُ يةةُ رَةةاسَ )1958
( يىبٓاًْةذا يةُ رَةاسَ    الجكافد  الْطئد   بآلونشايُوَل ُٓو طؿتىطؤياُْؾ يُ طؤظةاسّ ) 

 دا بآلونشاُْوَ )ّ. غ. ى(.1959سُوتِ تُممىوص و ٓابِ 
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يةٔ.  ُّ رل طةًًَُاِْل كةاثخاْ  1960َايظِ ل 10( طؤظاسّ )بًًََظُ( رَاسَ 25)
 .5كريؤى يُ ُٓدَبِ نىسديذا يُو َاوَيُدال سظًَٔ عاسفل ٍ 

ّ ( وا صَٕ د26) نةُوتبَِل كةىْهُ ٓةُو     َنُّ ُّٓ بُػُيإ نُّ نُغ بُسكةاو
رَاسَيةةُّ طؤظةةاسّ )بًًََظةةُ( بةةُٖؤّ داخظةةتِٓ يكةةِ ُْقابةةُّ َاَؤطةةتاِْ   

دوا طًًَُاًًُْوَل ٖةُس يةُ كةاثخاُْدا دَطةتِ بُطةُسداطريال دةا ْةاصامن يةُوَو         
 بآلونشايُوَ يإ ؾُوتًَٓشا )ّ. غ. ى(

( تًَطُيؼتِٓ ساطتِ و ػىيَِٓ يُ سؤرْاَُْىوطِ نىسديةذال دونتةؤس نةَُاٍ    27)
 .8ل ثُسِاويَضّ رَاسَ 1978َُصُٖس ُٓمحُدل بُغذا 

طاَيِ يُنُّ كريؤنِ ػاْؤ  1960ل سىصَيشاِْ 11( طؤظاسّ )بًًََظُ(ل رَاسَ 28)
 .8ل ٍ يُ ُٓدَبِ نىسديذالسظًَٔ عاسف

 (.28( طُسكاوَّ رَاسَ )29)
 .9(ل ٍ 28( طُسكاوَ رَاسَ )30)
)ق. ى( نُ الّ وايةُ دةَُاٍ بابةإ بةىو. وتةاسيَهِ يةُّ        1977/ 28/10( يُ 31)

باسَيُوَ بآلونشدَوَ يُ سؤرْاَةُّ )ايعةشام(دا بةُ ْاوًْؼةاِْ )اعظةشل ايهةشدّ و ايؿةشم        
ُدا بُدواّ وتاسَنُّ َاَؤطتا دةَُاٍ  اعظشسًُ( و ًَٓؽ )تُعكًبًَهِ( يُ َُٖإ سؤرْاَ

 باباْذا بآلونشدَوَ. كُْذ طُسْر و تًَبًًًُٓنِ تاصَّ يُو باسَيُوَ بُسكاو خظتبىو.
 .1978* بشِواُْ رَاسَ سُظذَّ )ثاػهؤّ عًَشام(ل تُممىوصّ  (32)

* ُٖسوَٖا يُ سؤرْاَُّ )ايعشام(دا باطًَهِ بُ عُسَبِ يُ طُس ػاْؤّ نىسدّ بُ 
 بآلونشدَوَ.طَِ رَاسَ 

 .15ل سظًَٔ عاسفل ٍ 1960-1925( كريؤنِ ٖىُْسيٌ نىسدّ 33)
 .21ل ٍ 33( طُسكاوَّ رَاسَ 34)
 .206ّ ص 205ر عزال ًٓ مصطرى رسْل  ص( الْاقعٔ  يف األدب الهردى  دنن35ْ)
ِ و )ْةةاوَسؤنِ طًاطةة 1984( ًْظةةاِْ 19( طؤظةةاسّ )نةةاسوإ(ل رَةةاسَ )36)

 .7نتؤس عًضَدئ َظتُؾا سَطىٍل ٍ دنؤَُآليُتِ كريؤنِ نىسدّ(ل 
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 ل طتىوِْ دووَّ.7(ل ٍ 36( طُسكاوَّ رَاسَ )37)
 .8( َُٖإ طُسكاوَل ٍ 38)
ل عىَُس َاسف 1969-1925( يًَهؤَيًُٓوَ و بًبًؤطشاؾًاّ كريؤنِ نىسدّ 39)

 .4ل ٍ 1978بُسصجنِل كاثهشاوّ نؤسِّ صاًْاسّ نىسدل بُغذا 
 .9(ل ٍ 39( طُسكاوَّ رَاسَ )40)
 .16(ل ٍ 39( طُسكاوَّ رَاسَ )41)
 .19ل ٍ 1985( كريؤنِ ْىيَِ نىسدّل سُطُٕ دافل 42)
 .20( َُٖإ طُسكاوَل ٍ 43)
 .20( َُٖإ طُسكاوَل ٍ 44)
 .20( َُٖإ طُسكاوَل ٍ 45)
( دَُاٍ بابإ يُ ثًَؼُنًًُنُّ خؤيذا نُ بةؤ كةريؤنِ )يةُ خةُوَا(ّ     46)

وَا(ّ يُ بُسدَطت خُتِ نانًٓةُ )دةًٌَُ   ْىوطًىَ دََيَِل ْىوطًُٓنُّ )يُ خُ
 طآًب( خؤّ ْىوطًىَتُوَ.

=============================================== 
( ّ تؼشيِٓ يُنةَُِ طةاَيِ   37)*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ طؤظاسّ "ناسوإ" رَاسَ )

 دا بآلونشاوَتُوَ.1984
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 "لة خةوما"ى جةمين سائيب
 جةواه باباُ

 بٍةواَلةى ضائيب
 كاكيٍة كيَية؟

نةىسِّ َةُال قةادسّ     (*)نانًُٓ دًٌَُ طآًب نىسِّ َةُال ُٓمحةُدّ )طةآًب(   
دا يةُ  1887ّ َةاْطِ ٓةابِ طةاَيِ    16. يُ سؤرّ (†)قُسَداغِ نىسِّ َُال سُطُُْ
ُ وَ. بُ َٓذاَيِ يُ سىدشَّ َةُال ٓا ػاسّ طًًَُاِْ ٖاتىوَتُ دوًْا قىسٓةإ و   (†)ًَٓة

اسطٌ خىَيٓذووَ. دواّ ُٓوَ يُ َُٖيُظُ نةُ بةاونِ بةُ قاصيًةُتِ يةُوَّ بةىوَل يةُ        ؾ
سىدشَّ َُال ُٓمحُدّ تُنًُيٌ )كايًٓاَُل ُٓيؼىدَّ ػًَ  َاسؾِ ْؤدَّل يىطـ و 
صويًخا و طىَيظتاِْ ػًَخِ طُعذّ(ّ خىيَٓذووَ. دواّ ُٓوَ نُ ٖاتىوُْتُ طًًَُاِْل 

ضَيُيٌ نتًَبِ ؾاسطةِ خىيَٓةذووَل ًٓٓذةا دَطةتِ     ديظإ يُ سىدشَّ َُال عُصيضّ صَي
نشدووَ بُ َُػكِ خُتِ دسػتُل كىْهُ يُو نات و طُسدََُدال َٓةذاٍَ يةُ سةىدشَ    
                                           

 خؤّ َُٖيبزاسدووَ. ( )ؿآب( يُقُبًَهُ َُال ُٓمحُدّ باونِ يُ صََاِْ عىكاًًُْناْذا بؤ*)
 ( ُّٓ َُال سُطُُْل ُْٖذيَو دََئًَ يُ بٓلًُٓدا خَُيهِ ديَِ طُوطًَٓاِْ طُس بُ ْاسًُّ قُسَداغُ.†)
( َُال ٓآًَُ نىيَشيَهِ خىيَٓذَواسّ بُصَبش و تىاْاّ ُٓوطا بىوَل سىدشَّ ُٖبىوَل ًٖض ناتًَو †)

 ( َٓذاٍَ نَُرتّ ال ُْبىوَ.30يُ )
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طُوسَ بىو ُٓو نتًَباْةُّ   قىسٓإ و نتًَبِ ؾاسطِ بُ )َنت(َوَ خىيَٓذووَل نُ ُْختًَو
ِ  آبُ َُع ل دواّ ٓةُوَؾ  وَ خىيَٓذووَ و يُ دوايًذا دَطتِ نشدووَ بُ خةُتِ سيَشةاْ

 َُػكِ خُتِ وسدَ.
دًٌَُ طآًب دواّ سىدشَ كىوَتُ قىتاغاُّْ طُسَتايٌ نُ ُٓوطا ُٖس يةُنًَو  
ُٖبىو يُ طًًَُاِْ و َُٖىوّ طَِ ثؤٍ بىو. دواّ ُٓوَ باونِ بىو بُ قاصيٌ )قُآلدصَ( 
ًَُٓؽ يُطَُيًذا كىول بُآلّ يُبُس ُٓوَّ ًٖض دةؤسَ سةىدشَ و قىتاغاُْيةُى يةُوَّ     

اغاّ ُاِْل ُٓوطا يُ َضطُوتُنُّ َُٖضبىول طاٍَ و ًْىيَو داًْؼت تا طُسِاُْوَ طًًَُْ
دَطتِ نشدَوَ بُ خىيَٓذٕل يُّ ناتُدا تىوػِ ُْخؤػًًُنِ قىسغ  (*)باثريّ ثريًَََشد

ل بةُآلّ ٓةُّ   (†)بىول ُٓوَْذَ ناسّ يًَهشدل تا دوا سؤرّ رياِْ ػُقًَُنُّ ثًَىَ دياسبىو
دال ديظإ دَطتِ نشدَوَ بُ خىيَٓذُْوَّ نتًَبِ ؾاسطِ و تىسنِل ثًاوَ ُٖس نؤَيِ ُْ

تا باونِ نؤكِ دوايٌ نشدل ُٓوطا بُْاكاسّ كىوَ ريَش باسّ ؾُسَاِْ َرييًُوَ و بةىو  
بةةاز( يةةُ طةةًًَُاِْل تةةا عىكاًًْةةُنإ وآلتًةةإ بُدًًََٗؼةةت و -بةُ نةةاتبِ )ويَشطةةى 

ت. ُٓوطا ٓةًَُؽ كةىوَ دآةريَّ    ًٓٓطًًضَنإ دَطتًإ بُطُس ناسوباسّ عًَشاقذا طش
 نُ سًظاباتِ ًَٓظتايُ و بىو بُ ناتب. ()خُصيَُٓ

دا نُ سؤرْاَُّ ثًَؼةهُوتٔ يةُ طةًًَُاِْ دَسدَكةىو و     1920و  1919يُ طاَيُناِْ 
ْىوطًِٓ نىسديٌ بآلودَنشدَوَل ًَُٓؽ يُ ْىوطًُٓناًْذا بُػةذاس دَبةىو وَى يَُةُودوا    

ّ ٓاوابىوِْ سىنُِ ػًَ  َةُمحىودّ )سُؾًةذ( نةُ    دا دوا1924باطِ دَنُئ. يُ طاَيِ 
دَصطاّ َريّ يُ طًًَُاِْ داْشايُوَل سؤرْاَُّ )رياُْوَ( دَسكةىو نةُ ٓةُّ طُسْىوطةُسّ     
بىول بُآلّ يُ دوايًذا يُبُس ناسوباسّ َريّ واصّ يُ سؤرْاَُنُ ًَٖٓال ًٓرت يةُ )خُصيَٓةُ(دا   

اُْْؼةني نةشال دواّ ٓةُوَؾ بةُيًَٓو     دا خ1949َايُوَو ُٓو ناسطًَشِّ بىول تا يُ طةاَيِ  
بىوَوَ بُ طُسْىوطُسّ سؤرْاَُّ )رئ( نُ ِٖ ثريًَََشدّ خاَيِ بىول تا يُ ثايًضّ طةاَيِ  
                                           

 ( ػاعريّ بُْاوباْط سادِ تؤؾًلل نُ ُٓبًَت بُ خاَيِ دًٌَُ ؿآب.*)
 ( ُٓوَبىول تؤصيَو بؤّ ُٓيُْطِ.†)
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ّ 13دا تىوػِ ُْخؤػًًُنِ قىسغ بىول ًَٖٓاياُْ بُغذال يُ ثاؾ سؤريَو واتةا يةُ   1951
سَُنُيإ بةشدَوَ  دا ؾُسَاِْ يُصداِْ بُدًًََٗٓا و ت1951َُاْطِ تؼشيِٓ يُنَُِ طاَيِ 

 طًًَُاِْل يُطُس تُوقُطُسّ طشدَنُّ )َاَُياسَ( يُ تًُْؼت ثريًَََشدَوَ ًَْزسا.
 نانًُٓ دواّ خؤّ ػُؾ نىسِ و دوو نلِ بُدًًََٗؼت.

يةُ ػةاسّ بؤَبةاّ يةُ ًٖٓذطةتإ       *سَُُ عُىل: نُ طَِ طاٍَ يَُُوبةُس  -1
 طُؾري(. - بُدَطتًَهِ كُثٍَُ نىرسا دواّ ُٓوَّ طُيؼتُ ثًُّ )باَيًؤص

ؾُوصّ: ُٓؾظُس بىو يُ دوايًذا كىوَ )ًٓذاسَ(وَ و طُيؼتُ ثًُّ )َتـشف(  -2
 ًَٓظتا )َتكاعذَ(.

 ُْوصاد: يُ سكىم دَسكىوَ و ًَٓظتا ؾُسَاْبُسَ. -3

 ٓاصاد: يُ نؼتىناَيذا يُ دَسَوَ خىيَٓذوويُتِ و ًَٓظتا ؾُسَاْبُسَ. -4

 بُٖضاد: ؾشِؤنُواُْ يُ طىثادا. -5

 ٌَ(يُ.ِا - ػُٖضاد: )ثؼتًىإ -6

 ُْطشئ: نلِ طُوسَيُتِ و ػىوّ نشدووَ. -7

 سووْاى: َاَؤطتاّ قىتاغاُْيُ و ػىوّ نشدووَ. -8

ل سَُُ عُىل و ؾُوصّ دايهًإ يُنُل ُْطةشيًٓؽ دايهةِ    ُّٓ َٓذاآلُْؾ بُسّ طَِ رْٔ
. َُاَيُّ عريؾاُْ يُ طًًَُاِْ رتيؽ دايهًإ يُنُ نُ سُثظُخاُْ و يُ ٓب  دًايُل َٓذاَيُناًْ

خاَيِ يُ ٓةُجناَِ   ِدًٌَُ طآًب )نانًُٓ(يُل نُ َُُٓؾ سادِ تؤؾًكْاصْاوّ 
 خؤػُويظتًذا بُطُسيا بشِيبىو نُ بُ واتاّ نانِ ًَُُٓ ديَت.

 
 كةى دةضت كسا بة كوزدى ٌووضني؟

دا و يةةُ صَةةاِْ ًَذُسطةةؤْذال يةةُ سيَطةةاّ سؤرْاَةةُّ   1920يةةُ طةةاَيِ 
يُو نُطاُْ نشا نُ سُص يةُ   ثًَؼهُوتُٓوَ نُ ُٓوطا يُ طًًَُاِْ دَسدَكىول داوا

                                           
 ىوطشاوَ. دا 1975ْ( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ طاَيِ *)
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ْىوطني دَنُٕل بُ نىسدّ يُ بابُت طًاطُت و ؾُيظةُؾُ و ٓاَؤرطةاسّ و باطةِ    
نؼتىناٍَ و طُؾُسْاَُ و سًهايُت و طُسطىصَػتًرتَوَ بٓىوطٔ و بؤيإ بًَٓةشٕ.  

( سوثًةُ بةؤ طةًًَُّ    35( سوثًةُ و بةؤ دووَّ )  50طَِ ثاداػت داْشال بؤ يُنُّ )
اصدَ سؤر داْشا بؤ ثًَؼهُػهشدِْ ْىوطًُٓنإ. يُ دوايًذا ( سوثًُ. َاوَّ دو25)

          يةةةُ ْةةةاو يةةةاصدَ ْىوطةةةشاودا ٓةةةُّ طةةةًاُْ َُٖيبةةةزيَشدسإ و خاوَْةةةُناًْإ   
 ثاداػتًإ وَسطشت.

يُنُّ: دىت و طا ػتًَهِ كانُل ْىوطًِٓ ّ. ْةىسّ واتةا ُِممةُد ْةىسّ يةاخىد      
 ػاعريّ بُْاوباْط ػًَ  ْىسّ ػًَ  طاَيح.

ّ: بؤكشِووىل ْىوطًِٓ صَنِ طآًب نُ َظتُؾا طآًبُ و يُ ػةىيَِٓ خؤيةذا   دووَ
 باطِ نشاوَ.

 طًًَُّ: سؤرَوَبىوًَْول ْىوطًِٓ ُِممُد دًٌَُ نُ دًٌَُ طآًبُ.
ُٖسكُْذَ ٓةُّ سؤرَوَبىوْةُ ْىوطةًًَٓهِ طةادَيُ و يةُ نؤتايًُنُيةذا ُْٖةذيَو        

يُطةٍَُ َُٓاُْػةذا وَى يُنةُّ     ( و ػتِ طاويًهُ دَخاتُ ثًَؽ كاول بُآلّقطاتاتي)
ْىوطًِٓ نىسدّ و يُو صََاُْدا ػتًَهِ بُ ْشخُ بؤ َُٓشِؤل يُبُس ُٓوَ ًَُٓؼُإ يُ 

 نؤتايٌ ُّٓ نتًَبُدا بآلونشدَوَ.
 

 (*)بٍةواَلةى ضائيب
ُّٓ خاُْوادَيُ دطُ يُ )نانًُٓ( و نىسَِناِْ نةُ باكةإ نةشدٕ طةُيًَو ثًةاوّ      

ىوَل نُ َُٖىو يُ َُيذاِْ ْىوطةني و ػةًعش و ٖىْةُسدا    يًَٗاتىوّ نُيإ تًاَُٖيهُوت
 دَطتِ باآليإ ُٖبىوَ وَى:

 
                                           

بهُل نُ ْىوطًًَٓهِ بُ  1975ّ تَُىوصّ 29-28( طُيشّ طؤظاسّ )سؤرّ نىسدطتإ( رَاسَ *)
 عُسَبِ بُ قَُيَُِ دَُاٍ بابإ يُطُس عاسف ؿآب و بَُٓاَيُّ ؿآب تًَذايُ.
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 (*)وةال ئةمحةدى ضائيب
ّ نىسدّ ٖاتىوَتُ دوًْةاوَ. يةُ   1270باونِ دًٌَُ طآًبُ يُ طًًَُاِْ طاَيِ 

صاْظتذا ثايُبُسصل دطُ يُوَّ دَطتًَهِ باآلّ يُ ُٓدَبِ ؾاسطِ و تىسنًذا ُٖبىوَ و 
 شّ بُ ُٖسدوو صَاُْنُ ُٖيُ.ديىاِْ ػًع

 
 وةال زةئووف ضائيب

دا يُ تَُةُِْ  1920دا يُ طًًَُاِْ ٖاتىوَتُ دوًْاوَ و يُ طاَيِ 1875يُ طاَيِ 
نىسَِ طُوسَّ َُال ُٓمحُدّ طآًب و بشاّ  .( طاَيًذا ؾُسَاِْ خىاّ بُدًًََٗٓاو45َ)

 دًٌَُ طآًب بىو. بىو بُ قاصيٌ كىاستا. ًَُٓؽ ػاعري بىو.
 

 زف ضائيبعا
سٓةإ و  يةُ طةًًَُاِْ ٖاتىوَتةُ دًْةاوَ. قى     1892بشاّ دًٌَُ طآًبُ. طةاَيِ  

ُٓدَبِ ؾاسطِ و خؤػٓىوطِ يُ سىدشَدا يُ طةًًَُاِْ خىيَٓةذووَ. يةُ )َىؿةٌ(يؽ     
  ُ سوتبةُّ )بًةىوى    داخًِ دَوسَّ ٓايًِٓ بىوَ. يُ دوايًذا يُطٍَُ طىثاّ عىكةاِْ بة

سَةَِ و َُساغةُ و خةؤّ و طةَُيُاغ(ل يةُو      َُٓني طةشيُ( ًَْةشدساوَ بةؤ )و   -ًَُِٓٓ
غُسيبايُتًًُوَ ػةًعشّ يُطةُس دووسّ و نُطاطةِ و ريةاِْ ثةِش َُيٓةُتِ طةىثاّ        
عىكاِْ و ػُسِ سيَو دَخظت و دَيٓاسد بؤ طًًَُاِْل تانى ػُسِ نؤتايٌ ٖةات ُٓوطةا   
ُ خؤػِ طُسِايُوَ. يُ ناتِ ؾُسَاْشَِوايٌ ػًَ  َُمحىوددا عاسف طآًب يُنًَو بىو ي

طُجنُ تًَطُيؼتىوَ ثًَؼهُوتٓخىاصَنإل بؤيُ ػًَ  نشدّ بُ طهشتًَشّ تايبُتِ خؤّ. 
ُٖس يُّ ناتُػذا بىو ْىوطني و ػًعش و قظُّ خؤػِ يُ سؤرْاَُػةذا بآلودَنةشدَوَل   
بُآلّ بُداخُوَ صؤسبةُّ ػةًعشَناِْ ؾةُوتاوٕ كةىْهُ نةًََُهًإ ْةُبًَت ٓةُواًْرتّ        

                                           
 ( طُيشّ بُسطِ يُنَُِ )َؼاٖري ايهشد(ّ َُٓني صَنِ بُط بهُ.*)
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طةتًَهِ كةُثٍَُ يةُناتِ دَطرتِؤيؼةتِٓ ػةًَ       ُْْىوطًبىوَوَ. ٓةًَُؽ ٖةُس بةُ دَ   
 1923ّ َاْطِ َايظِ طاَيِ 16َُمحىودّ )سُؾًذ(دال يُ ديَِ )قُسَكُتإ( ػُوّ 

 نىرسا و ُٖس يُويَؽ ػاسدسايُوَ.
 منىوُّْ ػًعشّ يُ بابُت )َعاسف(َوَ:

 عايَُِ ًُٓهإ َُٓيًَِ طىَيضاسّ عريؾاُْ مْحٔطى
 نىسدَ سُيشاُْؾُٕ و ؿُْعُتذا بُ تُْٗا  يُ طاسُّ

 َُٖىو ػاسَّ تشقًٌ نشد و سَوُْم ثُخؼِ ٓاؾاقُ
 طًًَُاِْ غىباس ٓايىودَل تا بَِ سوو يُ ْىقظاُْ
 يُ ُٓخالم و يُ ُٓؾهاسدا دَسطِ سريَت بىوئ
 منىوُّْ ُْطبُتني َُٓشِؤ وَتُمنإ بؤيُ ويَشاُْ

 يُ عًًِ و ؾُٕ و ؿُْعُتذا بُدَِ َاوئ و داَاوئ
 طشيإل خىدايُ وَختِ ًٓشظاُْ وَتُٕ ويَشإ و َٔ

 دَيِ ْايُ دوعاّ َُسىّ بهُّ كىْهُ طًًَُاِْ
 بُ ًْظبُت يادطاسّ خايـِ ُٓوالدّ باباُْ

 1332ّ ًْظإ 22
بُآلّ ُٓو ثاسكُ ػةًعشَّ نةُ يةُ )دُبٗةُ(وَ ْاسدوويةُتِ يةُ ًَٓةشإ نةُ بةُ          
ت عُطهُسّ عىكاِْ كىوَ و باطِ َُيُٓتِ و نىيَشَوَسيٌ خةؤّ ٓةُنات بُدَطة   

ْاَُٖىاسيٌ ػُسَِوَل بُدؤسيَهُ ػإ دَدا يُ ػاِْ ػًعشَنُّ َةُال سَُةذوٕ نةُ    
 باطِ طُؾُس بُيو دَنات.

 عاسف طآًب َُٓيًَت:
 ٓاواسَيٌ خانِ وَتُٕ طُيش و طُؾا خؤّ

 َاَيِ غُّ و غىسبُت و طُد دَسد و بُآل خؤّثا
 بَِ ياس و دياسل وَسؼِ و َُدٓىوِْ بًابإ

 ِ ُٓسبابِ وَؾا خؤَُّٖذىوسّ طُؾاّ َُدًًظ
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 طُسطُػتُيٌ طُسشايٌ خؤّ و طاسُّ طَُيُاغ
 سيظىايٌ عُدُّل َُطخُسَّ ػاه و طُدا خؤّ

 ُّٓ تايعُ ُْسظُ َِٓ خظتؤتُ ؾُالنُت
 ٓاػىؾتُيٌ دَطتِ طتَُِ بُختِ طًا خؤّ
 نُوتىوَُتُ ْاو تاقَُِ دُْذسَُل خىا َُسط

 دوكاسّ ُٖصاس دَسدّ طُسّ و قُٖش و طضا خؤّ
 ُْل عُسَم خىاسدُْل نؤسِيَهُل َُثشطُطىوسِدا

 طُسطاَِ ُٖصاس ُٖهلُيُ و سَقع و طَُا خؤّ
 سؤريَو خُبُسّ سُسب و دًَََو َزدَيٌ طىَيشُ
 ٓىؾتادَ يُْاو دَغذَغُيٌ خُوف و سَدا خؤّ
 بَِ َُطهُٕ و بَِ كادس و ياغُىسيؼ و ياتاؽ

 عىسيإ و ثُسيَؼإ بُ َُطٍُ طىسطِ كًا خؤّ
 َسؼُت و طُسَايُ بُُٖسداباسإ و قىسِ و و

 ثاَاَيِ دَطتِ ػًذَتِ بُؾش و سَػُبا خؤّ
 دوو َاْط دَبَِ َُْذيىَ طُؾاّ بُصَِ ثآلويؼ
 دَسْاكَِ يُ دٍَ ُٖس بُ ٓىًََذ و بُ تَُا خؤّ

 بشطِ و سَؾ و سووتل كًَهٔ و بَِ ثاسَ و و تىوتٔ
 سُطشَتهُػِ دوو قىّ دطُسَ و ثًاَيُيُ كا خؤّ

 ُ يُطُس كانُت و ػَُيىاسداّ دووسيىَ ثًٓ وا
 طؤسِاوَ طُس و طىوسَتِ َٔ وَى دًُطا خؤّ
 ْابًِٓ تُساوَت يُ سَطِ عىَش و سُيامت

 ُٓةُم وَنى تىوّ قؤدُ بُبَِ بُسط و ُْوا خؤّ
 ناؾش بُصَيٌ ديَتُوَ بُّ ساَيُ ثُػًَىَ

 بُطُس و تىوػِ طضا خؤّوا دَسبُدَس و قىسِ
 ز بىوتىونِ طُس و سيؼِ يُ غَُا بؤص و دسيَ



 

66 

 بُّ وَصعًُتِ سيؼُوَ وَى خىادُ سُْا خؤّ
 ىغامنبؤ ػاسّ طًًَُاًًُْ ؾُسياد و ؾ

 دايِ يُ خُياٍَ و غُّ و تُبذيًِ ُٖوا ٖؤّ
 بَِ ػىبُٗ يُبُس دَسد غُّ و قُٖش و َُساسَت
 َُسشوَِ طُوابِ ػُسَف و خًَش و دوعا خؤّ
 بَِ تاقُت و بَِ ويظعُت و سُيشإ و ثُسيَؼإ

 شّ يىتؿِ ُْبِ و ؾُيضّ خىدا خؤُّٖس َىْتُصي
 ػًعشّ وَنى تُبعِ نُ ثُسيَؼإ و خشاثُ

 َُسذىوب و طُس ُٓؾطُْذَيٌ دَُعِ ػىُٖدا خؤّ
 )عاسف( ُٓطُسّ َُسسَُُت و يىتؿِ خىدايُ
 بؤ َُْؿُعُتِ دئ و وَتُٕ دإ بُ ؾًذا خؤّ

 
 وطتةفا ضائيب

ػاسّ نؿشّ ٖاتىوَتُ دا يُ 1904 ّ َاْطِ ٓابِ طاَي25ِبشاّ دًٌَُ طآًبُل يُ 
ًْاوَل كىْهُ ُٓوطانُ باونِ يُ نؿشّ قاصّ بةىوَ. نةُ ٖاتىوَتةُ طةًًَُاِْ كةىوَتُ      د

قىتاغاْةةُّ ُٓوطةةانُ نةةُ بةةُ تةةىسنِ بةةىوَل  يةةُ صََةةاِْ ًٓٓطًًضَناًْؼةةذا ٖةةُس    
خىيَٓذوويُتِل بُآلّ يُبُس ُٓوَّ ُٓوطا تانى ثؤىل ػُؾ صياتش يةُ طةًًَُاًْذا ْةُبىوَل    

دا يُطٍَُ ٖادّ طآًبِ بةشاّ نةُ   1912خىيَٓذٕ َُٖيطشتىوَ. يُ طاَيِ  ْاكاس دَطتِ يُ
َذيشّ َاٍَ بىوَ يُ َُٖيُظُل كىوَتُ ُٓوَّ و يُوَّ بةىوَ بةُ ٖةاوسِيَِ عُبةذوَيآل بةُطِ      
طؤسإ و ُْٖذيَو الوّ خىئَ طُسًَرتل بُ دٍَ ُٖوَيًاْةذاوَ بةؤ ثًَؼةهُوتِٓ ًًًَةُت و     

ىيَٓذٕ يُطٍَُ طؤسإ و عُبذويىاسًذ ْةىسّ يةُ نةاسوإ    وآلتل دواّ ُٓوَ بؤ تُواونشدِْ خ
كىوٕ بؤ نُسنىوى. يُوَّ يُطٍَُ قىتابًاًْرتّ نىسد نُ يُ ٖةُويًَش و نؤيةُ و نؿشيًةُوَ    
ٖاتبىوُْ ُٓوَّ نؤػؼِ تُواويإ نةشدووَ يةُ خىيَٓةذٕ و ًْؼةتُاْجُسوَسيذا يةُ طةاَيِ       

ٌ   دا كىوَتُ بُغذا بؤ قىتاغاُّْ ُْٖذَطُل يُو َاو1923َ  يُدا يُطةٍَُ كةُْذ طةُجنًَه
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  ٕ ثًَهًَٗٓةا واتةُ )الواْةِ نةىسد( نةُ ٓةُّ        (*)نُدا يُواُّْ بُغذا )نؤَةَُيِ الوإ(يةا
طهشتًَشّ نؤََُيُنُ بىو. ُّٓ نؤََُيُيُ طُيًَو ًٓؼةِ دَيظةؤصاُّْ نةشد. يةُ ثؼةىوّ      
ُ ٖاويًٓؼذا نُ دَكىوَوَ بؤ طًًَُاِْ يُ قىتاغاُْنُدا دَسطِ داوَتُوَل بُتايبةُتِ نة  

)صاْظتِ( نشايُوَل َاَؤطتا طآًب َُسداُْ كىوَ ثًَؼُوَ بؤ ياسَُتِ و نؤػؽ يُطٍَُ 
دا نةُ قىتاغاْةُّ تةُوانشد طُسِايةُوَ وآلت بةىو بةُ       1926قىتاغاُْناْذا. يةُ طةاَيِ   

ُْٓذاصياس يُ دآريَّ ُٓػػاٍل ُٖس يُّ ناتُدا بىو يُطةٍَُ كةُْذ ٖاوسِيًَُنةذا نؤََُيةُّ     
هُوَْا نُ ُٖس ُّٓ )َعتُذ(ّ بىو. يُ ُْٓذاَةُناِْ ٓةُّ نؤََُيةُ    ثًَ (†))صَسدَػت(يإ

ِ ػًَ  َُمحىودّ سُؾًذ و ػةًَ  طةُالَِ ػةاعري و عُبذويىاسًةذ ْةىوسّ و ػةُونُت      
دا نةُ ًٓٓطًًضَنةإ ويظةتًإ ػةًَ      1928يُ طةاَيِ   عُصَِ بابإ و ُْٖذيَهًرت بىوٕ.

ىودّ تًَطُياْذ نُ َُٓةُ  َُمحىود يُ درّ سهىوَُت ساطتهُُْوَل نؤََُيُ ػًَ  َُمح
ًٖض طىوديَهِ تًا ًًُْل تًُْا بؤ ًٓٓطًًضَنإ ُْبًَتل ُٓويؽ يُ ػىيَِٓ خؤّ ْةُدىآل.  
دواّ ُٓوَ يُطُس ًٓؼهشدٕ و طًاطُت َظتُؾا طآًب طىيَضسايةُوَ بةؤ سَواْةذصل دواّ    

 ُغذا.دا بؤ سًًًُ و يُويَىَ بؤ ب1930ُٓوَّ بؤ َىطٌَل يُ دوايًذا بؤ بُطشَ و يُ طاَيِ 
يُّ ناتةُدا بةىو يُطةٍَُ تةاٖري بُٖذةُت َُسيىاًْةذا يةُ بُغةذا دَطةتًإ نةشد بةُ            
صيٓذوونشدُْوَ و يُ كاثذاِْ ديىاِْ ػًعشّ ػاعريَنإ و طُيًَو ْىوطًِٓ بُْشخرت نةُ بةُ   

ل نةُ يُنةًَُإ َاَؤطةتا طةآًب     (†)صجنريَيُى دَسكىو بُْاوّ )نىسدّ و َُسيىاِْ(يُوَ
يُ خضَُتِ طٍُ و وآلت دسيَػًٌ ُْنشدووَ و ًَُٖؼةُ ثًَؼةشَِو    بىو. دواّ ُٓوَؾ ُٖسطًض

                                           
وويُنِ ( بهُل )ًََز1الثُسَِ ) 1975اَيِ ُْوسؤصّ ط 39( طُيشّ )سؤػٓبريّ ْىَّ(ّ رَاسَّ *)

 نؤََُيُّ الوإ( بُ قَُيَُِ دَُاٍ بابإ.-يُبريكىوَوَ
( بهُ )يُ بابُت 8الثُسَِ ) 1974ّ تؼشيِٓ دووََِ 19( طُيشّ طؤظاسّ )بُيإ( رَاسَ †)

 نؤََُيُّ صَسدَػتُوَ( بُ قَُيَُِ ٓاساّ.
ّ 238ري بُٖذُت َُسيىاِْ( يُ سؤرْاَُّ ٖاوناسّ رَاسَ )( طُيشّ ْىوطًًَٓو بهُ يُطُس )تاٖ†)

 ( بُ قَُيَُِ دَُاٍَ بابإ.11/10/1974سؤرّ 
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بىوَل ًَٓظتا خاُْْؼًُٓ يُ بُغذا و بةُو َىوكةُّ تُقاعىديًةُّ نةُ ُٖيةُتِ طةىصَسإ       
 دَنات و رًْؼِ ًَُْٖٓاوَ.

َاَؤطتا )نىسدّ( ياخىد )صَنِ( يةاخىد َظةتُؾا طةآًب ْىوطةُسيَهِ قَُيةُّ      
يَهِ قاميهاسَل ْىوطشاو و ويَُٓ و نتًَبةِ بةُْشخِ   (يَهِ وسدناس و ثًاوححسَْطني و )با

 .(*)طُيًَو يُ خضَُتذا ُٖيُ
َظتُؾا طآًب يُنًَو بىو يُواُّْ يةُ طشَوَنةُّ سؤرْاَةُّ )ثًَؼةهُوتٔ(ّ طةاَيِ      

ثاداػةتِ   (†)دا بُػذاس بىوٕل بُ ْىوطًًَٓهِ بُْشخ يةُريَش ْةاوّ )بةؤ كةشِوونًَو(دا    1920
ُيةةُّ ٓةةُو طةةاَيُدا بآلونشايةةُوَ. صؤسّ ُٖطةةت و دووََةةِ وَسطةةشت و ٖةةُس يةةُو سؤرْاَ

خىاطتُناِْ يُّ بؤكشِوونُدا )سََضّ(ٕ و صياتش َُبُطتِ ُْتُوَ و وآلتُنُيُتِ. بُنىستِ 
َاّ َظتُؾا طُجنًُٓيةُنِ بةُْشخ و َاَيةُ و َاَيةُل بةُآلّ يةُ َُٖاْهاتةذا طةُسباصيَهِ         

 اوّ خؤّ ُْبشدووَ.ُْْاطشاوَ و ُٖسطًض خؤّ دَسُْخظتىوَل يُ ًٖض ػىيًََٓهذا ْ
دالٍ طآًبل ٖادّ طةآًبل ٓةُْىَس طةآًب ُٖسطةًَهًإ بةشاّ خىايًَخؤػةبىو       
دًٌَُ طآًنبل َُٖىو بُسَُِٖ ُٓدَبِ و ًََزوويًإ ُٖيُل ًَٓظتاؾ دَطةتخُتًَهِ  
اليُ ناتِ خؤّ خىايًَخؤػبىو دُالٍ ُٓؾُْذّ داميَِل نُ يةُ ًََةزووّ نةىسد دَدوَّ و    

ِ نةُوتبىو نةُ يةُ ْاوكةُّ باديٓاْةذا قآًُكةاّ بةىول ٓةُو         ُٓويؽ يُناتًَهذا دَطت
 دَطتخُتُ طُيًَو بُ نَُيهِ ٖاتىوَل يُ وسدنشدُْوَ و )َشادعات(َذا.

 
 شةواهَ ضائيب

                                           
 ( )َنت(َ ُٓطًًًَُنُّ )يُ خُوَا( بُ قَُيَُِ دًٌَُ ؿآب الّ ُّٓ بُسِيَضَ بىو.*)
يُوَ نُ  ( بُ ثًَىيظتِ ْاصامن ُّٓ بؤ كشِوونُ يًَشَدا بآلوبهَُُوَ كىْهُ ػىيَِٓ ُٓو ًًُْ. دطُ†)

(دال بُ قَُيَُِ دَُاٍَ بابإ 21/10/1974ّ سؤرّ 24يُ )سؤػٓبريّ ْىَّ(ّ رَاسَ )
 بآلونشاوَتُوَ.



 

69 

ًَُٓؽ طةُجنًَهِ َُٖيهةُوتىوّ بُْشخةُ بُتايبةُتِ يةُ طةؤساِْ و َؤطةًكادا و        
 َاطتُسّ يُ َُُٓسيها وَسطشتىوَل نىسِّ دُالٍ طآًبُ.

 زةخٍة لة كوزدةوازيدازياليصوى 
ُْٖذيَو بُسوبىوَِ ُٓدَبِ ُٖٕ ْشخًإ ُٖس يةُوَدا ًًْةُ نةُ ٓايةا يةُ سووّ      

ًْةاّ خةُياٍَ و   و كُْذ ْني و تا ض سادَيُى يةُ د  سؤػٓبريّ و ٖىُْسَوَ بايٌ كُْذٕ
ٖىُْسّ ُٓدَب و ثُسوَسدَّ صَوقذا دَوسّ ناسيطُس دَطًَشِٕل بَُيهى ْشخِ ساطةتًإ  

طُّ صََإ و كُسخِ خؤيإ و بُوسدّ كشاّ سَخُٓ ٓاسِاطتُّ نُئًَ يُوَدايُ نُ بَُي
و قىربِٓ تاسيهِ نؤََُيُنُيإ و ُٓو قؤْاغُ دَنةُٕ نةُ ثًًَةذا سؤيؼةتىوٕل وَى     

 ٓاويَُٓ سووداو دَخُُْ سوو.
 

 ئةى ئةدةب ئاويٍَةى ذياُ ٌيية؟
نِل َُٓاُْ بؤ منىوُْ ْىوطًُٓناِْ ُٓيهظُْذَس دؤَاغ و ػاسيض ديهٓض و َُنظًِ طؤس

َُٖىو ثُسدَ يُ سووّ دَوسيَو َُٖيذََاَئ نُ خاوَُْناًْإ تًايذا رياوٕ. ٓةُطًٓا ْىوطةُس   
َادَنُّ يُ نىيَىَ دًًَََٖٓت يُ سووداوّ دَوسوثؼتًًُوَ ُْبًَت نُ بُ كاوّ خؤّ دَيبًًَٓت 

 وَ.يا بُ طىيَِ خؤّ دَيبًظتًَت بُدؤسيَو ناس دَناتُ طُس دَسووٕ و ُٓوديى دَسووًْؼُ
بُداخُوَ تا ُّٓ دوايًُ يُ نىسدَواسيذا ناسيَهِ ُٓدَبِ ُٓوتؤ طُسّ َُٖيُٓداوَ نُ 
طشيَِ سووداوّ سؤريَو يُ سؤرَناِْ ًََزووَإ بؤ بهاتُوَ و كُهًَهُإ بةؤ دَسخةاتل   
بُو ػًَىَيُّ نُ يُْاو ًًًَُتاِْ دَوسوثؼتُاْذا ُٖيُ. بؤيُ ُٓوَّ ُٖبًَت بُ داْظكُ 

 ُتِ ُٓطُس ُٓو بُسَُُٖؾ يُ خؤيذال ػتًَو بًَت.دادَْشيَتل بُتايب
بةُ ػةًعش يةُ صََةاِْ      Critical Realismالّ خؤَإ سيةايًضَِ سَخٓةُ   

طُْذ يةُ   و بُسَ بُسَ ثُسٍَ (*)( دَطتِ ثًَهشد1706 – 1650ُٓمحُدّ خاًًُْوَ )
                                           

 – 935( ُٓطُس صياتش وسدّ بهُيُٓوَ يُ صََاِْ بابا تاٖريّ عىسياْذا بُ ػًعش ُٖبىوَ )*)
 ( دطُ يُوَّ سَخُٓ يُ ؾؤيهًؤسدا صؤسَ نُ ًََزووَنُّ ْاصاْشيَت.1010
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(. ًٓٓذةا ػةاعريَنامنإ )ثريًَََةشدل    1897 – 1816صََاِْ سادِ قادسّ نؤيًذا )
بًَهُغل طُالّل دطُسخىئَ...( ثُيشَِويإ نةشدل بةُآلّ بةُ كةريؤى )سؤَةإ(       صيَىَسل

ياخىد طُسطىصػتُل سَخُٓ ُٓوَْذَ بشَوّ ُْبىوَل كىْهُ ٖىُْسّ كريؤى ْىوطةني وَى  
 ػًعش طُسّ َُٖيُٓدابىو ياخىد ػإ بُ ػاِْ ُٓو ُْسِؤيؼتىوَ.

      ُ سِ خؤَةإ و  يُّ بابُتُوَ يُ طةاَيُناِْ بًظةتذا ٓةُّ )يةُ خُوَا(يةُّ يَُة
)َُطُيُّ ويزدإ(َنُّ ُٓمحُد َىختاس داؾُ دطُ يُ كريؤنِ صؤس و صَبُْةذ يةُ   

 ؾؤيهًؤسدا نُ ُْْىوطشاوَتُوَ.
ِ ىنشياِْ و ػانري ؾُتال و ًٓرباًٖىصِْ َاِْ دوايًرتيؼذا َاَؤطتايإ سيُ طاَيُن

 ُٓمحُدل يُ كريؤنذا ثًَؼشَِو بىوٕ.
و بُػًَىَيُنِ طةاناس و ْةُسّ و يُطةُسخؤ    يُ خُوَا يُنًَهُ يُو ناسَ ُٓدَبًاُْ 

)دَوسّ سىنُِ ػًَ  َُمحىودّ سُؾًذّ يُ طةًًَُاِْ( خظةتىوَتُ بةُس سؤػةٓايٌ و     
بُسكاوّ خَُيو. ُٖسكُْذَ صؤس نُغ دََئًَ نُوا )تُْٗا اليُنِ ٓةُو دَوسَّ طشتةىوَ   

شكُنُّ ُْى َُٖىو اليُُْناِْل واتا تًُْا اليُُْ طًبًًُنُّ ياخىد تاسيو و ناٍَ و ن
طشتىوَ ُْى َُٖىو طُسيَهِ( نُ َُُٓؾ ساطتُ و بًَطىَإ ٖؤّ تايبُتِ خؤّ ُٖيُل 
وَى يُ دوايًذا سووِْ دَنُيُٓوَل بُآلّ ُٓطُس ًَُُٓؾ ٓاوسِيَو يُو سؤراُْ بذَيٓةُوَ و  
بُ ًٓٓظاف و وَى خاوَِْ ويزدإ طُيشّ اليُُْ )باػُنإ ياخىد ًٓذابًًُنإ يةاخىد  

نإ( بهُئل ٓايا كِ دَبًٓنيل بُداخُوَ ػتًَهِ ُٓوتؤ ْابًٓني نةُ  سووُْ ثًَؼهُوتىوَ
بتىاْني بُسطشّ يُو داَىدَصطايُ بهُئ. بَُيَِ َٔ ُٓو دَوسَّ بُ كاوّ خؤّ ْةُديىَ و  
تًايذا ُْرياوّل نُ َُُٓ ناسيَهِ صؤس دَناتُ طُس بري و ٖؤػةِ ْىوطةُسل بةُآلّ ٓةُو     

طُدإ ثًاواِْ دوًْاديذَ و ٓاغش و ساطتطؤّ  دََُؾ ُٓوَْذَ دووس ًًُْ يًَُاُْوَ و بُ
ًَظةتا َةاوٕ تةاَيِ و ْاخؤػةِ ٓةُو طةُسدََُيإ ٖةَُىو         ُٓوطال َُٖىو ػىنش تا ٓ
كًَزتىوَ. ُٓوّ خُتا و ُٓجناَِ ُٓو باسَ ػًَىاوَ ْاَُٖىاسَؾ غاتُ طُس ػاِْ تةًُْا  

 ػًَ  َُمحىود خؤّل صوَيًَُهُ يُو ثًاوَ دَنات.
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ُّٓ ناسَ ُٓدَبًًُل تًُْا يةُ دَسخظةتِٓ نةٍُ و قةىربِٓ     نُوابىو ْشخ و ٖىُْسّ 
ل و طؤَُ بؤطُُْنإ و صَيهاوَناِْ صََاِْ ػًَ  َُمحىود دايُ ىتاسيو و ُٖسد و ْؼًَ

بةُ   و بُغل بُآلّ صياتش بُػًَىَيُنِ سؤرْاَُكًًاُْ و سيجؤستاز )كىْهُ نانًُٓ خؤّ
كةريؤى ْةاوّ ثاَيُواْةُنإ    و ٖاتُ نةؤسَِوَ( ْةُى وَى    سؤرْاَُكًًُتِ دَطتِ ثًَهشد

بًًََٗٓت ياخىد ْاويإ ىلَ بًَٓت و اليُِْ يًَهذاُْوَ و )حتًًٌ( بطشيَت. بؤيُ يُّ سووَوَ 
َٔ )َُطُيُّ ويزدإ( بُ باآلتش و طُسنُوتىوتش دادًََِْل بُآلّ يُ ُْٖذيَو سوويةرتَوَ  

 ُّٓ يُ ثًَؼرتَ وَى يَُُودوا بؤَإ سووٕ دَبًَتُوَ.
 

 ووددةوزى شيَخ وةمح
ػًَ  َُمحىود دوو داس سىنُِ طًًَُاِْ نشدل يُنُجماس يةُ َةاْطِ تؼةشيِٓ    

)ػةُسَِنُّ دَسبُْةذّ    1919وَ تانى َةاْطِ سةىصَيشاِْ   1918دووََِ طاَيِ 
وَوَ تةا  1922ديٌ. دووَجماس يُ ٓاخش و ٓةؤخشّ طةاَيِ    باصيإ( و طرياِْ ػًَ  بُ

اطرينةشد. طىَةاِْ تًَةذا    نُ ًَٖضّ ًٓٓطًًض طًًَُاًِْ د 1924َاْطِ تَُىوصّ 
ًًُْ نُوا نؤََُيُ صسوؾًَهِ ْاو ػاس و ْاو نةىسد خةؤّ و دَوسوثؼةت و ٖةَُىو     
دًٗإ دَوسّ سىنُِ ػًَخًإ دابىو نُ يًَشَدا َاوَّ دسيَزَثًَذاًْإ ًًُْ. ديظإ 
طىَاًْؼِ تًا ًًُْل نُوا ػًَ  َُمحىود خؤّ ثًاويَهِ بُ ٓايني و ساطت و ٓاصا و 

و دَيظةاف و داويَٓجةاى بةىول بةُآلّ يةُ ٖةَُإ ناتةذا ثًةاويَهِ          ًْؼتُاْجُسوَس
خؤػباوَسِ و عُػايُسّ و ًُْلُ خىيَٓةذَواس و نةُّ تُدشوبةُ بةىو يةُ َُيةذاِْ       
طًاطُت و دسؤ و دَيُطُّ ْاو دَوَيُتاْذا. دطُ يةُوَّ ٖةَُىو دةؤسَ نُطةًَو     

ىاص و دَوسيإ دابةىول يةُ نةىسدّ ثةانِ ًْؼةتُاْجُسوَس و ًٓٓطًًضخةىاص و دًخة       
تَُاعهاس و خؤثُسطت. ُٖسيُنُ بُاليُنذا سايذَنًَؼا و ُٖس نُطُ يُ ٓاػةًَهِ  
دَنشد. ػًَخِ دَيجاى و بُدئ و دوو دٍَ بُدَطتًاُْوَ طريّ خىاسدبىول ٖةُس سؤرَ  

يُوَ. ثًاوّ خشاخ و خؤثُسطت و كةاو  اليُطُس سايُى و ُٖسدََُ بُدؤسيَو دَدى
ِ طؿتًإ يُ دَوسّ تةًُْبىو. ٓةًَُؽ يةُ    يُ دوو طُسنُوتىوتش بىوٕ. ثُسريًَٓه
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ُٓجناَِ ؾشِوؾًٌََ و تَُيُنُ و دَطتربِيٓذا بةشِواّ بةُ ًٓٓطًًةض ْةَُابىو. ُٓوَْةذَ      
ُْوَيُنًإ بُسروَْةذّ  التًَطُيؼتبىو يًًَإ نُ َُٖىو نشدَوَيُنًإ و طؼت دى

 ثريَ ًُٓجشِيايًضَِ تًَذايُ.
ًَ  دَبىوٕل بُآلّ يُ َُٖإ ناتةذا  َُٓاُْ َُٖىو تًَهُآلو بىوبىوٕ و بُسَْطاسّ ػ

ثًاوّ ساطت و ثاى و دَيظؤصيؼِ ُٖبىول ُٖسكُْذَ دَؾًإ دَْطِ ُْدَدال دطُ يُوإ 
ًَُاِْ بُتايبةُتِ و نةىسد بُطؼةتِل طةُيًَو قىسباًْاْةذا و ؾًةذاناسيًإ         خَُيهِ طةً

َيةِ و  ِ عىكاًًْةُنإ و صو بُ طشاِْ و قاتىقشِّل ساو و سووتة صؤسبىول خؤيإ بُساَبُس 
 صؤسيإل بؤَبا بؤسدووَإ و ٓاطشباساِْ ًٓٓطًًض و صؤس ناسَطاتِ طُختًرت ساطشت.

داػةتُنُّ خىايًَخؤػةبىو سَؾًةل سًًًًُةُ نةُ      بَُيطُ بؤ ُٓواْةُّ بةاكهشدٕ يا  
ٓاويَُٓيُنِ سووُْ بؤ تاوداُْوَّ باسّ ُٓوطاّ سىنُشِاٌْ ػًَ  َُمحىودل ناسوباس كؤٕ 

 دَسِؤيؼت و نِ ٓاػىَطتابىو 
َاَؤطتا سَؾًل سًًُِ دََيًَت: ))ػًَ  َُمحىود دواّ ُٓوَّ بىو بةُ سىنُةذاسّ   
نىسدطتإ نُوتُ وَطتاويَهِ طشْطُوَل يُ ناسوباسّ سهىوَُتذا نةُّ تُدشوبةُ و يةُ    

( دوابُدواّ ُٓوَ دََئًَ: ))ٓاصايٌ و بَِ تشطِ و *َُيذاِْ طًاطُتذا بًَهُغ بىو..(()
ٕ نُ بُ َُٖيُّ بُسٕ. يُبةُس َُٓةُ بةُختِ صوو    نَُتُسخَُِ خؤػِ يُو ٖؤياُْ بىو

سووّ نشدَ نضّل كىْهُ سيَىػىيًََٓو نةُ يةُ َُٖيظةىوسِاْذِْ ناسوبةاسّ عُػةايُسيذا      
ٖاتل ُٓواُّْ نُ يُطُسّ سؤيؼتبىول بؤ تُنبري و ساّ ًٓؼِ سهىوَُت بُ نَُيو ُُْٓ

ُْخىيَٓةذَواسل   ُبىوُْوَل يُّ بابُتُ بةىوٕ. دَطةتىثًَىَْذّ ْةُؾاّ و   يُ سىنُذا ْضيو ٓ
دَوسوثؼتِ كاوبشطِ و دواّ تاآلْهُوتىول ْؤنةُسّ خُجنةُس يةُ ثؼةت و عُػةايُسٍ      

 (†)تؿُْط يُ ػإ...((

                                           
 .67ػتل بُسطِ يُىل بُػِ يُىل الثُسَِ ( ياددا*)
 ( ُٖس ُٓو بُسط و بُؾ و الثُسَِيُ.†)
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ًَةت )  مدا أطدبُ   يًَشَدا ثًاو ُٓو َُطُيُ عُسَبًًُّ بري دَنُويَتُوَ نُ دََي
 (.اللٔل  بالبارح 

تىسنًةاوَ  يُى دوو ثُسَِ دواّ ُٓوَ دَؾُسَىويَت: ))...ُٖسكُْذَ يةُ بُغةذا و   
ُْٖةةذيَو يةةُ صابتةةُ نىسدَنةةإ ٖاتبىوْةةُوَ طةةًًَُاِْ و يةةُو طةةُسدََُدا ُْٖةةذَّ 
خىيَٓةذَواسّ بةاؾ و ًْؼةةتُاْجُسوَس يةُوَّ بةىوٕ و دَياْىيظةةت نةُ تًَبهؤػةةٔ و      

ُوتِٓ تاقُِ دَوسوثؼتِ سىنُةذاس و َُٓاْةُيرت   اسَُتِ دىنُذاس بذَٕل بُآلّ سيَهي
نُةذاس و تةاقُِ دووََةذال يةُ خُجنةُس و      ُُْٓطىجنا و تاقُِ يُنُّ يةُ بةُيِٓ سى  

 ّدََاْلةةُ ديةةىاسيَهِ دسوطةةتهشدبىول ُٓطةةُس سىنُةةذاس بًىيظةةتايُ ٓةةُّ ديةةىاسَ
دَسِووخاْذل بُآلّ ُْتشطإ يُ دواسِؤر و ٓاصايٌ و نَُتُسخَُِ و طشيَِ ُْؾظةِ نةُ   
بُساَبُس بُ صابت و َُٓوَسَنإ ثُيذا نشدبىول بُسَُٖيظت بىو... عًضَتةِ ؾاتةُ و   

كِ تاثؤ نُ تىاًْبىويإ يُ ػًَ  َُمحىود ْضيةو بهُوْةُوَل تةا بةُيًَٓو )نةامت      ؾاي
أطشاس(ّ بىوٕل صوو يًَِ دًابىوُْوَ. صؤسيرتيؽ بُ تَُابىوٕ نُ تا طُس يُطٍَُ ػًَ  
َُمحىود بٔ و  بُبَِ دسؤ ياسَُتِ بذَٕل بُآلّ داخُنُّ ٓاواتُناًْإ ُْكىوَ طُس(( 

داخرت ُٓوَ بىو نُ ُْٖذيَو ْاسَِطةُٕ و ثُكايةُ يةُ    تانى دََيًَت: ))..يَُُؾ دًَِ 
ًُِٖٓ ػةاسَنُؾ بىوبةىوٕ بةُ ثةؤيًع و ْؤنةُسّ ًٓٓطًًضَنةإ و ػةاْاصيًإ بةُ         
داطىوطًًُوَ ُٓنشد... ْؤنُس بُ خُجنةُس و دََاْلةُوَل دايةُٕ و نةًُْضَنإ بةُ      

دخاِْ و ٖاسَِّ خؼٌَ و ُٖياطُ و الطريَّ صيَشِيُٓوَ نُوتُٓ نُػىؾؽل ػُسواٍَ و َشا
كُؾتُ و َؼهِ طىوسَُ و ٓاوسِيؼُِ دَطتُّ ػًَخإ و دَطىثًَىَْذل دميًَُْهًرتّ 

 .(*)دابىو بُ طًًَُاِْ((
دا بؤ ُٓوَّ خىَيُٓسّ ٓةاصيض صيةاتش يةُصَت يةُ طةُؾُسَنُّ َاَؤطةتا طةآًب        

داػةتذا و بةُو نتًَباْةُيرت نةُ     اويَو غؼًًََٓت بُ رَاسَنةاِْ يا وَسبطشيَت ثًَىيظتُ ك
 ُٓو دَوسَ دَنُٕ.باطِ 

                                           
 .64( يادداػتل دضَِ يُىل بُسطِ يُىل الثُسَِ *)
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ِ ُؾ ثاسكُ َُٖيبُطتًَهِ ػًَ  َُِة بؤ منىوُْ َُٓ نةىسِّ ػةًَ     (*)ُد خايظة
دا بؤ َُمحىودّ ْاسدووَ و كؤًُْتِ باسّ ُٓو 1924سَصاّ تاَيُباًًُْ نُ يُ طاَيِ 

 دََُ دَخاتُسِوو.
 يُثاؾ داَإ و ثا َاكهشدٕ و عُسصّ دوعا خىاِْ

 ثريّ طُيالِْئ دَطت ثًَذَنا بُكهُّ طَُاَيِ وَسِ
 دََيَِ بؤكِ دَستهشدّ ُٓطُس ثاطت ُْنُّ بُخىا
 باِْبَُٖىو كَُيتىونُنُت دَخىا بُساصّ قىتبِ سَ

 َُي  و َايؤطِ قُوّ قىَيِ طُىلَ صؤسَثيُناُْ و 
 يُ نىَّ دَطشَّ ثؼًًُّ ناِْ ٓاطهاِْ ٕبُسّ ًًَا

 يُثاؾ تاآلٕ و عُصٍ و الُْواص و خاُْويَشاِْ
 قىسبإ كًؤٕ بًَِ بؤ طًًَُاِْ سُواَيُّ خؤت دَنُّ

 يُبُسكاوت وَنى يُى وايُ بَِ ؾُسقٔ يُ خضَُت تؤ
 يَىّل َشػًذ و داِْػًَُٖٔ و سادِ يُقًُمل ػًَش و سِ

 ًَٓظرت َاَيِ ناسواُْ  نُس و طا خُسدِ باس و دىوتُ
 َُٓاُْ ْابُٓ نىيَخا و سًٓع و َريّ ديىاِْ
 رٕ و تُدبري بُياس نًَآلٕ و طاّ يُسِل ثري و نض خىطنتل

 دشدِ ْاوناِْ لطُط و دؤل ُٓطح و ًَٓظول بؤم و طُسداس
 و َُميىوٕ ظت و سيَىّل وسض و ػُثكُل ًََضَسعُبا و نُسل ؾًَ

 سُيا و نىيَشل ػُسّ و دؤّ و وَؾا و ْاَىوغ و طؤصاِْ
 يُ نىيَت دؤصيُٓوَ ُّٓ نىيَش و عىوساُّْ يُ خىا عاطِ

 نىيَظتاِْنىيَشَّ وسكِ كًؤْت نُوتُ خاتش َؼهُ
 َُٖىو ػًَش و ثًَٓطٔ وَختِ ْاخنىاسدٕ يُ ُٓتشاؾت

                                           
 دا ؾُسَاِْ يُصداِْ بُدًًََٗٓاوَ.1928( نُ يُ طاَيِ *)
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 كًًََبابشِل نؿٓذصل نُيًُخشِل ثُسكُّ َُسيىاِْ
 دوعات با بؤ بهُٕ ُٓجمال بُ تُدبرييإ ُْنُّ صيٓٗاس

 قُُ بامتاِْو دَسويَؽ و طؤؾِ و ػًَخُناِْ يى َُال
 يُ سؤرّ وا ثًاويَو كاتشَ بؤ تؤ يُ دوو طُد نُغ

 َيُى ْانال دَ ثاسَ و ثىوٍ و تاساُِْٖصاسّ يري
 يُطُس ُّٓ ًَـشَعُ الدَّ بلِ بؤ ًَـشَعِ طاِْ

 بًًََِ ُّٓ ثاطُواِْ ًًًَُت و سيَطُّ َىطًَُاِْ
 َٔ كىْهُ الّ َٔ ؾُخشّ نىسداِْ ودىودت ؾُخشَ بؤ

 ُْوَّ ناى ُٓمحُد و ْىتؿُّ سظًَٔ و ػًَشّ يُصداِْ
.............................................. 

.............................................(*) 
 ُٖتًى كًت وت صَاْت َُٖيىَسَّ غَُيُتًَهِ طُوسَت نشد

 يُالّ خؤت ػاعريّ ًَٖؼتا قظُّ ثًاواُْ ْاصاِْ
 خشاثُّ كانُيُل صاَِ ػًؿايُل سًذَتِ سًًُُ
 دًَٓىّ ؾُخشَل تاآلِْ عُتايُل عُؾىَ عٓىاِْ

 وَىل خًىوم و عُىل نشداس نُسََهاس و وَؾاداس
 تُبًعُت كاىل تُبًعُت ثاى و ثشِ ْىوس و ْىوساِْ

 ؾُيُى ٌَ ػؤسِ ُْنا َُٓشِؤ يُريَشّ ثًَِ نُطَِ ػًَ  َُمحىود
 َُيُى َُدبىوس ُٓبىو َُٓشِؤ يُ تاعُ و سىنِ و ؾُسَاِْ    

 ُٓوَْذَّ باسّ تُعُٓ نُوت بُ ًَذا )خايظِ( َُٓشِؤ
 ٕ وَىلَ صاَذاسَ طُسػآُِْٖاتُ خضَُتت قىسبا    
 

                                           
 ( دوو بُيتِ ؾاسطني بُ ثًَىيظتُإ ُْصاِْ بآلويإ بهُيُٓوَ.*)



 

76 

ُٖس بؤ ٓاطاداسّ و بَُيطُّ قظُناِْ ثًَؼىوَإ ُّٓ ثاسكُ ػًعشَّ ُٓمحُد بُطِ 
طاسًبكشِإ )سَُذّ(يؽ دَخُيُٓ ثًَؽ كاو نُ يةُ بابةُت )..ًٓةذاسَّ نىسدطةتاِْ     

 .(*)(وَ ْىوطًىيُت1923ِدٓىوبِ طاَيِ 
 باطِ تُػهًالتِ طاِْ ُٖس ُٓنُّ بؤ ثًَهُْني

 ىو طُوسَتشل ُّٖ طُوسَتش بىو نَُرتئنَُرتئ ب
 ْاعًالدِ ًٓظِ و ػىٖشَت باغ ُٓنُّ عادض َُبٔ

 تا ببًٓٔ ػهًِ وَصعًًُت بُداسَّ قاسئني
 )نىيًِ َىالصّ( وَصيشّ خاطُيٌ قؤَيِ يُطاس

 ًٓبِٓ طُس َضطُوت وَصيشّ َىػؿًكِ قؤَيِ يَُني
 ناتبِ َابُئ بىو )تاٖري( تُسدَُُّ ساَيِ بهُّ

 ديىإ يُ ثاػا َىطتُسُقُ بؤ دسِئ ثًع ُٓبِ
 شيؿِ سَػُ و عَُِ و... دايُ ُْنُّسُيؿُ تُع

 ْانشَّل ُٓعضإ َُٓاُْ كىْهُ عضوويَهِ بُسئ
 خُصُْ نًؼُّ باخٍَُ و َُطشَفل سادِ ؾُتال
 ساًَِ طًِٓ سَُاٍَ و صَسؾِ ثشِ َاػًَِٓ ػني
 تابعني ُٓيىات و ُٖسصَ قاتًٌ و دص بىو َُٖىو

 و ػُسيـ و تًَطُيؼتىو َىْهشئ ًُِٖٓ ودنذإ
 و ُٓوال دسيَز صابتاِْ عُطهُسّ صؤسَ و صسَ

 ُٖسدوو دًخىاس و قًًَؽ و يؤْظِ بادِ َُٖني
 َُٓشّ يىًًَُ َُٖىو ُٖس سُثع و صجنري و دُصا
 ؾًهشّ يُيًًًُ َُٖىو ُٖس نىػنت و يُغُا و دصئ

                                           
سَُذّ بُط طاسًَبكشاُْوَ وَسطًَشِاوَل يُ بآلونشاوَناِْ ْاَُخاُّْ  ( وَى يُ ديىاِْ ُٓمحُد*)

 .86الثُسَِ  1957طُالويَز كاثخاُّْ ُٓطعُدل بُغذا 
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 سانُِ ػُسع و عُدٍ و َُسهىوَِ عايُّ َاسؾُػٍُ
 بىو ناصب طىوِٓ صَٕ عًًُىيُقنيَىخربّ طادم 

 قاوَكِ و ثًَؽ خضَُتِ ديىاِْ عاىل دووكُ
 ُّٓ بىو َُػٗىوسّ قىىل بىو بُو بىو َُعشووؾِ ػُيني

 َىستُسَّ َُُٓىوسّ تُػشيؿاتِ دَوَيُت بىو
 سَسُل بؤ خَُيىَتِ ٓاَُ َُٓني ْاصسّ ؾُسػُ

 دآًضَ بؤ ًًًَُت و نىسدايُتِ بَِ سَػبَُيُى
 قُصابَِ ْايَُيَِ سيَو َُٖيجُسِئ بادِ سَمحُ بَِ

 طُسكِ ًَٓظتا َشدووَ َىقعًُ باطِ ُٖس ُٓنُّ
 ْاُْوا طىيَشَِخ بؤ ػُخظِ ُٓوٍَ و َُدًًع ْؼني
 دُسدَ ػًَ ... نُ َىسػًذ بىو يُطٍَُ دَسويَؼُنإ
 َٔ نُ واَضاِْ يُ نىوسَّ سَُيكُيٌ صيهشا ؾشِئ

 نُػًَهِ طُؾًًُطُيشّ طريَت نُٕ نُ طىسَت سوو
 طىسط ُٓكًَتُ ثًَظتِ َُسِ صاَيِ ُٓبًَتُ ثؤطت ْؼني

 ْاوّ دَُعًًُت َىداًٖذ بؤ وَصيؿُ دًا دًا
 دَطتُ دَطتُ قاتًٌ و دص بؤ عًبادّ َىطًًُني 
 باطِ ُْؾظِ خؤّ بُؾضيُ َٔ ُٓصامن َىختُطُس

 ٓاػهاسَ قًُُتِ طُوسَ بُ تُعشيؿِ قُسئ
 اْىوِْ تُبًعُت داْشاْاوّ ُٓو وَختُ بُ ق

 ِ كُؾًُ و صَيـ و نانؤٍَ دَوسّ طُسطٓط و طُسئكُسخ
 ه 1343ٖاتُدَس بؤ طاَيِ تاسخيِ )نُوا اخش ػشّ( 
 نُوتُ باُْوبإ بُيادّ )باُْ( بىوُْ قُيؿشِئ

 وا بُسًذَت كاوّ َُٖيًَٗٓا وَتُٕ ديظإ َُٓيَِ
 َٔ ًٖالنِ بؤ خُيُف تؤ كاسَدؤّ و دووسبني
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 بًََِواصسِ ْاَيًٌ دَواّ دَسدّ بُ تُوسيُّ 
 ػًُٓ ياطًُٓ دَخًًُ داسَّ ياطني داسَّ ػني
 دا دوعانُّ بؤ بهُ ُٓمما وَنى ويشدّ صَإ

 تا طُسا ثُسدَّ ؾُيُى َاوَ ُٖتا ؾُسػِ صََني
 )سَببِ َىوّ ىلَ بَِ صَاِْ ثُجنُناِْ َُٖيىَسَّ

 ُٖس نُطَِ طىَيؼُٕ بُدَسدّ نىَيخُِْ دؤصَخ بُسَّ(
 تاقىة ضياضييةكاٌى ئةودةوة

قظُناِْ يَُُوثًَؼذا بؤَإ دَسنُوت ُٓوطا كُْذ تاقًَُةو ٖةُبىوٕ يةُ     وَى بُ
طًًَُاًْذال نُ ُٖس اليُ يُطُس سايةُى بةىوٕ. ٖةُبىٕ تىسنلةِ و بةُْاوّ طةىَيتإ و       

ًَٖؼتا بُ ػاخُناِْ  (*)ٓايًِٓ ًٓظالَُوَ دابىوياُْ بُسّل ُٓو صََاُْ )ٓؤصدََري(يؽ
ىاسيإ ثًَذَوتٔل ُٖبىوٕ طُس بةُ ًٓٓطًًةض   سَواْذصَوَ َابىو ٖاِْ دَدإل َُٓاُْ دًخ

بةةُو بشِوايةةُّ )وَى خؤيةةإ بآلويةةإ نشدبةةىوَوَ( سصطاسنةةُسّ قُوَةةُ بلةةىونُ بةةَِ  
دَطُآلتُنأْ يُريَش كٓطِ دَوَيُتُ طُوسَنإل بُآلّ يُ دوايًذا نُ ٖةَُىو ػةتًَهًإ   

ُ   .بؤ سووٕ بىوَوَل ُٓواًْؽ بايإ دايُوَ سوَسل بةؤ  ُٖػبىوٕ نىسدثةُسوَس و ًْؼةتُاْج
ًَؼةهُوتِٓ ًًًَُتُنةُيإ ُٖوَيًاْةذَدا. نانًٓةُ يةُنٌَ بةىو يُواْةُل         ثًَطُيؼنت و ث
ُٖسكُْذَ ُْٖذيَو ُٖٕ بُ ًٓٓطًًضخىايإ دَدايُ قَُيةُّ. ُٓطةُس واؾ بىوبًَةت و يةُ     
ُٖوََيُوَ ثشِوثاطُْذَّ ًٓٓطًًضَنإ ناسيإ تًَهشدبًَتل بُآلّ يُ دوايًذا ُٓويؽ َُٖىو 

ٕ بىوَوَ و ًٓٓطًًضّ ْاطِل ُّٓ يُ تاو بؤَباسدَاِْ ًٓٓطًًض ٓةُويؽ  ػتًَهِ بؤ سوو
 ُّ خؤّ ٓاواسَ و دَسبُدَس ُْبىو يُ ػاسَن

 
                                           

( ٓؤصدََري ياخىد )عًِ ػُؾًل( ُٓؾظُسيَهِ تىسى بىو يُ نَُايًًُنإ يُْاوكُّ سَواْذص ًٓؼِ *)
طًًضَنإ ٓشدبىو. َُُٓ يُناتًَهذا بىو نُ ًٓثٌَ طجًَشدسا بىول قظُ و ثشِوثاطُْذَّ تاسِادَيُى ناسّ ن

 ٖاتبىوُْ نىسدطتاُْوَل واتُ يُ طاَيُناِْ بًظتذا.
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 بؤوبابازاٌى ضميَىاٌى
اِْ ػاسّ طًًَُاِْل بؤ ُٓوَ ػةًَ   سدًَٓٓطًًض دَطتِ نشد بُ بؤَبا 1923طاَيِ 

ايةُسَّ بةُيًَٓو بةىو    َُمحىودّ تًا دَسثُسِيًََٓتل يُ ناتًَهذا نُ ػًَ  و دَطةتُ و د 
سدَةإ و يةُ تشطةِ ساو و    ػاسَنُيإ كؤٍَ نشدبىو. داًْؼتىاِْ ػاسَنُؾ يُتاو بؤَبا

ِ عُػايُس و بُتايبُتِ َُُٖوَْذل ُٓوّ يُ تىاْايذا بىو طًًَُاًِْ كةؤٍَ نةشد و   سووت
ُٖسيُنُ بُاليُنذا بؤّ دَسكىو. ػًَخًؽ يُ ْاوكُّ طىسداؾ و يةُ ُٓػةهُوتُناِْ   

ًَو َايُوَ تانى سؤرْاَُّ )باْط سل(يةإ يةُوَّ دَسدَنةشدل ٓةُوَبىو     داطُُْل بُيٓ
يُويَؼُوَ كىوٕ بؤ ْاوكُّ ثًَٓذىئَل بُآلّ ػاسّ طًًَُاِْ بُسدَواّ ياخىد ثلةشِ ثلةشِ   

 ُٖس بُدَطت دَطتُ و دايُسَّ ػًَ  و عُػايُسَوَ بىو.
ُاًِْ دًٌَُ طآًبًؽ يُنًَو بىو يُواْةُّ بةُخؤّ و َةاٍَ و َٓذاَيًًةُوَ طةًًَ     

َّ َايةُوَ تةا طةاَيِ         ًَؼتل كىو بةؤ نةُسنىوىل دوو طةاَيًَو يةُو ًَٗ نةُ   1924بُد
 سهىوَُتِ عًَشام داَُصسال ُٓوطا ُٓويؽ طُسِايُوَ طًًَُاِْ.

 
 كوشتٍى عازف ضائيب و جةواه عريفاُ

وَى يَُُوثًَؽ ومتإ عاسف طآًبِ بشاّ نانًُٓ يُ ديَِ قُسَكُتإ يُ َاْطِ 
طتِ خضًََهِ ػًَ  نىرسال يُ ناتًَهذا نُ ٓةُويؽ ٖةاتبىوَ   دا بُد1923ََايظِ 

دَسَوَ يُ ػاس و دابىويُ ثاٍَ يُػهشّ ػًَ ل بُآلّ بُ ْاسُم دَيًإ ىلَ ثًع نشد نُوا 
طىايُ دَيُوَّ بطُسِيَتُوَ و واصبًًََٗٓت. ػًَ  وَى دََئًَ ٓاطاّ يُ نىػتِٓ ُْبىوَ و 

 (*)ٓةُوَتا َاَؤطةتا ٖةاواس دََيًَةت    نُ خُبُسَنُػِ بًظتىوَ ثًَِ ْاخؤؾ بةىوَ.  
))..وَْةةُبَِ ػةةًَ  َةةُمحىود بةةُ نىػةةتِٓ عةةاسف طةةآًب ساصّ بىوبًَةةتل بةةَُيهى 
بُثًَلُواُْوَ نُ ُٖواَيِ نىػتِٓ ُٓبًظتَِ صؤس دَيتُْط ُٓبَِ و َُٓشّ نىػتُٓوَّ 
ُٓو نُطُ ُٓدا نُ عاسف طآًبِ نىػتىوَ و ُٓؾُسَىوَّ: سَصا بةُط َةُال عةاسف    
                                           

 .72الثُسَِ  1970(يُ )ثريًَََشدّ َُْش(دا كاثخاُّْ )ايعاِْ( طاَيِ *)
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بىول يُ َُٖىو ساص و ًًَِْٗٓ ٓاطاداسّ ُٓنشدل صيشَى و بُ دُوُٖس بىول خؤػُويظتِ 
بطشيَتل ُٓبَِ بهىرسيَتُوَ((. نُوابىو ػًَ  ٓاطةاّ ىلَ ْةُبىوَل بةُآلّ     (*)خىا سَُُ

ُٖسنُغ بؤخؤّ بىول خضّ و نُطىناس و خؤبُسَوثًَؽ )اْتٗاصّ( و كاو يُ دووَنإل 
ًَو بشاّ ٓةاوا بةُخؤسِايٌ بهىرسيَةت كةؤٕ     ناسوباسيإ طشتبىوَ دَطت. دا ُٓطُس يُن

ثًَؽ عةاسف طةآًب طةهشتًَشّ ػةًَ  و     ري دَكًَتُوَل بُتايبُتِ نُ يُوَُٓوَّ يُب
ْضيهرتئ نُغ بىوبًَت يًَىَّل با ٓاطاػةِ ىلَ ْةُبىوبًَت نةُ َُٓةُ ُٓوطةا طةاؽ       

 ُْبىوَوَل َُُٓ يُ اليُى.
نإ )سؤػةٓبريَنإ(ّ  يُاليُنًرتَوَ دَُاٍ عريؾإ نُ يُنًَو بىو يُ َُٓوَسَ

ُٓوطا و بشاّ سُبًبُ خاِْ رِْ و دواّ ُٓويؽ بشاّ سُثظُ خاِْ رْةِل ديظةإ   
دا نىرسال نىػتُٓنُّ ُٓويؽ ُٖس دسايُ 1923يُ َاْطِ ناْىِْ يُنَُِ طاَيِ 

ثاٍَ ػًَ  و ًٓرت ٓاطاّ يًَبىو بًَت يإ ْال ٖةُس ٓةُو يًَجشطةشاوَ كةىْهُ يةُناتِ      
بىو. دوو عُصيض و  1923َُُٓ يُ َاوَّ طاَيًَهذا نُ  دَطرتِؤيؼتِٓ ُٓودا بىوَ.

خؤػُويظتِ نانًُٓ نىرسإل يةُ ناتًَهةذا نةُ خؤػةِ ٓةاواسَ و يُطةٍَُ َةاٍَ و        
َٓذاَيًا يُ غُسيبايُتِ دَريإ. بؤيُ َٔ طىَامن يُوَ ًًُْ نُ نىػتِٓ ُّٓ دواُْ 

 ُ ِ. ًُٓنُػةةس دٍَ و دَسووْةةِ نانًٓةةُ و طُسْىوطنةةاسيَهِ صؤسّ نشدووَتةةُ طةة
ًَٓذطاس يُبُس ُٓوَّ نُ بُبَِ طىض و طىْال ٖةُسدوونًإ نةىرسإل تةُْٗا ٓةُوَ     
ُْبًَت نُ تًَطُيؼتىو )َٓىس( بىوٕ. َُُٓ دطُ يُوَّ نُ باسّ ُٓوطاّ طًًَُاِْ 
وَى يُ كريؤنُنُدا ٖاتىوَ و وَى يُ خةَُيهِ دَبًظةتني صيةاتش يةُوَ ْةُبىوبًَت      

هِ تةاٍَ و تؿتُةإ ديًََٓتةُ بُسكةاول     نَُرت ُْبىوَ نُ َُٓاُْؾ َُٖىو )واقًع(يَ
ُٖس ُٓو )واقًع(َ ثشِ ْاطؤسَؾ بىو نُ داسيَهًرت و بةُ دةؤسيَهًرت ٖاتُوَنايةُ و    

 دووثات بىوَوَ.

                                           
 ( َُبُطتِ ػًَ  ُِممُدّ طُيذَ بلهؤَيُيُ.*)
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بُآلّ يُ طُسيَهًرتيؼُوَ ْابَِ ُٖسطًض ُٓوََإ يُبري بلًَت نةُ ػةًَخِ طةُوسَ و    
يايًضَِ ًٓٓطًًض ًُجشاآلّ ُْتُوايُتِ بىول درّ َُٓصٕ َُٖيطشّ َُػخَُيِ ٓاصادّ و ٓ

بىو نُ ُٖتا ًٓؼًإ بُ نىسد ُٖبىو الواْذيإ و نةُ ًٓؼةًإ ْةَُا ثؼةتًإ تًَهةشدل      
ػًَخِ طُوسَ صوو يُّ ؾشِوؾًًََُ طُيؼتل بؤيُ سؤريَو يُ سؤرإ طُسّ بةؤ داُْْىاْةذٕ و   
ًَُٖؼُ يُ خُباتذا بىو يُ دريإ و ًًًَُتِ نىسديؽ بُ دوايُوَ. نةُ َُٓةُؾ بةىو    

 ونشدُْوَّ )وعِ طًاطِ( يُْاو نىسددا درّ ًُٓجشيايًضّ.بُٖؤّ بآل
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 زووٌكسدٌةوةيةكى خةوةكة
ثًَؽ ُٓوَّ يُطٍَُ خُوَنُدا بشِؤئ سُصّ نشد كُْذ ػتًَو بؤ خىيَُٓسّ بُسِيَض 

 سووٕ نَُُوَ:
ْىوطًُٓنُّ )يُ خُوَا(ّ يُبُس دَطتخُتِ نانًُٓ خةؤّ ْىوطةًىَتُوَ تةًُْا     -

ىوطُنُيِ نشدووَ و يُ ُْٖةذَّ ػةىيَٓذا يُطةُس سيَىػةىيَِٓ     دَطتهاسيًُنِ نَُِ سيَٓ
 .*سيَٓىوطِ نؤسِّ صاًْاسّ نىسد سؤيؼتىوّ تًايا

يُ دَطتجًَهشدْذا نانًُٓ دََيةَِ: ))...يةُ دوًْةادا طةريّ خةىاسدووَل طةاسًَب        -
جِ و بَِ َايُ...(( َُبُطتِ ُٓو ناتُيُ َٓذاٍَل بَِ ثىٍ و ثاسَ و دَطت ط نىيؿُت و
 َيٌ يُ نُسنىوى بىو بَِ ًٓؽ و ناس يُطٍَُ َاٍَ و َٓذاَيذا.بُ ٓاواس
نُ َُٓيَِ: )...وَختًؽ ٓاخش و ٓؤخشّ ثايًضَل طاسد و طُسَايُ..( وا تًَذَطةُّ   -

كىوَ نُسنىوىل دَبةَِ   1923بًَت. كىْهُ ُٓو طاَيِ  1924َُبُطتِ ثايًضّ طاَيِ 
بًَتِل ُٓوَّ خُسز نةشدووَل يةُ   ػتًَهِ ثَِ بىوبًَت يُ طًًَُاًًُْوَ يُطٍَُ خؤيذا بشد

 طاَيِ دوايًذا نُوتىوَتُ دَطتهىستِ.
ورووس ومت وآلتِ ًٓظةالَُ( َُبُطةتِ يةُ    َدََيَِ: )...َُٖيظاّ سووّ نشد بؤ بُس -

 نُسنىونُوَ بُسَو طًًَُاِْ كىوُْ.
دََيَِ: )... ُٓو ػُو و سؤرَ بُسَسُتِ و بَِ قؤست و َُٓبةُس و ُٓوبةُس ٖةاتني     -

ض طةُغًَُتًُإ ْةُدّ..( نةاسواِْ ُٓوطةا بةُ ػةُو و سؤرَيةو ًٓٓذةا يةُ          بُسِيَىَ ًٖ
تىوَل بُآلّ نُ دََيَِ: نُسنىونُوَ دَطُيؼتُ ْاوكُّ َُُٖوَْذ. يًَشَدا ًَٖؼتا ُْطُيؼ

دورَِٓ ًُٓاْت بَِ. ُٓو سؤرَ يُ طَِ كةىاس الوَ دةُسدَ و ُٓػةكًا ٖاتٓةُ      )...ياخىا
ط و ػُسِ و ُٖسا...( َُبُطةتِ طُيؼةتُٓ   طُس سيَطُنَُإ بىو بُ تُم و ٖؤسِّ تؿُْ
 ْاوكُّ َُُٖوَْذ و كُتُناِْ ُٓو ْاوَيُ.

                                           
اغ يُطُسّ دَسِوات و يُ طاَيِ ُّٓ كاثِ دووََُ بُطىيَشَّ ُٓو سيَٓىوطُيُ نُ دَصطاّ ٓاس *

 هشدووَ.ثُطٓذّدا نؤسِّ صاًْاسّ نىسدطتإ يُ ُٖويًَش 2001
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بُ قظُناِْ نابشاّ خاْلةًذال ساو و سووتةِ ناسبُدَطةتإ و ٓةُو نُطةاَُْإ       -
 ثًؼاْذَدا نُ خؤيإ دابىوَ ثاٍَ ػًَ .

ُٓوطا نُ بًاْىيظتايُ يُنًَو تًَىَبطًًََٓٔل بُ داطىوطًًُت طىْاٖباسيةإ   -
     دل طُسدًَََو دواّ ُٓوَ بةُ نىسدايةُتِل ًٓٓذةا بةُ ْاصيًةُت دواّ ٓةُوَ       دَنش

 بُ ػًىعًًُت...
ُٓواُّْ نُ )وَطـ(يإ دَناتل َُٖىو ناسبُدَطتِ ُٓودََُ بةىوٕل ُٓواْةُّ    -

 يُو ناتُدا ريابٔ بُ ٓاطاِْ َُٖىويإ دَْاطُٓوَ نُ نَِ بىوٕ ُٖسوَٖا رُْناًْؽ.
و ًَُٓإ تًا بُْةذ نةشدووَل خاْىوَنةُّ َةاَيِ      ُٓو خاْىوَّ نُ باطِ دَنات -

 ُْقًبُ نُ بُساَبُسّ َضطُوتِ طُوسَيُ.
كُْذ َُٖيُيُى يُ كريؤنُنُدا ُٖيُ )وَى باطِ طُسَا و بُطتِٓ ٓةاو دَنةات    -

نُ يُ دََُدََِ صطتاْذا ػتِ وا سووْادات(. ُٓواُْؾ ػتًَهِ ُٓوتؤ ْةني يةُ ْشخةِ    
 نُّ بهُُْوَ.

ُْٖاتىوَل واتا كريؤنُنُ تةُواو ْةُبىوَل بةُآلّ َُبُطةتِ     نؤتايٌ بُ خُوَنُ  -
 َُٖىو داوَ بُدَطتُوَ.

=============================================== 
ُ   )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ ثًَؼُنِ دَُاٍ بابإ  نتًَبةِ :دةًٌَُ     وَسطةرياوَ نةُ ية

ُ طةآًبل   دا  (2010)ٖةُويًَش: دَصطةاّ كةاخ و بآلونشدْةُوَّ ٓةاساغل       خةُوَا  ية
 بآلونشاوَتُوَ.
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 صائب لة ضريؤكى هونةريى كورديدا ثيَطةى جةمين
د.ًُٖذاد سىطًَٔ بُنش خ.ٍ.  

 ثيَصاااةكى:
ُّٓ باطُ تايبُتُ بؤ ًََزوو و طةُسَُٖيذإ و كةُنُسَنشدِْ ؾةؤسَِ ٖىْةُسّ     
كريؤى ل وَنى يُنًَو يُ ٖىُْسَناِْ ثُخؼاِْ نىسدّ و ٖىْةُسَناِْ طريِاْةُوَل   

ؤ يةةُ يًَهؤَيًٓةةُوَ سَخُٓيًُناْةةذا طشْطًًةةُطِ صؤسّ ثًَةةذَدسيَت.    نةةُ ٓةةَُشِ 
بُػًَىَيُى ل نُ كريؤى دًا يُ ُٖقايُت و ُٓؾظاُْو كريؤنِ بةُسٓاطشدإ وَنةى   
راْشيَهِ ُٓدَبِ و ٖىُْسيِ يًَِ نؤَيشاوَتُوَ . ُٖس يُ صووَوَ بريؤنُّ ْىوطةًِٓ  

ىيَٓةذِْ بااَليؼةذا كةريؤى    ُّٓ باطُ يُ ًََؼهُذا دَخىاليُوَل ُٓوَبىو يُناتِ خ
بىوَ اليًَُْهِ ُٖوَيُنامن بُثًَىيظتِ صاِْ صياتش تًايذا قىوٍَ ببُُوَل يُ ُٓجناَذا 

 ُّٓ باطُ ٖاتُ نايُوَ . 
ػًهاسيًُل نُ صياتش بُْاخِ ًََزوودا  -سيَباصيَهِ وَطؿًٌسيَباصّ يًَهؤَيًُٓوَنُ: 

و  وَنى راْشيَهةِ طةُسبُخؤ  سؤدَكًَت  بؤ دَطت ًْؼإ نشدِْ ؾؤسَِ ٖىُْسّ كريؤى 
بُػًَىَيُنِ وَطؿًؽ يُ كريؤنُناِْ قؤْاغِ يُنُّ و بةُ تايبةُتِ َُٖيىَطةتُيُنِ    

 خًَشاَإ يُطُس كريؤنِ )يُ خُوَا(ّ دًٌَُ ؿآب نشدووَ .
بُػًَىَيُنِ طؼتِ يُكىاسكًَىَّ نىسدطتاِْ باػىوسدايُ طٓىوسّ يًَهؤَيًُٓوَنُ : 

ُٓو طٓىوسَّ بُصاْذبًَتل نُ ُٓويؽ بةؤ خضَةُتِ    َُطُس ثًَىيظتًِ باطُنُ ٓاَارَّ
 َُبُطت و ُٓجناَِ باطُنُ بىوَ .
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و بةُدَوسّ ٓةُو    كةُْذ طُسَباطةًَهِ بةُخؤوَ طشتةىوَ    بًٓادّ يًَهؤَيًُٓوَنُ: 
و ىْةةُسيِ كةةريؤى و ثًَىَْةةذّ بةةُ بةةُسَتُوَساْةةُدا دَطةةىسِيَتُوَ وَنةةى ؾةةؤسَِ ٖ

اص دَخاتُسِوول ثاػإ ُٓو ٖىُْسَ يُ ثًَؼُوَكىوِْ ُٖقايُت و كُْذ بريوسِايُنِ دًاو
سِووّ ًََزوويًُوَ الّ ًًًَُتاِْ دساوطًَِ نىسد )تىسى و ؾاسغ و عةُسَب(  نةُّ   

و خةةاَيِ ٖاوبةةُؾ و سَْطذاْةةُوَّ ْةةاوَسِؤنِ   و طُػةةُّ نةةشدووَ ٖاتؤتةةُ نايةةُ
كريؤنُناِْ ُٓوإ يُ كريؤنِ نىسديذا ُٓجنا نًَؼُّ يُنُّ كريؤنِ بآلونشاوَ دَخاتُ 

بُخًَشايِ و بُػًَىَيُنِ وَطؿِ ُْٖذآ خةاَيِ دسػةت دَسبةاسَّ كةريؤنُناِْ      سِوو
قؤْاغِ يُنُّ و بُ تايبُتِ كريؤنِ )يُخُوَا( دَخاتُ بُسباغ و يًَهؤَيًُٓوَ. يةُ  
نؤتايًذا ُٓجناَُ طؼتًًُنإ بُكُْذ خاَيًَو دَطت ًْؼإ دَنةات و طُسكةاوَناِْ   

 بُػًَىَيُنِ صاْظتِ سيَضنشدووَ .
 

 ِوٌةزيى ضريؤك لة ئةدةبى كوزديدا : فؤزوى 
َُٖىو ؾؤسًََهِ تاصَّ ُٓدَبِل نةُ طةُسَُٖيذَدات يةُ ٓةُجناَِ ثًَىيظةتًُنِ      
رياْذا ديَتُنايُوَل نُ سَْطُ ؾؤسَُناِْ ثًَؽ خؤّ بُتُواوّ ُْياْتىاِْ بآ ُٓو بةريَ  

و يًَهؤَيةُسَوإ يةُ سِووّ ػةًَىاصَ     ؾةؤسَِ ٖىْةُسيِ يةُ سَخٓةُطش     .بُسدُطتُ بهُٕ
دََيةآ:   د. َاسف خُصْةُداس ٖىُْسيًُنُيُوَ بُ ٖىُْسيَهِ ُٓوسوثِ يُقُيُّ دَدَٕ . 

ًَىطةتًِ ريةإ واّ نةشدووَ وَنةى سوخظةاسيَهِ         "كريؤى ٖىْةُسيَهِ ُٓوسوثايًةُ ل ث
ٖىُْسّ يُْاو َُٖىو ُْتُوَناِْ دًٗاْذا بآلوببًَتُوَ يُ ثاؾ دُْطِ دًٗاِْ يُنةُّ  

  *نُوتُ ْاو ًَُُٓػُوَ"
( يؽ طُباسَت بُ ؾؤسَِ ٖىُْسّ كريؤى دََيآ : ُعشوف بُسصجنِعىَُس َ) 

"دواّ دُْطِ دًٗاًِْ و ُٖسَغ ًَٖٓاِْ دَطةتطاّ عىكاًًْةُنإ ْىوطةُساِْ    
                                           

د. َةةاسف خُصْةةُداسل ُْٖةةذَّ يةةُ ػةةرياصَناِْ دَؾتةةُسّ سَخٓةةُّل طؤظةةاسّ دَؾتةةُسّ       - *
 . 52نىسدَواسّلبُسطِ طًًَُّل ٍ 
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بةىو يُطةٍَُ ْىوطةًِٓ كةريؤنذال ٓةُوَّ       نىسد ٓاػٓايُتًًُنِ طادَيإ دَطتطري
ثةُىل   و تاسادَيًَهِ طٓىوس نةىستًؽ  صياتشيؽ صًََُٓيًَهِ سَخظاسّ ٓاَادَنشد

ثًَٗاويَؼت دطُ يُ كاثَُُِْ ُٖطتِ بُطؤصّ سؤػٓبرياِْ ُٓو طُسدََُ بىو نةُ  
صؤسبُيإ يُ دَسَوَّ واَلتُوَ طُسِابىوُْوَ بُدَيًؽ دَياْىيظةت نةُ خىيَٓةذَواسإ    

 *بٓاطًَٓٔ بُّ ٖىُْسَ بُسصَّ سؤرٓاوا ....."
اصَّ بًَطاُْ ( ثًَِ وايُ "كريؤنِ ٖىُْسّ وَى بابُتًَهِ ُٓدَبِ تسىطًَٔ عاسف)

دَطتُّ دووََِ ُٓو تىيَزَساُْ سُنايُتِ دَوَيَُُْذّ  †ٖاتُ ْاو ُٓدَبِ نىسديًُوَ"
ؾؤَيهًؤسّ و ثُْذّ ثًَؼًٓإ و الوى و سُيشاِْ نىسدّ دَنُُْ بَُٓايُى بَُيآ ل َُُٓ 
ًَض يُقَُيةُّ بةذسآل بةُآلّ         ساطتُ يُ سِووّ ْاوَسؤنُوَ ل دَنةشآ بةُ بَُٓايةُنِ بةُٖ

ُوَدا يُى دَطشُْوَل نُبُسَو ثًَؼُوَكىوِْ سُنايُتِ ؾؤَيهًؤسّ نىسدّ َُٖىوػًإ ي
و تُنًٓهِ تاصَّ ُٓو ٖىُْسَ ُٓوسوثًُ يُسيَطُّ ُٓدَبِ ًًًَةُتاِْ دساوطةًَىَ دواّ   
ُٖسَغ ًَٖٓاِْ ًُٓجشاتؤسيُتِ عىكاِْ يُطُسَتاّ ُّٓ طةُدَيُدا بةُْاو ًًًَةُتاِْ    

 . و عُسَب و ؾاسغ و تىسنذا بآلوبؤوَ  نىسد
دََيآ: "ًَٓظتا كريؤنٓىوطُنإ دوو بَُٓا يُبُسكةاو   د. عًضَدئ َظتُؾا سَطىٍ

 دَطشٕ ُٓواًْؽ  نُيُثىوسّ دًٗةاِْ و سُنايةُتِ نةىسدّل ُْٖةذيَهًإ بةُ وسدّ و     
ّ تًَهٍَُ نشدووَ يُ كريؤنٓىوطًٓذا ُْٖذيَهًؼةًإ  بُدَطت سَْطًِٓ ُّٓ دوو بَُٓايُ

ل ُٖسوَٖا بُسدَواّ  †كريؤنُناًْإ بَِ بايُخٔ" ل بؤيُثؼتًإ بُيُى بَُٓا بُطتىوَ 
يُنًَهةُ يةُ    1870 -1791دَبآ: "نتًَبِ َُويىودْاَُّ ػةًَ  سىطةُيِٓ قةاصّ    

                                           
 . 12ل ٍ 1969 -1925 بًبًؤطشاؾًاّ كريؤنِ نىسدّ و عىَُس َُعشووف بُسصجنِل يًَهؤَيًُٓوَ - *
 .11ل 1977ٍل بُغذال  1960 -1925سظني عاسفل كريؤنِ ٖىُْسّ نىسدّ  - †
 .206د. عزال ًٓ مصطرى  رسْل  الْاقعٔ  فى االدب الهردى  ص  - 3
د. عزال ًٓ مشن فا رسْل ارا  فى الكص  الهردٓ    عظدرٌّ قصد  نردٓد    ميظدْرات     ُٖسوَٖا:  

 .  162  ص  1985(  بػ اد  1جمل  نارّاٌ )
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ْاَُنإ يُ سِووّ ػًَىَّ ٖىُْسّ و دَسخظةتِٓ دىاْهةاسّ صَةاِْ    دكانرتئ َُويىو
 *و ػًَىاصَ كريؤى ٓاًََضَنُيُوَ "نىسدّ يُْاوَسِؤى 

ؽ يُطةٍَُ ُٓوَيةُ :" بٓةَُاّ كةريؤنِ نةىسدّ ٓةُو       " ية َظتُؾا طاحل نُسيِ"
ل ًٓٓذةا كةريؤنِ    †نةُ دََةاودَّ بؤَةإ َاوَتةُوَ ..."    سًهايُتُ ًًًًًَاُْ بىوَ 

و دََيآ : ُٓو سًهايُتُ ًًًًَاُْ بُسدّ بٓاغُّ كريؤنِ  بُساوسد ديًََٓتُوَ عُسَبِ بُ
 .†ثًَؽ ناستًَهشدُْ ُٓوسوثايًُنُ ..." –عُسَبًني 

دَتىاْني دُخت يُطُس ُٖقًكُتًَهِ ساػةاَُٖيُٓطش بهُيٓةُوَل ٓةُويؽ    يُ ُٓجناَذا 
ُٓوَيُل نُ ؾؤسَِ ٖىُْسيِ كريؤنِ نىسدّ ٓاناَِ الطايًهشدُْوَّ ؾؤسَِ ٖىْةُسيِ  
كريؤنِ ُٓوسوثًًُ بُػًَىَيُنِ ْاسِاطتُوخؤل واتةا ساطةتُوخؤ يةُ ٓةُوسوثاوَ بةُ ًَُٓةُ       

ٓذَواسّ يُ نؤََُيِ ًَُُٓدا دوانُوتىو ُْطُيؼتىوَل كىْهُ سادَّ ٖؤػًاسّ و ثًُّ خىيَ
بىوَل تُْاُْت تا نؤتايِ دُْطِ يُنٌَُ دًٗاًْؽ رَةاسَّ خىيَٓةذَواس يةُ باػةىوسّ     

و بًٓةادّ سؤػةٓبريّ الواص و    نىسدطتاْذا صؤس نةُّ بةىوَ و رَةاسَّ سؤرْاَةُ و طؤظةاس     
ِ دَطُُٕ بىوَ. ديةاسَ نةضّ و الواصّ سؤرْاَُْىوطةًِ و كةاثَُُِْل نةُ صًََُٓيةُن      

و بُسَو ثًَؼُوَكىوِْ ُّٓ ٖىُْسَ ريةاسيِ و طةُسدًََُ بؤتةُ     بُسؾشاواُْ بؤ بآلونشدُْوَ
ٖؤّ ُٓوَّ ل نُ  ًًًَُتِ نىسديؽ وَنى ًًًَُتاِْ دساوطآ دسَْط طىود يةُ ؾةؤسَِ   

( ّ Theme) و بابةةُتِ . يةةُ صَةةاِْ سؤراْةةُٖىْةةُسّ ٓةةُوسوثِ كةةريؤى وَسبطشيَةةت
وإ و سيَهةُوت سصطةاسّ بًَةت . ُٓطُسكةِ ْهةؤَيِ      ُٖقايُتِ ؾؤَيهًؤسّ و قُدَسّ ثاَيُ

                                           
 . 206د. عزال ًٓ مصطرى رسْل . الْاقعٔ  فى االدب الهردى  ص. - *

 .189 -185ل ٍ 1989ُٓدَبِ نىسدّ و ٖىُْسَناِْ ُٓدَب ل ُٖويًَشل لد.ػىنشيُ سَطىٍ
ثُسَيض ؿابش َُُِد ل بًٓاّ ٖىُْسّ كةريؤنِ نةىسدّ يُطةُسَتاوَ تةا نؤتةايِ دةُْطِ دووََةِ        

 . 24 -20لٍ 1992(ل دًٗاِْل )ْاَُّ َادظتًَش
 .   14ل 37ٍَظتُؾا طاحل نُسيِ ل طُسَتاّ يُدايو بىوِْ كريؤنِ ٖىُْسيِ نىسدّل ط ناسوإ ر - †
 .14طُسكاوَّ ثًَؼىول ٍ  - †
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يُوَؾ ْانشيَتل نُ كريؤنٓىوطِ نىسديؽ ثةُسوَسدَّ نؤَُاليةُتِ نؤََُيُنُيةُتِ و    
و عُقًَِ ُٓودا  نُيُثىوس و ؾؤَيهًؤسّ ُْتُوَنُّ يُ سَط و سيؼُّ قىوَيِ يُ برينشدُْوَ

ّ  دًَطرينشدووَ ُ    ٖةًض   و ثُْةذ نَُةذا بةُٖؤّ   وثةىوض و ُٓؾظةاُّْ ٓةُصَىل َشؤظةِ ي
طشْطًذإ بُ ُٖطتِ ُْتُوَيِ و الطايِ ُٓديب و كريؤنٓىوطاِْ ْاطًىْايًظتِ دساوطآ 

و ػةاْاصّ نةشدٕ بةُ سابةشدوو و      كريؤى و ُٓدَبًؼِ نشدؤتُ ٖؤيُى بةؤ صيٓذوونشدْةُوَ  
ًََةةزووّ ُْتةةُوَيِ خةةؤّ و كةةريؤنُ ًََةةزوويِ و سَخٓةةُيِ و  نؤَُاليةةُتِ و بةةُٖا  

 رْاَُْىوطًِ يُ طًُا دياسَناِْ ُٓو قؤْاغُٕ. سَوػتًًُنإ و صَاِْ سؤ
 

 ئاواذةيةك بؤ ضريؤكى ويممةتاٌى دزاوضىَ و كوزدى:
و سيَهُوت ًًُْل يًَهؤَيُسَوَ عُسَب وؾاسغ و تىسنةُناًْؽ ٓةُوَ    ػتًَهِ طُيش

دووثات دَنُُْوَ نُ ٖىُْسّ كريؤى يُ ُٓدَبِ ُٓواًْؼذا يُ دوو نؤَيُنةُّ طةاَاِْ   
سَخٓةُطشيَهِ وَنةى" د.    .هِ ٖىُْسيِ ُٓوسوثًًُوَ دسوطت بىوَُْتُوايُتِ و تُنًٓ

ُ  ُِذ غًُِٓ ٖالٍ" دََيآ "طُسَُٖيذاِْ كريؤى تاصَيُ ل و و  يُ ُٓدَبًاتِ ُٓوسوثايًة
بُْظبُت كريؤنِ ٖىُْسيِ عُسَبًؽ يُ عًَشاقةذا يُطةُسَتاّ ٓةُّ     *وَسَاْطشتىوَ"

ًًُوَ بآلونشايُوَ ُٓدَبِ تىسن ناسيطُسّ طُدَيُدا يُػًَىَّ خُودا كُْذ كريؤنًَو بُ
ثاػإ يُطُس دَطتِ )ُِىد امحذ ايظًذ( و )عبذعًو ْىسّ( و )ؾؤاد  .†و تُسدَُُ نشا

ُٖوَيةةُ  †.و قةةايبًَهِ ٖىْةةُسّ بةةُخؤوَ طةةشت  ُْذايتهةةشىل( صيةةاتش طُػةةُّ طةة 
 لطةةُسَتايًُناِْ كةةريؤنِ عةةُسَبًؽ بُكةةريؤنِ خةةُوٕ ٓةةاًََض دَطةةتِ ثًَهةةشدووَ 

سِاطةتِ بًظةتُنإ يُخاَيًَهةذا نؤدَبىوْةُوَ ٓةُويؽ سَخُٓيةُنِ       كريؤنٓىوطاِْ ْاوَ
ُٓوْذَّ خُسيهِ  .طًاطِ نؤَُاليُتًإ سووبُسِووّ نؤََُيِ ُٓو طُسدََُ دَنشدَوَ

                                           
 .463ال ننْر حمن  غئنى ٍالل  اليك  االدبى احل ٓح  ص  -*
 .  1969فى العرام   بػ اد   د. عب االلُ امح   ىظاة الكص  ّتطْرٍا بؤ صياتش ػاسَصايِ بشِواُْ: -†
 .  1969: على دْاد الطاٍر   حمنْد امح  الشٔ  رائ  الكص  احل ٓج  فى العرام   بريّت  بشِواُْ -†
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َُبُطت يإ ْاوَسؤى بىوٕ خُسيهِ تُنًٓهِ ٖىْةُسيِ كريؤنٓىطةني    و طُياْذِْ بري
ؤنِ عُسَبِ بُ كريؤنِ دسيَةز  ُْبىوٕ وَنى ٖىُْسيَهِ ُٓدَبًِ تاصَ . طُسَتاناِْ كري

 يإ سؤَإ دَطتِ ثًَهشدووَ بُتايبُتِ وَنى الطايِ نشدُْوَّ سؤَإ و كريؤنُ دسيَةز 
سدلٔناٌ فدٔا اصْصدلى    صجنريَناِْ تىسنِل يُّ سووَوَ كةريؤى و سؤَاْةُناِْ )   و بُ

ٕ  دا ديةاس  1920( يُطاَيِ  ّعطا  امني ّ حمنْد امح  الشدٔ   ٓةُّ دةؤسَ    .و بُسكةاو
و سؤَاْاُْؾ بةُ صَةاًَْهِ طةادَو داسِػةتًًَٓهِ طةاناس ْىوطةشاوٕ و صيةاتش         كريؤى
رطاسّ و سآ ًْؼاْذاِْ كانُو ؾًَشنشدْٔل بُآلّ يُسِووّ ػًَىَوَ طةُسَتاّ نىستةُ   ؤٓاَ

كةةريؤى يةةُ عًَشاقةةذا بةةؤ كةةريؤنِ )ػةةًُٖذّ ًْؼةةتُإ و ػةةًُٖذّ خؤػُويظةةتِ ( 
ٖ   كريؤنٓىوغ )َشاد ًَخآًٌ( و ّ )ُِةىد امحةذ   اَُتًًةُنإ( نؤََُيةُ كةريؤنِ )ُْ

و سَخٓةُطشَ   يُطةٍَُ بةىوِْ ٓةُو منىوْاُْػةذا ًَٖؼةتا يًَهؤَيةُس       .ايظًذ( دَطُسِيَتُوَ
    ٖ ىْةُسّ  عُسَبُنإ منىوُّْ كريؤنِ ٖىُْسّ ساطتُقًُّٓ عةُسَبِ يةُ عًَشاقةذا بةؤ 

طةُباسَت بةُ    *.االِْ ُّٓ طُدَيُ دَطُسِيَُٓٓوَقذا بؤ طساطتُقًُّٓ عُسَبِ يُ عًَشا
ؤنِ تىسنًؽ ُٖسوَنى ُٓدَبًاتِ ًًَُتاِْ دّ "بُو ُٓؾظاْاُْ دَطتِ ثًَهشدووَل كري
 ُ ٕ  نة ل بةةُآلّ ٖةةُسوا بةةُو ػةةًَىاصَ †يُطةةُس بُٓكةةُّ ديةةٔ و طىاكةةانِ بًٓةات ْةةشاو

سؤرُٖاَلتًًُّ خؤّ َايُوَ" ُٖتا وَنى كَُهِ كريؤنِ ْىَّ بُػًَىَ ُٓوسوثًًُنةُّ  
ُ  بُسَبُياًَْهذا نُوتُ ًَْى  دَسنُوت و يُ  ًََزووّ عىكاًًُْوَ يُ ُٓدَبِ تىسنًةذا بة

َُُٓؾ يُ سيَطةُّ وَسطًَشِاْةُوَ بةُ صجنةريَ يةُ       †)طُسدََِ سيَهخظتُٓنإ( ْاطشاوَ
بآلونشايُوَ. بًَطىَإ دياسَ وَسطًَشِإ يُو باسودؤخُدا دَوسيَهةِ   )احلدْادخ( سؤرْاَُّ 

ْىيَِ ُٓوسوثِ بةُ   ْاطاْذِْ صَإ و ػًَىاص و تُنًٓهِ كريؤنِ ٖىُْسّ طشْطِ دّ يُ
ُٓدَبًاتِ سؤرُٖالت يُ سيَطُّ ُٓدَبِ عىكاًًْةُوَ و يةُ طةُسووّ َُٖىوػةًاُْوَ     
                                           

 د. عب اهلل امح  ىظاة الكص  ّ ّتطْرٍا فى العرام. بؤ ُّٓ صاًْاسيًاُْ بشِواُْ : -*
 .90ى  جمل  الكص    الع د العظرٌّ  صاننل ال ًٓ احشاٌ ىظاة الكص  ّ ّتطْرٍا فى االدب الرتن -†
 .90طُسكاوَّ ثًَؼىو ل ٍ -†
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بؤيةُ   .ُٓدَبًاتِ ؾشَْظِ و كريؤنٓىوطاِْ ؾشَْظِ ناسيطةُسّ ساطةتُوخؤيإ ٖةُبىو   
و بًةضاى و كةُْذئ كةريؤنٓىوغ و     طُيش ًًُْ وَسطًَشِاِْ بُسَُُٖناِْ ظًهتؤس ًٖطؤ

طُسدََُدا يُطُس سووثُسِّ سؤرْاَُناِْ تىسنِ ُٓو طُسدََُدا  سؤَآْىوطِ دّ يُو
بآلودَنشاُْوَل ُٖسوَٖا ْابآ يًَشَدا ُٓوَيؼُإ يُبري بلًَت ل نةُ يةُ ًَْةىإ طةاالِْ     

( دا ثًَؼهُوتِٓ كاثَُُِْ و بآلوبىوُْوَّ سؤرْاَُواًًْؽ سؤَيِ يُ 1880 -1860)
طةةتبىوِْ دةةَُاوَسيَهِ صؤسّ دسوطةةتبىوِْ دةةَُاوَسيَهِ صؤسّ خىيَٓةةُسّ يةةُ دسو 

 . *خىيَُٓسّ كريؤنِ وَسطًَشِدساودا بًِٓ
ّ   دَطتِ ) كريؤنِ تىسنِ يُطُس ص( 1913 - 1844 ُٓمحةُد َُدسةُت ُْؾُْةذ

دَطتِ ثًَهشدل نُ ْاوَسؤنِ كريؤنُناِْ يُ ؾؤيهًؤسّ ُْتُوَيًُوَ وَسطشتبىو . ٓةُّ  
سّ تىسنًًةُ يةُ سِووّ   و ؾؤَيهًةؤ  كريؤنٓىوطُ بُسَُُٖناِْ سَْطذاْةُوَّ نُيةُثىوس  

يُ سِووّ تُنًٓهِ كريؤنًؼُوَ خاوَِْ خُياٍَ و ؾاْتاصيايُنِ بُسؾشاواُْو  لْاوَسؤنُوَ
ُ   صؤسداس دسيَزدادسِّ صؤسّ ثًَىَ ديةاسَ  طةُثاْذِْ بةريوسِا ؾُيظةُؾِ      و كةريؤنٓىوغ بة

ثاؾ ٓةُّ قؤْاغةُ    .ؾُصاّ كريؤنُنُّ دَكًَتُ دَسَوَ نؤَُآليُتًًُناِْ خؤيُوَل يُ
( و يُطةُسووّ َُٖىوياْةُوَ ٓةُنشَّ َةُمحىد سَدةاِْ صادَ      ثدرّت فيدٌْ  َُيُّ )نؤَ
( و َُمحةُد سَٓةىف و سىطةًَٔ    خالد  ضدٔا   ( و تؤؾًل ؾًهشَت و )1914 -1847)

( و كُْذاِْ دّ بُػًَىَيُنِ ٖىُْسيِ ْىَّ ضٔا داٖذ و ُٓمحُد سًهُُت و )ؿؿىت 
 . و يُُٖقايُت دًايإ نشدَوَ  دَياْشِواًُْ ُّٓ ٖىُْسَ

كريؤى يُ ُٓدَبِ ؾاسطًؼًذا بَُُٖإ ػًَىَّ ُٓو ًًًَُتاُْ يُ دواّ دُْطِ دًٗةاِْ  
يُنُّ تىاِْ يُطُسدَطتِ ) ُِذ عًِ دَُايضادَ و ؿادم ٖذايت و ؿادم كةىبو و دةالٍ   

ناستًَهُسّ ُٓدَبِ تىسنِ و ُٓويؽ  اٍ امحذ و ُِذ سذاصّ..( ػًَىَيُنِ ٖىُْسّ بُسص بُ
و ُٖقايةُتِ خىساؾةاتِ    تل نُ ثًَؼرت وَنى َؤسنِ طُسَنِ ُٓؾظاُْيُ سؤرٓاواوَ وَسبطشيَ

كةُْذئ ػةاناسّ وَنةى ػةريئ و      لًًًَِ يُ ًََزووّ ُٓدَبًاتِ ؾاسطةًذا خةؤّ دَْىاْةذ   
و ثاػةإ بُسَُٖةُناِْ سةادِ صيةٔ      ػاْاَُّ ؾريدَوطِ يُْاو ُٓدَبِ ؾاسطًذا و خىطشَو

                                           
 انٌُ ايذئ اسظإل خمتاسات َٔ ايكـف ايكـريَلتكذيِ ايذنتىس ثشوت عهاػُ.  -*
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ُ   ايعابذيِٓ َُساغُيِ و طًاسُتٓاَُّ ًٓرباًِٖ بُط سَط و  و ػاناسّ ْىوطةُساِْ دّ بة
و ثتُويإ بىوْةُ بةُسدّ بٓاغةُ بةؤ      صَاًَْهِ تؤنُُ سيؼُّ قىوَيِ سيايًضَِ خؤيإ و بُ

دا  1925طةةُسَُٖيذاِْ ؾةةؤسَِ ٖىْةةُسيِ كةةريؤى يةةُ ٓةةُدَبًاتِ ؾاسطةةًذا. يُطةةاَيِ    
ُ كريؤنُناِْ ُِذ عًِ دَُايضادَ "ُٖبىو ُْبىو" و "سادِ ٓاغا" ّ ؿادم ٖذايت بىوْة 

. بُ بآلوبىوُْوَّ نؤََُيُ كريؤنِ "يُنآ بةىو   *ّ بٓاغُ بؤ كريؤنِ ٖىُْسيِ ؾاسطِبُسد
... يُنآ ُْبىو" طؤسِاًَْهِ بٓلةًُٓيِ يةُ صَةإ و ؾةؤسَِ ٖىْةُسّ كةريؤنِ ؾاسطةًذا        
ُٖطتِ ثًَذَنشَّ بُتايبُتِ نُ يُ ُْٖةذَسإ يةُ سؤرْاَةُّ )نةاوَ( يةُ بةُسيني ٓاػةٓايِ        

نةَُيهِ يةُ صَةاِْ طؿتىطةؤّ سِؤراْةُّ خةَُيو وَسطشتةىوَو         و كريؤنِ سؤرٓةاوايِ ببةىو  
ُٓو دآًَٖاُّْ مجايضادَ نؤََُيآ ْىوطةُسّ بةُ    .و بًَطشآ و طؤٍَ دَدوئَ ثاَيُواُْناِْ طادَ

يؽ وَنى ثًَؼةُْطِ دَطةتُّ يُنةَُِ كةريؤنِ      )صادم ٍ آت(كيَش كرد  دواّ خؤيذا
و صَإ و ثاَيُوإ و  طِ بُناسدًََٖٓاؾاسطِ بُسَُُٖناِْ خؤّ بؤ درايُتِ دَطتُآلتِ طًا

و رإ و َُيُٓتًةُناِْ كةًِٓ ٖةُراسّ     بابُتِ كريؤى و ْؤظًًََتُناِْ سَْطذاْةُوَّ ٓةاصاس  
و ػةاْاصّ   َُٖإ ناتذا بُػًَو يُ بُسَُُٖناًْؽ بؤ صيٓذوونشدْةُوَ  يُ لًًًَُتُنُّ بىو

دا سؤدَكةًَت و دَيهاتةُ   و بُ قةىاليِ ًََةزوو   بُ ًََزووّ ُْتُوَيِ خؤيُوَ تُسخإ نشدووَ
  بُسًََُٖهِ ٖىُْسيِ طُسدَّ .

 
 :ضريؤكى ِوٌةزيى بآلوكساوةى كوزدىيةكةً 

طُباسَت بُ دَطت ًْؼاْهشدِْ يُنُّ كريؤنِ بآلونشاوَّ نةىسديًؽ بةُثًَِ بةريوسِاّ    
 دًاواصّ يًَهؤَيُسَوَنإ يَُُسِ بًٓاتُ بابُتًًُناِْ كريؤنِ ٖىُْسّ نىسد دَطؤسِيَت . 

                                           
. ٖةُسوَٖا سظةٔ ْهةىسول ل    118 -113ق  3دنرت ُِذ اطتعالَِ بشسطِ ادبًات اَشوصل ض -*

 37 -25ل ق 1357ذل دؾرت دوّ لتٗشإل ابامنةاَ  ْكؽ واقًعًتٗاّ طًاطِ دس سَإ ؾاسطِل جمًُ ْك
ل 1ل غ6ُٖسوَٖا: ؿادم ًٖذايُت ثًَؼُْطِ سيايًضَُ يةُ ٓةُدَبِ ًَٓشاْةِ ْىيَةذال ط سصطةاسّل ر     

 .  25 -23ل ٍ 1969
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 -1790ْاَُنةُّ ػةًَ  سىطةُيِٓ قةاصّ )    ئ َظتُؾا سَطىٍ َُويىودد.عًضَد
. ُّٓ وسدَ كريؤناُّْ ْاو َُويىودْاَُنُّ *ص( بُ طُسَتايُنِ طاناس دادًََْت1870

يةةُ سِووّ ْاوَسِؤنةةُوَ ٖةةَُىويإ ٓةةايًٓني " يةةُسووّ ػةةًَىَّ ٖىُْسيًةةُوَ ٖةةَُىو  
و يُنظُس بآ ثًَض و ثُْا  سًهايُتُنإ بُ دَسبشيِٓ )سًهايُت نشاوَ( دَطت ثًَذَنُٕ

 †"ْةةُسِوو و ُٓجناَُنةةُؾ دَدَْةةُ دَطةةتو سووداوَنةةإ دَخُ دَكةةُٓ ْةةاو بابُتُنةةُ
و كاثَُُِْ يُ نىسديةذا دَوسيَهةِ طشْطةِ طًَةشِاوَ يةُ       و طؤظاس دَسنُوتِٓ سؤرْاَُ

كُطةجاْذٕ و طُػُطةُْذِْ صؤسيةِ ٖىْةُسّ ثُخؼةإ نةُ كةريؤنًؽ يُنًَهةُ يةةُو         
وَ كريؤنًَو يُاليُٕ )ؾىٓادّ تةَُؤ( يُ طؤظاسّ )سؤرّ نىسد( دا بؤيُنُجماس  .ٖىُْساُْ

بةةؤ كةةريؤنِ نةةىسديؽ يةةُ  †.دا بآلونشاوَتةةُوَ 1913( يُطةةاَيِ ْةةاوّ )ػةةىيؽ بةةُ
نىستُ كريؤناُّْ يُ سؤرْاَُّ "ثًَؼهُوتٔ  َّنىسدطتاِْ باػىوسدا دَتىاْني ُٓو طشَو

دَسنةُوتِٓ كةريؤنِ    ْةًَني بةؤ  طةُسَتايُى دا  " دا بآلونشاوُْتُوَ ب1922ُ -1920
ُٓو طاَيُيُ نُ صؤسبةُّ يًَهؤَيًٓةُوَنإ بُطةُسَتاّ كةريؤنِ      1925طاَيِ  †.نىسدّ

كريؤى  سَوف سُطُٕ كريؤنِ )بؤكِ دًخىاسّ( بُيُنَُني  ّٖىُْسيِ دادًََْٔلبُآلّ نا
لبُآلّ صؤسبُّ ٓةُواِْ   ** .كريؤنِ نىسديِ بآلونشاوَ يُ نىسدطتاِْ باػىوس دادََِْ

                                           
بشِواُْ د.عًضَدئ َظتُؾا سَطىوٍل ْةاوَسؤنِ طًاطةِ و نؤَُاَليةُتًِ كةريؤنِ نةىسدّل ط       -*

 .  7ل ٍ 19ناسوإل ر 
 .21ض ؿابش َُُِد ل بًٓاّ كريؤنِ نىسدّ ٍثُسيَ -†
 .25-24ل1913ٍ 2لر 27 -25ل ٍ 1913ل  1ؾىاد متىلط سؤرّ نىسد ل ر -†
بؤيُنُّ داس يةُ سؤرْاَةُّ "ثًَؼةهُوتٔ" دا طشَويَةو بةؤ ْىوطةًِٓ نةىسدّ ثةُتِ يُاليةُٕ           -†

بُ ْىوطًِٓ )دىوت )ًََذُسطؤٕ(َوَ بؤ ْىوطُساِْ نىسد طاصنشال يُ ُٓجناَذا ػًَ  ْىسّ ػًَ  ؿاحل 
و طا ػتًَهِ كانُ( ثاداػتِ يُنَُِ وَسطشت و َظةتُؾا ؿةآب ثاداػةتِ دووَّ و مجًةٌ ؿةآب      

 . 24ل1920ٍل طًًَُاِْ ل 1ل غ30ٔ" ر ثاداػتِ طًًََُِ وَسطشتل بشِواُْل سؤرْاَُّ "ثًَؼهُوت
ٕ ط سَوف سظٔل طُسَتاّ كةريؤنِ نةىسدّ و دًةاواصّ ًَْةىإ يُنةُّ كةريؤنِ و دووًََةا        -**

 .15ل ٍ  69ْىَّ ر 
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طُسَتاّ كةريؤنِ ٖىْةُسّ    ّ دًٌَُ طآب بُخُوَا( و كؤِْ كريؤنِ )يُبآ كُْذ 
ُٓطُسكِ ُٓواُّْ يُ سؤَاِْ نىسديؽ دَنؤَيُٓوَ يُ نىسدطةتاِْ   *نىسدّ دادًََْٔ ل

  ُ طةُسَتايُنِ   باػىوس يُطٍَُ كريؤنِ )َُطُيُّ ويزدإ( ّ ُٓمحُد َىختاس دةاف بة
  ٔ راْةشَ ُٓدَبًًةُنإ يُاليةُٕ    بؤيةُ بةُٖؤّ تًَهةُآلوّ     .ناسّ سؤَآْىوطةِ دادَْةًَ

نشدووَ ل نُ يًَهؤَيًُٓوَ يُ  يًَهؤَيُسَوَ نىسدَناُْوَ بىاسّ يًَهؤَيًُٓوَناًْإ تًَهُآلو
د. ؾةُسٖاد   †و طُسَُٖيذاِْ كريؤى ٖىُْسيِ نةىسدّ بؤتةُ نةاسيَهِ قةىسغ"     طُسَتا
ؤنِ و دََيآ: )كةري  طُسَتايُنِ ديهُّ بؤ كريؤنِ نىسدّ دَطت ًْؼإ نشدووَ ثريباٍَ

بةُ ديةايًهتِ    1856َُّ و صئ ْىطشاوّ َُال َُمحىدّ بايُصيذّ ل نُ يُ ٖاويِٓ 
. ْىوطُس يُو سايةُدا وسد  †يُ ًََزووّ ُٓدَبًاتِ نىسديذا ( نشَاجنِ كريؤنِ نىسديًُ

ًًُْل كىْهُ ًٖض دًاواصيًُنِ يُ ًَْىإ كريؤنِ ٖىْةُسّ و ُٖقايةُتِ ؾؤَيهًةؤسّ و    
 لو ُٓؾظةاُْيًُ بطُسِيًَٓةُوَ   ُٓو طُسَتا ُٖقايُت ٓاًََضًًًًَذا ُْنشدووَل ُٓطُس بؤ 

ٕ بُقُد ًََزووّ َشؤظ خؤّ الُٓوا ًََزووّ كريؤنِ ُْوَنى ُٖس نىسدّ ِٖ َُٖىو طُ
يُاليُنِ ديهُوَ ُّٓ كريؤنُ ْىوطُسَنُّ خؤّ ٓاَارَّ بؤُٓوَّ نةشدووَ نةُ    .نؤُْ

اصّ )ُٓيًهظةُْذَس  و يُطةُس داخةى   نىست نشاوَّ كريؤنِ )َُّ و صئ( ّ )خاِْ(يُ
 رابا( وَ ْىوطًىيُتًًُوَ . 

و تُْاْةُت ًََةزووّ    ْىوطُسّ كريؤنُنُيؽ يُ سِووّ سِؤػٓبرييًُوَ ػاسَصا ُْبىوَ
دا دَبآ كُْذ  ػاسَصاّ دوًْاّ بُسؾشاوإ  .عاسَب و ُٓدٓذَ ًَٓتُوَ طُسنىسد دَطُسِيَ

 و ٓايؤصّ كريؤنِ ٖىُْسّ بىوبًَت .
                                           

 . 206د. عزال ًٓ مصطرى رسْل الْاقعٔ  فى االدب الهردى  ص -*
 . 94  ص 1969  آار 2 ٓ ة   الع د ال ننْر معرّف خزى ار  الكص  الهردٓ   جمل  الجكاف  اي      

.  15ل ٍ 1975ل بُغةذا   29ُٓمحُد ل طُسَتاّ ثُيذابىوِْ كريؤنِ نىسدّ ط بةُيإ ر  فاضل -†
 .15ل 1977ٍل بُغذال 1960-1925سظني عاسف ل كريؤنِ ٖىُْسّ نىسدّ 

ٍَ ل َُّ و صيِٓ َُال َةُمحىد بايُصيةذّ يُنةُّ كةريؤى يةُ ًََةزووّ ٓةُدَبِ         -† د. ؾُسٖاد ثريبا
 . 52ل 1ٍلب 1نىسديذالط لناسواِْ ُٓنادميِ ل ر
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 ى ضريؤكةكاٌى قؤٌاغى يةكةً :دةزبازةى ٌاوةزؤك و تةكٍيك
بُػةًَىَّ سيةايًضَِ سَخُٓطشاْةُ )ايىاقعًةُ االْتكاديةُ(       *(خُوَا كريؤنِ )يُ

نابشاّ )خُوبًُٓس( ػاسَنُّ بُدآ دًًَََٖآ و سوو يُ ػاسيَهِ  .ْاوَسؤنُنُّ دَخاتُسِوو
بُآلّ يُ سيَطا يإ يُ طٓىوسّ ػاسَنُّ دّ تىوػةِ   .دّ دَنات بؤ ناطبِ و ناسنشدٕ

اإ بةؤ دَخاتةُ سِوو   دَبَِ ل ُٖسوَٖا اليًَُْهِ ديهُ سَُطُسّ و طريوطشؾتِ خؤّكُ
ُٓويؽ باَلوبىوُْوَّ دصّ و دُسدَيِ و بُستًٌ وَسطشتُٓ ل نُ يُ طايُّ سىنُِ ػًَ  

 تُوَ . ْاوَسؤنِ كريؤنُنُ َُطُيُيُنِ طًاطًًُنؤََُيذا باَلوبىوَُُْمحىودَوَ بُْاو 
ْباسنشدِْ سىنُِ ػةًَ  َةُمحىودّ ْةَُشَ ل يةُسِووّ     و َُبُطتِ ْىوطُسَنُّ تاوا

بًٓات و تُنًٓهِ ٖىُْسيؼُوَ كريؤنُنُ )ُٓطُسكِ تُواويؽ ُْنشاوَ( ُٖطت بُيُى 
يُدواّ يُنِ سووداوَنإ و صَاِْ ٖىُْسّ كريؤنٓىوطني و طًَشِاُْوَّ ٓاطايِ دَنشيَت ل 

خُوبني و دَطتُالتذاس ل  دوو ثاَيُواِْ طُسَنِ يُ كريؤنُنُدا بُدّ دَنشيَت ل نابشاّ
نُ خؤّ يُ نُطايُتِ ْىوطُس خؤّ و ػًَ  َةُمحىودا دَبًًَٓتةُوَ ْىوطةُس كةُْذئ     

ُ  دميُِْ عادباتِ ديًََٓتُوَ )بؤ خُيُتاْذٕ و نشدِْ خةَُيو ٖةَُيِ بُطةتىوَ ل    كُواػة
ُٓوَؾ ُٖس بؤ ُٓوَّ ُٓوَ بظُعًََِٓ ل نُ دَطتُالداسيَتِ ػًَ  َُمحىود ْةاسَِوابىوَو  

تُنًٓهِ كريؤنُنُ يُ كُْذ سواْطُيُنُوَ تًؼهِ دَخُيُٓ طُس ل  †(.َبىايُ بشِووخَِد
نيشانةى تايبةتى  ديايؤط ل وَنى تُنًٓهًَهِ نؤِْ كريؤى بُدّ دَنشّ ل ُٓطُسكِ

( ّ بؤ داُْْشاوَ ل بُالّ خىيَُٓس دَصاَِْ وَنى )يُ خاْلًُنُّ ثشطةِ ومت ٓةُّ   -وَنى )
( . َُْةُيؤط ل بُٖةَُإ   35ُٓوَ ًٖلًَهِ واًًْةُ . ٍ  ػًىَٕ و طشياُْ كًُ   وتِ 

ػًَىَّ ديايؤط بُدّ دَنشَّ وَنى : )ًَٓؽ يُ دَيِ خؤَةا ومت ًٓؼةِ ًَٓةشَ واديةاسَ     

                                           

 .1975ل ثًَؼُنِ دَُاٍ بابإل بُغذال  يُخُوَادًٌَُ ؿآب ل  -*
د. مجظٔ  احلٔ رى   تدارٓ  تطدْر اليجدر الريدى الهدردى العدرام )مدْدز رسدال  دنندْراة(  جملد             -†

 .  86  ص1984  بارٓص  1  ض 1دراسات نردٓ  ع 
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بُقًُُتِ ُّٓ و ُٓو صَوت نشدٕ  و ػتِ باؾ و َُٖىوّ عباسَتُ يُ خَُيو سوتاْذُْوَ
( وَطةؿِ  47.. ٍ و يُطُس ًٓؼةِ صٍ و طةُوسَ داْةإ .    و بُبُستًٌ ُٖتًى و َُتًىَ

   ُ سووداو و  طشوػت ل طًُايُنِ ديهُّ كريؤنُنُيُ يُ ثًَٓاو صياتش قةىوٍَ بىوْةُوَ بة
و َُٖياَل ل  ُٖوس ناسيطُسّ يُطُس دَسووِْ ثاَيُواْذا ل وَنى : )دًْا يُ ثاؾ ًْىَسِؤ بُ

و كةُمخاخُّ ٓةُدا ثةاؾ عُطةش      نضَ بايُنِ صؤس طاسدّ ُٖٓات ل داس داس بشووطهُ
( يإ  يُ وَطؿِ خاُْنُدا بؤ يُنُجماس طُيؼتَِٓ بُ 31دايهشدَ باسإ. )ٍ تٓؤنُ تٓؤنُ

ضّ و سطةتُّ نةىست نةُ يةُنآ يةُ طةًُا دياسَنةاِْ صَةاِْ ثُخؼةإ ٓةاًََ           وػُ
و دَسطانايإ ىلَ نشديُٓوَ  بُُٖسساَيًَو طُيؼتُٓ خاُْنُكريؤنٓىوطُنُيُ دََيًًَت : "

( . دابُؾ بىوِْ ثاَيُواُْناِْ 35طشّ )ٍ ل بآ ٓال قىسِل دَيؤثُو كىويُٓرووسَوَ طُسَا
تُْٗا نابشاّ خُوبًُٓس  .تؤثؤطشاؾًاّ ُْخؼُّ سووداوَناِْ كريؤنُنُ يُنظاُْ يُطُس

)طًَشَِسَوَ( ّ يًَذَسدَكَِ دَْا ُٓواِْ دّ بآ ْاوٕ و نُّ دَسدَنُوٕ يإ ُٖس بؤ داسآ 
ػىئَ ل  .ؤس ْآًََُٓوَدَسدَنُوٕل نُ ُٓوَؾ يُ صَئ و بريّ سؤيَُٓسدا بؤ َاوَيُنِ ص

و بُػًَىَيُنِ عُؾُوّ دًَطُنإ  دًَطريَ و صياتش رووسّ بُْذنشدِْ نابشاّ خُوبًُٓسَ
صّ ْانات و وَنةى  ثًَذاويظتِ سووداو و نُطُنإ ؾُس و دَطؤسِئَ و َاََُيُيُنِ طادَ

 سَُْٖذيَهِ دىاِْ ًْؼإ ُْدساوَ. 
اواصَوَ بشِواْني صََُِْ دَم ُٓو صََُٕ يُ كريؤنُنُدا ل دَنشآ يُ طآ صََُِْ دً

صََُْةةُّ نةةُ كةةريؤنٓىوغ كةةريؤنُنُّ تًَةةذا ْىوطةةًىوَ ل صََةةُِْ خُوُْنةةُ نةةُ 
صًَََُْهِ دياسيهشاو و نىستُ نُ سَْطُ يُكُْذ طُعاتًَو تًَُٓثُسِآ ٖةُسوا صََةُِْ   
ؾًضيهِ يإ صََُِْ واقًع يإ ًََزوو نةُ ثًَةِ سووداوَ ًََزوويًةُنإ دَبةآ َةاوَّ      

 بُُٖسدوو داسَنُوَ .  1924-1918ػًَ  َُمحىد بطشيَتُوَ سىنُِ 
 دَتىاْني بريّ طُسَنِ يُّ خاالُْدا دياسّ بهُئ :     
 دَطتُنُّ .ُ يُ سهىَُتِ ػًَ  َُمحىد و داسوسَخٓ -
 و ثًاواِْ ٓايًِٓ . سياناسّ َُال -

 طادَيِ و بآ ٓاطايِ خَُيو و دًاواصّ بريوبؤكىوِْ بآ بَُٓاّ طًاطًإ . -
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و يُنظُس صَيِٓ خىيَٓةُس بةؤ    ًؼاِْ كريؤنُنُ )يُخُوَا( ْاوًْؼاًَْهِ طادَْاوْ
و دووس يُ واقًع و سُقًكُت دَباتل نُ دَنشا ْاوًْؼةاًَْهِ   دًٗاِْ خُوٕ و ؾاْتاصيا
كِ خىيَُٓس يُ ْاوَسِاطتِ  كريؤنُنُدا تىوػةِ دؤسيَةو   . ُٓطُسقىوَيرتّ بؤ َُٖيبزاسدبا

ْاوًْؼاُْنُّ دريةُى دَنُويَتةُوَ ناتةآ دََيًَةت :      يُطُس طىوسَِإ دَنات و يُطُأل
َٔ يُ نىيَِ َُُٓ خُوُْ يإ ْا   بؤيُ ٖةُسدوو كةاوّ خةؤّ     ل)َُُٓ كِ بىو َٔ ديِ

طًَؤؾت ومت بَُيهى ُٓطُس خُوَ خُبُسّ بًَتُوَ نُكِ سواْةًِ ٖةَُىو ػةتًَو ٖةُس يةُ      
ُؾ يةُ  هِ ديهة ( اليةًَُْ 75كةاؤَ لٍ  سيُبُ دًَطُّ خؤيُتِ و ُّٓ داُْوَساُْ ُٖس

ٓةُو ساَيُتُيةُ  كةريؤنٓىوغ بَُُٖيةُ دوواليةُِْ       َ نُبًٓادّ  كريؤنُنُ )غُؾًُت(
و دؤسيَهةُ   يُطٍَُ بابُتِ ثًَؼىو ساطت ْانُويَتُوَ دريُى يإ باطِ ػتًَو دَنات نُ

ؤّ كريؤنُنُ الواص دَنات . يُ ٓاخشوٓؤخشّ ثايًضّ طت داو تإ و ثيُ بآ ٓاطايِ و ُْ
ُّ ػًَىَيُ ْابًَةت ٖةُسوَنى ثاَيةُوإ )نةابشاّ خُوبًٓةُس( دََيًَةت:       دا باسّ طشوػت ب

طايكُ نضَبايُنِ طاسدّ دَٖات عُسصَنُ بُطتبىوّل تُقُتُقِ  )ػُويؽ نشدبىوّ بُ
 ( . 73طُٖؤَيُنُ طُسَايُنِ وايُ تـ َُٖيذَّ دَيبُطتآ .ٍ
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 ئةجناااً
 طت ًْؼإ دَنُئ : يُ نؤتايِ ُّٓ باطُدا ُٓجناَُ طؼتًًُنإ بُكُْذ خاَيًَو دَ

يُ دايو بىوِْ كةريؤنِ ٖىْةُسّ نةىسدّ وَنةى ؾةؤِسًََهِ تةاصَّ ٓةُدَبِ         -1
و بشِطتِ ػًعشدا ْةَُاوَ نًَؼةُ    ثًَىيظتِ ًَٖٓاويُتًًُ نايُوَل دواّ ُٓوَّ يُ تىاْا
 ٓايؤصَناِْ رياِْ َشؤظِ طُسدَّ بُتُواوّ دَسبشِيَت .

ساوطَِ يُ دايو بةىوّ طةاَاِْ   كريؤنِ ٖىُْسّ نىسدّ ُٖسوَنى ًًًَُتاِْ د -2
و ؾؤيهًةؤسّ ُْتُوَيًةُ يةُ سووّ ْاوَسؤنةُوَ و بةُ ؾةؤسَِ        دَوَيَُُْذّ نُيةُثىوس 

 ٖىُْسيِ ُٓوسوثِ خؤّ ْىاْذووَ . 
يُ سِووّ صََُٕ و ًََزووَوَ ل كريؤنِ نةىسدّ يُطةٍَُ ًًًَةُتاِْ دساوطةًَذا      -3

اطتِ بةُسصّ ٓةُدَبِ   ٖاونات بىوَل نُ َُُٓؾ ٖؤػًاسّ ؾُسُْٖطِ و سؤػٓبريّ و ٓ
 نىسدّ ًْؼإ دَدات .

4-      ِ دَتةىاْني   ليُنُّ كريؤنِ ٖىُْسيًةُ تةُنًٓهِ ٖاونةاتِ عةُسَبِ و تةىسن
و سَخُٓ يةُ دَطةتُاَلتِ    دًٌَُ طآب بُتايبُتِ بُ يُبُسطشتِٓ ػًَىاصّ )خُوبًٓني(

 طًاطِ سؤرطاس بهُيُٓ طُسدَطتُّ كريؤنٓىوطإ يُ نىسدطتاِْ باػىوسدا . 
نِ كريؤنُناِْ قؤْاغِ يُنُّ بُ )دًٌَُ طآًب(يؼةُوَ بةُ ػةًَىَّ    ْاوَسؤ -5

سيةةايًضَِ سَخُٓطشاْةةُ نًَؼةةُ نؤَُاَليةةُتٌ و طًاطةةًًُنإ دَخاتةةُسِوو و يةةُ سِووّ 
 ْاوَسؤنُوَ صؤسبُّ كريؤنُنإ يُ نُيُثىوسو ًََزووَوَ وَسطرياوٕ 

ُواْةُنإ و  يُ سِووّ تُنًٓهًؼُوَ صجنريَّ سووداوَنةإ و داْةاِْ ْةاو بةؤ ثايَ     -6
ُ  ديايؤط و سَطُصّ ٖاْذإ و طةُسَتا  اطةإ(ّ ُٖطةتِ ثةَِ    و نؤتةايِ )َىث  و يىتهة

 كِ بُػًَىَيُنِ طادَؾ بًَت.دَنشيَت ُٓطُس
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 ضةزضاوةكاُ :
 نتًَب  -1
 بُ صَاِْ نىسدّ : -أ
و بًبًؤطشاؾًةةاّ كةةريؤنِ نةةىسدّ  يًَهؤَيًٓةةُوَعىَةةُس َةةُعشوف بةةُسصجنِ ل  -
 . 7819ل بُغذال  1969 -1975
 . 1975ل ثًَؼُنِ دَُاٍ بابإ ل بُغذال  خُوَا يُدًٌَُ ؿآب ل  -
 . 1977ل بُغذا ل 1960 -1925كريؤنِ ٖىُْسّ نىسدّ سظني عاسف ل  -
 بة زمانى عةرةبى :  -ب
   حمنْد امح  الشٔ  رائ  الكص  احل ٓج  فدى العدرام  د. على دْاد الطاٍر    -
 1969بريّت 
 . 1969  بػ اد ة الكص  ّتطْرٍا فى العرامىظاُ امح    اللد. عب ا -
     -  صددٔ ا الْاقعٔدد  فددى االدب الهددردى  د . عزالدد ًٓ مصددطرى رسددْل    -

 .  1966بريّت   
دار ىَطد  مصدر للطبدا ّاليظدر        اليك  االدبى احل ٓح د. حمن  غئنى ٍالل   -

 . 1977الكاٍرة   
 

 بة شواٌى فازضى :  –ج 
 . 1351ل كاخ طىّ ل تٗشإ  ادبًات اَشوصبشسطِ د. ُِذ اطتعالَِل  -
 .  1323ل تٗشإ يهِ بىد.. يهِ ْبىدُِذ عًِ مجايضادَل -
 .  1343ل كاخ ػؼِ ل تٗشإ ل سادِ اقاؿادم ٖذايتل  -
 و طؤظاز :  زؤذٌاوة -2
 بة شواٌى كوزدى   -أ
ط دَؾتةُسّ   لُْٖذآ يةُ ػةرياصَناِْ دَؾتةُسّ سَخٓةُّ    د. َاسف خُصُْداسل  -

 . 1970ل بُغذال َايظِ 3سّ ل بنىسدَوا
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كُْذ طُسجنًَهِ سَخُٓيِ دَسبةاسَّ كةريؤنِ يُخةُوَاّ    دَُؼًذ سُيذَسّل  -
 . 1977ّ ناْىِْ يُنُّ  10ل ثاػهؤّ عًَشام ل ر دًٌَُ ؿآب

ًَةىإ يُنةُّ كةريؤى و        سووف سظٔل  - طةُسَتاّ كةريؤنِ نةىسدّ و دًةاواصّ ْ
 .  1978ل 69ل ط سؤػٓبريّ ْىَّ ردووًََإ

 .  11/1920/ 18ل طًًَُاِْ 1لغ3ل رثًَؼهُوتٔؤرْاَُّ س -
َُّ و صيِٓ َةُال َةُمحىدّ بايُصيةذّ يُنةُّ كةريؤى يةُ       د .ؾُسٖاد ثريباٍَل  -

 .  1997ُٖويًَش  1لب 1ل ط ناسواِْ ُٓنادميِ لر ًََزووّ ُٓدَبِ نىسديذا
  . 1975ل 29لط بُيإ لر طُسَتاّ ثُيذابىوِْ كريؤنِ نىسدُّٓمحُدل  فاضل -
 . 1913( ل 2 -1ل ط سؤرّ نىسدل ر)ػىيؽؾىٓاد تَُىل  -
ّ    َظتُؾا ؿاحل نشيِل - ل ط.  طُسَتاّ يُ دايو بةىوِْ كةريؤنِ ٖىْةُسّ نةىسد

 .  1984ل 4تؼشيِٓ يُنُّل غ 37ناسوإ ر
ل ط سصطاسّ ل ر ؿادم ًٖذايُت ثًَؼُْطِ سيايًضَُ يُ ُٓدَبِ ًَٓشاِْ ْىيَذا  ل -

 . 1969ل  1ل غ6
 عةرةبى :بةزمانى  –ب 
  2  ض20  جملد  الكصد  ع   ىظاة الكص  فدى االدب الرتندى  اننل ال ًٓ احشاٌ   -
 . 1965مصر  
 .  1969  2  جمل  الجكاف  اي ٓ ة   ع الكص  الهردٓ د . معرّف خزى ار   -
  مْدز رسال  دننْراِ(الريى الهردى فى العرام ) تارٓ  اليجرد. مجظٔ  احلٔ رى  -

 .  1984  بارٓص  1  ض1ع جمل  دراسات نردٓ   
 بة شواٌى فازضى :  -ج 

ل جمًُ ْكةذل دؾةرت دوّ ل   ْكؽ واقًعتًٗاّ طًاطِ دس سَإ ؾاسطِسظٔ ْهىسول ل 
  1357تٗشإ 
=========================================== 

 )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ نتًَبِ: دَسواصَيُى بؤ سَخُّٓ ُٓدَبٌ نىسدّل ْىوطةًِٓ:  
بآلونشاوَتُوَ. (2010 خاُّْ باصلكاثُٖويًَش:  ) ًَٔ بُنشد.ًُٖذاد سىط  
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  قؤناخى سةرهةلَدان و دةركةوتهى ضريؤكى كوردى
5291 – 5292 

 عووةز وةعسوف بةزشجنى
دواّ بآلوبىوُْوَّ كُْذ ثُخؼإ و نىستُ ْىوطًًَٓو يُطُس سووّ كةاثًًَُُُْناِْ  

اَُّ رياُْوَدا بُػِ يُنةَُِ  سؤرْ 1/7/1925ُّٓو طُسدََُل بؤ يُنُجماس يُ سؤرّ 
( نُ بُبَِ ْاوّ خاوَُْنُّ بآلونشاوَتُوَل *كريؤنًَو دَبًٓني بُ ْاوًْؼاِْ )يُ خُوَا()

( طُسْىوطةُسّ سؤرْاَةُّ   †بُآلّ يُ ساطتًذا خاوَِْ كةريؤنُنُ )دةًٌَُ طةآًب(ّ)   
                                           

)رياُْوَ(دا  1925/ 1/7(ّ سؤرّ 29( بُػِ يُنَُِ ُّٓ كريِؤنُ بؤ يُنُجماس يُ رَاسَ )*)
ّ 1926/ 21/1(ّ سؤرّ 1َل دوايٌ يُ رَاسَ )( صجنريَ بُسدَواّ بىو18بآلونشاوَتُوَ و تا )

( 5يُّ َاوَيُػذا ) 29/7/1926(ّ سؤرّ 26)ريإ(دا دَطتِ ثًَهشدووَتُوَ تانى رَاسَ )
(يؽ بؤ داسّ دووَّ دَُاٍ بابإ يُ ػًَىَّ نتًَبًَهذا 1975بُػًرتّ ىلَ بآلونشدووَتُوَ. طاَيِ )

ُ يُطٍَُ ُٓو تًَهظتُّ نُ طاَيِ ٓاػهشا ُٖيوَل بُآلّ دًاواصيًُنِ طُسيُْىَّ بُ كاثِ طُياْذَ
 بآلونشاوَتُوَ و تًُْا بُ بُساوسديَهِ طاناس ُّٓ ساطتًًُ دَسدَنُوَّ. 1925

ّ صايًًٓذا يُ طًًَُاِْ 16/8/1887( دًٌَُ ؿآب نىسِّ َُال قادسّ َُال سُطُُْل يُ †)
اِْ دَسدَكىو ْىوطًِٓ نُ سؤرْاَُّ ثًَؼهُوتٔ يُ طًًَُ 1920-1919يُدايو بىوَل يُ طاآلِْ 
دا نؤكِ 13/10/1951بىوَ بُ طُسْىوطُسّ سؤرْاَُّ رياُْوَل يُ  1924بآلونشدووَتُوَل طاَيِ 

 دوايٌ نشدووَ.
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تةُوَ و بةُ   ( صجنريَ يُطُس الثُسَِناِْ )رياُْوَ و ريإ( بآلو نشاو23َرياُْوَ بىوَ و بُ )
( ُّٓ ُٖوَيُؾ يُ سووّ بآلونشدُْوَيُوَ بُ يُنةُّ كةريؤنِ   *).ْاتُواوّ واصّ يًًََٗٓشاوَ

ٖىُْسّ دادَْشيَت كىْهُ طُس سؤرْاَُناِْ ثًَؽ ُٓو ناتُ بجؼهٓني ًٖض بابُتًَو ْابًٓني 
نُ طًُاّ كريؤنِ ثًَىَ بًَتل بؤيُ ُّٓ ناسَ بةُ نًًًةِ دَسطةاّ كةريؤى دَصاْشيَةت يةُ       

وّ ُٓدَبِ نىسديذا. بابُتِ كريؤنُنُ )خُو بًًًَٓٓهُ و يُطُس تةُسصّ ٓةُدَبًَهِ   ًََزو
سََضيًةةُل َُطةةُيُيُنِ طًاطةةِ سووت دَسدَخةةات نةةُ َىعاْةةات و دَسدَدَيةةِ      
ْىوطُسَنُيُتِ دَسباسَّ ُٓو سؤرطاسَّ نُ )ػًَ  َةُمحىود(ّ ْةَُش ؾةُسَاْشَِوا بةىو.     

هِ بَِ تاّ و بضسناو يُ قَُيةُّ دَدات و داخ  طُستاثا ُٓو تاقًهشدُْوَ ًََزوويًُ بُ خُويَ
و بًَضاسّ خؤيؼِ يُطَُيذا َُٖيذَسيَزَّل بُٓسَِتِ كريؤنُنُؾ يُ َشؤظًَو دَدوَّ نُ يُبُس 
بًَذَساَُتِ و بؤ دؤصيُٓوَّ ناسيَو ػاسَنُّ بُدًَذًًََََِٖ و بُسَو ػةاسيَهًرت دَنُويَتةُ   

يةُ سيَطةادا كةُْذ ناسواْلةًًُى دَبةٔ بةُ        سَّ تا بتىاَِْ َاٍَ و خًَضاِْ بُسِيَىَ ببةاتل 
ٖاوسِيَِل كُْذ داسيَهًؽ دص و سيَطش طُس سيَطايإ ثًَذَطشٕل دوايةٌ بةُ ٖةُس ْاطةؤسيَو     
دَبَِ دَطُُْ طٓىوسّ ػاسل يُويَؽ ُْٖذَّ ثًاوّ ُٓو سىنُذاسَ نؤطجًإ دًََُٖٓٓ سيَطةا  

ٓٔ ْاوًْؼةةإ و ػةةىيَِٓ و داواّ بةةُستًًًإ يًَذَنةةُٕل بةةُآلّ نةةابشا ًٖلةةِ يًَٗةةَُيٓانشيَ
دابُصيِٓ يًَىَسدَطشٕل بؤ بُياِْ كُْذ نُطًَو دَيطشٕ و يُ رووسيَهذا بُْذّ دَنُٕل بةُ  
سيَهُوت يُو رووسَدا ثُجنُسَيُنِ بلىونِ تًا دَبَِ نُ دَسِواًَْتُ رووسّ سىنُذاسل ُّٓ 

ذا نُ ٓةُّ  ؼينَُُ نابشايُ يُناتِ طشتُٓنُيذا بُ َُٖىو ُٖطتًَهًإ دَصاَِْل يُو َاوَ
ٓاطاداسَ يُ ُٖصاس ٓاؾ يًَذَنُٕ و يُ ًٖلِ ْاَاَيُٓوَل كُْذَٖا ثُميإ دَبُطرتيَت و يةُ  
طاتًَهذا طُسدُّ َُٖيذَوَػًَٓشيَتُوَل نابشاّ بُْذنشاويؽ ثاؾ بًًِٓٓ ُّٓ ثُسدَ دؤس بُ 
    ّ  دؤساُْ خؤّ ثًَٓاطريَّ و دَطت دَنات بُ ثًَهُْنيل يةُّ ناتةُدا ثًًَةذَصأْ و دووكةاس
طضايُنِ قىسطِ دَنُٕل ثًَؽ ُٓوَّ َُبُطتًؽ بًَتةُدّ ٓاطةاّ دَبًَتةُوَ و خُوَنةُ     

 نؤتايٌ ديَت(.
                                           

ّ سؤرْاَُّ )ريإ(دا ْىوطشاوَ َاويَتِل بُآلّ ًٓرت ًٖض 29/7/1926(ّ سؤرّ 26( يُ رَاسَ )*)
 بُػًَهًرتّ بُ دوادا ُْٖاتىوَ.
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ُّٓ كريؤنُّ ْىوطُس نشدُْوَّ طشيَِ َُطُيُيُنِ طًاطةًًُ بةُ َُبُطةتِ    
دَسخظتِٓ سووّ ٓاَيؤص و ػًَىاوّ ُٓو سؤرطاسَّ نُ بؤ َاوَيُنِ نةىست دًَةُوّ   

َ بىوَل يًَشَػذا بةؤ تًَطُيؼةنت و سىنُةذإ    ُّٓ ُْتُوَيُ بُدَطت ػًَخِ َُْشَو
بُطُس بابُتُنُدا و ٓاسِاطتُنشدِْ تًؼهًَهِ سَخُٓطشاْةُ بةؤ ْاوَسؤنُنةُّ بةُ     
ناسيَهِ يُباسّ دَصامن نُ كاويَهِ طةُسْر بطرييَةٔ بةُو طةُسدََُ تايبُتًًةُّ      
ُْتُوَنَُاْذا يُ ناتِ ٓةُو تاقًهشدْةُوَ ًََزوويًةُدا. ػةًَخِ ْةَُش دوودةاس       

شَِوايٌ ْاوكُّ طًًَُاِْ طشتُ دَطتل يُنُّ يُ َاْطِ تؼةشيِٓ دووََةِ   ؾُسَاْ
نُ يُّ َاوَيةُدا دُْطةُ ًََزوويًُنةُّ     1919َوَ تا َاْطِ سىصَيشاِْ 1918

َوَ تا 1922دَسبُْذّ باصيإ سوويذا و بُ طشتِٓ نؤتايٌ ٖات. دووَّ يُ نؤتايٌ 
ًَهذاْةُوَّ تايبةُتِ   ل يُّ َاوَ نَُُدا ػًَ  َُمحىود بةُثًَِ ي 1924تُممىوصّ 

خؤّ و تًَطُيؼتِٓ يُ َُياِْ طًاطةُتذا ناسوبةاسّ بةُسِيَىَبشدووَل ٓةُو صاْةا و      
سؤػٓبرياُْؾ نُ يُ دَوسّ نؤبىوُْوَ ُٖس يُنُيإ برينشدْةُوَ و بؤكةىوًْإ يةُ    
سووّ طًاطُتِ طؼتِ وآلتُوَ دًاواص بىوَ و ويظةتىوياُْ نةُ سىنُةذاس بةُ الّ     

ابهًَؼٔ و ُٓواًْرت ثؼتطىَّ غشَّل ساطتُ َُٓاُْ صؤسبُيإ بريوسِايُناِْ خؤياْذال س
خضَُتطىصاسبىوٕ و ثاػُسِؤريَهِ ثشػٓطذاسيإ ويظتىوَ بةؤ ُْتُوَنةُيإل بةُآلّ    
بُبَِ سَكاونشدِْ نات و طًاطُتِ ُٓو طُسدََُ ُٖس نؤَةٍَُ و دَطةتُيُى يةُ    
ل ٓاواصيَهًةةةإ داوَل اليةةةُنًإ ٓةةةاواصّ تةةةىسى كةةةًًُتِ طُػةةةُّ ثًَةةةذَدات

دَطتُيُنًرتيإ دًَطريبىوِْ سةىنُِ ًٓٓطًًةض خىاطةتًإ بةىوَ و تُْاْةُت بةُ       
سصطاسنةُسّ طةُالًْإ داْةاوَل نؤَةَُيًَهِ نةًَُؽ دَوسّ ػةًَخًإ دابةىو بةُ         
َُبُطتِ دورَٓايُتِ نشدِْ ًٓٓطًًضل ساطتًؼُ يُ صََاِْ ُّٓ ؾُسَاْشَِوايةُدا  

تةاواًْؽ طةُسيإ ْاوَتةُوَ و    ُْٖذَّ ناسَطاتِ دَيتُصئَ سوويةذاوَ و نُطةاِْ بًَ  
َشؤظِ َُٖيجُسطةت و كاوكةٓؤنِ خةاوَٕ بُسرَوَْةذّ تايبةُتِ يُطةُس ػةاْؤّ        
طًاطُت دَوسّ طُسَنِ بىوَ نُ تا سادَيُى ْةُ بةُناَِ ُٖطةتِ ُْتةُوَيٌ و     
نضبىوِْ وَعةِ و نةُّ تاقًهشدْةُوَّ ػةًَ  يةُ َةُياِْ طًاطةُتذا يةُ ٖؤيةُ          

ّ ْآاطةايٌ و سَؾتةاسّ ْاثُطةُْذ وَى    طشْطُناِْ بىوَل يةُ اليةُنًرتَوَ نةشداس   
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ػتًَهِ طشوػتِ يُ صؤس دىوآلُْوَّ سصطاسخيىاصيذا طًَبُسّ دياسَ ُْخىاصَآل ٓةُو  
ناتُ نُ طُسدُّ ًًًَُت يُريَش باسّ طشاِْ ُْٖاتِ و دوانُوتٓذا تالوَتُوَل طُس 
ًَُُٓؾ يُبُس تًؼهِ ُّٓ ساطتًًاُْ و يُ سواْطُّ سارَّ طؼةتًًُوَ بةُو بةري و    

ياُْدا بلًُٓوَ نُ ْىوطُس دَسّ بشِيىَ و ُٓو تاواْاُّْ نةُ يهاْذوويةُتِ بةُو    سا
سىنُُوَ تا ض سادَيُى ساطتُ  و ٓايا َُٖيجلشِقاْذِْ ٓةُو طىَيةُ ٓاَيةُ يةُ بةاخِ      
ساصاوَّ ٓىًََذّ نىسددا و طُيشنشدِْ ُٓو تاقًهشدُْوَ تاقاُْيُ بُ كاويَهِ نُّ 

بىوَ  يُطٍَُ َُٖىو نَُىنىسِيًُنًؼذا  بايُخ طُسنُوتٔ و خؤػِ ُْتُوَنُّ تًا
ٓايا ُٖس ُٓو قاسََاُْ بضوسطُ ُْبىوَ نُ صياتش يُ ًْةى طةُدَ يَُُوبةُس َشؤظةِ     
نىسدّ بُ طُالٕ ْاطِ  سَْطُ خىيَٓذَواساًْؽ ْةاوَسؤى و َُبُطةتِ كةريؤنُنُ    
ببُطتُٓوَ بُو باس و َىعاْاتُ تايبُتًًُّ نُ ْىوطُسَنُّ تًا رياوَ و نىػةتِٓ  

ِ وَى )عاسف طآًب(ّ بشاّ و )دةَُاٍ عريؾةإ(ّ رٕ بةشاّ بهشيَةت بةُ      نُطاْ
بَُيطُّ ٓةُو ْآىًََذيًةُ و ٖؤيةُنِ طةُسَنِ بةَِ نةُ ْىوطةُس تةُْٗا اليُْةُ          

ُْنات و بةُ   تاسيهُناِْ بًًٓىَ و بُ ٓاطتًَُؽ بُ الّ طشْطِ و بُٖايذا طىصَس
ّ بؤكىوُْ تاسِادَيُى كُػِٓ داخ يُ دَيًَو بري يُ َُطُيُنُ بهاتُوَل نُ دياسَ ُٓ

ساطتِ تًادايُ و كُْذ يهًَهِ ُٖس بُو دؤسَ ديَتُ ثةًَؽ كةاوّ. بةُآلّ طةُس يةُ      
بؤكىوٕ و بُسرَوَْذّ طؼتًًُوَ بؤّ بشِواْني و دًاواصّ بريوسِا و صياِْ تانُنُطِ 
ىلَ دَسٖاويَزئ ُٓو َاؾُّ ْادسيَتَِ و كُػتِٓ ْاطؤسيؽ ْانشيَتُ ديَىداَُيةُى و  

ادا سُػاس بذسيَت و بُ وػو بىوِْ ُٓو طىَيُ و طُسنُوتِٓ ًٓٓطًًةض  قًِٓ يُ ثُْ
ػادوَاِْ بطُسِيَتُوَ طُس يًَىّ ْىوطُس. ناسّ ْاسَِوا و سووداِْ تاواِْ دؤس بةُ  
دؤس ُٖسطًض َُيإ بؤ ْىوطُسيَو ؾشاوإ ْانات نُ طُستاثا ًََزووّ ًْى طةُدَّ  

نُ ْىوطُس يةُ صؤس ػةىيَِٓ   خُبات غاتُ يًتُّ سَػبًًًُٓوَل َُُٓ دطُ يُوَّ 
كريؤنُنُيذا ًْطاسّ ُٓو طُسدَََُإ بُ دؤسيَو ًْؼإ دَدا نُ بُالّ ساطةتًذا  
طىصَس ْانات و بُ ٓاػهشا دسوطت نشدِْ تاواُْ و يُ عُقًَِ صؤس نُطُوَ دووسَ و 
دََيَِ: )ُْختًَهًرت سؤيؼتني طُيؼتًُٓ َُيذاًَْو يةُوَّ طةُيشّ نةشد طةًَذاسَيُى     

ُ رووس ُٓويَؼُوَ طَِ كىاس داسيرت ثًَهُوَ داكُقاوٕ ثًاويَهًإ ثًَةىَ  َُٖيخشاوَل ي
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( نُ دياسَ َُُٓؾ ُٖس بؤ ُٓو َُبُطةتُ بةىوَ نةُ ويظةتىويُتِ     *بُطتؤتُوَ()
دَُاوَس وا تًَبطُيًََِٓ نُ نؤََُيُنُّ ُٓو سريَُُ بشيتِ بىوَ يُ صَبش و صَْط و 

شَدا ٓةُّ ساياْةُ دَخُيٓةُ    خًَش و خؤػِ ُْتُوَنُّ ُْويظتىوَل نُ ًَُٓةُؾ يًَة  
بُسكاو بُ ًٖض دؤسيَو َُبُطتُإ بُسطشّ نشدًَْهِ بَِ بَُيطُ و طؤصيَهِ سووت 
ًًُْ كىْهُ يُ كةريؤنُنُّ ْىوطةُسدا داسوبةاس تاَيةُ دَصووّ كةُْذ ساطةتًًُى       
دَدؤصيُٓوَ و يُ كةُْذ طةُسيَهُوَ طةًُاّ ُْٖةذَّ اليةُِْ دَسخظةتىوَل بةُآلّ        

و كُخ بُطُس ُٓو سؤرطاسَدا و ًْؼاْذاِْ بُ خُويَهِ تاٍَ  نًَؼاِْ ًًًَََٖهِ ساطت
و بضسنةةاو ٓاوَروونشدْةةُوَّ ًََةةزووّ ُْتُوايُتًُاْةةُ و ناَيهشدْةةُّ واقًعةةِ    

( يُاليُنًرتَوَ يُو طُسدََُدا ُٖسنُغ و بُسَيةُى يةُ درّ   †).ؼُيبُسَُُٖنُ
بةىوَ و  َُمحىودّ بٓىوطًايُ َايُّ خؤػشاَيِ و سَصاَُْذّ ًٓٓطًًضّ داطرينُس 

 تُْاُْت ٖاْذاِْ ُٓويؼِ تًابىوَ.
كريؤنِ يُ خُوَا يُ سووّ ْاوَسِؤنُوَ دَكًَتُ خاُّْ )سيةايًضَِ سَخُٓطشاْةُوَ(   

Critical Realism  ِنُ طًُايُنِ ًََزوويٌ ثًَىَ يهاوَ يُ نات و طُسدًَََه
ُّ دياسّ نشاودا... يَُُػُوَ بُو ساطتًًُ دَطُئ نُ كريؤنِ نىسدّ يُ طُسَتاوَ بة 

سيَباصَ ٖاتىوَتُ نايُوَ نُ ثُسدَ َُٖيُاَيًُٓ يُ سووّ ْانؤنِ و درواسيًُناِْ نؤَةٍَُ  
و وسووراْذِْ نشؤنِ َُطُيُ دؤس بُ دؤسَناِْ ريإ و ثًَؼلاوخظتًٓإ. يًَةشَدا بةُ   
ناسيَهِ ثًَىيظتِ دَصامن نُ دَسطاّ باطِ كريؤنِ خُوبًٓني بهَُُوَ وَى طُسَتايُى 

 ىُْسّ:بؤ ْىوطِٓ كريؤنِ ٖ
                                           

 .40-39ل ٍ 1975( يُ خُوَال بُغذا *)
يُ  1936-1878( ػاعريّ بضووتُٓوَّ ُْتُوايُتِ نىسد )سَُذّ( ُٓمحُد بُطِ طاسًَب قشِإ †)

ػًعشَناًْذا بُ تىْذّ سَخُّٓ يُ ػًَ  َُمحىود طشتىوَل بُآلّ يُ ًْؼاْذاِْ ساطتِ و دَوسّ 
عشيَهِ سَْطًِٓ ثاَيُواْاُّْ يُ ساصاْذُْوَّ ًََزووّ نىسددا نَُتُسخَُِ ُْنشدووَل كُثهُ ػً

خظتىوَتُ طىَيذاِْ ُٓدَبُوَ نُ بَُُؾ سَْطًَهِ واقًعِ بؤ ػًعشَناِْ سػتىوَ )بشِواُْ ديىاِْ 
 (.1957سَُذّل بُغذا 
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وَى ساطتًًُى طاؽ بىوَتُوَ نُ كؤٕ كريؤى يُ ُٓدَبِ عُسَبِ عًَشاقةذا يةُ   
ػًَىَّ )خُو(دا دَسنُوتىوَ و سَطِ دانىتاوَ و كُْذَٖا تاقًهشدْةُوَّ يُطةُس   

( ُٖس بُو دةؤسَؾ  *).بًٓاتٓشاوَ تا طُيؼتىوَتُ ُّٓ ٓاطتُ ثًَطُيؼتىوَّ َُٓشِؤ
يَلهُّ ْىوطًِٓ كريؤنِ ثٌَ ػهًَٓشاوَل يُ ُٓدَبِ نىسديذا طُسّ دَسًَٖٓاوَ و س

بُآلّ يُطٍَُ ُْٖذَّ دًاواصّ طةاناس يةُ ػةًَىَ و ْاوَسِؤنةذال كةريؤنِ خةُو يةُ        
( و الد  لٔلد  ّ لٔلد    عُسَبًذا بٓاغُيُنِ قؤٍَ و بُسبآلوّ ُٖيةُ و طةُسَتا يةُ )   

َُقاَاتُوَ بٓاغُّ داسػتىوَ و ٓاو و ُٖوايُنِ سؤَاْظًًاُّْ َُٖيُزيىَ و صياتش 
ُْوَ ْضيهُ و ُٖوَيذاُْ ُ َُطُيُناِْ سَوػت و دَيذاسّ و بابُتُ نؤَُآليُتًًُناي

(ل بةُآلّ  †ووّ )نَُىنىسِيًُ نؤَُآليُتًًةُنإ و كاسَطةُسنشدًْإ()  سِبؤ خظتُٓ
خُوّ نىسدّ سَثاوسَِخ بُ ْاخِ باس و صسوؾِ طًاطًذا سؤكةىوَ و يةُّ اليُْةُوَ    

طًاطِ دريَِوَ ْضيهُ و ساطتُقًُٓتش  نُّٓ نشدووَ نُ تا سادَيُنًؽ يُ وتاسيَهِ
  ُ  خؤّ دَْىيََِٓل )دًٌَُ طآًب(يؽ نُ طشيَِ كريؤنِ نىسدّ نشدووَتةُوَ و بة
طُس يُوسُّ ُّٓ ٖىُْسَ دادَْشيَت بةُ كُػةِٓ صؤسبةُّ ْىوطةُساِْ ٓةُو ناتةُ       

    ُ ًْرتَوَل يةُو طُسكةاوَ   النُوتىوَتُ ريَش ناسّ ٓةُدَبِ تةىوسنِ و ؾاسطةِ و طة
ّ ُٓدَبِ و ُٖويَِٓ سؤػٓبرييَتِ ىلَ َُٖيطؤصيىَل بؤيةُ ػةتًَهِ   سووْاُْػُوَ كًَز

ٓاطايًُ نُ يُ طشتِٓ ُّٓ سيَلهُيُدا و ثُْابشدُْ بُس بابُتِ خُو بةؤ دسناْةذٕ و   
َُٖيشِػتِٓ ساصّ دَسووِْ طىودّ يُ ُٓدَبِ بًَطاُْ وَسطشتبَِ و بُناسيؼِ ًَٖٓابَِ 

وطةُسّ تةىسى ْةاًَل نةَُاٍ     ًِٓ ناسَ ُٓدَبًًُنُّل يةُّ باسَيةُوَ )ْى  يبؤ َُ
ِ  -كريؤنًَهِ دسيَزّ بُ ْاوًْؼاِْ خُوبًٓني ْىوطةًىَ  ؾ دواّ -َةُعشوف سَطةاؾ

                                           
بآلونشاوَتُوَ بُ  1909( يُنُّ كريِؤنِ )خُو(ّ عُسَبِ يُ طؤظاسّ )تٓىيش االؾهاس(دا طاَيِ *)

( عبذااليُ امحذل ىظاة الكص  ّ تطْٓرٍا يف العرام) ( يُّ باسَيُوَ بشِواُْرؤٓا العربٔ ْاوًْؼاِْ )
 .41ل ٍ 1969بػذاد 

 .40( َُٖإ طُسكاوَل ٍ †)
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بآلونشدْةُوَّ دَطةةتىوسّ عىكةاِْ وَسيطًَشِاوَتةةُ طةُس صَةةاِْ عةُسَبِ و يةةُ     
(. يإ ْىوطُسّ طُوسَّ تىسى دُالٍ ْىسّ يةُ  *(دا يُ بُغذا كاثهشاوَ()1909)
ؽ كاو بُ ْاوًْؼاِْ )يُ خُوَا يإ طُػةتًَو  (دا باطًَهِ خظتىوَتُ ث1903ًَ)

( نةُ ْىوطةُسَنُّ يةُ طُػةتًَو دَدوَّ يةُناتِ بَةِ ٓاطايًةذا        †يُ بُُٖػةتا() 
نشدوويُتِ و كُْذ بريوسِايُنِ تايبُتِ دَسبشِيىَل يَُاُْوَ دَتىاْني بةُ الّ ٓةُو   
سايُدا طىصَس بهُئ نُ ُّٓ ناساُْ طُسكاوَيُنِ ْىوطةُس بةىوٕ و بةُو ٖؤيةُوَ     
سَوتةةِ بابُتُنةةُّ بةةُو سيَبةةاصَدا بةةُسِيَهشدووَ و يُطةةُس ٓةةُو ثًَىداْةةُ سَْطةةِ 

 كريؤنُنُّ سػتىوَ.
اليُُْ ٖىُْسيًُناِْ ُّٓ كريؤنُ وَى دىاِْ وػةُ و ساصاوَيةٌ تةُعبري و سَواْةِ     
ْىوطني و ثاسيَضطاسّ صجنريَّ بريّ ْىوطُس و طةُيًكُيٌ يةُ داسِػةتٓذا تاسِادَيةُى بةُ      

و يُكةاو ٓةُو سؤرَدا و بةُ كُػةِٓ طةُسَتا و يُنةُّ كةريؤنِ        بُسَُُٖنُوَ ديةاسَ  
ُٖسكةُْذَ   لْىوطشاوّ نىسدّ كُْذ ًًًَََٖهِ دسػتِ ٖىُْسّ كريؤنِ تًا سَكاو نشاوَ

خاَيًَهِ طشْطِ بضسنشدووَ نُ ْاوداْاُْ بؤ نُطاِْ كةريؤنُنُّ يُطةٍَُ ُٓوَػةذا دوو    
َُْشَل يُاليُنًرتَوَ طُس ُّٓ  ثاَيُوإ بُ ٓاػهشا دَسدَنُوٕ نُ خُوبًُٓسَنُ و ػًَخِ

كةةريؤنُ بةةُ ثًَةةىداْطِ بُسٖةةَُِ طةةاآلِْ دواتةةش بًجًَةةىئ َُسدةةُ ٖىْةةُسّ و     
تُنًٓهًًُناِْ كريؤنِ بُ نةاَيِ تًةا بةُدّ دَنشَيةت و الواص دَيتةُ بُسكةاول بةُآلّ        
                                           

 .40-39( َُٖإ طُسكاوَل ٍ *)
دُالٍ ْىسّ نُ يُنًَو بىو يُ ُٓديبُ طُوسَناِْ تىسنًا ُّٓ باطُّ يُ  1903( طاَيِ †)

( 9( طاَيِ )10ل 9ّ رَاسَ )نتًَبِ )تُٓشخيِ ًٓظتًكباٍ(دا ْىوطًىَل يُ طؤظاسّ طُالويَز
دا يُاليُٕ )ع.ع( ْاويَهُوَ نشاوَ بُ نىسدّ بُ ْاوًْؼاِْ 1948ُٓيًىوٍ و تؼشيِٓ يُنَُِ 

طُػتًَو يُ بُُٖػتال بؤ داسّ دووًََؽ يُاليُٕ عُقًذّ خىايًَخؤػبىو )عبذايكادس بُسصجنِ( 
ل سؤرّ 3ل طاَيِ 2 يُطٍَُ ثًَؼُنًًُنذا نشاوَ بُ نىسدّ )بشِواُْ طؤظاسّ ػُؾُمل رَاسَ

 .1960(ّ ًْظاِْ 20)
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يًَهؤَيًُٓوَّ صاْظتِ بُالّ ُّٓ نىيَشَ سيَطايُدا طىصَس ْانات و )َُٖىو ٖىُْسيَو يةُ  
( و يةُ خاْةُّ بةُساوسدنشدِْ بابُتةُناِْ ٓةُو      *بةىوّ طةُسدََِ خؤيةُتِ()   دايو 

 سؤرطاسَدا دَبًٓشيَتُوَ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 .21  ص1973  ترمج  اسع  حلٔه  بريّت االطرتانٔ  ّ الرً( ارىشت فٔظر  *)

================================================== 
 1925يًَهؤَيًُٓوَ و بًبًؤطشاؾًاٍ كريؤنِ نةىسدٍ  )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ نتًَبِ: 

ّ َُعشوف بُسصجنِ )بُغذا: كاثخاُّْ نؤسِّ صاًْةاس ل يُ ْىوطًِٓ: عىَُس 1969 -
 ( دا بآلونشاوَتُوَ.1978نىسدل 
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                                                                                             (5215 – 5881) سائيب مينةج

 حطيََ عازف
ّ  طًًَُاِْ ُٖس يُ ػاسّ )رياُْوَ( ثًَؽ سؤرْاَُّ ُٖسكُْذَ ٔ  سؤرْاَةُ -)ثًَؼةهُوت

ِ  1922-نىسدطتإ  و باْطِ 1922-و سؤرّ نىسدطتإ 1920 و  1923-سةُم  و بةاْط
ِ  و يُ بُغذاؾ (1923-ًٓظتًكالٍ ٓىًََذّ ِ  )تًَطُيؼةتٓ  (ل*دَسكةىوٕ)  (1918-ساطةت
 بُدّ ْانةُئل  بَِ( )با بُ َاْا طُسَتايًُنُػِ ٖىُْسّ كريؤنِ يُ ًٖض ناًََهًاْذا بُآلّ

بُسكةاو   نةُكإ  ًَْىإ دوو يا طةَِ  طُسثًَِ ُْبَِ نُ تاى و تُسا طؿتىطؤيُنِ تُْٗا ًَٖٓذَ
ِ  نشدٕ و بؤ َُبُطتًَهِ ٓاَؤرطاسّ دَنُوَّ نُ بُ ًْاصّ ُ  طًاطة  ْىوطةشاوٕ. وَى  سؤراْة

بةةاْطِ  (1922ّّ ٓةةُيًىوىل 4 ّ سؤر5ّيةةُ رَةةاسَ )  ًٓكتًظةةادّ( )ِاوَسَيةةُنِ
 ٓةُؾهاس َىتُُْويعةُل   -ُٓؾهاس جمادَيُّىيَتِ. يا )ًْىوط َذُّس نُ ُٓمحُد انىسدطتاْذ
 (20ّٓاغةا تًَبطُيُْةُ( يةُ رَةاسَ )     بلؤ. يا )ُٖس يُو رَاسَيُدا َىتُيُويُٓ( سظًات
ِ  َُٓاُْ بًَطىَإ ًٓظتًكاليذا. ٓىًََذّ ِ  ُٓطُس وَى نةاسيَه  يُطَُيةذا  َاََُيةُيإ  ٓةُدَب
 .كريؤىُْى  ػاْؤطُسيًُوَخاُّْ  دَبَِ غشيَُٓ بهشَّل

 دَسكىوَل ُّٓ ٓاطاداسيًُ 26/6/1925 نُ سؤرّ ّ رياُْوَ(دا28رَاسَ ) يُ بُآلّ
بًٓشاوَ. ُّٓ  و غُسايب خُويَهِ صؤس عُدايب ػُخظًَهُوَ يُ تُسَفدَخىيًَُٓٓوَ: ))

ّ   و سابىاسدِْ كُْذ طاَيًَهِ ُّٓ وآلتُ و ًٓذاسَ خُوَ سُيات  ُْٓىيََِٓ. طةُىلَ ُٓطةشاس
                                           

 سابُسّ سؤرْاَُطُسّ نىسدّ. -( دَُاٍ خُصُْداس*)
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ُ  ِطة ىظٓةُسىاَيِ خ دَسٓةُخات. صؤس   اًُْوَسؼةً ىيَٓاوّ و خ ّ  ُٓخاتة ٓةُّ   بُسكةاو
 ...ٖتذ(.عايَُُ

بُبَِ ُٓوَّ ْاوّ خةؤّ يةا    ًٌَ ؿآًب ُْبِ نُُد نُغ ُْبىوَ ػُخظُ طا ُٓو
دَطةتِ   َوَ(1/7/1925سؤرّ  29ّيُطةُس ْىوطةًبَِل يةُ رَةاسَ )     ُٖس ْاويَهًرتّ

ّ  )عةُدايب  بُ بآلونشدُْوَّ خةُوَ  نشدووَ ّ  (56و يةُ )  و غُسايب(َنةُ  رَاسَنةُ
 26ّ دوايًًٓاْذا )رَاسَ نُ يُ دآًََِ و ىلَ بآلونشدؤتُوَ َُٓيكُّ (18) )رياُْوَ(دا

 ًٓرت ثاااوَنُّ ْابًَٓني. )َاويَتِ( و نُكِ دا ْىوطشاوَ(1926تَُىوصّ  29ّ سؤرّ
 َوَُنُّ رياْذكريؤن خؼت و دواّ ثُجنا طاَيِ نُ ٖات َاٍ بابإَُاَؤطتا د

ّ  يُ كاثِ دايةُوَل يةُ ثًَؼةُنًًُنُّ خؤيةذا ْىوطةًىيُ:      و )يةُ   ))ْىوطةًُٓنُ
 ل. ع.( - طةةةآًب خةةةؤّ )مجًةةةٌ نانًٓةةةُخةةةُوَا(ّ يُبُسدَطةةةت خةةةُتِ 

بةىو   يُ نايُدا نُ ثًَؼرت يُنُ)َاويَتِ( نُ بَُُ طريوطشؾتِ (ل*ْىوطًىَتُوَ(()
ِ  بُو باسَدا و دَبشِيَتُوَ يةُ ْىوطةُس    ُنُكةريؤن  طاؽ دَبًَتُوَ نُ تُواو ْةُنشدْ

 يُويذا واصّ يًًََٗٓاوَ. و خؤيُوَ بىوَ
و بُ ُٖس باسيَهذا بةَِل   ُ بهُئكريؤنيُّ  باغ ناتَِبُس يُ َُٖىو ػتَِ ًَُُٓ ُٖس

 ل يُنةَُني ثًَضاْشابةَِ  بَِ نةُ ًَٖٓةذَّ تةا ًَٓظةتا     يُثًَؽ كاو دَبَِ ُٓو ساطتًًَُإ
ُّٓ  بُسدّ بٓاغُّ ُوَ دَبًَتُ يُنَُنيو ب ًَٖٓشابًَتُ بُسُّٖ ٖىُْسّ نىسديًُ ِكريؤن
ِ   ُٓدَبًًُ بابُتُ ِ  . ٖةُسوَنى ٖاوكةُسمخاْذا  ْىيًَُ يةُ ٓةُدَب دَبًَتةُ   ْىوطُسَنُػة

 بةُوَ دَبًَتةُ يُنةَُني   نشدبَِ و  ُٓديبُإ نُ يُّ َُيذاُْدا دَطتجًَؼخُسّ يُنَُني
 نىسد. ٓىوطِكريؤن

كةُْذَ وَى   نىَُسوو ًََةزووَ. ٖة   َ ُٓدَبُل ًَٖٓةذَؾ طًاطةُت  كُْذ ُنُكريؤن
و ًََزوو بُ  وَى طًاطُت و بايُخذاسَل ًَٖٓذَؾ طشْط تايبُتِ بُ ػًَىَيُنِ ُٓدَب

ُ  سَخُٓطش ساطةتُوخؤ نًَؼَِ و دَطُسجنشِا تايبُتِ يُ يًَهؤَيًُٓوَيذا ػًَىَيُنِ  دَخاتة
                                           

 .25ل الثُسَِ 1975( يُ خُوَال كاثِ *)
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نىسدَوَ. بؤيُ َٔ  ُْتُوَّ و ٓاَيؤصّ ْاطو ًََزوويٌ ثًُيُنِ باغ و خىاصّ بُساَبُس
ِ  باسيةذا  بُ ُٖسدوو دَصامن نِبُ كا ِ  يًَة بةُ بةاسّ    وايةُ يُنةُجماس   و باػةرتيؽ  بةذويَ

 باطِ بهُّ. دووًََاْذا
 

 بة بازى ضياضى و ويَرووييدا
ُ   ُنُّكريؤنبُ بآلونشدُْوَّ  دَطتِ نشد طآًبنُ دًٌَُ  ًَٖؼةتا   ٓةُو وَختة
ِ   دوو طاَيًَو تُْٗا ْضيهُّ ّ  بُ طةُس تًَهؼةهاْ ػةًَ    ّدووَجمةاس  سىنُذاسيَتًًُنةُ

ُٖس يةُ نايةُدا    ناسَطاتُنُ ؤنِسابىسدبىول و بطشَ ًَٖؼتا ثاػُس سُؾًذدا ودّىمحَُ
 يةُنًَو بةىو   سؤرْاَُّ )رياُْوَ( نشدْذا و دانؤنِ سؤػٓبريّ كاالنِ َابىو. بُ باسّ
الثةُسَِناِْ   َ طُس ػةإ. طشتبىو بؤ بُسيتاًْا نشدِْثشِوثاطُْذَ ُٓسنِ يُو دَصطاياُّْ
ِ   ْىوطةني  ىوُّْمن ثشِٕ يُ دَيُٖا ُ  يُطةُس نؤػؼة ّ صؤس  طىاية بةُسيتاًْاّ   دَيظةؤصاُْ

 بؤ َاؾِ نىسد. ؾُخًُُ
ُ  (37ُّٖتا رَةاسَ )  طآًبدًٌَُ  ّ  سؤرْاَُنة ّ أ)و  بةىوَ  طُسْىوطةُس  َةىس

ّ   وايُ نُ صؤسّ و َٔ باوَسِّ بىوَ ( بُدَطت ُٓوَوَ*ُّ()ًحتشيشي ْةاوّ   ٓةُو وتاساْةُ
ًَُٓةُ يًَةشَدا بةُسَو سووّ     . بُّ دؤسَطًىِْْىو ُٖس خؤّدياسّ ُْنشاوَل  ْىوطُسيإ

 كةُْذ  دَبًُٓوَ نُ بُ ٓاػةهشا ديةاسَ   طآًب دًٌَُ ُٓو سؤراُّْ َُٖيىيَظتِ طًاطِ
وَى يةذا ) ِ )يةُ خُوَا( كةريؤن و يُ  و داخ يُ دٍَ بىوَ در بُساَبُس بُ ػًَ  َُمحىود

َ     طُياْذويَتًًُ ُٓوثةُسِّ.  دَدويَني( دوايٌ يًَِ ًؽ وَى ٖةُس  ٓةُوّ ساطةتِ بةَِل ٓةُ
ُ   ُٓو سؤرطاسَ يُ َُٓوَساِْ يُنًَهًرت  ل دَبىو يُو وَختُدا يُنَِ يةُّ طةَِ َُٖيىيَظةت

ّ  َىوطٌَ َُٖيبزيَشَّ. يا دَبىو يُطٍَُ ُٓوَدا بَِ نُ وياليُتِ ّ  ُٖس يُ طةٓىوس  تىسنًةا
ّ  نَُايًًُناْذا مبًًََٓتُوَ نُ دياسَ بُوَ دَكةىوَ   ُناْةُوَ. يةا دَبةىو   ٖخىاتىسن سيةض

ِ  طُس دَوَيُتِ نُ غشيَتُ ُٓوَ بطشَّ اليُِْ ُ   عًَشاقة بةُوَ  ّ بةُسيتاًْا و  ريَةش دَطةت
                                           

 .1ل الثُسَِ 38ل رَاسَ 2دآًََِ الثُسَِ  37( رياُْوَل رَاسَ *)
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يَو بطشَّ نُ ناسّ يُناس ودىَُمح ػًَ  ثؼيت ُنإ. يا دَبىوٖخىاثاٍَ ًٓٓطًًض دَيذايُ
 تشاصابىول و يُ ػهظتًذا بىو.

َُٖيبزاسد و ُٖس ًٖض ُْبَِ بُ ْىوطةنيل بةُ    دووًََاِْ َُٖيىيَظتِ طآًب دًٌَُ
ّ   بؤ دَْىاْذ. وَُْبَِ يُ سؤرْاَُّ )رياُْوَ(دا كاالنِ بُتِتاي  ٓةُّ و َٓةُوَسَناًْرت

بُ  و بُٖاُْيإ دواُْنُيرتدا بَُيطُ يُ سووّ ُّٓ َُٖيىيَظتُيإ بؤ طَُيُاْذِْ وَى ُّٓل
و  و صؤسّ دَيُٖا طاَيُّ عىكاًًُْنإ صوَيِ و كُوطاْذُْوَ دَطتُوَ ُْبىوبَِ. يُوالوَ

و  ًَٖٓاِْ ػًَ  َُمحىود ػهظتِ بُ طُسيَو ّ طُىل نىسد. يُّ الػُوَطُسنىتاْذُْوَ
بَُيًَِٓ يُى يُ دواّ يةُنِ   و ٓاػىوبُ. بُ طُسيَهًؽ ّ و وسَبُسدإبُدوايذا ْآىًََذ

و بُ نشدَوَؾ )با بؤ  ُْتُوايُتِ نىسد بُ َاؾِ طُباسَت عًَشام و دَوَيُتِ بُسيتاًْا
ِ   دًَبُدَِ نشدِْ كُواػُنشدًْؽ بىوبَِ(خَُيُتاْذٕ و  يةُ   ُْٖذَ ػةتًَهِل بُتايبةُت

ِ   سووّ خىيَٓذَواسّ و  بةؤ   تةُواو يةُباسّ دَخىَيكاْةذ    سؤػةٓبرييًُوَ. َُٓةُ وَصعًَهة
ُ  إٖخؤّ و َُٖىو بُسَّ ًٓٓطًًضخىا ًٓٓطًًض ُ  نُ بؤ بَُيطة ٔ  و بُٖاْة يةُ   ساْةًََُٓ

 رتدا.ُْوَّ دوو َُٖيىيَظتُنُيو بُسثُسكذا َُٖيىيَظتًإ طَُيُاْذِْ ساطتِ
ِ   ُٓطُس يُطٍَُ ُٓوَػذال بُآلّ ِ   يةُّ سووَوَ بُػةًَىَيُن بةاغ يةُ    صيةاتش تايبةُت
ُ  بذَئل ُٓو َُٖيىيَظتُّ طُسجنِ بهُئ و يُ ْضيهرتَوَ طآًبدًٌَُ  ٓةُو   دَطُيٓة
وَطتاوَ ْةُى   درّ ػًَ  َُمحىود يُ دَيًَو نُ ُّٓ بُ سادَّ يُنُّ وَى داخ ُٓجناَُّ

 ُنُّل يُ ْىوطًُٓناًْرتيؼًذاكريؤندطُ يُ  يُاليُنُوَ . كىْهًَُوٖخىاوَى ًٓٓطًًض
ّ   ُٓطُس بُ َُٖيُ ُْكىومب و دَصامن ) نُ َٔ بُ ِٖ ُٓويإ  ِٖ ُٓو بةٔ(ل بةُ ثًَلةُواُْ

و  ًٓٓطًًةةض و ثًاَُٖيةةذاِْ و طةةتايؽ ْىوطةةُساًْرتَوَل خةةؤّ يةةُ َةةُدل ُْٖةةذَّ يةةُ
ُ    ثرت باطِ ُْداوَل بَُيهى ؾُخًُُ بُسيتاًْاّ و ىلَ خىيَٓةذِْ   محىودُٖس يةُ ػةًَ  َة

ُ  يُ داّ و دَصطاناًْرتّ َريّ يا بىوَ. يُاليُنًرتيؼُوَل يُ وَصيؿُّ دال ُٓو طةُسدََ
ِ    َُغضايةُى و  سابهًَؼةَِ  نُ طةُسْر  دَوسيَهِ وَٖاّ ُْديىَ  ببُخؼةَِ. يةُ صََةاْ

ِ   ًٓٓطًًضَناْذا نةشاوَ  دَطُآلتِيُ وَختِ  باز بىوَ. ناتبِ عىكاًًُْناْا  بةُ نةاتب
ّ سظابات(-)خُصيُٓدايُسَّ  دايُسَنةُ. ))تةا يةُ طةاَيِ      . دوايٌ بىوَ بُ بُسِيَىَبةُس
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و سادَّ تًَطُيؼنت  و تىاْا َُُٓ يُناتًَهذا نُ بُٖشَ (وَ.*نشا(() دا خاُْْؼني1949
 دساوَتَِ. بًَٓذيإ و ثايُّ نُ ػىئَ بُسصتشبىوَ ُّٓل طُىلَ يُواُْ و خىيَٓذَواسّ

و مجاٍ  بشاّ ِطآًب عاسف وَ نُ نىػتِٓبؤ كى باػِ َاٍ بابإَُاَؤطتا د
ُٖطت و بُصَيٌل  خاوَٕ دال وَى ُٖس َشؤظًَه1923ِيُ طاَيِ  رٕ بشاّ عريؾاِْ

ُ داخ و خُؾةُتًَهِ صؤسّ   و تًَهشدووَ ناسيَهِ طُوسَّ ُ   خظةتؤت  دَيةُوَ. كةىْه
بةىوٕ و   خضَايةُتًؽل دوو َٓةُوَسّ سووْةانبري و يًَٗةاتىو     دطُ يُ ُٖسدوونًإ

ِ   ظؤصدَي تُْاُْت ِ  ّ ػًَ  خؤػِ بةىوٕل بةُ تايبةُت بةشاّ نةُ يةُ نةاتِ      عةاسؾ
ُ   َةةُمحىوددا ))يةةُنًَو  ؾةةُسَاْشَِوايٌ ػةةًَ    تًَطُيؼةةتىوَ بةةىو يةةُ طُجنةة

يةُ   (. بُآلّ†بُ طهشتًَشّ تايبُتِ خؤّ(() ثًَؼهُوتٓخىاصَنإ. بؤيُ ػًَ  نشدّ
ٌ  بني ٓاطابَِ يُوَ بَُُٖإ ناتذا دَ وَى  َٖةُس يةُ بُٓسَِتةُو    طةآًب  نُ دةًَُ

ِ  ثاٍَ ػًَ . بَُيهى يةُ تةاو   بشاّ ُْيذابىوَ عاسؾِ ّ  وَصعة ّ   ْاٖةَُىاس  ْةاو ػةاس
 ل كىو بةؤ نةُسنىوىل  طًًَُاِْ دًًََٗؼت و َاٍَ و َٓذاَيًًُوَ طًًَُاِْ: ))بُخؤّ
داَُصسال ُٓوطا  عًَشام نُ سهىوَُتِ 1924تا طاَيِ  َايُوَل دوو طاَيًَو يُوَّ
(َوَ نةُ  1922واتُ دَبَِ ُٓو ُٖس يةُ طةاَيِ )  (. †طًًَُاِْ(() ُٓويؽ طُسِايُوَ

ًٓرت طا يُ  و دَطُآلتِ بُطُسيذا ُٖبىوَل بىوَ ػاسدا سىنُشِإ يُْاو ًَٖؼتا ػًَ 
ِ  نَُتُسخَُِ بَِ يا يُبىو درايُتًًُوَ  و بَِ اليًًُُْوَل ُٖآلتبَِ بؤ نةُسنىون

. بًَةًَٔ    بَُُ كِ دَبَِ طُباسَت ًٓٓطًًضَنإ. داخؤ ساطتُوخؤّ ريَش دَطُآلتِ
 و بةَِ اليًًُْةُوَ   يُ نَُتُسخَُِ نُ ُّٓ نشدَوَيُّ دَكَِ بؤ ُٓوَ ساّ ثرت َٔ

ٕ  و َُوصووعِ( )صاتِ دواّ ُٓوَ ُٖسدوو باسّ بىوبَِل بُآلّ ّ  يًَهةشد  وايةا  بةُ ال
 و بهُويَتُ سيضّ بُسَّ دورَٓاِْ ػًَخُوَ. البذا درايُتًذا

                                           
 (.5ل 4َاٍ بابإل الثُسَِ )ل ثًَؼُنِ د1975ُ( يُ خُوَال كاثِ *)
 .8( طُسكاوَّ ثًَؼىول ٍ †)
 .23( طُسكاوَّ ثًَؼىول ٍ †)
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ِ   بُ ػًَ بُساَبُس طآًب دًٌَُ ًُُّّٓ درايُتً ِ  َُمحىودل ػةًَىَيُن  تايبةُت
  ِ ِ  قَُيةُّ بُدَطةت و كةُنِ ْىوطةني     وَسطشت. واتُ ػةًَىَّ َٓةُوَسيَه  و بُتايبةُت

ِ   ّ)يُ خةُوَا(  ِكريؤنناس.  ىلَ غاتُ ْىوطًِٓ ُٓدَبِ ْىوطةًُٓ   نةُ بايُخةذاستشيٓ
يًَشَدا بُ تايبةُتِ يًَةِ دَنؤَيُةُوَل ديَةشِ بةُ ديَةشِّ        و نُ ًَٓؽ ُٓدَبًًُناًًُْتِ

ُٓدَبِ خؤّ بةؤ   تىاْاّ و بُٖشَ و ُٓوثُسِّ َُمحىود طُس ػًَ  بؤ ًَٖشػربدُْ خاُْتُس
 بىوبَِل يُنةَُني  يًَِ بُ ٓاطا ُٓوَّ خؤّ تًا بُناسًَٖٓاوَل نُ بُوَ بَِ ُّٓ َُبُطتُ

ّ  و بؤ يُنُجماس ًَٖٓايُ بُسُّٖ نىسديذا ٖاوكُسخِ ٖىُْسّ يُ ُٓدَبِ ِكريؤن  منىوْةُ
 نايُوَ. ىيًَُّ تًا ًَٖٓايُْ ُٓدَبًًُ ُّٓ بابُتُ

 
 بة بازى ئةدةبيدا

ِ   كريؤنطُسَتا َٔ بُّ باسَدا  ّ  ُنُ وَٖةا دَْةىيَِٓ: ))نابشايةُن بةَِ   ٖةُراس
ووس. يُ بُسَور دَكَِ بؤ ػاسيَهِ بؤ نُطابُت يُ طُسًَاُْوَ دَسَتإل يُ خُويذا

ْةاو   ُنةُ دَطُْة   بُتايبُتِ ظُسّ دئَلتىوػِ طُىلَ دَسدي ناسواْذا سيَطا يُطٍَُ
ٕ   كةُْذيٓذاس  ُٓو ػةاسَّ بةؤّ دَكةٔ.    ُتًِطٓىوسّ سىنُذاسي  دةُسدَ سيَطةُيا

ّ تةشغ و   و دَبًَتُ ػُسِ. ُّٓ ٖةُّ  ثًَذَطشٕ ٕ   نىػةنت  يةُسص و  و ٖةُّ َاْةذووبىو
ّ  طُسَا و  ِ    تؤف و بةاسإ تةُواو صؤس ُ  بةؤ ديَةٓٔ. خىاخىايةُت و  ػةاس  صوو بطُْة

 الت و ْابىوتُ ّ نُ نابشايُنِتىوؾ دَّ. ُٓ خشاثرت نُ دَطُٕ سصطاسّ ببَِل بُآلّ
ثًَةةىَ دَبةةَِ و تؤَةةُتِ بكةةُبًًَََِٓل  وَى ناسواْلةةًًُنإ طةةُسّ خةةؤّ و ًْةةُتِ
ٕ  دَيطشٕ ثاٍَ. ُتِ دَدسيَتًُداطىوطً  و دَيبُُْ الّ طُوسَّ ػاس. طُوسَ ؾةُسَا
ُ  بذَْة  دَدا ؾشِيَِ ّ  ُ رووسيَهةُوَ. رووسَنة بُطةُس رووسّ   دَسِواْةَِ  ذاساطةت  بةُال

ٕ  دَسِواْةَِ بُطةُس   كةُثذا  بُالّ و ّ ػاسداسَّ طُوسُسيِ() يةا تةُختِ    ديىَخةا
دَبًَِٓ و دَبًظةَِ نةُ    طَُُسَ و طُيش ؾُسَاْشَِوايًُنُيذا. يُويَىَ صؤس ػتِ ثشِ

 و دَوس ْاو ػةاس  ٓاػىوبُيُّ و و ٖؤّ ُٓو ُٖسا سوو دَدَٕيُ ُٖسدوو رووسَنُدا 
ِ  . نابشادَسدَخُٕ و ثؼتِ خةؤّ ثًَشِاْةاطريَّ و    يةُو ػةتاُْدا   يةُنًَو  يُ ٓاطةت
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ُ  قاقاّ دَداتُ وايةذَصاِْ ٖةًض نُطةًَهِ     ثًَهُْني. طُوسَّ ػاس نُ تا ُٓو طةات
و يًَةِ دَثشطةًَتُوَ.    سادَكُِْ يُ نُئ و بُيِٓ ًًُْل يُّ قاقايُ بًَطاُْ ٓاطاّ

نُ خؤّ ؾُسَاِْ دابىو ؾشٍَِ بذسيَتةُ ٓةُو    داطىوطُنُيُ تًًَذَطُئُْ ُٓوَ نابشا
طًاِْ و  و ًٓرت بُ يًَذإ بُسدَبُٓ بُسدََِ نُُْ نًَؼٌ طاٍَ دَدا ارووسَوَ. ُٓوط
د دَنا.. بًَذا و و داد ُٓو دَثاسِيَتُوَ داِْ ثًا بَِٓ نُ داطىوطُ. داواّ يًَذَنُٕ

و كانإ  َُالًٓهإل تى ىوؤ ُٓطشابإل تىو ُٓطشابإل تبؤ خىال بؤ ثًَػَُبُسل ت
 ( و ٓةًرت *ونتل ٖةاواسل دادل ٖةاواس...(()  با و قُبشّ و قىسٓإل تى و ُٓويًال تى

 ُنُ دَقشتَِ.كريؤنيًَشَدا 
ُنُل ناسيَهِ طُىلَ كريؤنُٖسكُْذَ بُ يُ كاثذاُْوَّ  دَُاٍ بابإ َاَؤطتا

و يًَهؤَيًُٓوَّ بةؤ ؾةشاواْرت    يًَذوإ خؤػِ بُسّ و بُ ثًَؼُنًًُنُّ نشد بُدًَِ
 ريَش باسَ داوَتُ تَِ و سُػاسُّٓدَبًًُيذا ُٖقِ خؤّ ُْداوَ بُّ باسّ نشدل بُآلّ

 ُٓوَ بىوَ َُطُيُّ و ٖؤػِ الّ بري. دياسَ ُٓو صياتش طًاطِ و ًََزوويًُنُيُوَ
و  ْىوطةشاوَ  َُمحىود ػًَ  بؤكِ درّ بهاتُوَ نُ داخؤ طاؽ ُنُكريؤن ْاوَسِؤنِ
ُ  ّبٓىوطَِ و تُقُآل يُوَ ْاوَ وَٖاّثاَيِ بُ ْىوطُسَنُ ض صسوؾًَو  و داوَ بَُيطة

ثُطٓذ و  ناسيَهِ بهات نُ َُُٓ بًَطىَإ خؤّ بؤ دَطتًٓؼإ ًََزوويٌ ُّْبُٖا
ٓةُو   طآًب نشدووَ نُ دًٌَُ بايُخذاسَّ ؾُساَؤؾ ساطتًًُ بُدًًَُل بُآلّ ُٓو

ًٓؼةاسَمتإ   يُوَبُس ُٓوتؤوَ نُ وَى ناسيَهِ ُٓدَبِ قاَيبِ داسِػتؤتُ ْاوَسِؤنُّ
ْةةُى ٖةةاتبَِ  ثُيةةذا دَبةةَِل اْةةذايةةُ ُٓدَبُنَُ منىوْةةُّ ثًَةةذال بةةؤ يُنةةُجماس

بهات.  تؤَاس ًََزوويٌ يا ويظتبًَتِ سووداويَهِ ْىوطًبَِ طًاطِ بُيآْاَُيُنِ
ِ   دَطىجنَِ ساطتُ ُ   بىوتشَّ: سَْطُ ُٓو خؤّ بُو ْىوطةًُّٓل دآًَٖةاْ  ٓةُّ بابُتة

و يةُ بٓلةًُٓدا    ْةُبىوبَِ  نىسديذا ُٖس َُبُطةتًؽ  يُ ُٓدَبِ ْىيًَُّ ُٓدَبًًُ
بُ  بَِل بريوسِاّ خؤّ نُ بُ ُٖس ػًَىَيُى يُوَ بُدَس ُْبىوبَِ بُاليُوَنُ َُطُيُ

بُ ُٖس  خؤّ دَسبربَِّل بُآلّ رياِْ ُٓو بُطُسٖاتاُّْ طُسدََِ ْىوطني دَسباسَّ
                                           

 .74ل الثُسَِ 1975( يُ خُوَال كاثِ *)



 

115 

 بةىوَ يُنةَُني   ْاطؤسَِّ نُ ُٓو بُو ناسَّ (يُ ًٖض يُو ساطتًًُ)سَْطُ ساٍَل ُٓو
ِ  كريؤن ِ   ٖىْةُسيؽ  ِكةريؤن و  عًَشاقةذا  ٓىوطِ نىسد يةُ نىسدطةتاْ  يةُ ٓةُدَب

ُ   و سيَزسا ُٓو سَْطِ تاصََاْذال بُو ْىوطًُّٓ ُ  طُسيَُٗيذا. ٓةُّ بايُخة  ُٓدَبًًة
ُ  طُوسَيُّل دَبَِ ُٖسدَّ ِ     ّ ًٓؼةاسَت ػايظةت  ثًَةذإ بًَةت و كةُْذَ ْةاوَسِؤن

ّ   و ًََزوويًذا ُنُ بُ باسّ طًاطِكريؤن ّ   بًَٗٓشَّ و بربَّل ٓةُّ اليُْةُ  بةُ بةاس
 ُٖقًاُْتِ خؤّ بذسيَتَِ. شخِْ ُٓدَبًذا

يُطٍَُ خؤيذا  دَُاٍ بابإل َُطُيُيُنًرتّ ّ َاَؤطتاُٖس ُٓو ناسَ بُدًًَُ
ُنُل نةُ يةُ   كةريؤن  ًَْىإ ُٓو دَقُّ واتُ َُطُيُّ دًاواصّ ًَٖٓاوَتُ نايُوَ.

َنةُّ يَُةُسِ ٓةُّ يةُ     وُٓ يُطةٍَُ  دا بآلونشاوَتةُوَ و ريةإ(  ّ )رياُْوَسؤرْاَُ
و  يةةُ سووّ صَةةإ بُتايبةةُتِ يةةُ يةةُنرتل دًةةاواصٕ طةةُسجنُذا ابُساوسدنشدًْاْةةذ

ّ  ّ كُْذداسِػتُٓوَ. بؤ منىوُْ با يُ ُ   ديَةشَِ وسدببًٓةُوَ. يةُوَّ    ٖةُسدوو دَقُنة
ْةُختَِ   الثةُسِيإ ىلَ طةشتنيل   ))ُٓجماس دواًْإ ْىوطشاوَ: باباْذا دَُاٍ َاَؤطتا

 باْط نشدَ الوَل إًواْلًناس ل نابشآًَُُّ و ٖاتُٓوَ ْضيو نشد و ٖىوسِيإ طشخ
ّ نشد. نابشايُنُؾ  كشثُ كشثًإ يُطٍَُ ُٓويؽ قُدسَّ و وتةِ   َٓةُوَ  ٖات بةُال

نُ تؤ  بؤ خىاسدٕ بذسيَتَِل ًَٓؽ طىيَٓذّ وَٕ ػتًَهًإًُٖىاّ ٓ َُٓاُْ بُ باونِ
ُٓوإ ُٖس دَطت ٖةَُيٓاطشٕ و   بًاْذَيتَِل ؾُقُت ًًُْ يُ ًٖلا ًْت و ًٖلًؼت

ِ   ُّٓ بُدبُختاْةُ دَست  ِكؤٕ يُريَش كٓط نةُ ًٓؼةُنُ    بًَةٓني. َٓةًؽ تًَطُيؼةت
ػةتًَهًإ بةذسيَتِ يةإ ًَُٓةُ بةُ       ُٓنُٕ. يإ ُٓبَِ َُٓاُْ تُػكَُيُْاسَِسُتُ و 

ٓةَُيَِ.   طةُوصََيُطًامن  و ًَٓؽ نًَض يُ باخَُيُذا بةؤ ثىويًَةو   قَُيبُيُنذا ُٓدَٕ
تةؤ   ُدؤصيًُوَ. ومت ؾآلِْبؤ خؤّ ْ كاسَطُسيَهِ و طُسّ بشد َ طُسّ ًَٖٓاُٖسكُْذ

ِ  الدَئ خؤَإ يُ ػُسِيإًًُْ بًاْذَََِ و  نُ َٔ ًٖلِ ُٓصاِْ خؤت  و ٓاطاػة
ِ     يُّ ػتاُْ ًًُْ بةُ قةُصاّ خةىال     خؤياْةُ سَصاّ  نُ ٓةُوإ ٓةُئًًََل دةا نةُيؿ

ّ *كًًُ  (() دَطُآلمت ٕ  بةُّ دؤسَيةُ: ))ٓةُجماس    رياْةُوَدا  (ل بُآلّ يةُوَ  دواًْةا
                                           

 .34( طُسكاوَّ ثًَؼىول ٍ *)
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ّ و ٖاتٓةُوَ.   و ٖىوسِيةإ نةشد   طةشخ  قةُدسَّ  دصيًةُوَ كىوُْ ُٓوالوَل بُ  نةابشا
 سَّ كشثُ كشثًإ نشد. نابشانُؾقُد الوَ. يُطٍَُ ُٓويؽ باْط نشدَ إًناسواْلً

ٕ    وتِ ٖات بُالّ َُٓوَ بةذسيَتَِ. َٓةًؽ    َُٓاُْ َُقظةُديإ ُٓوَيةُ ػةتًَهًا
 ؾُقةُت ًًْةُ بًاْةذَيتَِ.    و ًٖلًؼةت  نُ تؤ يُ ًٖلا ًْةت  بؤ خىاسدٕ طىيَٓذّ

ُ   و كؤٕ يةُريَش  ًٓرت كِ بهُئ ُٓوإ ُٖس دَطت َُٖيٓاطشٕ. ْاصامن  كةٓطِ َُٓاْة
يةُّ   ًًُْ بًاْةذَََِ و ٓاطةاّ   تؤ خؤت ُٓصاِْ نُ َٔ ًٖلِ دَستبًَٓني. ومت ؾآلِْ

 (.*ػتاُْؾ ًًُْ. دا نُيؿِ خؤياُْ(()
ًاْذا َُنُػًَىَّ داسِػتٓذال يُ يًَْىاًْإ يُ صَإ و  دَبًٓني دطُ يُ دًاواصّ وَى

ِ   كُْذ ديَشِيَو دَخىيًَُٓٓوَ نُ يُ دووََذا ًًُْ و يُ ديَشَِناًْرتيؼذا  كةُْذ سطةتُيُن
  ّ ٕ    ىلَ صياد نشاوَ. واتُ ٓةُو دَقةُ ّ  َاَؤطةتا دةَُاٍ بابةا نشدؤتةُوَل ض يةُ    بةآلو

ّ  و ض بُ يٌَ صيادنشدٕ هشدْذاثىخت و  ؤىنةشاوَل ُٖسكةُْذَ نةُ يةُ ْةاوَس      دَطةتهاس
بجشطةني: ٓةاخؤ    ُٓوَّ يُنَُُ. دا دَبةَِ  وداوَناًْذا ُٖس وَىو سو صجنريَّ ناسَطات
 و َُُٓ ض ُٓجناًََو دَبُخؼَِ  نشدووَ نَِ دَطتهاسّ
ٌ   يُنُجماس بًَطىَإ  طةآًب  دَبَِ ساَإ بؤ ُٓوَ بلَِ نُ بًًََني: دَطةىجنَِ دةًَُ
ِ  26خؤّ نُ ) ُنُّ نؤكةِ دوايةٌ   كةريؤن  ( طاٍَ دواّ بآلونشدُْوَّ دةاسّ يُنةَُ
يًَةشَدا دَبةَِ ٖةُس صوو ٓةُو      دَطةتهاسّ نشدبةَِل بةُآلّ    و ثًاداكةىوبًَتُوَ  نشدووَل

يةُ   ِْىونةُ قَُيًََُهًؼة   بهُئ نُ ُٓطةُس وابةىوبَِل ٓةُّ ض عُدةُب     ثشطًاسَؾ
دوو ديَشِيَةو   يةا بةُ يةُى    سطتُيُىبُ تُْٗا  دَيتىاِْ نُ تُْاُْت نؤتايًُنُّ ُْداوَ
و بًَذادنشدُْوَل يُ  داد و ُّٓ ٖاواس بُدَّ: )بًٓىوطًايُ وَى ُٓوَّ نؤتايٌ ثًَبًَٗٓايُ

. ذّ خُو بةىو( نُ ُٓوَّ َُٓ طُْاّ خىاّ نشد و و سَُذ طآَانُنُّ ساكًُِْ خُوَ
ِ  دسيَزَّ ثًَبذال ُْى تُْٗا ُٓوَّ يُوَبةُس  و بذا بُ دًًََُوَ دَيتىاِْ يا  ْىوطةًىيَت

                                           
 .1925ل تَُىوصّ 33 – 32( رياُْوَل رَاسَ *)
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ّ و ُٓدَبِ ُٓو سؤراْةُّ   ِ صَإبهات و بُثًَِ ثًَؼهُوتٓ دَطتهاسّ تًةا   دَطةتهاس
 بها. ثىختِ نشدووَ

ٌ بلةَِ بًَةًنَي   ٓةُوَؾ دَطىجنَِ ساَإ بةؤ   نُوابَِ ّ  طةآًب  : دةًَُ ّ  خةؤ  دَطةتهاس
ٓةُو يُنةُ    ُٓو يُنُ ُٓبَِ نَِ بَِ   نشاوَ. دا ٓاخؤ يُنًَهًرتَوَ يُاليُٕ ُْنشدووَل بَُيهى

ٖةَُىو   ْنيدَػةضا  و البةىوَ  ٓىوطةُنُيإ تنةُ دَط  يا دَبَِ نُطًَهِ بَُٓاَيُّ خؤّ بةَِ 
ُ    خةؤّ بةَِ   يا دَُاٍ بابإ و ُٓدَب دؤطنت. ُٓديبسؤػٓبري و  و بةُو   نةُ ُٓطةُس بٗاتاية
نشدويَتةِل   ُٓمحةُد َىختةاس   ويَزدإ( دَسباسَّ )َُطُيُّ ؾىٓاد ًٓشظإ دونتؤس كُػُّٓ
نُدا بآلوبهشدايُتُوَل يُ نتًَبُ بُسدَطتِ بُ صَْهؤطشاف ٓىوطُنُّتّ دَطالثُسَِ دوو طَِ
نةُ   ًٖض ًٓؼاسَتًَهِ بةُوَ ْةُداوَ   ُٓو تُْاُْت بُآلّ دَدايُٓ دَطتل طُيُنَُُّ نًًًِ
 يُوَبُسدا بُساوسدنشدووَ يإ ْا نشاوَنُّ بآلو دَطتٓىوطُنُّ يُطٍَُ دَقُ ٓايا

 ُٓوَياْةُ نةُ ض ٓةُجناًََو    َُطةُيُنُ ًًْةُ. بةَُيهى    ُّٓ باسَّ بُُٖس ساٍَ طشْط
ّ  نُ )يُ خُوَا( وَ سيَههُوتبىوئدَبُخؼَِ  ًَُُٓ يُوَبُس َُٖىو يُطُس ُٓ  بُو دَقةُ

دَطةتهاسّ   دَقُ ُّٓ ٓاخؤ بُآلّ نىسديًُ. ٖىُْسّ ِكريؤن (ّل يُنَُني1925طاَيِ )
ُ  قَُيُّ  بذَيُٓ (ّ بُك1975ِنشاوَنُّ طاَيِ ) تةا يةُ    ٖةَُىو ْىوطةُسيَو   ٓاػةهشاي

ِ  و دوإ و دَل دَطتهاسّ ُٖيُ داسيَو ذايُ ُٖقِرياْ ّ  ُٖس بُسٖةًََُه بهةات و   خةؤ
ُ      نُ خؤّ يُ رياْذا بُآلّ بًطؤسَِّل ِ  ْةَُال ٖةًض نُطةًَو بةؤّ ًًْة بةؤ   بُسَُٖةُناْ
ٌ  ُّكريؤنبطؤسَِّل وَى يُطٍَُ ُّٓ  ًََزوويإ بايُخِ و بهات و دًَطا دَطتهاسّ  دةًَُ

ّ    ُّٓ َُطُيُيُ َٔ تا ُٓو وَختُّ نشاوَ. بؤيُ ذاطآًب  طاؽ دَبًَتةُوَل ٖةُس دَقُنةُ
 دَصامن. ُنُكريؤن ساطتِ بُ دَقِ و ريإ( ياُْوَطُس الثُسَِناِْ )ر

*      *      * 
ِ   ِ )يُ خُوَا(كريؤن  ُٖسكُْذَ يُ سووّ ٖىُْسيًُوَ وَى ُٖس بابةُتًَهِ ٓةُدَب

 سووّ طُػًؽ يُ طُىلَ بُآلّ صؤسَ. نَُىنىسِّ و و طاناسَ نُ تاصَ طُسَُٖيذَدال طادَ
 ًَٓٔ.دَطُع طُسَنُّْىو و وَطتايٌ بُٖشَ نُ تاسِادَيُى ًًُْ خاَيِ
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ّ  ُنُكريؤن و سووداوَناِْ ْىاْذِْ ناسَطات ِ   يُ كىاسكةًَىَ  خُويَهةذال ُٓطُسكة
ِ  يُ سووّ ٖىُْسيًُوَ طُثاْذويَتِل بُآلّ دؤسّ باطُنُّ ْىوطةُسّ   ياسيذَيُنِ باػة

بُ بًاْىوّ  ُٖسكِ َُبُطتُلبُسََيآل بهات و  ٖىُْسَُْذاُّْ خُياَيِ نُ بُس بؤ داوَ
يُوَّ سيَطاّ ثًَذاوَ نُ ُٓطُس يُ وَ بَِ طًَهشدُْوَ دَسّ بربَِّ. دطُ ًُٓٓطىايُ خُوبً
ِ  و صؤس صيةاد بةشِوا   ّ بُطُسٖاتُنُدايُ طًَشِاُْوَ ُْٖذَّ ػىيَٓا ىلَ َُٖيهًَؼةَِ   ػةىوَي

َُٓةُ دَبًَتةُ نةاسيَهِ     يًَِ ُْطريَّل كىْهُ يُ خُوبًًٓٓةذا  َىبايُغُ بهات( )واتُ
ساطت  نُ بُالّ طًَشَِوَ( يُ رووسيَهذا كريؤى) خُوبًُٓس ِْبُْذنشد :. بؤ منىوُْٓاطايٌ

ِ  بُطةُس رووسَّ )سةُسيِ(   بشِواَِْ و كُثذا ثُجنُسَّ ّ   و تةُخت  ؾةُسَاْشَِوايٌ طةُوسَ
 دسابًَتُ ثاٍَ. يُ ناتًَهذا نُ تؤَُتِ داطىوطًؼَُُِٓ  ػاسدال

يَهِ طةُىلَ  نةاس  بؤ بُْذنشدِْ خُوبًُٓسل ُٓو رووسَ ُٖس َُٖيبزاسدِْ بُآلّ وَنًرت
َةاوَّ   ُنُيُ. ْىوطُس يُّ سيَطُيُوَكريؤنسووّ ٖىُْسّ  طُػرتئ و ٖىُْسَُْذاُْيُ

دَطتُوَ باغ و  و يُ بٔ ناسَطاتُناُْوَ نُ بلًَتُ ْاو دُسطُّ بؤ خُوبًُٓس نشدؤتُوَ
ّ  ْاكاس دَمب و بًاْطًَشِيَتُوَ. يًَشَدا ًًًَُْٗٓناًْإ ثًَبضاَِْخىاص و  ّ )دؤصَخ( ْةاو  َنةُ

 ٓاكإ و سيَظُاُْل بُآلّ باسبؤغ بًَُُٓ نايُوَ. َٔ دَصامن دًاواصّ يُ بُيًٓاْذا شًّٖٓ
ْاكةَِ   يَُُسِ بةاسبؤغ  ٓىتًًَُنُّ يُ رووسّ طآًب دًٌَُ ُّٓ رووسَّ : ٓاخؤدَثشطِ

نىُْ بلهؤَيُنُّ ديىاسّ رووسَنةُّ   ػتًَو ًًُْ وَى ثُجنُسَناًْؼِ يُو سؤَاُْيذا و
ػةاناسيَهِ يُطةُس    ٓةُوَتا بةاسبؤغ   ل بةُآلّ صؤس ٓاػهشايُ يُ يُنلىوُْنُ باسبؤغ  
ُْػةًذَتىاِْ يةُو    و ٖةُسطًض  ْةُٖاتىوَ  ُٓوَّ يُدَطةت  طآًب و دًٌَُ بًٓاتٓاوَ

و يُ طةٓىوسّ ٓةُو    يُدَطت بًَت. تُْٗا ًَٖٓذَ ُٖيُ نُ ُٓطُس بٗاتايُ وَختُدا َُُٓ
ُ   طًاطًًُ و َُبُطتُ ٓاَاْر ِ بةُ ب  و دَسَوَ تُْطُبةُسَ بًربداية ِ  اطةًَه  َشؤظايةُت
ُنُّ بةُ  كةريؤن بُس َُيةذإل ٓةُوا    بٗاتايُ خؤيُوَ ِ ُٓو طُسدََُّو ؾشاواْ سَطُٕ
 طُسنُوتىوتش بىايُ.ُٖبىو طُىلَ بايُخذاستش و  بُسيُوَ

ُ    و ػًَىَ ْىاْذِْ يَُاُْ يُ داسِػنتدطُ  و  ناسَطةاتُناْذا ُٖسكةُْذَ ساثؤستاُْية
بةَِ   ُنُكةريؤن س سادَنًَؼَِ بؤ خىيَٓذُْوَّ و خىيَُٓ و ناسيطُسَ ثىخت طاناسَل بُآلّ
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 يُ َُٖيظإ و داًْؼةنت  نُطإ بُ ديىّ دَسَوَياْذا وَطؿهشدِْ ببَِ. يًَِ بًَضاس ُٓوَّ
ُ  بُسطًاْذاو طكتىطؤ و دًى ٕ   و تةري  ثًَهشدٕنُ ثرت بُ باسّ طاَيتة ٕ  و تةىاْر يًَةذا  يًًَةا

بةةُ  نًَؼةةَِ. ٖةةُسوَٖاشِادَطُسجن ُنُداكةةريؤنيةةُ  تايبةةُتِ دَدوَّل بةةُ ػةةًَىَيُنِ
ٓةُو   ىوطًًَٓهًرتّْىوطشاوَل ُٓطُسكِ وَى ُٖس ْ ثاساو نىسديًُنِ سَوإ و صَاًَْهِ

 نُ خىيَُٓسّ ْىوطشاوَ ُٓو وَختُؾ بُ ًُٓالّصؤس تًَذايُ و  وػُّ بًَطاُّْ طُسدََُ
 (.*دَنًَؼَِ) تِ ثًَىًََٓظتا نََُِ صَمحُ

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                           
 ( َاَؤطتا دَُاٍ بابإ يُ كاثهشدُْوَيذا طؤسِيىيَتًًُ طُس ًُٓالّ ْىَّ.*)

================================================ 
ل يةُ  1960 - 1925كةريؤنِ ٖىْةُسّ نةىسدٍ    )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ نتًَبةِ:   

 ( دا بآلونشاوَتُوَ.1977ل للطباع ْىوطًِٓ: سظًَٔ عاسف )بػذاد: داس اةشيُ 
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 رةى ضريؤكىرجنيَكى رةخهةيي دةرباضةند سة
 "لة خةوما"ي جةمين سائيب

 دَُؼًذ سُيذَسّ
دوابُدواّ كاثهشدِْ كةريؤنِ )يةُ خةُوَا(ّ ْىوطةُسّ خىايًَخؤػةبىوّ نةىسد       
دًٌَُ طآًب يُاليُٕ َاَؤطةتاّ كةريؤنٓىوغ )دةَُاٍ بابةإ(َوَ يةُ سؤرْاَةُ و       

 اْظُْطاْذ.طؤظاسَ نىسديًُناْذا صجنريَ وتاسيَو دَسباسَّ كريؤنُنُ بآلونشاُْوَ و َُٖيً
ًَٓؽ بُو ثًًَُّ نُ ًَٓظتا يُ يًًٓٓطشاد بؤ وَسطشتٓةِ بَُيطُْاَةُّ )دونتةؤسا(    
خُسيهِ ْىوطًِٓ باطًَهِ يُطُس كريؤنِ نىسدّ يُ طُسَتاّ طُسَُٖيذاًًُْوَ تاوَنى 

بُ ثًَىيظتِ صاِْ نُ صؤس بُ وسدّ كةريؤنُنُ و ٓةُو وتاساْةُّ     1960نؤتايٌ طاآلِْ 
ُُٓوَل بُآلّ بُداخُوَ داسَّ َُٖىو وتاسَنامن دَطتُٓنُوتىوَ و يُطُسّ ْىوطشاوٕ غىيَ

يُّ وتاسَاذا باطِ ُٓواُْيإ ْانُّ نُ كةٓطِ نةُوتىوٕل بةُآلّ يةُ دواسِؤردا ػةىيَِٓ      
 خؤيإ يُو باطُدا دَدؤصُْوَ نُ يُطُس كريؤنِ نىسدّ بآلودَنشيَتُوَ.

ْةاوَسؤنِ َاَؤطةتا   ًَُؼًإ دَسباسَّ يُنُّٓ وتاسَّ َٔ بشيتًًُ يُ دوو بُؾ 
 دَُاٍ باباُْ و بُػِ دووًََؼًإ دَسباسَّ ْاوَسِؤنِ كريؤنُنُ.

َاَؤطتا دَُاٍ بابإ يُ ثًَؼهًًُنُيذا باطةِ ريةاِْ دةًٌَُ طةآًب ٓةُنا و      
كريؤنُنُ َُٖيذَطُْطًََِٓ و بُثًَِ تىاْاؾ بةُسطشّ يةُ َُٖيىيَظةتِ دةًٌَُ طةآًب      

ش ُٓنا... طةُسَتا دوو طةُسَْر دَسبةاسَّ    دَسباسَّ سىنُذاسيَتِ ػًَ  َُمحىودّ َُْ
الّ خؤَإ سيايًضَِ "ثًَؼُنًًُنُّ ُٖيُ.. يُنًَُإ: َاَؤطتا بابإ ْىوطًىيُتِ: 
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( دَطتِ ثًَهشد و بُسَ 1706-1650سَخُٓ بُ ػًعش يُ صََاِْ ُٓمحُدّ خاًًُْوَ )
ُ (. دووًََؼةًإ ُٓوَيةُ نةُ ية    1)"بُسَ ثُسَيظُْذ يُ صََاِْ سادِ قادسّ نؤيًذا

ثُساويَضّ َُٖإ الثُسَِدا ْىوطًىيُتِ: ُٓطُس صياتش وسدّ بهُيُٓوَ يةُ صََةاِْ بابةا    
 (.2()1010-935عىسياْذا بُ ػًعش ُٖبىوَ ) تاٖريّ

َاَؤطتا بابإ نُ كريؤنُنُ بُ سيايًضَِ سَخُٓيٌ يُ قَُيُّ دَدا يُسِاطةتِ دووس  
واقًعِ نشاوَ و َُبُطتِ ُْنُوتؤتُوَ كىْهُ كريؤنُنُ ٓاسِاطتُّ باس و طُسدًَََهِ 
 ْىوطُس ٖاْذاِْ خَُيو بىوَ درّ سىنُذاسيَتِ ػًَ  َُمحىود.

دًَِ طُسطىوسَِاُْ نُ َاَؤطتا بابإ ٖةُوَيِ ٓةُوَ دَدات نةُوا ثًَؼةإ بةذات      
سيايًضَِ سَخُٓيٌ يُ ُٓدَبِ نىسديذا دَطُسِيَتُوَ بؤ ناتِ ُٓمحةُدّ خةاِْ يةا بابةا     

سيةايًضَِ سَخٓةُيٌ وَى سيَشَِويَهةِ ٓةُدَبِ يةُ      تاٖريّ عىسيإ. كىْهُ ٓاػةهشايُ  
ّ طُدَّ ْاوبشاودا خؤّ كُطةجاْذ... دةا   30طُدَّ ْؤصدَدا طُسيَُٗيذا و يُ طاآلِْ 

الّ وايُ يُوَ ْاكًَت نُ يُ ُٓدَبِ نىسديذا ثًَؽ ُٓوسوثا طُسيَُٗيذابًَتل بُآلّ ُٓطةُس  
اناسبَِ ٓةُوَ  سيَهِ طة َُبُطتِ تُْٗا وػُّ سيةايًضّ و سيَةشَِوّ سيايًضًًَاْةُ بةُدؤ    

( دَطُسِيَتةُوَ و  عصدر اليَطد   طُسدََِ قؤْاغِ ساثُسِيِٓ ُٓوسوثا ) ُٓتىاْني بًًََني بؤ
 ْىوطُسَ طُوسَناِْ ُٓوسوثا وَنى: ػهظجري و طًَشظاْتؤغ دَطتًإ ثًَهشدَوَ.

ُٖسوَٖا َاَؤطتا بابإ ْىوطًىيُتِ: )يُ خُوَا( يُنًَهُ يُو ناسَ ُٓدَبًًاُْ بُ 
ِ طاناس و ُْسّ و يُطُسخؤ دَوسّ سةىنُِ ػةًَ  َةُمحىودّ سُؾًةذّ يةُ      ػًَىَيُن

(ل بُآلّ ُٓطةُس َةشؤظ بةُ وسدّ و    3طًًَُاِْ خظتؤتُ بُس سؤػٓايٌ و بُسكاوّ خَُيو)
ًَتةُوَ بةؤّ دَسدَنةُوَّ نةُ واًًْةُ و          قىوَيبىوُْوَوَ يةُ ْةاوَسؤنِ كةريؤنُنُ بهؤَي

ُ دًٌَُ طآًب بُ ٓاػهشايٌ و َاَؤطتا بابإ تاّ دًٌَُ طآًبِ طشتىوَ... كىْه
ًَ  َةُمحىود          ًَض و ثةُْا و ٖىُْسَُْذاْةُ ساّ خةؤّ در بةُ دَطةُآلتذاسَيتِ ػة َِ ثة ب

ُْوَنةُّ ػةًَ  بةؤ طةىودّ     الدَسبشِيىوَ و طىايُ ويظتىويُتِ ُٓوَ بظَُيًََُِٓ نُ دىو
))ٓةُوَّ قةاصاْر و    ْذّ تايبُتِ ػًَ  خؤّ بةىوَ و بةُغ  نىسد ُْبىوَ و ُٖس بُسرَوَ

 (.4ّ خؤَِ تًاُْبَِ ْايهُّ(()خًَش
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ُٖسكُْذَ َاَؤطتا بابإ واثًَؼإ دَدات نةُ ساّ خةؤّ دَسبةاسَّ سىنُةذاسيَتِ     
ػًَ  يُطٍَُ ساّ كريؤنٓىوطذا ْاطىجنَِل بُآلّ يُ ْىوطًُٓنُيذا بُ ٓاػهش دياسَ نُ تاّ 
     ُ  دًٌَُ طآًبِ طشتىوَل ))بُآلّ ُٓطُس ًَُُٓؾ ٓاوسِيَةو يةُو سؤراْةُ بذَيٓةُوَ و بة
ًٓٓظاف وَى خاوَِْ ويزدإ طُيشّ اليُُْ باػُناِْ ياخىد ًٓذابًًُنإ يةاخىد سووَ  
ثًَؼهُوتىوَنإ بهُئل ٓايا كِ ُٓبًٓني بُداخُوَ ػتًَهِ ُٓوتؤ ْابًٓني بُسطشّ يةُو  

 (.5داّ و دَصطايُ بهُئ(()
وادياسَ َاَؤطتا باباًْؽ بُ كاويَهِ صؤس تُطةو سواًْىويةُتِ بةُ سىنُةذاسيَتِ     

  َُمحىوددا و ُٖس تُْٗا نُّ و نىسِّ ػًَ  و داّ و دَصطاّ دَطُآلتذاسيَتُنُّ ُٓو ػًَ
ُٓثًَىَّ و ًٓرت باسّ ساًَاسّ و طُىلَ اليًُْرتّ ُٓو طُسدََُّ ثؼةتطىََّ خظةتىوَ..   
بُداخُوَ وتاسَنُّ دونتؤس )عًضَدئ َظتُؾا سَطىٍ(ّ يُال ًًُْ نةُ ٓةَُيًَت ُٓطةُس    

 س خؤػُ.خُوًْؽ بًَتل خُوًَْهِ صؤ
َاَؤطتا بابإ ُٖس يُ َُٖإ الثُسَِدا ُٖوٍَ دَدات بةُسطشّ يةُ ػةًَ  بهةات..     

و ُٓجناَِ ُٓو باسَ ػًَىاوَ ْاَُٖىاسَؾ غاتةُ طُسػةاِْ تةُْٗا     َُٓيَِ: ))ُٓوّ خُتا
 (.6ػًَ  َُمحىود خؤّ. صوَيًَُهُ يُو ثًاوَّ ُٓنات(()

نةُ ػةًَ  َةُمحىود ))خةؤّ      ًََِٓإ دَيُوَّ ُٓوَ بُ خىيَٓةُس بظةُع  َاَؤطتا باب
 (.7و دٍَ طاف و داوئَ ثاى بىو(() و ًْؼتُاْجُسوَس ثًاويَهِ بُ ٓايني و ساطت و ٓاصا

ٍَ ٓةُو قظةاُْيذا ْةاطىجنًَٔ نةُ يةُ الثةُسَِ         دا 14بُآلّ ُّٓ قظُّ ُٖسطًض يُطةُ
دَسباسَّ كريؤنُنُ نشدووِْ نُ دََيَِ: )ُْسّ و يُطُسخؤ( ُٓوَ ٓاػهشايُ نُ دةًٌَُ  

ب يُ كريؤنِ )يُ خُوَا(دا باطِ داّ و دَصطاّ دَطُآلتذاسيَتِ ػةًَ  َةُمحىود   طآً
 ْانا بَُيهى ػًَخِ نشدووَ بُ قاسََاِْ كريؤنُنُّ.

َاَؤطتا بابإ دَيُوَّ بًََِ دًٌَُ طآًب طُس بُ ًٓٓطًًض ُْبىوَ و ثاناُْػِ بؤ 
ًًضَنةإ نشدبًَةتل   دَنا... ))ُٓطُس وايؽ بىوبَِ يُ ُٖوََيُوَ ثشِوثاطُْةذَّ بةؤ ًٓٓط  

 (.8بُآلّ يُ دوايًذا ُٓويؽ َُٖىو ػةتًَهِ بةؤ سووٕ بةىوَوَ و ًٓٓطًًةضّ ْاطةِ(()     
ٖاُْٖاُّْ ًٓٓطًًضَنإ ْىوطةشاوَتُوَ و ثشِوثاطُْةذَ    صؤس ٓاػهشايُ نُ ُّٓ كريؤنُ بُ
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سصطاسنُسّ وآلت داْاوَ... بًَطىَإ ٓةُّ   تِ داطرينُس و ُٓواِْ بُبىوَ بؤ دادثُسوَسيَ
دواّ سووخةةاِْ سىنُةةذاسيَتِ ػةةًَ  َةةُمحىود و بةةىوِْ دةةًٌَُ طةةآًب    كةةريؤنُ

بُطُسْىوطُسّ سؤرْاَُّ )ريإ( ْىوطشاوَ و َُُٓػِ بَُيطُيةُنًرتَ نةُ َُبُطةتِ    
دًٌَُ طآًب ُٓوَ بىوَ ًٓٓطًضَنإ بُ ثًاوكاى يُ قَُيُّ بذات و يُ ثُْاوَ ثاناُْيإ 

ُٖوٍَ ُٓدات و سىنُذاسيَتِ ػًَخًؽ وَْذّ نىسد َبؤ بهات نُ طىايُ ًٓٓطًًض بؤ بُسر
 درّ بُسرَوَْذّ نىسد بىوَ.

ْاوَسؤنِ كريؤنُنُ بؤَاِْ سووٕ دَناتُوَ نُ كريؤنٓىوغ تا ض سادَيةُى طًةاِْ   
نىسدثُسوَسّ تًا نضبىوَ و صؤس وسدبًٓاُْ يُ يُنُّ الثُسَِّ كريؤنُنُوَ تا دوا الثةُسَِ  

وَّ نةُ طىايةُ ًٓٓطًًةض    َ نشدووَ بُو ْايَز و دص و دُسدبُسطشّ يُ داطرينُسَّ خىيَٓشِ
دادثُسوَسٕ و يُ َاؾِ نىسد بةُسطشّ دَنةُٕ.. دوا وػةُّ دَسبةاسَّ ثًَؼةُنًًُنُّ      

( كىْهُ بُساوسد نشدِْ سووداويَو نةُ  ما اطبُ اللٔل  بالبارح َاَؤطتا بابإ ُٓوَيُ )
و صسوؾِ ُٓوطا و ثُجنا طاٍَ بُطُسيذا تًَجُسِيبَِ يُطٍَُ َُٓشِؤدا و ثؼتطىَّ خظتِٓ باس 

 ًَٓظتاّ نىسدطتإ ُٖسطًض يُ دًَِ خؤيذا ًًُْ و ْاطىجنَِ.
دَسباسَّ قاسََاِْ كريؤنُنُ ناى َُمحىود صاَذاس دََيَِ: ))يُّ كريؤنُدا قاسََإ 

( ُٓوَّ ساطتِ بَِ يةُّ  9ًًُْ بَُاْاّ ُّٓ وػُيُ ُٓطُس ُٖػبًَت ْىوطُس خؤيُتِ(()
ًإ ْىوطُس ياخىد خُوبنيل دووًََؼًإ طُوسَنُ كريؤنُدا دوو قاسََإ ُٖيُل يُنَُ

 )ػًَ  َُمحىود(ّ َُْش.
بُآلّ دَسباسَّ صَاِْ كريؤنُنُ ثؼتطريّ ساّ َاَؤطةتا سظةًَٔ عةاسف دَنةُّ     

دا 1976ُٓوَّ نُ يُ وتاسيَهذا يُ نؤََُيُّ سؤػٓبريّ نةىسدّ يةُ طةُسَتاّ طةاَيِ     
يُوَل بُآلّ ٓةُوَّ  ( بآلونشا10دَسيربِّ و نىستُّ وتاسَنُػِ يُ سؤرْاَُّ ٖاوناسيذا)

ِ ْةاوَسؤنِ كةريؤنُنُيُ.. دةًٌَُ طةآًب بةُ ُٖطةتًَهِ ْاثةاى و        َٔ يًَِ بةذويَ 
    ُ  ْاسُصاُْوَ باطِ سىنُذاسيَتِ ػًَ  َُمحىودّ نشدووَ و ٖةُوَيِ ٓةُوَّ داوَ نةُ بة
ُٖس دؤسَّ بَِ ػًَخِ َُْش يُبُسكاوّ نىسد سَؾ بهةات ْةُى وَى َاَؤطةتا بابةإ     

 )ُْسّ و يُطُسخؤ((.ؾُسَىويُتِ )
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واثًَؼإ دَدا نُ طُسدََِ ػًَ  ْايُباس و ثشِ يُ َُتشطِ و ٓاراوَ  كريؤنٓىوغ
بىوَ و سيَطاوبإ ثشِ يُ دُسدَ و دص و ثًاونىر بىوَ.. بؤ ُٓو َُبُطةتُؾ صؤس بةُ   

ؤّ تِ دَسووْةِ خةؤيٌ تًَهةٍَُ بةُ تةابً     دىاِْ بُ وػُّ طةاناسّ نةىسدّ ُٖطة   
ًَِٓ نةُ سىنُةذاسيَتِ   بتىاَِْ بةُ خىيَٓةُسّ بظةُع    ُٓوَّ دَوسوثؼتِ نشدووَ بؤ

ػًَخِ َُْش يُطُس بٓاغُيُنِ ثةىوض داَةُصساوَ.. و َُبُطةتِ ناسبُدَطةتاِْ     
ُٓوطاػِ ُٖس ساو و سووتهشدِْ خةَُيو بةىوَ و بةُ صؤسّ صؤسداسَنةِ دَطةُآلتِ      

 خؤيإ بُطُس خَُيهذا طُثاْذووَ.
دميًَُْهِ واَإ ثًَؼإ دَدات  ُٓوَّ دًَطاّ طُسطىوسَِاًْؼُ ُٓوَيُ نُ ْىوطُس

نُ ُْكًَتُ عُقًَُوَ وَنى ُٓوَّ نُ دََيَِ: ))ُْختًَهًرت سؤيؼتني طُيؼتًُٓ َُيذاًَْو 
يُ رووس ُٓويؼُوَ طَِ كةىاس داسيةرت ثًَهةُوَ     ليُوَّ طُيشّ نشد طًَذاسَيُى َُٖيخشاوَ

 .40-39داكُقاوٕ ثًاويَهًإ ثًَىَ بُطتؤتُوَ..ٖتذل يُ خُوَال الثُسَِ 
ُتاْةذٕ و  الّ وايُ َُُٓ صؤس يُ ساطةتًًُوَ دووسَ و ْىوطةُس يةُ خؤيةُوَ بةؤ خُيَ     

َِ نةُ        كُواػُنشدِْ خَُيو َُٖيِ ب ًَٓ ُطتىوَ ٓةُوَؾ ٖةُس بةؤ ٓةُوَّ ٓةُوَ بظةَُيُ
دَطُآلتذاسيَتِ ػًَ  َُمحىود ْاسَِوا بىوَ و دَبىايُ بشِووخَِ.. بؤيُ سووخا و خَُيهِ يُ 

. طىَةاِْ تًةا ًًْةُ نةُ دةًٌَُ طةآًب اليةُْطشّ        طايُّ ًٓٓطًًةضدا ٓةاصادبىوٕ.  
دسِْذاْةُناِْ ًٓٓطًًةض    وًٓٓطًًضَنإ بىوَ بؤيُ كاوّ يُ ٖةَُىو نةشداسَ ْاثُطةُْذ    

دا بُساَبةُس بةُ ًًًَةُتِ نةىسدّ )تةاوَنى      1920و  1919ثؤػًىَ نُ يُ طةاآلِْ  
سووخةةاِْ دَطةةُآلتذاسيَتِ ػةةًَ  َةةُمحىود( نشديةةإ. بةةؤ منىوْةةُ ُٓطةةُس كةةاويَو بةةُ 
ياداػتُناِْ َاَؤطتا ُٓمحُد تُقًذا غؼًَٓني بؤَإ سووْذَبًَتُوَ نُ كةؤٕ بةُ صؤسّ   
صؤسداسَنِ خَُيو ْاكاسبىوٕ يُ ػُقاَُناْذا طآلو بةؤ ًَذُسطةؤٕ بهةُٕ و دَطةتُو     
ُْصَس بؤّ ساوَطنت و داسيَهًإ وا سوويذاوَ نُ ثًاويَهِ ْاوداسّ طًًَُاِْ طآلوّ يةٌَ  

 (.11ذساوَ و تًََُٗيذاِْ خىاسدووَ)ُْنشدووَ طُىلَ دىيَِٓ ثًَ
دا بضاْني دًٌَُ طآًب كؤٕ ػةًَخُإ ثًَؼةهُؾ ٓةُنات.. كةؤٕ بةُ ))ْةُسّ و       
يُطُسخؤ(( قاسََاًَْهِ بُ دُسطِ طُىل نىسدَإ نُ الثُسَِيُنِ صيَشِيِٓ يُ ًََزووّ 

 ُ خَُيو دَْاطًََِٓ.ِ طُدَّ يظتَُذا تؤَاسنشدووَ... بٓاصادخيىاصاْ
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طُوسَنُ ُٖيةُ ٖةَُىوّ ٖةُس     ّضعٔنىََيَِ: ))ُٖسكِ سشنات دًٌَُ طآًب د
 .47واْاًْتُ((ل ٍ  غطبُ

ُٖسوَٖا دَيُوَّ بُْاسَِوا واّ ثًؼإ بذات نُ َُبُطتِ ػًَ  ُٖس ثاسَ يًَذإ 
وَْذّ تايبُتِ خؤّ بىوَ ))َٔ َُٓاُْ ْاصامنل ُّٓ َاْطُ ُٖتا َو ثاساطتِٓ بُسر

         ْةةُوَ و بةةؤّ تةةُواو  تةةؤّ بةةؤ بطؤسَِِ طةةُد ٖةةُصاس يةةريَّ  ُٓكةةًَتُ طةةُس ٓةةُب 
 .49ٍ بهُٕ((ل 

ُٖسكُْذ دًٌَُ طآًب ُٖس َُبُطتِ تاُْدإ يُ ػًَ  َُمحىود بىوَل بُآلّ بةَِ  
ُٓوَّ ثًَِ بضاَِْ الثُسَِيُنِ ًََزوويٌ ُٓو قاسََاَُْإ دَخاتُ بُسدَطةت.. ))كةُْذ   

ُ  داس كىوّ بُ طز ًٓٓطًًةضدال يُطةٍَُ تىسنةذا تًَةو كةىوّ.. ت      سوطةًا و   ُػُبىطةِ بة
 .52-51بىيؼُويو نشد ومت با ًًًَُتُنُ بهُويَتُ سَسُتِ و طُعادَتُوَ((ل ٍ 

رًَٓإ طشتىوَ نُطاُّْ نُ تاّ دو ُٖسوَٖا ْىوطُس دَطت بُطُسطشتِٓ َاَيِ ُٓو
و بىوُْتُ ثًاوّ ًٓٓطًًض بُ صوَيِ و ناسّ ْاسَِوا دَرًََشيَت و واثًؼةإ دَدا نةُ ٓةُو    

)سايإ نشدووَ و خؤيإ يُ ػةاآلو و ٖةاآلوّ صوَيةِ و صؤسّ ٓةُّ صاَيةِ و      دؤسَ خَُيهُ )
 .56خىيَٓخؤساُْ ُْدات داوَ..((ل ٍ 

سانشدِْ خَُيو بؤ ُٓو ػىيَٓاُّْ نُ يُ ريَش دَطُآلتِ ًٓٓطًًضّ داطرينةُسدا بةىوَ   
بُ طىيَشَّ قظُّ كريؤنٓىوطِ ْاوبشاو وا ُٓطُيَُِْ ُٓوإ ساياْهشدؤتُ ثُْاّ عُدايُت 

 .56ًًَُُٓتل ٍ ٓ
وادياسَ دًٌَُ طآًب تاسِادَيُى قًِٓ يُ ػةًَ  و دَطةُآلتذاسيَتِ ػةًَ  بةىوَ و     
َُٖىوياِْ بُ داُْوَس و طتَُهاس داوَتُ قَُيُّ... كةىْهُ ٓةَُيَِ: ))نُكةِ سواْةًِ     

 .57َُٖىو داُْوَساُْ ُٖس يُبُسكاؤَ((ل ٍ 
ؤظًَهِ بَِ بةشِوا بةىوَ و   ُٖسوَٖا دَيُوَّ واَإ ًْؼإ بذات نُ ػًَ  َُمحىود َش

   ُ َةُسدَِ طةُسبُخؤيٌ و بُسرَوَْةذّ     ٓاَادَ بىوَ يُطٍَُ ُٖس اليُنةذا سيَههةُوَّ بة
داّ  و و قىٍ و تعٗذات تُواو وَسبطشّ سيَطُ قطعىتايبُتِ خؤّ بجاسيَضَّ ))قُساسيَهِ 

 .62و دَصطا بؤ ًَُُٓ دابًَٓٔ((ل ٍ 
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وَنةى نابشايةُنِ ْةُؾاّ و ْةُصإ      ُٖسكُْذَ ْىوطُس ُٖوَيِ ُٓوَ دَدات نةُ ػةًَخُإ  
ثًَؼإ بذاتل بُآلّ ناتَِ نةُ ػةًَ  ٓةَُيَِ: ))تةىسى ٓةُو تىسنةُ ْةَُاوَ(( ٓةُوََإ بةؤ          

 دَسدَنُوَّ نُ ػًَ  ٓاطاداسّ ُٓو دَْطىباغ و طؤسِاْاُّْ ُٓو طُسدََُّ تىسنًا بىوَ.
َِ: ثاؾ كاوثًَهُوتِٓ ػًَ  بُو نؤََُيُيُّ نُ طُس بُ تىسى بىوٕ.. طةآًب دََية  

 .64))ُّٓ نابشايُ ض ُْوعُ ًٓٓظاًَْهُ و ُٓواُْ ض دَعبايُنٔ((ل ٍ 
نُ كاويؼِ بُ اليُْطشاِْ ًٓٓطًًض دَنُوَّ.. ُٓواًْؽ )وَنى ْىوطةُس ٓاػةهشاّ   
دَنا( ثشِؤرَّ خؤيإ ثًَؼهُؾ ُٓنُٕ و دََيةًَٔ تةُْٗا ًٓٓطًًةض دَتةىاَِْ سصطاسَةإ      

. ُٓوَؾ يُياد ْانُٕ نةُ بةُ ػةًَ  بًَةًَٔ     نات.. كىْهُ دَوَيُتًَهِ بًَُٖض و تىاْايُ.
ًٓٓطًًض دَيُٓسّ و تىسى دَيشَِقٔ... ُٓطًٓا ُٓو َعاَُيُيُّ نُ تؤ ُْؾظِ خؤت يُطٍَُ 

عةُ  دَؾ ًٓٓطًًض نشدتل ُٓطُس ًْىَّ ُٓوَت يُطٍَُ تىسنةذا بهشدايةُل ٓةَُني بةُ دَ    
     َ ًًًةُت و  ًٓعذاّ نشابىويتل تؤ بضاُْ ُّٓ بُيُٓ تةىسى ًَٖؼةتِ نةُغ بضاْةَِ باطةِ 

 .66قُوًًَُت كًًُ و كِ ًًُْل بُآلّ سهىوَُتِ ًٓٓطًًض واًًُْ..((ل ٍ 
وادياسَ ػًَ  نؤََُيُّ طُس بُ ًٓٓطًًضّ صؤسباؾ ْاطًىوَ و صاًْىيَتِ َُبُطتًإ 

اتةا دًَََهةُ   ذبؤيُ ثاؾ ثًَؼهُؾ نشدِْ ثشِؤرَنُّ ُٓو تاقُةُ.. ٓةَُيًَت: ))   لكًًُ
 .68.((ل ٍ َُُٓت ُٓوَّ... تؤ خؤت ًٓٓطًًضّ..

كريؤنٓىوغ بُ دؤسيَهِ وا باطِ ْىيَُٓسّ ُٓو نؤََُيُيُ دَنا نُ باوَسِيإ ْةُ بةُ   
تىسى و ُْ بُ ًٓٓطًًض ًًُْ و تُْٗا باوَسِيإ بُ دةَُاوَسّ نةىسد و كةُنِ دَطةتًإ     

َُ ُٖيُ.. نُ َشؤظ طًًَإ ىلَ به َمل يةُنًَو  ات و يًًَإ برتطَِ.. ))قظُّ ُٖيُم و َة
ٔ   ُٓيربِّ... ُّٓ دَ ُٓيهىػتل يُنًَو .. ػةايإ بةُ   عباياُْ ًَٓظةتا دوًْةا ٓةُسووخًَٓ

طُثاِْ خؤيإ ُْ ُٓصاِْ.. بُّ ُْوعُ قظاُْ نشديإ بُ قريَِ و ٖةُسا و وَى سةَُاَِ   
َِ ٖةُس خؤَةإ بةنيل          َِ كةِ.. يةإ ٓةُب ًَز نُغ ُْيةذَصاِْ ٓةَُي رْإ بىو بُ قاو و ق

 ُ تةىسى و ْةُ ًٓٓطًًةض ْايةَُئ بةُ       داسيَهًرت خؤَإ ْانُئ بُ رِْ نُغ.. بُخىا ْة
ًَشّ دُْطةَُيِ نىسدطةتاًْإ   طتِ داًْؼةني ))...ًَٖؼةتا ٓةُوإ ػة    سَسُتِ و طُسبُ

 .70-69ُْديىَ.. ًَُُٓ خضَُتهاسّ نُغ ْانُئ...((ل ٍ 
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ٓةةُو ديَشِاْةةُّ طةةُسَوَ نةةُ وَسَطةةشتٔ ُٖسكةةُْذَ يُاليةةُٕ ْىوطةةُس )دةةًٌَُ  
َُيُّ دساوَل بةُآلّ يةُالّ َةٔ بُسِاطةتِ     طآًب(َوَل بُ قظُّ َُٖيُم  و ََُيُم يُ ق

ُٖطتِ َُٖىو نىسديَهِ دَيظؤص و ًْؼتُاْجُسوَسّ دَسبشِيىَل كىْهُ تُْٗا يُنًَتِ و 
ثؼت بُ ًَٖضّ طٍُ بُطنت طُسنُوتٔ َظؤطُس دَنا.. يًَشَػذا دًٌَُ طآًب ثُسدَّ 

َناُْ و ٓةُو  ؤصّ ًٓٓطًًضو ٓاػهشاّ نشدووَ نُ كُْذَّ دَيظ يُ سووّ خؤّ َُٖيُاَيًىوَ
 ُّ خؤّ تؤَاس نشدووَ.دَيظؤصيً

دًٌَُ طآًب يُ نؤتايٌ كريؤنُنُدا دَيُوَّ بُ ُٖس دؤسَّ بَِ خىيَُٓس ساصّ بها 
نُ َُبُطتِ ػًَ  يُو َُٖىو ُٖسا و ٖؤطُيُ ُٖس بُسروَْذّ خؤّ بىوَ ْةُى نةىسد   

 .71))ُٓوَّ قاصاجنِ خؤَِ تًا ُْبَِ ْايهُّ((ل ٍ 
ًٌَ طآًب بةىول يةُ خىيَٓذُْوَيةذا وادَسدَنةُوَّ نةُ      َُُٓ ))يُ خُوَا((ّ دُ

خُويَهِ بُ طاّ و ْاخؤؾ بىوَ و يُ سؤرطاسيَهِ ْاخؤؾ دَدوَّ نةُ نةىسد دووكةاسّ    
نُ َُٓيًَت: ُٓطةُس َُٓةُ خةُوًْؽ بًَةت      ّدا بىوَل بُآلّ َٔ يُطٍَُ دونتؤس عًضَدئ

 خُوًَْهِ ْاخؤؾ ُْبىوَ.. 
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 ثُسِاويَضَنإ
 .14 –الثُسَِ  1975ل.. بُغذا ُوَايُ خدًٌَُ طآًب..  (1)

 َُٖإ طُسكاوَ و َُٖإ الثُسَِ. (2)

 َُٖإ طُسكاوَ و َُٖإ الثُسَِ. (3)

 .71َُٖإ طُسكاوَ و الثُسَِ  (4)

 .15َُٖإ طُسكاوَ و الثُسَِ  (5)

 .15َُٖإ طُسكاوَ و الثُسَِ  (6)

 .16َُٖإ طُسكاوَ و الثُسَِ  (7)

 .22َُٖإ طُسكاوَ و الثُسَِ  (8)

 سؤرْاَُّ )ايعشام(. (9)

 .1976/ 30/1ل سؤرّ 302رْاَُّ )ٖاوناسّ(ل رَاسَ سؤ (10)

 34طًًَُاِْل الثُسَِ  لُمحُد تُقِيادداػتُناِْ ٓ (11)

================================================= 
( ّ نةاْىوِْ  10)*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ ُٖؾتُْاَُّ "ثاػهؤٍ عًَةشام" رَةاسَ )  

 ُوَ.( دا بآلونشاوَت7-6ل الثُسَِ )1977َِ طاَيِ يُنُ
  ُ ل يةذَسّ ْاصْةاوّ )د.( داْةُْشاوَ   )*( بؤيُ يُّ وتاسَدا ثًَؽ ْةاوّ دَُؼةًذ س

ًَؼةتا دنتؤسايُنةُّ         كىْهُ ُٓو ناتةُّ ٓةُو بابُتةُّ ْىوطةًىوَ و بآلونشدؤتةُوَ ٖ
وَسُْطشتبىول َُُٓؾ ثًَُإ دََيًَت تُْاُْت ثًَؽ وَسطشتٓةِ دنتؤساْاَُنُػةٌ  )د.   

  د. ٓاصاد(َٕ بُسُّٖ بىوَ. )دَُؼًذ سُيذَسّ( ُٖس ْىوطُسيَهِ خاو
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 لة خةوما
 عُبذويشَصام بًُاس

ٌ   (طةآًب ّ )دةًٌَُ  "يُ خةُوَا " ِ ٖىُْسّ طُسَتاَإكريؤن  يُبةُس طةُوسَي
ّ  ُ ُٓدَبًًُ طُػُنُّ بُتايبُتِاليُْ و قُباسَ نًَؽ و ُٖطةت بةضوئَل   ادَيةشِ  ػةًَىاص

ُٓجنا  قىوَيبىوُْوَ يُ وَطؿذا وسدل وَطؿِ لو صؤسيٌ سووداوَنإ صَاِْ سَوإل صجنريَيٌ
ذا يةُو سؤرطةاسَ   كةريؤن  خؤنشدّ يُ كىاسكًَىَّ اطًِط تىاْاّ دَسبشِيِٓ َُبُطتًَهِ

ّ   ٓىوطًذاكريؤنطُسَتايُّ  ُ  ْايةاب  دَبَِ بُ نةاسيَهِ سابُساْةُ بةُ بةُسدّ    و ػةاياْ
 ٔ.ٖاوكُسمخاْذا بزًََشي يُ ُٓدَبِ تاصَيُّ ُٓدَبًًُ ُّٓ بابُتُ بٓاغُّ

ّ  كريؤنؤنِ ْاوَس ٕ    ُنُؾ وَنى يةُ ثًَؼةُنًًُنُ و  *َاَؤطةتا دةَُاٍ بابةا
و ٖةةُسوَنى نةةُ يةةُ  سووٕ نشاوَتةةُوَ ػةةًهشدُْوَّ َاَؤطةةتا سظةةًَٔ عاسؾةةذا

يُ  سئ بشيتًًُٓاطادا بىوَ سؤرْاَُّ )رياُْوَ(دا نُ خؤّ طُسْىوطُسّ رَاسَناِْ
و  خةةؤّ ىودَةةُمح ػةةًَ  يةةُ ػُخظةةِِ و يةةُ سةةىنُشِاْ ْذوتًةةزتى سَخُٓيةةُنِ

 دا.1922 دَطتُنُّ يُ طاَيِداسو
ُ   يُ وتاسَناًْؼًذا ُكريؤندطُ يُّ  ْىوطُس ّ ت ٓةُو سَخٓة بةُ صيةادَوَ    ىْذوتًةز
ّ     بُ طىسصيَهِ و ْىوطًىَ خىاصَنةإ داْةاوَل    تةىسى  طُوسَّ بةؤ طةُس طًةاِْ سيَبةاص
 بشيتًًُ يُوَ: ؤنِ بريوباوَسِّ سَخُٓنُػِْاوَس
 َ دَطت.ناسيإ طشتبىو دًَُوّ و نؤُْخىاص ويًَُٖٓاتى نُ داسودَطتُيُنِ -1

                                           
*
 .1975ثًَؼُنًًُنُّل بُغذال  –دَُاٍ بابإ  –يُ خُوَا   
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 .دَيشَِم بىوٕ و ناسبُدَطتإ ثًاو خشاخ و كُوطًَُٓسَوَ -2
نةُ يةُ دًةاتِ     طُوسَّ يُدَطت خؤّ و طُيُنُيةذا  ًَهِ ًََزوويٌُٖي ػًَ  -3
 و كاو و ساوّ تىسى نُوت.ود يُطٍَُ بُسيتاًْا طاصإ

ِ  ْىوطةُس نة   ًؼُوَ واديةاسَ كريؤن ٖىُْسّ يُاليُِْ تةىسنِ و   ُ يةُ ٓةُدَب
 نُ طُسدًَََو ٓاطاداس بىوَ يُ عًَشام ِ عُسَبِكريؤنطُسَتايًُناِْ  نؤػؼُ

ّ   بُسٕ بؤ ُٓوَّ كةُهًَو  ثُْا بؤ )خُوٕ( ْىوطُسإ بىو باو ا خؤيةإ   يةُ بةريوسِ
ّ كةريؤن يُّ سووَوَ طةُىلَ بُسٖةَُِ    خُوْذا دَسبشِٕ. يُريَش ثُسدَّ  ِ خةُوْاو

 ّ  *بآلونشاوَتةُوَ.  يةُ عًَةشام   و ( ْةاوداسَ لرؤٓدا قصدص ا ) ْىوطشاوَ نُ بةُْاو
نةُغ   و يُ ثةُْاوَ  و خؤّ ُْبشدووَ ْىوطُس ْاوّ ُّٓ ثُسدَ خُوُْؾ طُسباسّ
يةُ   خةُوْهشدوودا  ًَهِكريؤنكىاسكًَىَّ  خؤّ يُ ٓاطشيُٓنُّ سَخُٓ ُْْاطاُْ

طًاطةةِ  بةةاسودؤخِ يُبةةُس سؤرْاَةةُدا بآلونشدووَتةةُوَ. ٓةةُو خؤثاسيَضيًُػةةِ
ُ  بُ تُواوّ ُٓو دؤسَ اًْىَ كىْهُ ُْ نؤََُيُنُص بُثًَىيظت ُ  خؤسانة  ُٓدَبًًة
 دَنةشدل  ْىوطُسّ يًَبىوسدُْوَ طُيشّ و ُْ بُ كاوّ بؤ قىوت دَدسا طًاطًًُّ
طًاطةًًُناِْ بةَِ    دورَُٓ و بُسثشطًاسيٌ تاٍَ و ْاناوّ يُ تؤريُٓوَ ُْخؤػِ

 و دَيًٓا دَبىو. خُّ
نًٓهُل نُ ثًاو يُ خُوْةذا دَتةىاَِْ بةُ    بؤ اليُِْ تُ ّ طُوسَّ خُوٕطىوديَهًرت

و ْىوطةُس ُٓوَْةذَ    سووداوَنإ صوو بًَٔ و بلٔ ببًَِٓ و ػشيتِ يُنذاس كُْذ دميًَُْو
ُ  سووداوَنإ ُْبًَتل بُتايبُتِ يُ دميُِْ كؤًُْتِ ساطتِ ثابُْذّ ّ رووسّ سُثظةخاْ
ُسَيُنِ بُطةُس  ساطتذا ثُجن َُُٓ باؾ دَسدَنُوَّ نُ رووسَنُ بُالّ ُٖراسدا نابشاّ
ّ   ّ طُوسَّ ػاسدا)سُسَّ( رووسّ بُطةُس   دَسِواَِْ و بُالّ كُثًؼةذا ثُجنُسَيةُنِ د

 †يإ تُختِ ؾُسَاْشَِوايًُنُيذا دَسِواَِْ. ديىَخإ
                                           

 
 . 1969  بػ اد 1939-1908 ىظاة الكص  ّتطْرٍا فى العراممح    ُ االلد. عب ا*
†
 .24سظًَٔ عاسفل ٍ   
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ِ  *و ساويَزّ دَيشِانًَؼُ صَاِْ ثاساو ٓىوغكريؤن وسد يةُ نُطةًَتًًُنإ    بُ طةُسجن
 و دََىكةةاوياْذا يةةُ يةةُؾ ذاْةةُوََُّٖيظةةىنُوتِ ْةةاو دَسووٕ و سَْطسادًَََٓةةَِ و 
 ُٓنظُطىاس و دميُِْ ديهؤس. ويَُٓ دَنًَؼَِ.. طُسَسِا تُسِدَطتاُْ
 دَُْخؼًََِٓ: ُْ دميُِْ َُالنإ يُطٍَُ سىنُشِاْذا بُّ دؤسَ ٖىُْسيًُبُ منىو

 
يُنرتيإ نشد. يةُ   و طُيشيَهِ سَْطًإ ًَٖٓاوبشد ُٖس كىاسيإ ))َُالنإ

ِ قظُّ ُٓنشد و  ثٍُا بىو ُْختَِ بُ ثُيُتً دوايًذا يُنًَهًإ يةُ   داًْؼة
ّ  دََا ُْبىو. نًهِ ّ الٖةُتا   ػةؤسِبىوبىوَ خةىاسَوَ   ًََضَسَ طةجًًُنُ

ِ  ثؼتًَُٓنُّل عُطايُنِ دسيَةزّ   باطكُْذَّ بُدَطتُوَ بىول طةًىانًَه
   ّ ِ  نشدبىو بُ ثؼتًَُٓنُيا ُٖس داسَ تةؤصَّ بةُسْىوتِ َُٖيذََةز  و كةُه

دَسَوَ ٖةُس عُدُيةُ و    ٖةاتبىوَ  قؤَيِ دبُنُيُوَطجًًُنُّ يُ  ؾُقًاُْ
 †وتِ(( و بؤ قظُنشدٕ. يُ ثشِيَهذا تًَِ َُٖيهشد ُٓنشد ثُىلثُيُ
 

 دىإ تؤَاس نشدووَ: َُاليُنًرت بُّ دؤسَ وَطـ دَنات و ػًَىَ طؿتىطؤنُّ
 

 اِْ ُْختَِ وَنةى الٍَ بةَِ وابةىو   َص يُ َُالنإ وا بضامن ))يُنًَهًرت
ُدا و بةُ تةىوسَِ تةىوسِ    قىوت ٓ تؿًَهِ و ِ ُٓنشدكىْهُ ُٖس قظُيُن

ِ  قظُنإ خًَشا تُواو ُٓنشدل يُطٍَُ نُيًُُيُنًرتّ  خًَشا دَطةت و ثًة
وتةِ   و ٓةُبشدل  ًًُْوَ ٓةًَُٖٓا او طٓطِ بُ قظُن و طُس يُوَالُٓدىو

ُ   بَُيَِ وَنى ؾآلٕ قةُويًَهِ َةُعشووف و    ُٓؾُسَىويَت وايةُ. َُٓاْة
 *َىعتُبُس و َىقتُدابًٗني((.

                                           
*
طُسَسِاّ ُٓوَّ نُ صَاُْنُّ بُ الّ ػًَىَ صَاِْ ػاسّ طًًَُاِْ دَػهًَتُوَل وػُطُيٌ وَنى )َاْطىيَتِل يُت( و   

 بُآلّ ًَٖؼتا ثاساو و بٌَ َُٖيُ و صيٓذووَ. ثُسِاْذِْ )د( و ثًَؽ و ثاػهشدِْ ناس و ْاوّ بهُس يُ سِطتُدا دَبًٓشٍَ. 
†
 (.48رياُْوَل رَاسَ )  

*
 (.49رياُْوَل رَاسَ ) 
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ُ  ُ طُسَتايًُدا دَبًٓشَّ ُْٖطاويَهِ باػُكريؤنَُُّٓ يُّ  طشتِٓ ْةاو  بُسَو ويَٓة
ٕ      دَسووِْ نُطًَتًًُنإ. دَنةات و   يُى بُ يُى سَْةط و ًًََٖةِ خؤيةإ  بةؤ تةُسخا

ثًَؼإ دَدات.  خؤيإ دَسباسَيإ بُساَبُس َُٖىويإ بُ ثؼىوَوَ دَوَطتَِ و طُسجنِ
يةُ   سةُثع  ُّٓ كىاس نُطِ تًَذايُ دياسيهشاوَ. نابشاّبا ُّٓ دميُُْ طُيشنُئ نُ ويَ
 رووسَنُّ دَسِواَِْ و دََيَِ:

 
رووسَنُوَ خةؤّ بةُ    و ًَٓإ خظتُ طُوسَنُ نُ َُٓشّ نشد سواًِْ"

نُ  ُٓنًَؼَِل نابشايرتيؽ نُػىؾًَهُوَ داًْؼتىوَ ؾًَل و ٖىوسِ ًَْشطُيُ
ُ   طُس يُ بُياِْ يةُ   ٓةُويؽ  رووسَوَ يُطٍَُ ًَؤصَُنإ َٓةِ ًَٖٓاية

ِ طُوسَنةُ ُٖيةُ   خىاسَوَ وَطتاوَ. ُٖسكةِ سةُسَنات و وَصعًةُت   
 .ُٖس ُْٓاًُْتَُُٖىوّ ُٖس غُصَبُ و 

ُٖيُ ٖةَُىوّ ٖةُس    ُٖسكِ سُسَنات و طُنُْاتِ ُٓويؼًإ
و دسؤ و سيايُ.  و ًٓتاعُتًَهِ ثشِ يُ َُسايٌ و قىَاسباصّ تُطًًِ

 ؾؼةةِؼُٖةةُس ؾ يةةُ ثةةُْا دَسطانةةُدا وَطةةتابىو  يةةُنًَهًرتيؽ
ِ   ئًَُٖات.. دَطتًَهِ خظتبىوَ  طُس خُجنُسَنُّ ٖةَُىو يُػة

ِ   ُٓدىوآليُوَل خةىئَ ٓةُباسّل بةَِ     ُٖسوا يُ ٖةَُىو ُٓعضايةُن
ٕ  نةُغ قظةُ ْانةاتل ٖةَُىو قةىسِ      بَِ طُْطل دَْطل  و قةُثًا

ُْختَِ طُوسَنةُ طةُسّ بةُسصنشدَوَ سووّ نةشدَ      نشدبىو. يُثاؾ
 دإ ٓاَيتىوٕ و وتِ: نابشاّ
تؤ ٓاخريَنةُّ طةُسّ   قُت قظُيُنِ ساطتت ببَِ   بَِتؤ ْا -

ّ    َٔ بُ ؾُتاسَت ُٓدَّ. ٓاخش  تةؤ  ُٓو ٖةَُىو ٖةاؾ و ٖىوػةُ
ًْةا كةؤُْ     ونُكةِ ًَٓظةتا د   نشدت  تؤ نُ ٖاتًتُوَ وتت كةِ  

َُٖىوّ دسؤ و ؾًؼاٍَ بىول بُخىا تؤ ُٖس بةؤ   ُٓواِْ تؤ َُٖيرتِػت
 نىػنت كانِ.
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 ُٓويؽ وتِ:
َسَِ ُٓواِْ َٔ عةُسصّ نةشدّ ٖةَُىوّ    بُ كًت باو قىسبإ -

ّ     ُْبىوَل بُآلّ ًٖلِ دسؤ و ساطت بىوَ  َةٔ بًَةًَِ كةِ َُطةُيُ
 *"يُخؤّ ُْبَِ ْاقًًَؼَِ. ثىاصّ َُػٗىوسَ َُٓيَِ داس

ِ  و دىيَٓؿشؤػِ نُ ديَتُ طُس ويَُٓطشتِٓ )سىنُشِإ( ُٖوَيذَدا تىوسَِيٌ  نُيًةُسَِق
ِ  ُ َُٖإبهات. ُٓوَتا ي بُ دؤسيَهِ دياس ثًَؼهُؾ  نُطةُناِْ ثًَؼةىودا   داًْؼةتٓ

 ْىوطُس دَطًَشِيَتُوَ:
ُ  بىو نُ الّ خىاسووّ وَطتا نىَيُبُٓنُّ"  و وتةِ:  ُٓويؽ َُٖيًذاية

 ات.ساطت ُٓن قىسبإ بُخىا
 و يًَهذاُْوَ نتىثشِ وتةِ: بةُخىا ساطةتُ     ُٓويؽ بُبَِ وسدبىوُْوَ

هِ دا بةُ  دًَٓىّ خشاخ بُواُْ دَطتًَ دَطتِ نشد بُ قظُّ ْاػريئل
َُٓاْةُ   بةُو سؤرَ  ُٖس ُْطةُّ  ُٓتشطِ دَطتا وتِ: ٓاخ َٔ كِ بهُّ

 يُْاودا َُٖيطشَّ." ودىوديإ
 
 ًَٖؼتا يُْاو وتِ: قىسبإ. ديظاُْوَ َُٖيًذايُ الّ خىاسوو نىَيُبُّٓ"

ٓةًؽ تًَهةذإ و    ٌتًَذايُل ُٖس خُسيه خؤَاْذا ُٖصاس نُطِ خشامثإ
ُ   ئَ كانُ. طُوسَنُؾبهش داطىوطني. بُخىا َُٓاُْ دَؾع  يةُّ قظةاْ

ّ  كاوّ يٌَ دَسدَثُسِّ و َاسثًَلِ و سقِ ُٖطتا و  ؾشِيَةذا  ًَْشطُيُنةُ
َةٔ تًَهبةذا ْةابَِ مبًَٓةَِ...      وتِ: ُٖسكِ ًٓؼِ ُٖطتايُ طُسثًًَإ

 *ُْٖاتٔ " نىاَِْ َُالنإ
بريوسِال  دَكًَتُ ثًَؽ و ُٖوَيذَدا صياتش َونشداس و سَؾتاسّ )طُوسَنُ( يُ دميُِْ ْىوطُس

وا دٍَ وا تىوسَِيُ   ّ بضاَِْ و بُ خىيَُٓساِْ سابطُيَُِْل ٓايا بؤكِيإ سيَباصّ سىنُشِاًًُْنُ

                                           
*
 (.41رياُْوَل رَاسَ ) 

*
 (.43رياُْوَل رَاسَ ) 
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 كةِ دَوَّ  ٓةُّ   ٓةُو بةؤ ًًًَةُت    ٓةُو نةًَٔ    بُسَُٖيظتاِْ ٓايا  يُ صؤس اليُٕ بُ داخُ
 كىْهُٓىوغ دَطُيَُِْل كريؤن و بابُتًًُنِ دؤسَ بَِ اليُِْ سادَيُى تا سووْهشدُْوَيُؾ
 و كُهًَو يُ سابشدووّ ثًَؼةاْذَداتل  و نؤػؼِ طُوسَ خؤػِ بَِل نشد ُٓطُس يُطُس صاسّ

 طُوسَنُ: و ٓاواتِ بًَت يُ ًْاصكانِ بُسطشيًُنِ باػًؽ يُواُْيُ
 

دَطةتِ  و ُْختَِ بةُ سًذدَتةُوَ    دََِ َُٖيًَٗٓايُوَ طُوسَنُ يُ ثاػإ"
 ٓةُدَّ.  وتِ: َٔ َُُٓ كةُْذ طةاَيُ ٖةُوٍَ و تُقةُآل     و نشد بُ قظُنشدٕ

ِ  و سَصاَيةُمت نًَؼةال   بشيٓذاسّ و سُثظِ  و َةُساسَمت  ًبُتظة َ ٓةُْىاع
ٓةُّ   و َاَيِ خؤّ ػتل ٖامت تًَهؤػةاّل ومت بةَُيهى   يُطُس كًَؼت: دَطتِ

ِ  بؤ ًًًَُتُ ِ  خؤّ ُْٖاطةُيُن و  َُٖيهًَؼةَِ و بةُ طُسبُطةت    سَسةُت
ْةُبَِ. ًَُٓةُؾ    بةُ طةُسَوَ   و دَطتِ بًَطاَُْإ بزئ خؤيإ بؤ ٓاصاياُْ
ِ   ُّٓ ًًًَُتاْةُيرت  وَنى صيةادّل طةُوسَيٌ   و خؤػةِ.   بهُويٓةُ سَسةُت

 بُطز بُسصبًَتُوَ. كُْذ داس كىوّ ببني و ديُٓنَُإ و طُسبُسص دَوَيَُُْذ
 بُ سووطًا و بؤيؼةُويو  ِتىسنذا تًَهلىوّل تُػُببىوط ًٓٓطًًضدا. يُطٍَُ
ْةُنشدووَل   َُٓةُ َةٔ ًٖلةِ بةؤ خةؤَِ      سػت. وَإنشدل كُْذ خىيَٓا

ُ  نشدووَ. وتىوَُ بؤ ُّٓ دئ و ًًًَُتُ َُٖىويِ بهُويَتةُ   با ًًًَُتُنة
ِ   صيةاد بهةات   و ديُٓنةَُإ  و طُعادَتُوَ سَسُتِ  و بُسصبًَتةُوَ نُكة

 يُطٍَُ ُّٓ َُٖىو ُٓسىاآلُْدا ُٓوَتُ َُٖىويإ ُٓبًٓني بُػًَهِ صؤس يةُّ 
دئ نةُوتىوٕ. سؤيؼةتىوٕ    ئَُ و كىوٕ ػىئَ غُيشَداوَ  ًًًَُتُ اليإ

 *".ُٓوإ ُٓنُٕ ؾًهشّ بؤ وآلتإ خضَُتِ
                                           

*
 (.48رياُْوَل رَاسَ ) 

================================================ 
وطًِٓ: عُبذويشَصام بًُةاس  ل يُ ْىثُخؼاِْ نىسدٍ )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ نتًَبِ: 

 ( دا بآلونشاوَتُوَ.1988ل دار احلرٓ  للطباع )بػذاد: 
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 ئةدةب دةبيَتة طؤرثانيَك بؤ تؤلَةكردنةوة كة
 دُباس طابري

ْ َةاَيٌ ػةُسَِ طةُوَسَناٌْ دًْةال      و صياًَْهٌ طًاٌْ يُطٍَُ َُٖىو صَسَس     
َل كةةىْهُ ًَُٖؼةةُ بةةؤ  و نةةُّ طةةىدٍ يةةُو ػةةُسِاُْؾ وَسطشتةةىو   َةةشؤظ صؤس

ُ  يُناليًهشدُْوٍَ ػُسَِنُ بُطىد ثًَؼةربِنًٌَ ٓةُوَدإ    و بُسرَوَْذٍ اليُُْنإل ية
ناًَإ نُسَطتٍُ باػرتو ثًَؼهُوتىوتش دسوطتبهُٕ تا بةُقاصاجنٌ خؤيةإ ػةُسَِنُ    

ُ  تُواوبًَت. دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاٌْ ًٓٓظةاٌْ وايًَهةشد ؾشِؤنةُ دسوطةتهات      ْ ية
ُ  ػُسَِناًْذا بُناسي ٖةَُإ ػةًَىَ ًٓٓظةاٌْ     بًَٗينَل دُْطٌ دووٌََ دًٗةاًْؽ بة

ْ طُس ُٓونات بؤ يُْاوبشدٌْ بُػةُس بىوبًَةت    وايًَهشد بؤَيب ُٓتؤٌَ دسوطتبهات
َُٓشِؤ دَنشٍَ وَى طُسكاوَيُنٌ دَوَيَُُْذٍ وصٍَ ناسَبا بُناسبًَٗٓشيَت. يةُبىاسٍ  

دوو سؤَاٌْ)بةُسٍَ  ُٓدَبًؼذا ُٖس دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإ بىوَ ٖؤٍ ْىطًين ٖةُس 
و )َاَئةةاوايٌ يُكةةُى(ٍ )ٓريْظةةت  خؤسٓةةاوا ٓاساَةةُ(ٍ )ٓةةشيؽ َاسيةةا سميةةاسى( 

ْ ثةاثؤسِ دسوطةتهات بةؤ     نُػةتًطٍُ  ًٓٓظةاُْوَ تةا   َُُٖٓطىاٍ(. ػُسِ ثاَيًٓا بُ
و  و ػةَُُْذؤؾًَش  ْل ُٖس ػُسِيؽ ًٓٓظاٌْ ٖاْذا تا ؾشِؤنُ نؤْرتؤَيهشدٌْ دَسيانإ

تؤًَؽ دسوطتبهات. َُُٓ بؤ َُٖىو نايُ و بىاسَناٌْ ْ دواتش كُنٌ ُٓ ٓؤتؤَبًٌ
ٕ  ْ صؤس و ْضيو ريإ وايُل ػُسِ دووس ْ ريَشخةاٌْ   و نُّ طؤسِاْهاسٍ تُواو يُطةُسخا

و  ػُسَِنٍُ تًَذا سوودَدات. سَْطُ صؤسيٍُٓ ػةاناس  ُٖس وآلتًَهذا دسوطتذَنات نُ
ٍ طةةُوسَوَ ْ صاْظةةتًًُناٌْ دًْةةا يةةُدواٍ ػةةُسِ  ْ ٓةةُدَبٌ بُسَُٖةةُ ؾُيظةةُا

ْ ٓاصاسَناٌْ ثاَيُٓسٍ طُسَنني بؤ نشدٌْ  دسوطتبىوبٔل كىْهُ ًٓٓظإ ًَُٖؼُ رإ
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 ٌ ٍ  ُٖسناسيَو. ًٖض ناتًَو يُخؤػةطىصَساْ ْ دَيًٓايًةذا بُسٖةًََُهٌ    ْ ٓاطةىودَ
 دايو ْابًَت. ُٓدَبٌ ياخىد ؾُيظُا يإ دآًَٖاًَْهٌ صاْظيت يُ
دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاْةُوَ تةُواوٍ   طُسَتاٍ طُدٍَ بًظتُّ بُٖؤٍ َُٖيطريطاٌْ 

ُوَل ُّٓ ْاوكُيٍُ ًٍَُُٓ نةىسد  و ثشِ دىيُدىي َشؤظايُتٌ دَنُويَتُ ساَيُتًَهٌ ػجشصَ
ْ قاداسٍ ؾاسطُوَ بةُسِيَىَدَبشال   نُ ُٓونات يُاليُٕ ُٖسدوو دَوَيُتٌ عىكاٌْ تىسى

ٓةُ خؤيةٍُ   و نىسد دَنُويَتةُ خؤٍ. ٓةُّ نُوت  ساَيُتُ ػجشصَيًُنُ تُواو دَيطشيَتُوَ
ٌ  يُ اليٌُْ طًاطٌ نىسد دطُ ْ سؤػةٓبرييؽ   ْ ػؤسِػٌ كُنذاسيٌ اليٌُْ ؾُسٖةُْط
ٌ      دَطشيَتةةُوَ ْ  و بةةُداسٍَ دَيةةإ ػةةاعري ديَٓةةُ بةةىاسٍ سيؿةةؤسٌَ نؤَُآليةةُت

ُ     ٖؤػًاسنشدُْوٍَ خَُيو و  ْ ٖاْذاًْإ بةؤ بُطزداكةىوُْوٍَ نؤُْثُسطةيت نؤََُيطة
دَطةتُيٌ سصطةاس نةُٕ. دواتةشيؽ ٓةُوَ      خانُنةُيإ يةُريَش    دورَٓاٌْ ُْتُوَؾ تةا 

ػؤسِػةُ   ػؤسِػُ سؤػٓبرييًُنُ نشدووَ وَى يُ نىسد قاصاجنٌ صياتش يُ دَسدَنُويَت نُ
ْ ُٓمحةُد َىختةاس    كُنذاسيًُنُ. ػؤسِػةُ سؤػةٓبرييًُنُ ػةاعرياٌْ وَى )بًَهةُغ    

 داف(ْ كُْذاٌْ تشٍ يًَهُوتُوَو وَى دَػضاْني )طؤسإ(يؽ دَسٖاويؼتٍُ ُٓو قؤْاغُ
و طُياْذيًُ يىتهُ. سَْطُ صؤس يُطُس ُّٓ قؤْاغٍُ  ػًعشٍ نىسدٍ ْىيَهشدَوَ بىو نُ

ُ  رياٌْ نةىسد  تايبةُت ػةًعشٍ نةىسدٍ يةُو ناتةُوَ تةا طةُسَتاٍ ػُطةتُنإ          و بة
ًَيَت. بةُآلّ ٓةُوٍَ غةُدسٍ يًَهةشاوَو وَى         قظُنشابًَتْ تاِسادَيُى َةاا خةؤٍ دسابة

طُسَتاٍ طُدٍَ  ريؤنُ يُو قؤْاغُدال واتا يُثًَىيظت ٓاوسٍِ يًَُٓدساوَتُوَ ْىطًين ك
ًْىٍَ دووٌََ طُدٍَ بًظتل ػتًَو ًًُْ ثًٌَ بةىتشٍَ كةريؤنٌ نةىسدٍْ     بًظتُوَ تا

بةؤ َةاوٍَ    ُٓوٍَ يُو ناتُػُوَ ْاويٓشاوَ كريؤى بُسٌَُٖ طؤظاسٍ )طُالويَز(بىوَ نُ
و  ؤنذاوَبُسدَواٌَ دَسكىوَو بايةُخًَهٌ صؤسٍ بُكةري   ( ب1949ُ تا 1939) طاٍَ دَ

و يُو طؤظاسَدا دساوَ  يُو ناتُدا دَنشٍَ دواتش قظُ يُطُس ُٓو بايُخذاُْؾ بهُئ نُ
 كريؤنٌ نىسدٍ.  بُ

ُ  بُآلّ ْابًَت ُٖسوا طُسثًٌَ يُو قؤْاغُ بشِواْني     ٖةُس دةؤسَ    ْ خاَيًهُيُٓوَ ية
ٌ  ُٖوَيًَهٌ كريؤنٓىوطني. كىْهُ ًَُُٓ ُٓوَ دَصاْني نُ يُ ؤنًَو (دا كةري 1913) طةاَي
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بآلونشاوَيُنذا بُْاوٍ)سؤرٍ نىسد( بآلو نشاوَتُوَل كريؤنُنُ ْاوًْؼاٌْ ًًُْ بُآلّ  يُ
ْىوطُسَنٍُ ْاوٍ)ؾىٓادٍ تَُؤ(يُ ُٓوٍَ دًَطٍُ ًْطُساًْؼُ ُْْىطًين تشل ُْ ًٖض 

 ُ طةُسَتاٍ بًظةتُناٌْ ٖةَُإ     ػتًَو يُطُس رياٌْ ُٓو ثًاوَ ُْصاْشاوَ. دواتشيؽ ية
 ٍ دَطةاٍَ دواٍ )ؾىٓةادٍ تةَُؤ( سؤػةٓبرييَهٌ ٓةُودٌََ ػةاسٍ        طُدَدا واتا ْضيهةُ

بآلونشاوَناٌْ ُٓو دََذا نةُ ثًَُىايةُ    يُنٌَ يُ )دًٌَُ طآًب( يُ طًًَُاٌْ بُْاوٍ
ْ يًَشَوَ يُنَُني بُسدٍ بٓاغٍُ  خُوَا( دَْىطٌَ )رياُْوَ(بىوَ كريؤنًَو بُْاوٍ )يُ

 نَُني كريؤنٌ نىسدٍ. دواتشيؽ يُْ ُٓو كريؤنُ دَبًَتُ يُ كريؤنٌ نىسدٍ دادَْشيَت
طُسَتاٍ طًًُناْذا )ُٓمحةُد َىختةاس دةاف( كةريؤنًَهٌ دسَيةزتش يةُوٍَ )دةًٌَُ        

يُنةَُني سؤَةاٌْ    ْ ُْٖذيَو سؤػٓبري بُ )َُطُيٍُ ويزدإ( دَْىطٌَ طآًب( بُْاوٍ
 ُ خةُوَا(ٍ   نىسدٍ دادًََْٔ. ُٓوٍَ ًَُُٓ دََاُْوٍَ قظٍُ يُطُس بهُئ كريؤنٌ )ية

ٕ  طآًب(َ نُ تآَُشِؤؾ َؼتىَشِيَهٌ صؤسٍ يُطُسَ)دًٌَُ   و صؤسيٍُٓ خىيَٓةذَواسا
ْ ُْٖذيَهًؽ ثًًَاْىايُ نُ َُٓةُ   يُنَُني كريؤنٌ نىسدٍ دَصأْ ْ ًٌُٖٓ ُٓدَب بُ

يُنةةَُني كةةريؤنٌ نةةىسدٍ ًًْةةُل بةةَُيهى ٖةةُوَيًَهٌ ٓةةُو ناتةةٍُ ًٓٓطًًضبةةىوَ بةةؤ 
و )دًٌَُ طآًب( سقٌ يُػةًَ    َُشود(ٍ ْىيُنُداسنشدٌْ بضووتُٓوَنٍُ )ػًَ  َُمح

ًٓٓطًًضَناُْوَ ْضيو بىوَ بؤيُ ُّٓ كريؤنٍُ ْىوطًىَ. بُآلّ ُٓوٍَ  و يُ َُمحىد بىوَ
طشْطُ يُّ كريؤنُدا سَخُٓ طشتُٓ يُو دَطُآلتُ نىسديًٍُ نُ ػًَ  بُسِيَىٍَ بةشدووَ.  

ػةٓبريٍ  كريؤنُنُ دَنةشٍَ باطةٌ ٓةُّ قؤْاغةٍُ سؤ     ْ يًَهؤَيًُٓوَ يُ ثًَؽ قظُنشدٕ
دَػٌَ ْاوٍ بًَٓني قؤْاغٌ بُػاسٍ بىوٌْ سؤػٓبريٍ نىسدٍ. ُٖوَيٌ  نىسدٍ بهُئل نُ

ٌ   سوْانبري و  ْ يةُخؤسِا  و ػاعرياٌْ ُٓودَّ بؤ ْىوطًين كريؤىل ٖةُوَيًَهٌ ُٖسََِةُن
و ػةاعرياٍُْ ٓةُونات    بًَبُسْاَُ ُْبىوَل بَُيهى بُسْاَُسِيَزٍ بؤنشاوَ. ُٓو سوْةانبري 

ْ عةُسَب( بةضأْل    ْ ؾةاسغ  ُوَطتاوٕ نُصَاٌْ بًَطاٍُْ وَى )تةىسى تًُْا بُوَوَ ْ
ْ يُطةٍَُ نًتةىسٍ ٓةُو     بَُيهى ُٖوَيًاْذاوَ يُطٍَُ خَُيهٌ ُٓو ُْتُواُْػةذا تًَهةَُينب  

نًتىسٍ ُٓوإ وَسطةشٕ.   ْ ُٓوَْذٍَ بؤيإ بهشيَت طىد يُ ُْتُواُْػذا بهُوُْ ديايؤط
ْ يُطةٍَُ   و ػاعرياٌْ ُٓودَّ دَسِواْني وطُسبُسٌَُٖ ْى يُ َُُٓؾ ناتًَو دََيًَني: نُ
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سابشدوول واتا ثًَؽ طُدٍَ بًظت بُساوسديإ دَنُئل كةىْهُ ثةًَؽ طةُدٍَ بًظةت     
يُ ػًعش ػتًَهٌ تشًًُْ ْاوٍ سؤػٓبريٍ  و دطُ طُساثاٍ سؤػٓبريٍ نىسد تًُْا ػًعشَ

يُاليةُٕ   نُ و نتًَباُْ وَى سؤػٓبريٍ نىسدٍ بزًََشئ نىسدٍ بًَت. ُٓطُس ُٓو ْىطشاو
كُػين )ػةًَ  َةاسا ْةؤدٍَ(ْ ثًَؼةرتيؽ      و ثًاواٌْ ٓايًين نىسدَوَ ْىطشاوٕ يُ صاْا

ْ ػاسَصووسٍ(يًُوَو خضَُتٌ نًتىسٍ عُسَبًإ نةشدووَل دَْةا    ْ ٓاًََذٍ )ديُٓوَسٍ
 دَسَوٍَ ػًعش. ًًُْ يُ يُى ديَشٍِ تش

ُ    تًَهَُيبىوٌْ ُٓو ػاعري نًتىسٍ دساوطةٌَل  و سوْانبرياٍُْ ُٓو قؤْاغةٍُ نةىسد بة
 ػًعش ػيت تشيؽ ُٖيُ بُ دطُ يُ ْ وايًًَهشدٕ برينُُْوَ نُ دًٗاْبًين ُٓواٌْ طؤسٍِ

 ْ وَى بابُتًَو بؤ خضَُتٌ ُْتُوَو سيؿةؤسٌَ نؤََُيطةُ بةُناس    سؤػٓبريٍ بزًََشدسٍَ
ْ  ْ بُغذاديإ بًين ْ تاسإ و طُوسَناٌْ وَى ُٓطتَُبىٍَ بًَت. ُٓوإ ػاسَ ثشِ ٓاثؤسا

و ٓةًرت   طُسٍ ُٓو رياُْ ْىيًَُ وايًًَهشدٕ يُوَ تًَبطُٕ نُ نات دسَْطةٌ نةشدووَ  ناسي
تُوَ ػًعش ؾشياٍ َُطُيُنإ ْانُويَتل دَنشٍَ صَاٌْ تشْ ػًَىاصٍ تشٍ دَسبشِئ بذؤصسيَ

و كؤتُ دَسَوٍَ  ُٓصَىوٕ بىوَ طآًب( سوْانبرييَهٌ بُ بؤ طُيؼتُٓ ٓاَاْر. )دًٌَُ
بةىوَل بؤيةُ ٓةُو ُٖوَيةٍُ داوَل دواتةش )ُٓمحةُد        ىسٍ تةش ْ تًَهُآلوٍ نًت نىسدطتإ

     ٌ ْ قآًُكةاٌَ   َىختاس داف(ٍ ػةاعري َاوَيةُنٌ صؤس ْةآًيب ثُسِيةَُاٌْ عًَشاقة
و ٖاتىكةؤٍ   ْ بةىوَ  ْ تةىسى  ْ ؾاسغ و صؤس تًَهُآلوٍ نًتىسٍ عُسَب بىوَ َُٖيُظُ

و ُٓوَ تًَطُيؼتىوَ  ول تًاياْذا رياوَ و ُٓطتَُبىَيٌ نشدووَ ػاسَ طُوَسَناٌْ بُغذاد
ًَىاصٍ تةشٍ ْىطةني          نُ ًَىيظةتُ ػة ػاسطتاًًُْتل تةًُْا بُػةًعش بًٓةات ْاْشَيةتْ ث

بذؤصسيَتةةُوَو دواتةةش )َُطةةُيٍُ ويةةزدإ( دَْىوطةةٌَ. يُويَةةذا ػةةاس دَناتةةُ ػةةىيَين  
ُ    سووداوَنإ دواتةش   ْ بُصَاٌْ خَُيهٌ ػاسيؽ دَْىطٌَْ تًُْا بري يةُوَ ْاناتةُوَ نة

ديىَخاُْناْذا ػًعشَناٌْ ُٓصبُسنُٕ. ُٖوَيٌ ُٓوَدَدات  ُس يُوت ٖوخَُيهٌ سَؾْ س
خُوٍ غُؾًَُت بًَذاسناتُوَ.  ْ نؤََُيطُ يُ ببًَتُ خاَيٌ وَسكُسخاٌْ سؤػٓربٍ نىسدٍ

ْاوَسِاطةيت طةًًُناُْوَ واتةا يةُدواٍ ُٓواْةُوَ ديَةتل        يُ )ًٓرباًِٖ ُٓمحُد(يؽ نُ
 يُنًَو يُ ُو طاآلُْدا نؤيًزٍ ياطا يُو ُٖس ي بَُُٖإ ػًَىَ نُطًَهٌ خىيَٓذَواسبىوَ
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ٍ    صاْهؤناٌْ ػاسٍ بُغذاد تُواو دَنات ْ تةُواو   ْ َاوَيةُنٌ صؤس يةُو ػةاسَدا دَر
خؤٍ يُ تًَهُآلوٍ نًتىسٍ عُسَب دَبًَت. صَاٌْ عُسَبٌ بُباػٌ صاًْىَل ًٓرت ُٖوَيٌ 

ظةاسٍ  (دا طؤ1949تةا 1939) ِو دواتشيؽ نُ يُطاَيٌ طُسبىاسٍ كريؤنٓىطًٓذا دَخاتُ
ْ بُسٓةُجناٌَ ُٖوَيُنُيؼةٌ    )طُالويَز( دَسدَنات صيةاتش ثةُسَ بةُو ُٖوَيةٍُ دَدات    

  ُ و بةُجمؤسَ تةا طةاَيٌ     و يةُو طؤظةاسَدا بآلويذَناتةُوَ    نؤََُيُ كةريؤنًَهٌ صؤس باػة
و دَنةشٍَ   يُّ طٌَ نُطُل نُطٌ تش ُٖوَيٌ ْىطًين كةريؤنٌ ْةُداوَ   ػُطتُنإ دطُ

و ٓةُوَبىو   و صَإ ثاساوتشيؽ بىوَ اُْنُيرت ثشِ بُسُّٖ تشبًًََني: ًٓرباًِٖ ُٓمحُد يُدوو
ْ  ( يُنَُني سؤَاٌْ نىسديؼٌ ْىوطٌ بُْاوٍ )راْةٌ طةٍُ(  1956) طاَيٌ و يُ دواتش

 او خىيَٓذَواسٍ نىسد ُْيبًين. نؤتايٌ ػُطتُنإ كاخ ُْنش بُداخُوَ تا
ظًًََت. ُّٓ كريؤنُ و دَنشٍَ ْاوٍ بًَٓني ْؤ كريؤنًَهٌ تاسِادَيُى دسيَزَ (خُوَا يُ)

بُػًَىاصيٌَ صؤس طادَ سووداوَنُ دَطًَشِيَتُوَل دَطةجًَهُنٍُ بَُةُ دَطةت ثًَةذَنات     
نُطًَو يةاخىد باػةرتَ بًَةًَني: ثًاويَةو      )خىايُ بُخُوٍ بطًَشٍِ( يًَشَوَ تًَذَطُئ نُ

س بىوُْوٍَ دََيٌَ: خىدايُ بُخُوٍ بطًَشٍِل واتا َُُٓ ُٖو دواٍ خُبُس خُويَهٌ بًًٓىَ
و  ْ بُسِاطيت سووُْدات. يًَشَوَ ػتًَو بُطُس نُطٌ خُوٕ بًٓذا ٖاتىوَ يُخُودا وابٌَ

ْ  خىداؾ داوانةاسَ ٓةُوَ تةًُْا ٖةُس خةُوبٌَ      و يُ داسًَٖىا ُٓوَْذَ تشطٓانبىوَ نُ
خةؤٍ ٓةُو    و ُٖس بؤ و ًٓرت يُبُسخؤيُوَ ًٖلًرت. ُّٓ نُطُ وَى دََئًَ: خُوٍ صسِاوَ

و  و كؤٕ بُطةُسٍ ٖةاتىوَ   ْ تًايذا كٌ بُطُسٖاتىوَ بًًٓىيَيت ُخُوُْ دَطًَشِيَتُوَ ن
ْ دىَيٍُ نُطًَتًًُنإ  و ػىيَين سووداوَنإ نًَؽ بُطُسٍ ًَٖٓاوَ. ثاْتايٌ كريؤنُنُ

 ْ ُٖس خةُوؾ  و دووسَ يُ يُْاو ػاسدايُل صَاٌْ نُطُنإ صَاًَْهٌ تُواو ػاسيًاُْيُ
 ُٓو دََُ صَاٌْ نىسدٍ ُٖيبىوَ. خاَيًَو نُ

   ٌ ْ  خُو بؤخؤٍ ساَيُتًَهُ َشؤظ تىػٌ ػًَُرإ دَناتل بُٖةُسدوو بةاسٍ خؤػة
ْاخؤػةةًذال خةةُوٍ خةةؤؾ ًٓٓظةةإ طُػةةبني دَنةةاتْ وايًًَةةذَنات يةةُدواٍ       

دَطيت نُويَت. خُوٍ ْاخؤػًؽ  بهات نُ بًَذاسبىوُْوَيُوَ كاوَسِواٌْ ػتًَهٌ ْىٍَ
ُ   ًٓٓظإ بُدبني دَنات وٍَ ًٓظةٓاُْنُ تشطةٌ   ْ بَُُٖإ ػًَىَ يةُدواٍ بًَذاسبىوْة
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ُٓوٍَ ُٖيُ ػتًَهٌ ْاخؤػٌ بُطُس بًَت. بُثًٌَ ػًهشدُْوٍَ طايهؤيؤريظتإ بةؤ  
دوو ساَيُتذا خُو دَبًينل ساَيةُتًَو نةُ تةُواو تةشغ كةىاس       خُو بًٓنيل ًٓٓظإ يُ

صووتةةشئ ناتةةذا  ْ ػةةادَاًًُْى يُسِيًَةةُتٌْ يةةُ دَوسٍ دَطشيَةةتل يةةاخىد خؤػةةٌ
ُ  دَيطاتٌَ. ساَيُتًَهٌ تش و طةُدٍَ ًٓٓظةاُْوَ دسوطةت     بُٖؤٍ ؾؼاسٍ طُس سخيؤَية

و ُٓو دؤسَ خؤساناٍُْ قىسطةٔ وَى ثاقًًًَُُْةُنإل    دَبًَت يُناتٌ خىاسدٌْ صؤس
ًٓٓظإ ًَُٖؼُ يُناتٌ صؤس خىاسدْذا خةُوٍ صؤستةش دَبةًينَل ٖةُس كةُْذ َُٓةُ       

 ُ ٌْ طةُدا طةُد وابًَةت. طةُس بطُسِيَٓةُوَ بةؤ خُوَنةٍُ ثاَيةُوا         َُسدًؽ ًًُْ ية
)يُخُوَا(ٍ )دًٌَُ طآًب( دَنةشٍَ بًَةًَني: ٓةُّ نُطةُ تشطةاوَ يةُواقعًَو نةُ        

خُوَنُيذا بُطُسٍ ٖةاتىوَل   يُ و بُكاوٍ خؤٍ ُٓو ػتاٍُْ بًًٓىَ نُ تًًَهُوتىوَ
ُ  يُناتٌ بًَذاسبىوُْوَػًذا نُطٌ يُ خةؤٍ دَطًَشِيَتةُوَل تشطةٓانٌ     و بةؤ  دَوسًًْة

)خىايُ بُخًَشٍ بطًَشٍِ(  ُيُ دَطت ثًَبهاتخُوَنٍُ وايًًَهشدووَ يُنظُس بُّ سطت
خةىدا دَثاسِيَةةتُوَ بةؤٍ     و يُ بىوَ خُوَنُدا تىوػٌ بىوَ َُٖىوٍ ػُسِ ُٓوٍَ يُ

 بهاتُ خًَش.
ُ    يُريَش ناسيطُسٍ ُٓدَبٌ سيايًضّ و  سِوطةًادا  ْ بُٖؤٍ طةُسنُوتين نؤَةؤًْضّ ية

تُواوٍ بُطُس نايُناٌْ يُويًَؼُوَ ثُهلاويؼتين بؤ ُّٓ وآلتاٍُْ ْاوكُنُ. ناسيطُسٍ 
 ُ و صيةادَسَِوٍ ًًْةُ طةُس بًَةًَني:      رياٌْ ًٓٓظاْذاُٖبىول ُٓدَبًؽ يُنًَهُ يُو ناياْة

طشْطرتئ نايٍُ ريإ ُٓدَبُل كىْهُ ًَُٖؼُ سَطةُناٌْ طًاطةُت دَكةُٓوَ طةُس     
ؾ بؤخؤٍ (خُوَا يُ)دواتش طًاطُت دَبًَت طُسخاٌْ نؤََُيطُ. كريؤنٌ  ُٓدَبل نُ

ْ ثاَيُواُْنُيؼٌ وَى ثاَيُواًَْهٌ واقعٌ ياخىد  دَبٌ سيايًضّ يٌَ بشِواْنيدَنشٍَ وَى ُٓ
 ُ ُ  ويزداٌْ ْاوديَشبهُئ. كىْهُ ثاَيُوإ يُّ كريؤنُدا ثاَيُواًَْهٌ واقعًًة ريةاٌْ   و ية

ُ  صَاٌْ خؤٍ يُ ْ بُ سؤراٍُْ خَُيهُوَ ديَت خَُةُناٌْ ٓةُو    خَُُناٌْ ُٓدوٍَل نة
ُ    دَبُٓ ٓاويٍَُٓ بُدياس خظتين ت  ُواوٍ خَُُناٌْ خةَُيهٌ طةُسدََُنٍُ خةؤٍ. ية

ْ ٓةُّ   كريؤنُناٌْ )طًَذٍ َؤثاطإْ ُْٓتؤٕ كًخؤف(َوَ كريؤى سويهشدَ واقعًًةُت 
كريؤنٍُ )دًٌَُ طآًب(يؽ دا بُٓاطا بًَت يإ بًَطا يُريَش ناسيطةُسٍ ٓةُو سَوتةُ    
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ؤنٌ ٓةُّ  ْةاوَس  و يُ كريؤنٓىطًًٍُ )َؤثاطإْ كًخؤف( بُتايبُتٌ ْىطشاوَ. يًَشَوَ
  ُ ٌ     كريؤنُوَ ػتًَهٌ طُسْر سانًَؼُإ بؤ دَسدَنةُويَت نة  سَِْطةُ خةشاخ ْةُبًَت يًَة

بذويَني. يُطُس دٌََ َُٓشِؤدا طشؾيت ريةاٌْ سؤراْةٍُ خةَُيو ْةُبىوٌْ ثًَذاويظةتًًُ      
ُ  و ُْوت طُسَتايًُناُْل وَى ُْبىوٌْ غاص طؼةيتل ْةُبىوٌْ ٓةاول     ْ طىوتٌَُُْ بة

ٍ  و ًٓرت سؤتني ُْبىوٌْ ناسَبا عُدايةُتٌ نؤَُآليةُتٌ.    ٌْْ ْةُبىو  ْ طُْذََيٌ ًٓةذاس
خُوَا( ػةتُنإ   ْ يُناتٌ ْىطًين كريؤنٌ )يُ بُآلّ يُطُس دٌََ )دًٌَُ طآًب(

َُٖىو طُسدًَََهذا ًٓٓظةإ ٖةُس    ًَٓظتا طادَتشبىوٕ بؤ ًٓٓظإل ُٖسكُْذ يُ صؤس يُ
ت. كةريؤنٓىوغ بةاغ   بلًَت متىسُناًْؼةٌ صيةاتش دَبًَة    ثًَؽوبُسَ ًٓٓظاُْل بُآلّ تا
و طةُسباصاٌْ   ودىًَْىإ ثًَؼُُسطُناٌْ ػًَ  َةُمح  خَُيو يُوناتُدا يُ يُوَدَنات نُ

ُ )و كؤٕ صوَيٌُ يًَهشاوَ. بُآلّ طُس ًَٓظتا  ًٓٓطًًضدا كؤٕ طريٍ خىاسدووَ  (خةُوَا  ية
ُ      بٓىطشايا سَْطُ باطٌ يُوَ بهشدايُ نُ طةُسٍَ بةاْضئ    ًٓٓظةإ كةؤٕ طةٌَ ػةُو ية

ْ دواتةةش بُْضيُٓنةةُيؽ  ْ طةةُسَاٍ صطةةتإ يةةُطؤٍ دَخةةات َوَطةةتًَتوَسطشتٓةةذا د
ُ  (2001تا1997يُطاآلٌْ ) دَنشد نُ وَسْاطشيَت. باطٌ يُوَ خةاَيٌ   كؤٕ ًٓٓظإ ية

و دواتةش دَٖاتةُوَ    يؼةتُ ٖةُويًَش  طُو تادَ و نؤيُ طريٍ دَخةىاسد  ثؼهًٓين ديَطَُيُ
 طًًَُاٌْ ثاصدَ داس دايإ دَبُصاْذ.

ٍ  صَإ يُّ كريؤنُدا نشابًَةت   ثًَؽ طُسدََُنٍُ دَنُويَتل ْىطُس ُٓوَْذٍَ بةؤ
ول ثةُْاٍ بةؤ    ْ ؾاسطٌ ثاساطتىوَ ْ تىسنٌ تايبُت عُسَبٌ وػٍُ بًَطاُْ بُ خؤٍ يُ

و تةًُْا   يُو طُسدََُدا ْةاَؤبىوَ  و صؤس وػٍُ بُناسًَٖٓاوَ نُ وػٍُ نىسدٍ بشدووَ
يةُناتٌ ْىطةًين كةريؤنُنُدا    ْىطًٓذا بُناس ٖاتيبَ.  بُصاسٍ خَُيهُوَ بىوَل ُْى يُ
ْ تةىسنًؽل ٓةُّ ٖةُْطاوَ     ْ ؾاسطٌ وػٍُ عُسَبٌ صَاٌْ ْىطًين خَُيو ثشِبىوَ يُ

و ًْؼتُاًْاُْيٍُ )دًٌَُ طةآًب( بةؤ دوو ٖؤنةاس دَطُسِيَتةُوَ:      ثًَؼهُوتٓخىاصاُْ
صَاًَْةو   و ويظتىيُتٌ بُ و سىنُذاسيًُنُيؼٌ بىوَ يُنُّ: ْاوبشاو درٍ ػًَخٌ َُْش

ُ قظُيإ ي ُ    ُطُس بهات دًا ية ٖةُوَيٌ ثانهشدْةُوَيإ ْةُداوَل     صَةاٌْ خؤيةإل نة
ػؤسِػةطًَشِ صاًْةىَل دووََةًؽ:   دةًٌَُ طةآًب ثًةاويَهٌ        يُناتًَهذا خؤػًإ بُ
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ٓةُوٍَ   ْ بةؤ  ْ ساطةىصَس بٓىطةٌَ   و ُْيىيظتىوَ ُٖسوا ػتًَهٌ طُسثًٌَ سوْانبري بىوَ
َيًطشيَت. ثاَيُوإ يةاخىد نُطةًَيت   دَيٌ خؤيذا ُٖ ْ يُْاو ْىطًىَ ًََزوو تؤَاسٍ نات

ُ      كريؤنُنُ بًُْاصٍ دَطت نُوتين ناطيب  ْ ثةاسَ ثُيةذانشدٕ يُطةٍَُ ناسواًَْهةذا ية
ْ  طىْذيَهُوَ سوودَناتُ ػاسل ًٓ تؤقٌ ساوسووتهةُس  رت ُٖس يُ ًْىٍَ سيَذا تىوػةٌ تةُم

ُ      دَبُٓوَ ُ   و ٓةُّ بةٌَ ًٖةىادَبٌَ يةُوٍَ نة طةُالَُتًؽ بطاتةُوَ ْةاو     تُْاْةُت بة
يُنُّ خةاَيٌ ثؼةهٓني يُاليةُٕ     و يُ ػاس ضاُْنٍُ. دواتشيؽ بُْضيو بىوُْوَيإ يُخًَ

ُ  ػةىيَُٓوَ دَطةتطري دَنةشٍَ    ثاطُواْاٌْ ُٓو و ثاسِاْةُوٍَ نةابشاٍ خةاوَٕ     تهةا  ْ بة
 ُٓدَُْوَ. ْ الٍ خؤيإ طًٌ ناسواًْؽ ٓاصادٍ ْانُٕ

ني: ٓةُوَ نىسدطةتاٌْ دواٍ   طُس بطُسِيًَُٓوَ بؤ طُسَتاٍ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُل دَنشٍَ بًًََ
 دُْطٌ يُنٌَُ دًٗإْ طُسدٌََ سىنُشِاٌْ باؾْ خشاثٌ )ػًَ  َُمحىد(ٍ َُْش بىو نُ

خُوَا( بٓىطًَتل َُُٓؾ بؤيُ دََيًنَي: كةىْهُ كةريؤنُنُ    واٍ يُ)دًٌَُ طآًب(نشد )يُ
و َُيُٓتًًةُنٌ صؤسٍ بُدَطةت    ٓةاصاس  ًًُْ دطةُ يةُوٍَ نُناسنتُسَنةُيٌ خةُّ و    ًٖض 

تُنٍُ ػًَخٌ َُْشَوَ كُػةتىوَل ٖةَُإ ػةًَىٍَ ًَٓظةتال بؤيةُ ٓةُو كةريؤنٍُ        سهىَُ
 ُ  ْىوطًىَ. يًَشَيؼُوَ ػُسٍِ طُسَنٌ كريؤنٓىغ يُّ كريؤنُدال ػُسِيَهُ بؤ تؤَيُنشدُْوَ ية

ُ   رياٌْ ٌَُٓ ؾُوتاْذووَ نُطًَو نُ يًَةشَدا سَْطةُ ٓةٌَُ     و يُطُس سَجنٌ ُّٓ ريةاوَل نة
تُواوٍ نؤََُيطُ. ُٓوٍَ ْىوطُس دَيةُوٍَ تؤَيةٍُ يًَبهاتةُوَ    نشيَةتُ طُس  ْىوطُس تُعًُِ

بُجمؤسَ ْاوٍ ػًَ  بةُسئ( كةىْهُ    )دَبٌَ ُٓوََإ قبىٍَ بًَت نُ ود(ٍ َُْشَى)ػًَ  َُمح
َاوٍَ طُعاتًَهذا طةٌَ دةاس بةريوسِاٍ دَطؤسِيَةتل داسيَةو       و يُ ُٓو نُطٍُ يُّ كريؤنُدا

و دةاسيَهًرت دريًةُتٌل داسيَةو     ُطةٍَُ ًٓٓطًًةضَ  يُطٍَُ تىسنُو داسيَو دريًُتٌل داسيَو ي
ُ    يُطٍَُ ًٖلًإ ًًُْ قظةٍُ نؤَةَُيًَو    و درٍ ُٖسدوونًإل َُُٓ تًُْا ثؼةت بُطةنت بة

 ود( نشدووَ نُ بؤكىوٌْ ٓةاوا بًَةت  ىخَُيهٌ بُسرَوَْذخىاصل واٍ يُّ ثًاوَ واتا )ػًَ  َُمح
ُ   و دسوطت ْ ساطت ْ خاوَٕ بؤكىوًَْهٌ طًاطٌ ٍ خةؤٍ ْةُبًَت يةُثًَٓاوٍ    ْ واقةع بًٓاْة

ُ ىرووسٍ ثؼةتُوٍَ ػةًَ  َةُمح    ُْتُوَنُيذا. ناسَنتُسٍ كريؤنُنٍُ يُ و  وددا صيٓذاًًْة
ثًَذَكًَت ديظإ خًَضاٌْ ػًَ  بًَتل كةىْهُ صؤس رْةٌ تةش     رٕ نُ رووسٍ ُٓوديىيؼٌ ثشَِ يُ
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 اَيتىوٕو ٓ ْ ُْٓطىطتًًٍُ طشإ بُٖا ْ باطٌ نشاغ و َُسايٌ بؤدَنُٕ ْ َاطتاو ديَُٓالٍ
ٍ طىايا ؾآلُْنُطٌ ْؤنُسٍ داساْتإ ُٖيةُتٌْ تةؤ ًْتةُ بؤكةٌ ْةاًَْش      ْ ػتًرت دَنُٕ نُ

ُ   ُٓويؽ طىسز بُقظُيإ دَنات. يًَيًًَظُْٔ ريةاٌْ ٓةُو ناتةٍُ     شَدا ْاكاس دَبني ٓاوسِ ية
ٍ  كُْذ ثةشِ سَصايةُت   خَُيهٌ نىسد بذَيُٓوَ نُ ريةاٌْ   و ْ ْةُبىوٌْ بةىوَ   ْ كُسَُطةُس

ٍَ ريةاٌْ طةُسنشدايُتٌ نةىسدو    دَطتُنُيؽ َُٖإ ػةًَى دٍ َُْش و داسوَُيًو َُمحىو
ٌ   داسو و ْىوطةُسٍ   ْ ٓاطةىودَيٌ بةىوَ. يُناتًَهةذا    دَطتُنُيإ كةُْذ ثةشِ خؤػةطىصَساْ

ول طةُسباسٍ   و تىوػةٌ ٓةُّ دَسدَطةُسيًُ بةىوَ     كريؤنُنُ بؤ ثُيذانشدٌْ ْإ ٖاتؤتُ ػاس
صؤس نُغ  ًَشَدا دَنشيَت ُٓوَؾ بًًَنَي: نُْ ثًاوٍ ًٓٓطًًضٍ دَصأْ. ي داطىوغ ُٓوَؾ بُ

و )ًَذُسطةؤٕ(ٍ سةانٌُ    ْ ثًًَاْىايةُ بُٖاْةذاٌْ ًٓٓطًًةض    كريؤى ْاصأْ ُّٓ كريؤنُ بُ
ثاطُْذَيةُنٌ خشاثةُل بةؤ    يُنىسدطةتإ ْىطةشاوَ و تةًُْا ثشِو    طًاطٌ ٓةُوناتٌ ًٓٓطًًةض  

ُو بؤكةىوُْؾ وَى  . بةُآلّ ٓة  ْ سىنُذاسيًُنٍُ و ػؤسِؾ ْاوصسِاْذٌْ ػًَ  َُمحىدٍ َُْش
 و َُسز ًًُْ ًٖلًإ ساطتنب. كىوٍُْ ًَُُٓل تًُْا بؤكىوُُّْٓ بؤ
دواداسدا ٓةُوَبًًَنَي: نةُ ٓةُدَب باػةرتئ َُيةذاٌْ تؤَيُنشدْةُوٍَ بةٔ         دَنشٍَ يُ   

ْ ُٓدَبًاتةُ.   و ُْداسإ ْىطني ْ ناسيطُستشئ كُنٌ دَطيت ُٖراس طُسدَطتإ دَطتاُْ يُ
ْ ػةاناسَ ُٓدَبًًةةُنإ. سَْطةةُ يُثةةُجنا طةةاَيٌ   ٖةةُس ٓةةُدَبًاتُٓوَػةٌ دًًََََٓتةةةُوَ  

و ػؤسِػُنٍُ يُبريًَُْيَنَل بُآلّ ٖةُس يةُو    ود(ٍ َُْشىداٖاتىودا نُغ ْاوٍ )ػًَ  َُمح
و  ثُجناطاَيٍُ داٖاتىوَدا ْاوٍ )دًٌَُ طآًب(ْ كريؤنٌ )يُخُوَا( صيةاتش بذسَوػةًَُٓوَ  

طٌ طاَيٌ  وٍَ دًَذًََيَنَ بؤ ُْتُوٍَ نىسد يُباآلبُسصتشئ ثُيهُسيؼٌ بؤدسوطتهشيَت. ُٓ
ْ دةًٌَُ   ْ ُٓمحُد َىختاس داف طُسَتاٍ طُدٍَ بًظتُّ نؤََُيًَو ْاوٍ وَى )بًَهُغ

و تانىسد بُسَو ثًَؽ بةشِوات   ْ سَؾًل سًًٌُ(ْ كُْذ ْاويَهٌ تشٕ. نُتا دًْا دًْايُ طآًب
 َُيهذا داطريدَنُٕ.           يادَوَسٍ خ ْ دًَطٍُ طُوسَتش يُ ْاويإ طُوسَتش دَبًَت
================================================== 

ْىوطةًِٓ: دةُباس طةابري    ل طًَشِاُْوَدا اوٓريإ يُ ثًَ )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ نتًَبِ:
 بآلونشاوَتُوَ. (2008 ليُ بُسِيَىَبُسيَتِ كاخ و بآلونشدُْوَّ طًًَُاِْ)طًًَُاِْ: 
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 خةوما لة
 ضريؤككردني واقعدا ء بة واقعكردني ضريؤك نيَوان بة لة

 دُباس طابري
    ُ ُ   سَْطُ ثًَُاْىابٌَ ُٓوَ تةًُْا طةُدٍَ بًظةتَُُ نة ْ  ٔيَو خةى  ػةُسِ  ثشِثةشَِ ية

ُ    وتى ٍ     ْذوتًزٍل ُٓوَ طةُدٍَ بًظةتَُُ يًَىاًًَْةىَ ية ْ  ٖةاواسٍ ًٓٓظةإ بةؤ ٓةاصاد
 ػؤسِػٌ ثشِؤيًتاسيا ٍ بًظتُّ بىو ٓاوطبىو بُريَشدَطيتل ُٓوَ طُدَ ْريٍ سصطاسبىوٕ يُ

 ٕ دَوَيةُتٌ ُْتةُوَيٌ يُطةُس نةُوَيٌ ًُٓجشاتةؤسَ ُْخؤػةُناٌْ        و دسوطتبىوٌْ دَيةا
دَبٌَ بجشطني بؤ تًُْا ُٖس طُدٍَ بًظتُّ تاواْباس دَنشيَت  سؤرُٖآلتٌ ْاوَسِاطت. بُآلّ

ُ يًَشَدا طادَتشئ بُسطعًَ بُو دؤسَ تؤَُتاُْ  ٍَ بًظةتُّ طةُدٍَ   طةُد  و ُٓوَيُ نة
ُ  نؤََُيطةةُ و تًَهةةَُيبىوٌْ نشاْةةُوَ ْ بةةُٖؤٍ  يةةُنرتٍ و نًؼةةىَسَنإ بةةىو بةة

سٍ صيةاتشٍ  اساطُياْذُْوَل وايًًَٗات َشؤظ ٓاطةاد  و ثًَؼهُوتُٓناٌْ بىاسٍ تُنٓؤيؤريا
ُ   ْ واٍ ُْبًينَ نُ دًْابًَت ُ       دًْةا بشيتًًة  يةُو ػةىيٍَُٓ ٓةُوٍ يًَةذَرٍ. سَْطةُ ية

طةُدقاتٌ طةُدٍَ بًظةتُّ َةشؤظ      دسيَزايٌ ًََةزووٍ بُػةُس   بُو  طُدَناٌْ ثًَؼىوتش
ْ ثًَؽ صايًًٓؼةذا   ْاوَسِاطت طُدَناٌْ ْاُٖم سرابٌَل سَْطُ يُ ْ خىيَين بُ نىرسابٌَ
ًَٓظتاٍ بُػةُسٍ طةُس    ًَٖٓذٍَ رَاسٍَ ْ َُصُٖبًًُناْذا بُ ػُسَِ ٓايًًٌٓ تًُْا يُ

 يُنًَو يُ دََيٌ: تًُْا يُ يًُناًْذابريَوَس صَوٍ ًٓٓظإ نىرسابٌَ. )تُميىسٍ يُْط( يُ
ُ  دوو َٓةاسَّ  لًََُُنةُتًَهِ داطةري دَنةشد    ػُسَِناْذا نُ نُيًُطةُسٍ ًٓٓظةإ    ية
تؤدايةُ. بةُآلّ    ثًَٓاوٍ و ومت: خىدايُ َُُٓ َُٖىوٍ يُ َهشدَ خىداوو سو دسوطتهشد
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ُ   ْ نىػتاس طُدٍَ بًظت تًُْا باغ يُ نُ تل دَنشيَة  و خىيَٓشِيَزيًُناٌْ ٓةُو طةُدَي
َُٖىوَإ  ْ وَى َشؤظ و دَيبًٓني ْ بًًٓىَاُْ ٓاطاداسئ ُٓوَ تًُْا يُبُس ُٓوَيُ نُ

 ْ نةًَؽ  ْ كةؤًْؽ بُطةُسَإ ديَةت    طةُسدٍَ  ْ دَصاْني كًُإ بُ ٓاطاداسٍ يُنرتئ

 .بُطُسَاْذيًََٓت

ُ  يُ دطُ ُ    وسد ًََزوو نة ٌ  و دسػةيت سووداوَنةاٌْ بة  ْ اليةُْطريٍ بةؤ   بًَاليةُْ
و صيةادَسَِوٍ ًًْةُ    وطةًىيُٓتُوَ ىًََزووٍ بؤ ْ ُدَبًؽ صؤس صياتش يُٓ ْىطًىيُٓتُوَل

ًََزوو  طًَتُوَ ساطتطؤيٌ صؤستش تًَذايُ وَى ُٓوٍَ نُىوُٓدَب دَيٓ طُس بًًََني: ُٓوٍَ
ًَُٖؼُ ًََزوو سووداوَنةإ تؤَةاس دَنةاتل بةُآلّ ٓةُدَب       تؤَاسٍ دَنات. كىْهُ

ٍ ْىوطًََزوو سووداوَنإ دَْىوطًَتُوَ. ُٓوٍَ  ًَو دَيهاتُ نتًَب تؤَاسنشدٌْ يةادَوَس
وطةًَتُوَ  ىػُسَِناْذال بُآلّ ُٓوٍَ ٓةُدَب دَيٓ  و سِووداو ْ بُػذاسيهشدٌْ خَُيهُ يُ

ػةُسَِنإ. ُٓوَْةذٍَ )ًَخايةٌ ػةؤَيؤخؤف(ٍ      ْ ٓاصاسٍ و رإ ُٓصَىْهشدٌْ سووداو
 ٌْ دووَّصاًْاسميإ يُطُس دُْطٌ دًٗا وطٌ سوغ يُ)كاسَْىطٌ ٓادًََضاد(داىسؤَآْ
ًََزووْىوطةةًَو ْةةُيتىاْبًَت ٓةةُو  ْ ٓةةاصاسَ صؤسَنةةاٌْ دَداتةةٌَل سَْطةةُ ٖةةًض ْ رإ

ُ   ْ بُودؤسَ ثًَٓاطٍُ دُْطُإ بةؤ  صاًْاسياَُْإ بذاتٌَ كةُْذ ناسيطةُسٍ    بهةات نة
يُطُس ًٓٓظةإ ُٖيةُ    يُطُس رياٌْ ًٓٓظإ ُٖيُ. يًَشَوَ ُٓوَْذٍَ ُٓدَب ناسيطُسٍ

دَيذاسٍ ػاعري  د ياخىد ػًعشٍ )ٍُٓ سَقًب(ٍوْذٍَ طشوُٖسطًض ًََزوو ًًُْتٌ. ُٓوَ
ُ  خَُيو دَُٖريَينَ ُٖسطًض )ػُسَؾٓاَُ(ٍ )ػُسَؾخاٌْ بُديًظٌ( ُٓوٍَ  ثًَٓانشٍَل نة

دَسنةٌ   يُنَُني طُسكاوٍَ ًََزووٍ نىسدَ. )بًَهُغ(ٍ ػاعري تىاًْيت خَُيو يُبةُس 
ٍ  (دا 6/9/1930سِؤرٍ ػُػٌ ُٓيًىيٌ طاَيٌ) طُساٍ طًًَُاٌْ يُ  بهات بُطةز طةىثا

ُ  ْ طىثاٍ ًٓٓطًًضيؼذال نُ عًَشام ُ  دَنشٍَ وَى يُنَُني خؤثًَؼاْذاٌْ َُدًًَْاْة  ية
َُصٕ  بُآلّ )َُُِد َُٓني صَنٌ( ًََزووْىوطٌ و عًَشاقًؼذا بًٓاطًَٓني. ًََزووٍ نىسد

 .و ثًًَُٓنشا َُٖىو طُوسَيٌ خؤٍ ُٓوٍَ بؤ ُْنشا بُ

ُ بُ نىسد تاقُ ُْتُوٍَ دًٗإ بىو نُ ظةت ٖاتةُ   ًطةُدٍَ ب  و رَاسَ صؤسَيُوَ ية
ٕ  بٌَ ُٓوٍَ دَوَيُتٌ ُْتُوَيٌ خؤٍ ُٖبًَتل تاقُ ُْتُوَ بُ دَسَوَل  بىو ُٓو طُدَ ثةا
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ًٖض  و ثؼهٌ يُ ثًَؼهُوتُّٓ تًَجُسِاْذ و ٓاراوَو ناسَطات ْ و ػؤسِ ػُسِ و ثشِ ْ ثؤسِ
ٌ  ْ ناسَطات يُ نؤطت دطُ ػتًَهذا ُْبىول ُ سْ دَ ْ َةاَيىيَشاْ دَسٍ. يةُى طةُدَ   بة

و  ْ ناسيطةُسٍ ْةُبىوَ   بىاسيَهٌ رياٌْ نؤَُآليُتًةذا سؤٍَ  ًٖض ْ نىسد يُ تًَذَثُسٍَِ
ُ      ُْكةؤتُ طةُس ػةاْؤٍ دًٗةإل     نىسديةإ   سَْطةُ دَسًَٖٓةُساٌْ ػةاْؤٍ دًٗةاٌْ ية

ػُسٍَُ ًَٓظةتاٍ   الوَنًؼٌ بذٌََْ. ٓايًَشَوَ يُو ْ سِؤَيٌ نُوايًع ساُْثُسَىوبًَت تا
عُسَبُ  ٓاطت الواصتشئ ُْتُوَدا نُ ُٖيُتٌل يُ ٓاطت دًٗاْذا يُ نُ نىسد تًَذَطُئ

ُ   نُ ٓاطت بٌَ نًتىستشئ ُْتُوَدا ُٖيُتٌل يُ و خةؤٍ   تىسنُ ػةُسًََهٌ صؤسٍ ُٖية
و ُٖسطًض ْايةُوٍَ   قىسباٌْ ُٖيُ دَدات. ًَُٖؼُ سؤَيٌ نضؤَيُيٌ ثًَؼاٌْ دًْا صؤس بُ

و ُٓواٌْ تةشيؽ دةُالد     قىسباًًُْ سِاطيت نىسد ُٓو سؤَيٍُ يًَىَسطشُْوَ. بُآلّ ٓايا بُ
دورَُٓناًًُْتٌ يإ طىوكٌ خؤيؼٌ تًَذايةُ    ٓايا قىسباٌْ بىوٌْ نىسد تًُْا طىوكٌ

ُ  (خُوَا(ٍ )دًٌَُ طةآًب  كريؤنٌ )يُ ُ  نة يُنةَُني كةريؤنٌ نةىسدٍ ْةاوديَش      بة
ثؼةهًَهٌ   ُْخًَش قىسباٌْ بىوٌْ نىسد نُ ْ ُٖسوايؼُل ُٓوََإ تًَذَطُيٌَُْ دَنشيَت

طُسَتاٍ بًظتُناٌْ طُدٍَ  كريؤنُ يُ صؤسٍ خُتانٍُ بُس نىسد خؤٍ دَنُويَت. ُّٓ
ونشاوَتةُوَ. ْةاوَسؤنٌ   آلسؤرْاٍَُ)رياْةُوَ(دا ب  يُ (1923و طاَيٌ) بًظتذا ْىطشاوَ

ْ ثُيذانشدٌْ ثةاسَ  ِ و ناطب بَُُبُطيت ناس ثًاويَو دَنات نُ كريؤنُنُ باغ يُوَ
ٍ ودَوَس ْاوكُناٌْ يُنًَو يُ يُ طةًًَُاًًُْوَ يُطةٍَُ نةاسواًَْهٌ قاكاخلةًذا      وبةُس

ُ  ْ ٖةُس  سوودَناتُ ػاسٍ طًًَُاٌْ ُ     بة اليةُٕ طةُسباصاٌْ    ٖاتٓةُْاوَوٍَ بةؤ ػةاس ية
ْ تؤَةُتٌ داطىوطةٌ    دَطةتطري دَنشيَةت   دَطُآلتُنٍُ )ػًَ  َُمحىد(ٍ ْةَُشَوَ 

ٌ نؤَيةؤٌْ يةُريَش   وَى دَوَيةُتًَه  ُٓو ناتةُ عًَةشام   نشدٌْ بؤ ًٓٓطًًض دَدَُْثاٍَل نُ
   ُ ٖةُس يةُو رووسَػةذا     ْ ْةذ دَنةُٕ  ورووسيَهةٌ تى  دَطيت ًٓٓطًًضدابةىوَ. دواتةش ية

ًٓٓطًًةض   تؤَةُتٌ داطىوطةٌ بةؤ    ًََشدٍ رًَْهًإ ُٖس بُ طىيَبًظيت ُٓوَ دَبًَت نُ
ػىئَ بةؤ   و ًَٓظتاؾ ٖاتىوٕ َاَيُنٍُ تاآلْهُٕ. ُّٓ ثًاوَ كُْذ داسيَو يُّ نىػتىوَ

ُ   بٌَ داسيؽ خشاثرت تؤَُتٌ دَدَُْثاٍَ بُ و داس بُ سيَتُوَُٓو ػىئَ دَطىاص  ٓةُوٍَ نة
نابشا دَبُْةُ   و بؤكٌ سوويهشدؤتُ طًًَُاٌْ. دواداس ْ بضاْشٍَ ض ناسَيُ طىيٌَ يًَبطريٍَ
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ٍ  رووسٍ تشدا نُو ًَْىإ دو رووسيَو يُ ُ  رووسٍ ثًَؼُوٍَ خىدٍ )ػًَ (ٍ ْةَُش و  يًًَة
 و نؤََُيًَو رْةٌ تةش. ٓةُّ ثًةاوَ طىيَبًظةيت      ىدرووسٍ دواوَيؽ خًَضاٌْ ػًَ  َُمح

ْ خىدٍ ُٓو قظةُنشدُْؾ   ُٖسدوو رووسَنُدا دَنشئَ َُٖىو ُٓو قظاُْ دَبًَت نُ يُ
 ويظتىيُتٌ ُٓو سووداوَ دسوغ و خىدٍ كريؤنٓىوطًؽ َُتين ُٓطًٌَ كريؤنُنُ دَبُٓ

 .قظاٍُْ تًَذا بهات هات تا ُٓوب

ْ  نًَهذا صؤس ػةيت رْةاٌْ تةش وَى ٓةاَيتىٕ    َاوٍَ كُٕ خىيُ رووسٍ رُْنإ يُ يُ
و بةٌَ ًٖلةٌ    ختىخةؤسِا  اليُٕ خًَضاٌْ ػًخٌ َُْشَوَ يُ و خؼٌَ يُ طشاْبُٖا نشاطٌ

َاوٍَ كةُْذ ناتزًََشيَهةذا ػةًَخٌ     رووسٍ ثًاواًْؽ يُ دَنشيَت. يُ ُٖجنُتًَو داطري
ٕ ْ دوادةاسيؽ ٖةَُىو َُطةُيُنا    بريوبؤكةىوٌْ طًاطةٌ دَطؤِسيَةت    َُْش طٌَ دةاس 
و بةُو   تايبُتٌ خؤيُوَ. ًٓرت كريؤنُنُ ُٖس يةُو رووسَدا  بُسرَوَْذٍ دَبُطتًَتُوَ بُ

ُ   َُْش نؤتايٌ ديَت دؤسَ قظُنشدُْ يُطُس ػًَخٌ ْاديةاسٍ   ْ كاسَْىوطٌ نةابشاؾ بة
ُ  .و ْاصاْشٍَ كٌ يًَذيَت دًًََََٓتُوَ َُٓةُ   يًَشَوَدا ُٓوٍَ طشْطُ تًًَبطُئ ُٓوٍَ نة

و سؤَةإ سووداوَنةإ    كريؤى بًَت يإ ػًعش ؽ ومتإ ُٓدَب داو وَى ثًَؼرتي كريؤنُ
بهات. بؤيُ طُس ُّٓ كةريؤنُ ُْبىايةُ    وَى ُٓصَىوٌْ خَُيو دَْىطًَتُوَ ُْى تؤَاسٍ

  ْةَُشَإ بةؤ ٓاػةهشا دَبةىو     كؤٕ ُٓو اليُُْ تاسيهٍُ سىنُذاسٍ )ػًَ  َُمحىد(ٍ
ُ  و نةُّ نُطةًؽ   ُٓونات نىسد ًََزووْىطٌ ْةُبىوَ  و  ََاٌْ بضووتٓةُوَ ٖاوطةُسد  ية
 ُ وطةةةًُٓوٍَ ىْ ياداػةةةتُناٌْ خؤياْةةةذا دىسٓةةةُتٌ سىنُذاسيًُنةةٍُ ػةةةًَ  يةةة
طةُدإ   و سىنُذاسيًُنُيإ ُٖبىوَ. بؤيةُ سَْطةُ تةا    نَُىنىسِيًُناٌْ ػًَخٌ َُْش

 و خُوَا( تاقُ طُسكةاوٍَ سَخٓةُيٌ بًَةت يُطةُس ػةًَ  َةُمحىد       طاَيٌ تشيؽ )يُ

 .طؼيت و ػاْاصيًُ بؤ نىسد بُ يبُ ًًُْو سىنُذاسيًُنٍُ. ُٓوَؾ عُ بضووتُٓوَ

ٖؤاُْذٍ  ُٓونات بُ طُسَنُيُتٌ بؤ دَسبشِيين ساطتًًُى نُوخُوَا ُٖوَيٌ ْى يُ
ُ    ودسنٌ ثًَهشدووَل ُّٓ ُٖوَيةٍُ ْى  خؤٍ كةريؤى تةا طاْظةؤسٍ     طةُس بؤيةُ نةشاوَ بة

لًَتُ صياتش ب كريؤى تا طاْظؤسٍ نؤََُيطُؾ بربِيَتل بؤيُ نشاوَ بُ ْ دَطُآلتٌ ُٓودَّ
وطةةُس ىخةةَُيو ٓاصاسَنةةاٌْ خؤيةةاٌْ تًَذابذؤصْةةُوَ. ٓةةُوٍَ ْ و يةةادَوَسٍ خَُيهةةُوَ



 

150 

ُ  وطًَىيَيت واقعُل بُآلّ بةؤ ىْ ْ وَى خةُويَو دَسبةشِاوَ َُٓةُيإ ثشطةًاسَ      كةريؤى  بة
ثشطٌ ٓةاصادٍ ًٓٓظةإ ديَتةُ ثًَؼةٌل ٓةاصادٍ       دُوُٖسيًُنٍُ ُّٓ كريؤنُيُ. يًَشَوَ

ْ نُطٌ بًَطاْةُ سَقًةب    خؤيإ دَنُٕ خؤيإ سىنٌُ ًٓٓظإ يُو نؤََُيطُياٍُْ نُ
ثًَٓاوٍ  ْ يٍُ ػُسِ يُطُس ٓاصاد طُسَتاٍ دسوطتبىوٌْ َشؤظُوَ ًًُْ بُطُسياُْوَ. يُ

خؤيةذا ٖةُصاسإ ًٓٓظةاٌْ     ٓاػُنٍُ ( ي1789ُٓاصاديذا دَنشيَتل ػؤسِػٌ ؾُسَِْظٌ)
ُ   ْاوٍ ٓاصاديًُوَ ْ َُٖىويؼٌ بُ ٖاسٍِ ٍ  بىول تايةُنًَو ية ُ  واْةُ بشايةُ بةُسدَّ    نة

كةُْذ   ْاوٍ تؤوَ نُ بؤ ثُسِاْذٌْ ًٌَ ٖاواسيهشد )ٓاٍ ٓاصادٍ بُطًىيتنيل )ًَكظَُيُ(
ُ  ُٓناًْةذا  يْ ساثُسِ ػةؤسِؾ  تاوإ نشا( َُٖىو ُٖوَيٌ ًٓٓظإ يُ  بُسنشدٌْبةؤ دَطةت

ْ نةُغ   إ ثاسيَضساوبًَةت ًظةاًْ ٓٓاصاديًُ بؤ ًٓٓظاٌْ نؤََُيطُنةٍُ تانُساَةُتٌ ًٓ  
ُ ُْنات ثًَؼًٌ ْ  ْةُخًَش ًٓٓظةإ ٖةُس سصطةاسٍ ْابًَةت      . بُآلّ دواتش دَسدَنُويَت نة

و  و يةُوٍَ ثًَؼةىو صؤس صَدةش    لُوطةًًََٓتُوَ بً ًََؤصًََو دسوطت دَبًَت تا ًَُٖؼُ
ْ  ْ نةشدٍَ خةَُيو   و بًَةشٍ ٓةُّ دَبةات    ًَُٖؼُ ٓاغايُى ُٖيُ خًَش. ٓاصاسٍ بذاتٌَ

ُ كةريؤنُوَ تًَذَطةُئ نةُ     بشدٍَ ُٓو دَبًَت. يةُّ  طةُسدٌََ سىنُةذاسٍ )ػةًَ      ية
ثُْا بؤ ػةًَىاصٍ تةشٍ دَسبةشِئ     بىوَل بؤيُ ثشطًاسدا َُمحىد(دا ٓاصادٍ ًٓٓظإ يُريَش

ُ  ُْنشاوَ قظُ يُطُس ُٓو دَطُآلتُ بهشيَت كريؤنًؽ دىسُٓت بشاوَل تُْاُْت بُ  ْ ية
دَطةتجًَهٌ كةريؤنُنُ بةُّ سطةتُيُ دَطةت      . ْاوكريؤنُنُػذا ثُْا بؤ خةُوٕ بةشاوَ  

ُ  ٓةُو ( خةُوَا  خًَشٍ بطًَشٍِ يُ َنات)خىايُ بُثًَذ و ًَٓظتايؼةٌ يُطةٍَُ بًَةت     دََة
و  ٖاوآلتٌ بىوٕ طُيؼةتىوَ  ْ َاا كَُهٌ ٓاصادٍ يُ و ًٓٓظاٌْ نىسدٍ ُْ نؤََُيطُ

ُٖوَيًذاوَ واقع بهاتُ خُوٕ  ْ سىنُذاسيَيت. ْىطُس كَُهٌ دَوَيُت يُ تًَذَطاتل ُْ
و ديظةإ خُوًْؼةٌ    َُمحىد(ٍ َُْش سيُنٍُ )ػًَ تا ُْنُويَتُ بُس تىوسَِيٌ سىنُذا

ٌ     نشدؤتُ واقةع تةا   ٔ   خةَُيو ٓاطةاداسٍ ديةىَ تاسيهةُناْ ْ بةضأْ   سىنُذاسيًُنةُ بة
 .و ًْؼتُاُْوَ ْاوٍ سصطاسٍ ُْتُوَ كًذَطىصسٍَ بُ

طُساٌْ طُسدٌََ وثًَؽ ْى سِووٍ صَاُْوَ ُّٓ كريؤنُ كُْذ ُْٖطاويَو يُ يُ
ْ  شابًَت ثُْاٍ بؤ وػٍُ بًَطاُْ بُتايبُت تىسنٌبىوَل ُٓوَْذٍَ بؤٍ ن خؤيُوَ
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 و يُ ُْبشدووَل طُسنُوتىواُْ وػٍُ دٌََ خَُيهٌ قؤصتؤتُوَ ْ ؾاسطٌ عُسَبٌ
ُ  دياسَ َُُٓؾ كُْذ ٖؤناسيَهٌ يُ. كريؤنُنُيذا بُناسٍ ًَٖٓاوَ  ثؼتُوَيُ نة

ُوَ سِيَطٍُ ُّٓ كريؤن ويظتىويُتٌ يُ سَِْطُ طشْطشتشيًٓإ ُٓوَبًَت نُ ْىوطُس
ثًَؼإ بةذات بةُوٍَ ثًَُةإ     ْ نىسدبىوٌْ خؤٍ صياتش ٓاطيت وػًاسٍ ُْتُوَيٌ

ًَٖٓذٍَ َٔ نةاس بةؤ    و سىنُذاسيًُنٍُ ْاتىأْ ْ بضووتُٓوَ بًًََت: ببًٓٔ ػًَ 
نةاسٍَ   بةُّ  بُسَو ثًَؼربدٌْ صَاٌْ نىسدٍ بهُٕ. دواتش ُٓوَيؼٌ ويظتىوَ نُ

و طاناسٍ ُٓودََُؾ  ٌ طادَْ خَُيه خضَُتًَهٌ طُوسٍَ صَاٌْ نىسدٍ بهات
وطًُٓنٍُ تًَبطُٕ. دياسَ َُُٓؾ بؤ سووْانبريٍ )دًٌَُ طةآًب(  ىْ يُ صياتش

ناتًَهذا  طُسدََُدا بُو صَاُْ نىسديًُ سَواُْ بٓىطًَتل يُ يُو طُسِاوَتُوَ نُ
 ٍ ُ  ثانهشدُْوٍَ صَاٌْ نةىسد ُ      ية  طةُسَتاٍ طةًًًَُناٌْ ٖةَُإ طةُدَوَل ية
ًَو ػاعري ُ   ٍ طةُوسَ دَطةيت  طُسدَطيت نؤََُي سَِْطةُ دياتشيًٓةإ    ثًَهةشد نة

ُٓوَْذٍَ وػةٍُ بًَطاْةُ    و طؤسإ(ٍ َُْشبٔ. ثًَؼرت صَاٌْ نىسدٍ )ثًَشًَََشد
طةُسدََُؾ   ُت بةىوَل ٓةُو سؤرْاَاْةٍُ ٓةُو    محتًَذابىوَ خىيَٓذُْوٍَ صؤس صَ

ُ  ًْٓ ٓىًََةذٍ   بُتايبُت سؤرْاَةُناٌْ )بةاْطٌ سةُم    صَاحنةاَيٌ   ظةتكالٍ( نة
ُ  س بضووتُٓوَ ٌ   ىنُذاسيًُنٍُ ػًَخٌ َُْشبىوٕ طةًخٓاخٔ بة ْ  وػةٍُ عةُسَب

َٓذْةُوَياٌْ ٖةُبًَت     تةىسنٌ. َُٓةُؾ وايةذَنشد خةَُيو     . نةَُرت تىاْةاٍ خىيَ
ًََبىٌْ كًين ػاسْؼني ُ   نا ٖةُس نؤََُيطُيُنةذال    ْ طُسَُٖيذاٌْ بةؤسرواصٍ ية

اٌْ يُنًَو يُطتىوُْن ْ ريَشخاٌْ ُٓو نؤََُيطُيُ دَطؤسِيَتل نُ طُسخإ تُواوٍ
ُ  طُسخاٌْ ٌ   نؤََُيطُ ُٓدَبُنُيُتٌ. طُس ية ْ ؾًىداَيًةذا   قؤْةاغٌ نؤياليةُت
ٌ  نؤََُيطُ تًُْا ػًعش و تانُناٌْ نؤََُيطُ ْ ُٓؾظةاُْيإ   و داطتاٌْ ًًًَة

ْ دواتش  ْ دسوطتبىوٌْ ػاسَنإ طُسَايُداسٍ بُسًََُٖٗٓابًَتل ُٓوا يُقؤْاغٌ
ٕ   كًين بؤسروادال كةريؤى  ُ    ْ ْ سؤَةإ طةُسَُٖيذَدَ تةُواوٍ   سؤَيةٌ طةشْط ية

 دَطُسِيَتُوَ نُ ُٓوَ بىاسَناْذا دَطًَشِٕ. اليًَُْهٌ تشٍ طشْط يُّ كريؤنُدا بؤ
ػاْاصيًُ  و َُُٓؾ ػاسدايُ َيٍُ نُطًَتًًُنإ يُوػىيَين سووداوَنإ ػاسَل دى
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ػةةاسدا  ثًَلةةُواٍُْ ػةةًعشيًُوَ يةةُ كةةريؤنٌ بةةُ بةةؤ ٓةةُدَبًاتٌ نةةىسدٍ نةةُ
ٖةُس   ػاسيؽ بذويَت. صَاٌْ ػاس َاْاٍ دووسبىوٕ يُ صَاٌْ بُ ْ طُسَُٖيبذات
صَاٌْ طُسَتايٌ ُٖس  طُسدٌََ نؼتىناَيٌل نُ و يًَٓهٌ طىْذيًاُْدؤسَ دَسبشِ

ُ      نؤََُيطُيُنٌ دًْايُو دواتش دآًَٖاُْ  صاْظةتًًُنإ ٓةُو صَاْةُ دَطةؤسِٕ بة
ٌ   صَاًَْو نُ صَاٌْ ػاسَ ُ  و صَةاٌْ طةُسدََ ُ  تُنٓؤيؤرياية ٖةُس   و دووسَ ية

ُ . تشيؼةُوَ  ْ ػةيت  ْ ًٓةذيؤّ  ووٍ وػُطاصٍسِ سبشِيًَٓهٌ ثًَؼرت يُدَ ثًَةٌ   بة
 يُ يًَهذاُْوَناٌْ سيايًضٌَ طؤطًايًضّ يُريَش ناسيطُسٍ طُسنُوتين نؤَؤًْضّ

ْ صؤس بريياسٍ تشٍ طؤطًًايًضّ. وَى بُػًَو  ْ يًٓني و تًَضَناٌْ َاسنع سوطًا
طؤسَِثةاٌْ ًَُالًَْةٌ ًَْةىإ    خاٌْ نؤََُيطُل دَبًَت ٓةُدَبًات ببًَتةُ    يُطُس

ْ كةًين طُسدَطةتل ًَُٖؼةُ كةًين      بُتايبةُت كةًين ريَشدَطةت    كًُٓنإل
ْل يةُو   كةًين ريَشدَطةت طةُسنىت دَنةات     و تؿُْط صؤسٍ ًَٖض طُسدَطت بُ

ناسيطُسٍ دَطةتًإ تةًُْا    صؤسيٍُٓ خَُيهٔ كُنٌ ْاوَػذا كًين ريَشدَطت نُ
ٍ سِيَطٍُ ُٓدَبً و دَتىأْ يُ ُٖس ُٓدَبُ ُ    اتُوَ تؤَيةُ  ْاعُدايةُتًٌ خؤيةإ ية

تؤَيُنشدُْوٍَ  كًين طُسدَطت بهُُْوَ. يًَشَيؼُوَ ُٓدَبًات دَبًَتُ طؤسَِثاٌْ
 ْ كًين طُسدَطت. ُّٓ كريؤنٍُ )دًٌَُ طآًب(يؽ دَطُآلت بُػخىساوإ يُ

 ُ ُ    دَكًَتُ ُٓو خاُْبُْذَيًٍُ نة طةُسَتاٍ طةُدٍَ    سِيةايًضٌَ طؤطةًايًضّ ية
ات تًُْا ناسنشدٕ بىوَ َؤديًًََو بؤ ُٓدَبًاتل ثًَؼرت ُٓدَبً بًظتَُُوَ نشديًُ

دىاًًُْناٌْ ريإل بُآلّ طؤطًايًضّ وايهشد ُٓدَبًات ٓةُسنًَهٌ   ينبؤ دَسخظت
ُ      تشيؽ غاتُ طُسػاٌْ ًًَُهةشاوإل   خةؤٍل ٓةُويؽ ٓةُسنٌ بةُسطشيهشدٕ ية صوَي

ُ  بةىو تاسِادَيةُى دووس نُوتةُوَ    طشاْرت يًَشَيؼُوَ ُٓسنٌ ُٓدَبًات ُٓسنةُ   ية
دىاًْذا. ُٖس يُو طاآلُْيؼُوَ تًَضيَهٌ تةش   ػىئَ طُسَنًًُنٍُ نُ طُسِاُْ بُ

ياخىد ٖىُْس بةؤ رياْةُ يةإ تةًُْا بةؤ       ٖاتُ طؤسَِثاُْنُوَ ُٓويؽ ٓايا ُٓدَب
ْ  ياخىد دَسخظتين ًَٓؽ و واتا تًُْا ُٓسنٌ ٖىُْس دَسخظتين ٖىُْسَ ٖىُْسَ

ًًَُهشاوإ ُيُ نُٓاصاسٍ كًًَٓهٌ دياسيهشاوٍ نؤََُيط ريَشدَطةنت.   ْ كةًين  صوَي
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 بضووتُٓوَنةٍُ ػةًَ  َةُمحىد    ْىطُسيؽ يُّ كريؤنُدا دَيُوٍَ تؤَيٍُ خؤٍ يُ

ُ ب ُ    . صوَيًُةإ يًَهةشدووَ   هاتُوَ نة ُ 1913طةاَيٌ)  بةُس يةُّ كةريؤنُ ية  (دا ية
كةةريؤنًَهٌ بًَٓاوًْؼةةإ  لبآلونشاوَيُنةةذا ثًَُىايةةُ ْةةاوٍ)سؤرٍ نىسد(بةةىوَ 

ػاسَصاياٌْ بىاسٍ ُٓدَبٌ  ْاوٍ ْىطُسَنٍُ)ؾىاد تَُؤ(يُ. بُآلّبآلونشاوَتُوَو 
ٌ   ْ يُن نىسدٍ بُطُس ُٓوَدا تًَذَثُسِٕ ُ  ظُس دَكةُٓ طةُس كةريؤن خةُوَال   ية

و تةًُْا   بةىوَ  دٍ تَُؤ( نُطًَهٌ طىَٓاوآُوَ دَطُسِيَتُوَ نُ)ؾى َُُٓؾ بؤ
ُ ىوُٓو ْ ُٖس ُ    طًُٓيؼٌ ُٖية ُ   و ػةيت تةشٍ بة يؽ دوادا ْةُٖاتىوَل كةريؤنُن

خُوَا(ٍ  ْ تُنًٓهٌ كريؤنًؼُوَ ْاطاتُ )يُ صَإ سِووٍ و يُ ْاوًْؼاٌْ ًًُْ
ْ بآلوبىوُْوَيةُوَ ٖةُّ وَى    ْىطني طُسَتاٍ )دًٌَُ طآًب(. ُّٓ كريؤنُ يُ

طُسَتاٍ  وَى نتًَبًَو يُ ( 1923ُّٖسِؤرْاٍَُ )رياُْوَ(ٍ طاَيٌ) بابُتًَو يُ
قظُنشدُْنُ  ؤس يُطُس دَنشيَتلُٖؾتاناٌْ طُدٍَ بًظتذال تآًَظتاؾ قظٍُ ص

 ْ كُْذ اليًَُْهٌ ُٖيُ. ُْٖذيَو وَى يُنَُني كريؤنٌ نىسدٍ ْاوديَشٍ دَنُٕ
ٔ   ُْٖذيَهًؽ ُٖس بُ ْاػةرييٓهشدٌْ   ْ وَى ثشِوثاطُْذَيةُى بةؤ   كةريؤنٌ ْةابًٓ
دُْداٌْ ًٓٓطًًض ْىطشابًَت دٍَ ْاطةًَٓٔ.   بُ ػًَ  َُمحىد نُ سىنُذاسيًُنٍُ

ُ  َُُٓؾ بُو دَيًًٍُ كةريؤنُنٍُ تًَةذا بآلونشاوَتةُوَ     سِؤرْاٍَُ)رياُْوَ( نة
ًٌَُ طةآًب(يؽ ثًةاويَهٌ خؤػُويظةت    )دة  و خىدٍ بىوَ ثؼت ًٓٓطًًضٍ يُ

ٍ   ْ سهىَذاسيًُنٍُ ُْبىوَ الٍ ػًَ  خةؤٍل خةؤٍ دووس    ْ ٓةُويؽ وَى خةىد
ُٓوٍَ طشْطُ بةؤ   .ْ نؤَُنًَهٌ سىنُذاسيًُنُ ُٖس دؤسَ ٖاوناسٍ طشتىوَ يُ

طآًب(  ثًَؽ )دًٌَُ و ُْوَناٌْ داٖاتىوؾ ُٓوَيُ نُ ًَُُٓ ٍايٓذَو ٓ ًَٓظتا
ُ  و صَاٌْ بُجمؤسَ بةُناس ْةًَُٖٓاوَل   نُطًرت ُٖوَيٌ ْىطًين كريؤنٌ ُْداوَ  ية

 ُ ًَو )ُٓمحةُد َىختةاس دةاف(ٍ ػةاعري        دواٍ دًٌَُ طآًبُوَ بة كةُْذ طةاَي
ًَهٌ تش ْ  ْىطةًَت ْاوٍ )َُطةُيٍُ ويةزدإ(َوَ دَ   ْ كريؤنًَو بُ دَدات ُٖوَي

ُ   سِووٍ بريؤنُنُيؼٌ يُ خةُوَا(ٍ   ًٓٓظاًًُْوَ صؤس ْضيهُ يُطٍَُ كةريؤنٌ )ية
دسوطتبىوٌْ طؤظاسٍ )طُالويَز(َوَ كةريؤى   دواٍ )دًٌَُ طآًب(. دواتشيؽ يُ
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نىسد. )ًٓرباًِٖ ُٓمحُد( دَبًَتةُ   ىيظتًًُنٌ طُسدَّ بؤ سؤػٓبرياٌْدَبًَتُ ثًَ
َْ  هٌ صؤس بُسصو كُْذ كريؤنًَ ثًَؼُْطٌ ُٓو طُسدََُ وطةًَت.  ىبؤ ُٓو ناتةُ د

بآلودَنشيَتُوَل بُآلّ ًَٖؼتا  ْ وطشيَتىًَٓظتاػذا كريؤى صؤس دَْ وَى دَبًٓني يُ
ْةُيتىاًْىَ تةُواو    و ْ بايُخٌ تُواوٍ كريؤى الٍ ًَُٓةُ دَسُْنةُوتىوَ   طشْطٌ

ُ   دًَطُ بُ ٌ   ػًعش يُقهات. يُطٍَُ َُٖىو َُٓاُْػةذا )ية  خةُوَا(ٍ )دةًَُ

بُسَو ثًَؼًؽ  و تا َُٖىو طُسدََُنإ وَى ثًَؼُْط دًًََََٓتُوَطآًب( بؤ 
ُ      دسَوػاُْوَ بُ بلني صياتش ْ  ٖةُس تةُنًٓو   خةؤوَ دَبًًَٓةت. كةىْهُ بةُس ية

ُ  ىخُوَا( دىسُٓتٌ ُٖوَيذاُْ بؤ ْ يُ) ٖىُْسيَهٌ كريؤنٓىطٌ  وطًين كةريؤى ية
كةريؤنُنُ  خىيَٓةذَواسَناٌْ ًَٖٓةذٍَ الثةُسَِناٌْ     ُٓودََُ نؤََُيطُيُنذا نُ

 صؤستشئ خىيَين بؤ دَطُآلتًَو نُ طشتُٓ يُ خُوَا( دىسُٓتٌ سَخُٓ ْابًَت. )يُ
و ؾىغاًْإ ْادات.  ٖاواس ْ طىٍَ بُ دَسَِجنًَينَ و دواتشيؽ دَيٌ قىسباًْاٌْ سِراوَ
ْ ثًٌَ بًًََني:  ُْبني بؤ دَطُآلتٌ نىسدٍ دَسويَؽ خُوَا( ًٍَُُٓ ؾًَشنشد نُ )يُ

ُ  ًٓرت ًَُُٓيؽ َاا ُ     و  قظةُنشدمنإ ُٖية  نىيَةذا صؤس  دَتةىاْني ثًَةت بًَةًَني: ية
 .دُالد دَكٌ ْ يُ ْاػرييين
================================================= 

ْىوطةًِٓ: دةُباس طةابري    ل طًَشِاْةُوَ ُٓؾظةىوِْ   )*( ُّٓ ْىوطًُٓ يةُ نتًَبةِ:   
 بآلونشاوَتُوَ. (2010 لُاِْيُ بُسِيَىَبُسيَتِ كاخ و بآلونشدُْوَّ طًًَ)طًًَُاِْ: 
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 "لة خةوما" لةنيَوان دووسةدةدا

خويَهدنةوةيةكى نويَى ضريؤكى )لة خةوما(ى جةمين 
 سائيب

 ئازاً ضديق
ُٓطُسكِ ْىوطني نشدَيُنِ صاتًُل بُآلّ ًَُٖؼةُ سَْطذاْةُوَّ ٓةُو طةُسدَّ و     

ُّٖ ديَتل وَصيؿُّ ْىوطني تُْٗا ثًؼةاْذاِْ  قؤْاغُّ نؤََُيطُيُل نُ تًًَذا دَم بُس
     ُ خظةتُٓسِووّ ديةىوَ    سووَ طُؾ و دىاُْنُّ ريإ ًًُْل يةإ ساطةرت بًَةًَٔ تةُْٗا بة

دىاُْنُّ قؤْاؽ و طُسدًَََو وَصيؿُّ ْىوطُس نؤتايِ ْايُتل بَُيهى ُٓسنِ طُسَنِ 
رياْةُل نةُ   بُسًََُٖٗٓاِْ دَقذا خظةتُٓسِووّ ٓةُو اليُْاْةُّ     و بٓاغُيِ ْىوطُس يُ

 نَُىنىستًإ تًَذا دَطتًٓؼاْهشدِْ ُٓو نَُىنىستًاُْيُ.
ُٖسيًَشَوَ دَتىاْني بًًََني ْىوطني طُواًٖذَسّ ُٓو سووداواُْيُ نُ يُ قؤْاغًَهِ 
نؤََُيطُدا سوو دَدَٕ. قُطًذَّ )قىسباِْ تؤصّ سيَطُمت..(ّ ْاىل طُواًٖةذَسّ  

غةُسيبِ خةىدّ ْايًةُ. ٖاونةات     قؤْاغًَهِ ػاسّ طًًَُاِْ و طًَشَِسَوَّ طؤصّ 
وَآلَُنُّ طاعًؽ )دةامن ؾًةذاّ طةشوَنُت..( ٓةُويؽ ػةاًٖذيَهِ ساطةتطؤّ       
قؤْاغِ نؤتايٗاتِٓ دَطُآلتِ بابةإ و ًَٖشػةِ سؤَةُنإ و داطرينشدْةِ ػةاسّ      
طًًَُاًُْ يُاليُٕ ٓةُو داطرينُساْةُوَ. طةاؤ صؤس بةُوسدّ وَآلَةِ ٖةَُىو ٓةُو        

يةةُ ْاَةةُ ػةةًعشيُنُيذا نشدوويةةُتِ و وَنةةى ثشطةةًاساُّْ ْةةاىل داوَتةةُوَ نةةُ 
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   و نؤآلْةُناِْ ػةاسّ طةًًَُاِْ بةؤ      ؾؤتؤطشاؾُسيَهِ يًَٗاتىو ويَُّٓ َُٖىو نىكُ
 ْاىل طىاطتؤتُوَ.

ًُل نُ دَقًَهِ ػًعشّ ُٖطت بضوئَ و ثشَِ يةُ طةؤصّ    ُْٗا يُوَدا ًْ طشْطِ ُّٓ ػًعشَ ت
ؼتُإ ...ٖتذل بَُيهى طشْطِ ُّٓ دَقُ ي  ُوَدايُ ًََزووّ قؤْاغًَةو دَطًَشِيَتةُوَ  غُسيبِ و ًْ

ُبةُس دَيةإ       ُ ًََزووْىطًَهِ ساطتطؤّ ٓةُو قؤْاغةُ. ًَُٓةُ ي َٓب و ْاىل و طاؤ ُٖسدوونًإ د
َِْ صؤسػةت و          ىوَ ببًٓةُ خةاو ٖؤناسّ طًاطةِ و ٓةابىسّ و نؤَُآليةُتِل نةُ ْةَُاْتىاًْ

ُ ُبىوَ تا ساطتِ و وسدَناسيُناِْ ُٓو سووداوْا بطًَشِيَتُوَ بؤيةُ ػةاعريامنإ    ًََزووْىطًؼُإ ْ
ًٓىوَ. ُٓطُسكةِ ٖةُسدوو دَقُنةُّ ْةاىل و طةاؤ       يُو طُسدََُدا ُٓسنِ ًََزووْىطًؼًإ ًب

ُ  صياتش بُ ػإ و باَيِ باباْذا َُٖيًاْذاوَ  و درّ سؤَُنإ ناسيإ نشدووَل بُآلّ ُٓو دوو دَقُ ية
َِب نىسدّ ػاْ رتئ ُٓو دَقإُْل نُ ًََزووّ ُٓد  اصيإ ثًَىَنات.سِيضّ دىْا

بُآلّ بُٖؤّ تًَجُسِبىوِْ قؤْةاؽ و وػةًاسبىوُْوَّ صيةاتشّ ْىوطةُسإ و سؤػةٓبرياُْوَ      
صََاِْ  دَطُآلت يًَُْى ْىوطُساْذا طُسيَُٗيذا يُ يُطُسَتاّ طُدَّ بًظتذا سَخُٓطشتٔ يُ

دَطةُآلتُنُّ طشتةىوَ و    ػًَ  َُمحىدّ سُؾًذدا كُْذ ْىوطُس و سؤػٓبرييَو سَخُٓيإ يُ
نَُىنىسِيًُناًْإ دَطتًٓؼاْهشدووَل ُٓطُسكِ يُوناتُدا سَْطُ ساطتُوخؤ ُْيإ تىاًْبآ 

     ِ ْ بُػةًَىَيُنِ ْاسِاطةتُوخؤ    سَخُٓناًْإ ٓاسِاطتُ بهُٕل بةُآلّ يةُ سيَةِ دَقةِ ٓةُدَب
سَخُٓيإ ٓاسِاطتُّ دَطُالتُنُّ ػًَ  َُمحىد نشدووَل نُ دَنشيَةت ٓةُو سَخٓاْةُ وَنةى     

 بهشيَةت. دَطُآلتِ نىسدّ طُيش تٔ يُطُسَتاّ سَخُٓطش
ٓةةُوَّ َُبُطةةتِ طةةُسَنِ ٓةةُّ ْىوطةةًُّٓ ًَُٓةةُ قظةةُنشدُْ يُطةةُس كةةريؤنِ 

يُنُّ كريؤنِ  )يُخُوَا(ّ )دًٌَُ طآًب(َل نُ يُنًَهُ يُو كريؤناُّْ ُْٖذيَو بُ
  ُ يُنةُّ   نىسدّ دَصأْ و ُْٖذيَهِ تش )َُطُيُّ ويزدإ(ّ ُٓمحُد َىختاس دةاف بة

ّ دَصأْل بُآلّ طاخهشدُْوَّ ُّٓ َُطُيُيُ ناسّ ًَُُٓ ًًْةُ و ًَُٓةُ   كريؤنِ نىسد
تُْٗا دََاُْويَت يُّ ْىوطًُٓدا يُطُس كُْذ اليًَُْهِ ُّٓ كةريؤنُ قظةُبهُئ. تةا    
ُْوَّ ْىآ ُّٖ ٓاطاداسّ ُٓو قؤْاغُّ ًََزووّ ًَُٓةُ بًَةت و ٖةُّ ٓةُو كةريؤنُ يةُ       

 خاُّْ يُبريكىُْوَ دَسبًًََٗٓت. 



 

158 

و نات و ػىئَ تًًَةذا وْةُل    ػًَىَيُنِ طاناسّ طًَشِاُْوَّ يُخؤطشتىوَخُوَا  يُ
ُ   بُآلّ ُٓوَ بؤ خىيَُٓس سووُْل نُ كريؤنِ "يُ صََةاِْ دَطةُآلتِ ػةًَ      خةُوَا" ية

َُمحىدّ سُؾًذدا ْىطشاوَ و سوداوَناًْؽ طًَشِاُْوَّ واقًعِ ُٓو طُسدََُيُ طشْطِ 
كريؤنِ نىسديُل بَُيهى طشْطِ ُّٓ تًَهظتُ ُّٓ كريؤنُ تُْٗا يُوَدا ًًُْل نُ يُنُّ 

يُوَدايُ نُ يُنُّ ُٖوَيِ ْىوطُسّ نةىسدَ بةؤ سَخٓةُطشتٔ يةُ دَطةُآلتِ نةىسدّ.       
    ُ دَطةُآلتِ   ُٓطُسكِ ُْٖذيَو نُغ ثًًَاْىايُ ُّٓ كةريؤنُ ويظةتىويُتِ خضَةُت بة

سِوامن و بًَطاُّْ ًٓٓطًًض بهاتل بُآلّ َٔ تُواو ثًَلُواُّْ ُٓو سِاياُْ يُّ كةريؤنُ دَ 
ثًَُىايُ يُ َُٖىو سوويُنُوَ سَخُٓطشتًَٓهِ دُسئاُّْ تًَذايُ يَُُسِ دَطُاَلتِ ػًَ  
َُمحىد و دَطُاَلتِ ًٓٓطًًضيؽ ُٓطُس ًَُُٓ بُوسدّ يةُ كةريؤنُنُ ساًََةٓني ُٖطةت     

ْاػايظةتُناِْ   بُوَ دَنُئ نُ ْىوطُس تُْٗا يُ ُٖوَيِ خظةتُٓسِووّ سووَ تاسيةو و  
ىددا ُْبىوَل ساطةتُ ٖةُوَيِ خظةتُٓسِووّ َُٓةُّ داوَل بةُالّ      طُسدََِ ػًَ  َُمح

ُٖوَيِ سَخُٓطشتٔ و سَِتهشدْةُوَّ دَطةُاَلتِ داطرينةُسّ ًٓٓطًًضَناًْؼةذا بةىوَ و      
 و يُسيَِ دَْطُ دًاواصَناًُْوَ خشاوُْتُسِوو. َُُٓؾ بُسووِْ يُكريؤنُنُدا

   ُ و  نُطةًَهِ ٖةُراسَ   يُخُوَا يُسِيَِ نُطِ يُنَُِ تانةُوَ دَطًَشِيَتةُوَ و نة
ػاسيَهِ تش ًٓؼًَهِ دَطت بهُويَت  ْ دَيُوَّ يُ بُدواّ ناسدا ػاسّ خؤّ بُدًَذيًَََِ

و ثاؾ ُٓوَّ دَكًَتُ ػاسَنُّ تش يةُوَّ بُتؤَةُتِ داطىطةِ دَطةريآ و دَخشيَتةُ      
 صيٓذاُْوَ و كريؤنُنُ نؤتايٌ ديَت.

طاداسّ صؤسيَو يُ ٓةًؽ  نُطٌ طُسَنِ كريؤنُنُػُ( ٓا صيٓذاْذا طًَشَِسَوَ )نُ يُ
ًَةت يةُّ سيَطُيةُوَ ْىوطةُس كةُْذئ وَيٓةُّ دًادًةا و          و ناسَناِْ ْاو صيٓةذإ دَب

تُّ نُطايُتِ دؤساودؤس دَخىَيكًَٓٔ ُٖس يُو سيَطُيُػُوَ سَخُّٓ تىْةذ ٖةُّ ٓاسِاطة   
ُْسيتُ نؤَُآليُتًًُناِْ نؤََُيطُّ نىسدّ دَنات. دَطُآلت و ُّٖ ٓاساطتُّ دابْ

ّ تىْذ يُ َُالياِْ دَسباسّ دَطُآلت دَطشيَت و ثًًَىايُ ٓةُوإ ْةُدئ   ْىوطُس سَخُٓ
دَصأْ و ُْدياُْت و تُْٗا َاطتاوكِ دَطةُآلتٔ. َةُالنإ ٓةُوَ سَتذَنُْةُوَ نةُ      
يُطُأل ًٓٓطًًضّ ناؾشدا ببُٓ ٖاوثُميإل بَُيهى يُطٍَُ تىسى ببٓةُ ٖاوثةُميإل كةىْهُ    
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ًَهةُ يةُ َُْةُيؤرَ نىتةُناِْ ًَْةى ٓةُو       درّ دئ و دياُْتُنُيإ ًًْةُل َُٓةُ يُن  
 طشتىوخاُْيُّل نُ طًَشَِسَوَ )ؾًطؤسٍ طُسَنِ كريؤنُنُ(ّ تًَذا صيٓذاُْ.

يُنًَو يُو خاآلُّْ بىًْادّ كريؤى بًَُٖض دَنات صَاُْ. صَاِْ ُّٓ كريؤنُ صَةاًَْهِ  
ًَْهِ طىْذيُ. َُٖيبُت ُٓو كريؤناُّْ يُ ًْىَّ يُنَُِ طُدَّ سابةشدوودا ْىطةشاوٕ صَةا   

طىْذٍ بُطُسياْذا صاَيُ. ُّٓ ساَيُتُؾ يُ كريؤنِ "َُطُيُّ ويزدإ"ّ ُٓمحةُد َىختةاس   
داؾًؽ سَْطذاُْوَّ ُٖيُ َُٖيبُت َُُٓؾ بؤ ُٓو خاَيةُ دَطُسِيَتةُوَل نةُ نةىسد وَنةى      
طُيًَهِ بٓذَطت خاوَِْ ػاس و ػاسطتاِْ ُْبىوَ و ػاسَناًْؽ َُٖيطشّ َُٖإ خاطًُتِ 

طُسَتادا ٓاَارََةإ ثًَةذا بةُ     يُ ؾؤسَِ طُوسَتشدا. طًَشِاُْوَؾ وَى يُ طىْذ بىوٕل بُآلّ
 ػًَىَيُنِ طاناسَ  و يُ سيَطُّ نُطِ يُنِ تانُوَ دَطًَشدسيَتُوَ.

دََُوآ يًَشَدا بطُسِيَُُوَ بؤ َُوصوعًُت يُّ كةريؤنُدا نشؤنةِ ٓةُّ كةريؤنًًُ     
طُسَنِ ُّٓ كةريؤنُ  باغ يُ داطىطِ و تًَىَطالٕ دَنات بُ ناسّ داطىطِ. نُطِ 

نُ )طًَشَِسَوَيُ( بُ تؤَُتِ داطىطِ دَخشيَتُ صيٓذاُْوَ ثاؾ ُٓوَّ َاوَيةُنِ صؤس  
يةةُ صيٓذاْةةذا دًًََََٓتةةُوَ و سؤراْةةُ ٓةةاصاس و ُٓػةةهُجنُ دَدسيَةةت و ٖةةاواس و ْةةضاّ  
تؤَُتباسنشاوَنُ كريؤنُنُ نؤتاّ ديَت. ْىوطُس دَيُوّ يُّ كةريؤنُدا ثُجنةُ غاتةُ    

ٔ و دَيةشيٓرتئ صاَةِ نؤََُيطةُنإ بُطؼةتِ و نؤََُيطةُّ نةىسدّ بةُ        طُس قىَيرتي
تايبُتِ. صاًََول نُ دَيإ بطشَ صياتشيؽ يُ ػؤسِػُناِْ ًَُُّٓ صيٓذَ بُكاأل نشدووَل 
َُُٓ بًَذطُ يُوَّ يُ كُْذئ اليُِْ نؤَُآليُتًًُوَ ناسيطُسّ ًَْطُتًعِ ٖةُبىوَ.  

ْاوّ نؤََُيطُّ نىسدّل نُ ًَُُٓ  يُسيَِ داطىطِ ُٓو صاَُ طُخت و دصيَىَّ ًَْى ُٖ
َُُٓوَ دَياجناس ُٖوَيِ دسوطتبىوِْ دَوَيةُت و ٓةُصَىوِْ طًاطةِ و ٓاصادَةإ يةُ      
دَطتلىوَ. داطرينُساِْ نىسدطتإ ًَُٖؼُ ويظتىياُْ ض يُ سيَةِ داطىطةِ نةىسدّ    
ّ )ْاوَنِ( و ض داطىطِ )دَسَنًًُوَ( ُٖوَيِ يُ باسبشدِْ دسوطتبىوِْ نًاِْ نةىسد 

بذَٕ. ُٓوَّ ُّٓ كريؤنُ ثًَُإ دََيًَةت تةُْٗا ًٓؼةهشدُْ يُطةُس سووَ طًاطةًُنُّ      
كَُهِ )داطىطِ( و ْاسِاطتُوخؤؾ ُٓو دووؾاقًُّ نُطًَتِ نىسد دَخاتةُسِوول نةُ   
ًَةى نؤََُيةذا         خاوَِْ نُطةايُتًُنِ دََاَهةذاسَ. نُطةايُتًُى يةُ دَسَوَ و يةُ ْ

 وَسِؤنًذا خاوَِْ نُطايُتًُنِ تشَ.دََاَهًَو دَثؤػًَت و خىدّ خؤيؼِ يُ ْا
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طآًب يُ سيَِ كُْذ َُُْيؤريَهُوَ ُٓو دوو ؾاقًُّ نُطايُتًِ نىسد دَخاتةُسِوو  
بؤ ُٓو خَُيهُ خؤّ تىػةِ ٓةُصيَت و دَسدّ طةُسّ     ( دََيًَت: "َٔ بؤك71ِيُالثُسَِ)

ىوطةُس  بهُّل ُٓوَّ قاصاْر و خًَشّ خؤَِ تًَذا ُٓبًَت ْايهُّ". يًَةشَوَ تًَذَطةُئ ْ  
دَيُويَت يُسِيَِ كُْذ ٓاَارَيُنِ تًزتًَجُسَِوَ كةُْذ ُْخؤػةًُنِ نؤَُآليةُتِ ًَْةى     
نؤََُيطُ غاتُسِوو. ُّٓ ُْخؤػةًاُْ بةُس يةُ طةآًب ٖةًض نُطةًَهًرت يُطةُس ٓةُّ         

 َُطُيُيُ ُْدواوَ َُُٓؾ خاَيِ دسَوػاوَّ ُّٓ كريؤنُيُ.
و  ىسدطةتاُْوَ ٖةُوَيِ بلةىنشدُْوَ   نىسد بُدسيَزاّ ًََزووّ خؤّ يُاليُٕ داطرينةُساِْ ن 

ُباسبشدِْ رياِْ ٓاطاِي دساوَ بؤ دًَبُدًَهشدِْ ُّٓ ثالْاُْؾ دَيإ و طُدإ سيَطُّ دةؤساو   ي
ًُ ٓاَارَ بةُ طةُسدُّ ٓةُو سيَطاياْةُ بهةُّل بةَُيهى        دؤسّ بُناسبشدووَ. يًَشَدا ناسّ َٔ ًْ

ُْذ سيَطُيةُى داوَ يُواْةُ   دََُوآ ُٓوَ غَُُسِوول نُ ْىوطةُس يةُّ كةريؤنُدا ٓاَةارَّ كة     
ْ ٖاونات طؤسِيُٓوَّ دورًََٓو بُدورًََٓهًرتل نُ وَنى ثًَؼةرت ٓاَارََةإ ثًَةذا     داطىطِ

إ بُساَبُس داطرينُسّ تىسى باػرت بىو تا ًٓٓطًًض.  يةُّ ساَيُتةُّ    َُالناِْ دَسباس بؤكىوًْ
ُْذ نُطًَو نُ يُ طؿتىطؤدإ ٓاَارَ بُوَ َو بًَةت     دوايذا و يُ ديايؤطًَهذا ك دَنةُٕ ُٖسكةؤًْ

ُبُطتًإ يُ ًٓٓطًًضَ( باػرتَ يُ تىسىل كةىْهُ ًٓٓطًًةض صؤس بةآ     ُّٓ داطرينُسَّ ٖاتىوَ)َ
ػُٖاَُت و ديهتاتؤسٕ. يًَشَوَ تًَذَطُئ نُ طُىل ًَُُٓ ًَُٖؼةُ يًبةؤنِ طَُةُّ ًَْةىإ     

ُْذئ الوَ ُٖوَيِ قبىَيهشدِْ ُْسَشَِوَنُيامنإ داو  َ.داطرينُسإ بىوٕ و يُ ك
يُنًَو يُ ُٓؾظُسَ باآلناِْ ُٓو بٓهُيُّ نُ)ثاَيُوإ(ّ كريؤنُنُّ ىلَ طرياوَ ٓاَةارَ  
بُوَ دَداتل نُ ُٓطُس)بُد(ّ ْاو خؤَإ يًَُإ بطُسِئَل ًَُُٓ بؤ خؤَإ صؤسكةاى ٓةُرئ.   
ٓاَارَدإ بُّ ساَيُتُ ناسيَهِ طشْطُل ًَُُٓ ثًَؼرت ومتإ نُ داطرينُسإ دَياُْويَت يُ ٖةُس  

يَطُيُنُوَ بًَُٓ ْاو رياِْ تانُناِْ نؤََُيطةُّ نىسديًةُوَ و ٖاونةات يةُويَىَ ٖةُوَيِ      سِ
سووخاْذٕ و نُػؿهشدِْ ًًَُْٗٓناِْ بذَٕ. ٓاَارَدإ بُنُطاِْ )بُد(ّ ْاو خؤَإ دَطةت  

و نةُ تةا    خظتُٓ طُس ُٓو بشيُٓ قىَيُّ نُ قاسََاْاِْ قُآلّ دّ دَِ بةُسَو َةُسط بةشد   
ًَةىَّ دَْاَيًَٓةآ. ثاَيةُواِْ ٓةُّ         ًَٓظتاػِ يُطَُيذا  ًَةت ػةؤسِؾ و بضوتٓةُوَّ نةىسدّ ث ب

صيٓذاُْ ٓايا كاسَْىطِ كةًًُ  سَْطةُ ُٓطةُس     كريؤنُّ "طآًب"يؽ بَُُٖإ تؤَُت يُ
كريؤنُنُ بُ)تُواوّ( بطُيؼتايُتُ دَطةتِ ًَُٓةُ كاسَْىطةًَهِ ُٖبىايةُل بةُآلّ ُٓطةُس       



 

161 

ًَُُّ خىيَُٓسدايةُ ٓةُوا ْىوطةُس صيشَناْةُ     كريؤنُنُؾ يًَشَدا نؤتايِ بًَت يُبُسدَطتِ ٓ
     ُ ٖةُوَيِ ديةاسيهشدِْ    دَيُويَت نؤََُيطةُ بُطؼةتِ و خىيَُٓس)تانةُناِْ( بُتايبةُتِ ية

 كاسَْىطًَهذابٔ بؤ ُٓو داطىطُل يإ نُطاِْ داطىغ بُطؼتِ.
و  دواداس دََُوآ  دووباسَ ٓاَارَ بُوَبهُّ نُ ُّٓ كريؤنُ يُسِووّ طًَشِاْةُوَوَ طةادَ  

و َُُْيؤطُنإ صؤس طادَٕ ُٖسوَٖا صيةاتش سيجؤستةاريَهِ سؤرْاَُواًْاْةُ دَكةًَتل      َطاناس
كىْهُ وَطؿِ ُٓودًَطاياُّْ نشاوٕ وَطؿًَهِ قىأل ْني و طادَٕل ُٖسوَٖا َٔ بشِواّ بُوَؾ 
ُٖيُ نُ ْانشيَت بُ كاوّ ًَٓظتاوَ يُو كريؤنُ بشِواْنيل بُآلّ طُسَسِاّ ُٓو نُّ و نىسِياُْؾ 

نُ بُالّ َُٓوَ يُنًَهُ يُو كريؤناُّْ ثًَطُيُنِ دياسّ يُ ًَْى ُٓدَبِ ًَُٓةُدال  ُّٓ كريؤ
ُْى تُْٗا يُبُس ُٓوَّ كريؤنًَهِ نؤُْل يإ يُنَُني كريؤنِ نىسديًُل بَُيهى يُبُس ُٓوَّ 

صًَََُْهذا نُ تانِ نىسد وػًاسّ  ُْؾُطًَهِ دىاِْ سَخُٓطشتُٓ يُدَطُآلتِ  نىسدّ. يُ
طىيَطش بىوَ. ٖاونات نىستةُ كةريؤنُنُ يةُ  رَيةش ٖةُس َةُساّ ثُياًََهةذا        ُْبىو و تُْٗا 

ْىطشابًَت ٓةُوَ قظةُيُنِ تةشَ وَنةى ٓةُوَّ ُْٖةذيَو ْىوطةُس و سؤػةٓبري  دََيةًَٔ بةؤ           
خضَُتهشدِْ دَطُآلتِ ًٓٓطًًض  و درّ سهىَُت و دَطةُآلتِ ػةًَ  َةُمحىدّ سُؾًةذ     

ُّ قبةىٍَ ًًْةُل كةىْهُ ثًَُىايةُ ٖةَُىو      ْىطشاوَ وَنى ثًَؼرتيؽ ًَُٖاّ بؤ نشا ُّٓ قظُي
دَطُآلتًَو يُ دًْادا ُٓطُس دميىنشاطًرتئ دَطُآلتًؽ بًَت يُ نةَُىنىسِّ بةُدَس ًًْةُ و    
دَنشيَت سَخُّٓ يًَبطرييَت. نُطاًَْهًؽ دَبًَت سَخُٓ يُو نَُىنىسِياُْ بطشٕ. بؤيُ ُٓطُس 

اًًْةُتِ كةريؤنًَهِ دةىإ و    بُ ُٖس ٖؤيُى كريؤنُنُ ْىطشابًَت ُٓوا )دًٌَُ طآًب( تى
َؤديًًَهِ ْىٍَ يُ سَخُٓطشتِٓ دَطُآلت  يُ ًَْى ُٓدَبِ نىسديذا بًًََٗٓتُ ٓاساوَل نُ ثًَؼرت 
بىوِْ ُْبىوَل يإ صؤس نةَُبىوَل ٖةُسوَٖا وَنةى ْةاىل و طةاعًؽ بؤتةُ ًََزووْىطةًَهِ        

ٓاَادَيؼةِ  قؤْاغًَهِ طشْطِ نؤََُيهُّ نىسدّ و ػاًٖذّ طُدَّ سابشدووَ و ٖاونةات  
يةةُّ طُدَيُػةةذا ُٖيةةُ وَنةةى َُوصوعًةةُتل بؤيةةُ ٖةةُس يًَةةشَوَ دووبةةاسَ خىيَٓذْةةُوَ و 

 كاثهشدُْوَّ ُّٓ كريؤنُ ٓاػٓانشدِْ بُ ُْوَّ ْىآ ناسيَهِ دىإ و بُطىدَ.
================================================= 

طًِٓ: ٓاساّ طذيل )طًًَُاِْ: ْىو لًٓظتاتًهاّ طًَشِاُْوَ)*( ُّٓ ْىوطًُٓ يُ نتًَبِ: 
 بآلونشاوَتُوَ. (2009ل يُ بآلونشاوَناِْ ياُّْ قَُيُّ
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 )لة خةوما( يان كيَصةى نيَوان رؤشهبري و دةسةآلت
 د. ئاشاد حةوة شةزيف
ًَزيُٓيةُ.         ًَؼةُيُنِ يةُطذاس نةؤٕ و يَُ ًَةىإ دَطةُآلت و سؤػةٓبري ن ًَؼُّ ْ ن

ؤّ يُ دادطايًهشدٕ و يُْاوبشدِْ )طةىنشات  يُنَُني منىوُّْ بُسكاوّ ُّٓ  نًَؼُيُ خ
خ.ص.(دا دَسدَخات. ُٖس يُ َُٖإ سؤرطاسدا نًَؼُّ ًَْىإ ؾُيًُطةىف   399- 470

خ. ص.( يُطةةٍَُ طًاطةةًًُنإ و  424 -484)ًَُٓجًةةذؤنًًع و بريَُْةةذّ طشيهةةِ 
 طىؾًظتُناِْ سؤرطاسّ خؤٍ بُ خؤ ؾشِيَذاُْ ْاو خُسَْذّ )ًَٓتٓا(وَ نؤتةايٌ ٖةاتىوَ.   
دوابُدواّ َُُٓ سؤر بُسؤر و طاٍَ بُطاٍَ تاديَت نًَؼُنُ بُسؾشاواْرت دَبًَةت. خةؤ يةُ    
طُدَناِْ ْاوَسِاطت و طُسدََِ بىراُْوَدا دَيةإ بريَُْةذ و ؾُيًُطةىف يةُ اليةُٕ      
 نًًََظا و دَطُآلتُ نؤخنىاصَناُْوَ نُوتُٓ بُس ػاآلوّ طشتٔ و ساوَدووْإ و يُْاوبشدٕ.  

ْذ طُدَيُى يَُُوبُس ُٓو نشداساُْ بُساَبُس بُ  )تؤَاغ َؤس( و يُ سؤرٓاوادا كُ 
)طايًًؤ( و )دإ داسى( و )بشؤْةؤ( دَيةاِْ تةشيؽ ُٓجناَةذسا. بةُآلّ يةُ سؤرٖةُآلتٌ        
خىيَٓاويًذا )سُالز( طُسدَطتُّ ػًُٖذّ ؾًهشَ.  دواّ ُٓو سؤػةٓبري و خىيَٓةذَواسَ   

آلتذا رياًَْهِ نىيَُُسطِ ريةاوٕ و  َُٖيهُوتىوَنإل بُٖشََُْذَ بريتًزَنإ يُ سؤرُٖ
تاآلوّ َُسط و َُيُٓتًُناًْإ ثٌَ كًَزساوَ.  ُٖس يُ  )ُٓمحةُدّ خةاِْ( و )سةادِ    
قادسّ نةؤيِ( و )دةًٌَُ طةآًب( و )بًَهةُغ( و )قةاًْع( و )ِةشّ ُِةذ اَةني( و         
)عُبذولايًل َُعشووف( و )قادس نابإ( بطشَ تا دَطات بُ )طَُُدّ بةُٖشَْطِ( و  

ُِْ قضَيذِ( نُ كؤٕ يُ صيٓذاُْناٌْ طاواى بضس نشإ.  )عُبذويشَمحإ صَبًعةِ(  )سُط
بُ دؤسيَهِ ْادياس بًَظُسوػىئَ نشا و )يُعاص طؤْةاٍ( و دَسدَطةُسيُنِ بةٌَ ويَٓةُّ     
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بُدَطت تىسنُ نَُايًظتُ ٖىُْسنىرَناُْوَ كُػت.  )ُْمجُدئ َُال( و )ثريًَََشد( 
و )دَيؼةاد َةُسيىاِْ( ُٖسيُنةُيإ بُػةًَىَيُى يةُ      و )طؤسإ( و )ًَُٖٔ َىنشياِْ( 

ػًَىَنإ تىوػٌ ٓاصاس و تؤقاْذٕ و تريؤس ٖاتٔ.  )بذس ػانش ايظةًاب( و )ابةى ايكاطةِ    
ًَةذنشإ و )ْةُدًب ِؿةىص( يةؽ ٖةُوَيٌ تةريؤس نشدْةِ دسا و )طةُيذ          ايؼابِ( ْآىَ

زّ يةُ ْةاو   دَسويَؽ( كؤٕ بىوَ ػًُٖذّ ثُيغ و )ْاصّ سًهُةُت( طةاآلِْ دووسودسيَة   
 صيٓذاُْناِْ تىسنًا بُطُسبشد.  

دا ٖؤٍ بُٓسَِتِ ُٓو نًَؼُيُ يُوَدا خؤٍ بُسدُطةتُ دَنةات نةُ سؤػةٓبري و     
سؤػٓبرياِْ ساطتُقًُٓ َُٖىو ناتًَو خؤيإ بُ دََشِاطتِ بًَذَطُآلتإ صاًْةىوَ يةُ   
 بُساَبُس طتُّ و صؤسداسيًُناِْ دَطُآلتذاسإ نةُ دَسسةُم بةُ كةًًِٓ ريَةشَوَ و     
ْاوَسِاطةةتِ نؤََُيطةةُّ ٓةةُجناّ دَدَٕ . ٖةةُسدَّ دَطةةُآلتذاسَناِْ سؤرٖةةُآلتل   
ُٖسكُْذَ يُ ْاوَوَّ وآلتذا بًَُٖضيؽ بىوبٔ ل ُٓوا بُساَبُس بُ بًَطاْةإ نُطةاِْ   
طُسػؤسِ و ًَهُض و سيظىا و دَطت يُطُس طًًُٓ بىوٕ. ُٓوإ بؤ َاُْوَّ خؤيةإ  

يُ بًَطاْإ ثٌَ ثُطُْذ بىوَ و ًَُٖؼُ َُٖىو دؤسَ ْؤنُسّ و خضَُتهاسيًُنًًإ 
طىيَشِايَُيِ ؾُسَاُْناِْ ُٓوإ بىوٕ. بُآلّ يُ بُساَبُس دَْطةِ نُطةاِْ خةؤوآلتِ    
ًَُٖؼُ اؼًَش بُدَطت و ٓاَادَ و يُطُسثٌَ بىوٕ بؤ يُْاوبشدِْ ٖةُس ْىوصَيةُنِ   

ُسدََِ ْاسَِصايٌ. ُّٓ دووؾاقٌ و دووسِوويًُ يُ نؤََُيطُّ نىسدَواسيًذا ٖةُس يُطة  
ػاعريٍ ثايُبُسصّ نةىسد )ُٓمحةُدّ خاِْ(يةُوَ صؤس بةُ ٓاػةهشا ُٖطةتجًَهشاوَ.       

و ويَةزدإ صيٓةذووّ وَنةى )ُٓمحةُدّ      ُٓطُسْا قُتاوقُت ػاعرييَهِ ُْتُوَثةُسوَس 
 ُْيذَطىوت: (1707-1650) خاِْ(
 

 ُٓمما ر ُٓصٍَ خىدَّ وَ طانش
 ُٓظ سؤّ و عُدُّ يُطُس َُ سانش 

 س كِ عاسَتُبُعًبُتِ وإ ُٓطُ
 ُٓو عاسَ ٍ خُيكَِ ْاَذاسَ
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 ْاَىطُ ٍ سانِ و َُٓريإ
  *تاوإ كٌ يُ ػاعري و ؾُقريإ 

 
طُسكاوَّ ُّٓ ْؤنُسّ و خضَُتهاسيًةُؾ طةشَّ ٍ خؤبُنةَُضآًِْ نةىسد بةىوَ      
بُساَبُس بُ َُٖىو ػتًَهِ بًَطاُْ نُ بُدسيَةزايِ ًََةزوو نةىسد بةُطشاِْ بادُنةُّ      

 ؤؾ ُٓو بادُ قىسطُ ُٖس دَداتُوَ .داوَتُوَ و تا سؤرّ ًُٓشِ
يُناتًَهذا سؤػٓبريإ ًَُٖؼُ قًبًُْىَاّ سيَطاّ ٓاصادّ و طةُسؾشاصّ بةىوٕ بةؤ    
ًًًَُت و دَطةُآلتذاسإ و ًَُٖؼةُ ويظةتىوياُْ تةؤوّ ٓةاصادّ و طةُسبُخؤيٌ يةُ        
ْاوَوَّ وآلت و ًََؼهِ يُنُ بُ يُنُّ ْةُوَناِْ طةُسدََِ خؤيةإ و ٖةٌ دواسؤر     

طُآلتذاسإ كىْهُ خؤيإ بةُ سيَبةاصّ ْؤنةُسٍ ثةُسوَسدَنشاوٕل ًَُٖؼةُ      بلًَٓٔ. دَ
ويظتىوياُْ يُ سِيَطاّ خضّ خضًََُٓ و ثُيشَِونشدِْ طًاطُتِ "نٌَ باػرت ْؤنةُسيِ بةؤ   
بهات ُٓو دَيظؤصتشئ نُطُ" و بةُستًٌ و بةُستًًخؤسٍ و ثؼةت بُطةنت بةُ كةًًِٓ       

وَ دَسؾُتُ صيَشِيُٓناِْ طُسبُخؤبىوٕ بُنشيَطرياوّ طؤػهشاو بُ ؾًهشّ بًَطاُْثُسطتًًُ
و ثًَؼهُوتِٓ نؤََُيطُّ نىسدَواسيًإ بةُؾريِؤ داوَ. كةىْهُ ٓةُوإ وايةإ نةشدووَ      
نُطاِْ ْاػايظتُ يُ ثًةُّ ػايظةتُدا دامبةُصسئَ. بَُةُؾ ُٓوثةُسِّ ْادادثةُسوَسّ       

 نؤَُآليُتًًإ يُ نؤََُيطُدا بُسثانشدووَ. 
تبًٓاْةُ بةُ خؤيةإ ٓاَةادَ ْةُبىوٕ ٓةاصادّ بةُ        يُناتًَهذا ُٓو دَطةُآلتذاسَ نىس 

سؤػٓبريَ ريَشدَطتُناِْ خؤيإ سَوا ببًةٓٔل ْةاصامن بةُ ض َاؾًَةو داواّ ٓةاصادٍ يةُ       
دورَٓإ دَنُٕ  يُناتًَهذا ُٓوإ بُخؤيإ يُ ؾُسَاْشَِوايًذا دميىنشاطٌ ُْبىوٕل ْاصامن 

ُ َُُٓؾ ُٖسطًض بةؤ ٖةًض   بُ ض َاؾًَو داواّ دميىنشاطٌ يُ بًَطاْإ دَنُٕ   َُٖيبُت
ًَةت. كةىْهُ ُٓطةُس َةشؤظ ٓةاصادّ و دميىنشاطةٌ بةُ          نُطًَو َُيظُس ْةُبىوَ و ْاب

                                           
ل ٓاَادَ نشدٕ و ثُساويَضْىوطًين : ُٖراس )ثاسيع ًٓٓظتًتًىتِ ل َُّ و صئُٓمحُدّ خاِْ -*
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ريَشدَطتُناِْ خؤٍ ُْداتل كؤٕ دَتىاًَْةت يةُ دورَُٓنةُّ خةؤٍ داواّ ٓةاصادّ و      
 دميىنشاطٌ بهات  

ثةةًَؽ ٓةةُوَّ بلةةًُٓ طةةُس ػةةًهشدُْوَ و يًَهذاْةةُوَّ ْةةؤظًًََتِ )يُخةةُوَا(ّ  
نىسد )دًٌَُ طآًب(ل واّ بُباؾ دَصامن نُ ُْٖذيَو صاًْاسٍ يةُباسَّ   ػاناسْىوطٌ

ٓةةُو طةةُسدََُّ نةةُ ٓةةُو ػةةاناسَّ تًَةةذا ْىوطةةشاوَ غَُةةُ بُسدَطةةت. ٖةةُسوَنى  
َُٖىواليُنًؽ ُٓوَ باؾ دَصاًَْت نُ )دًٌَُ طآًب( يُّ بُسَُُٖ تاقاُْيُيذا صؤس 

َطتُ و دؤسٍ ؾُسَاْشَِوايةُتِ  بُتىوْذّ سَخُٓ و طُسْر ٓاساطتُّ سىنُشِاِْ و داسود
 )ػًَ  َُمحىد( دَنات.

            ًَ با يةُ دََةِ ثًةاويَهِ ساطةتطؤٍ وَنةى )سَؾًةل سًًُةِ( صؤس ْضيةو يةُ ػة
ًَ  يةُ داَُصساْةذِْ سهىَةُتِ نىسدطةتإل          َُمحىودَوَ بةضاْني ٓايةا َُبُطةتِ ػة
 ٓاساطتُنشدِْ نىسدطتاُْ بُسَو ٓاصادّ و طُسبُخؤيٌ يةاخىد بُسرَوَْةذّ تايبةُتِ و   

 خضّ خضًََُٓ و طريؾإ ثشِِنشدٕ بىوَ:
 

وَ يُ طًًَُاًْذا تُػهًالتًَهِ وَنى تُػةهًالتُنُّ ثًَؼةىوّ يًةىا    
داَُصسا. "طًذ عُش"ّ َاَِ ػًَ  ُِىد نشا بُ َتـشفل و سةادِ  
طًذ سظِٓ َاَِ دووََِ بىو بُ سانِ وَ يا )سًَٓظٌ ػُسع(. ػً  

ؾ بةٌَ  ]بظِ اهلل[ٌ قادسّ بشاػٌ بىو بُ )طُسداسّ يُػهش(. طًذ عً
بُؾ ُْنشابىو و بىو بىو بى )قؤًَظُس(. بُّ دؤسَ بُػٌ صوسبُّ خضّ 
و نُغ و ناسّ سىنُذاس و دَطةتُ و دآةشَّ ػةًَخإ ُٖسيُنةُ بةُ      
دىوسيَو و بُثٌَ ّ ساٍَل ناسيَو و يا َُوادبًهًإ بةؤ سيَهخشابةىو و   

 *داَُصسابىوٕ.
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بةُسَناِْ ػةُسِ بُتايبةُتًًؽ يةُ     دا دواّ تًَهؼهاْذِْ ًَٖضّ تىسى يُ ٖةَُىو  
ػُسِّ بُطشادا و بُخؼًًِٓ )ػًَ  َُمحىود( يُو ػُسَِّ يُ )ػعًبُ( در بةُ ًٓٓطًًةض   
بُوَنايُت بؤ تىسناِْ نشدبىول يُو طاتُوَختُ ْاطهُّ نُ ًٓٓطًًض ٖاتبىوَ طًًَُاِْ 

ُسّ و )ًََذُس ْؤًٌَٓ(ّ دؤطت و ثؼتًىاِْ نىسد نشابىو بةُ ساويَةزناس و يُنةُّ ْىيَٓة    
ًٓٓطًًض يُ نىسدطتإل ًٓٓطًًض طُسَتا ٓاَةادَّ ٖةَُىو دةؤسَ ٖاوناسيًةُى بةىوٕ      

با بضاًْني ػةًَ  َةُمحىود كةؤٕ     *تُْاُْت بُ داَُصساْذِْ )نىسدطتاِْ طُوسَ(ػُوَل
 كؤِْ ؾُسَاْشَِوايُتِ نشدووَ  

 
ُٓواُّْ نُ ُٓيإ تىواِْ يُ سىنُذاس ْضيو ببُٓوَ يُّ بابُتةُ بةىوٕ:   

َْذّ ُْؾاّ و ُْخىيٓذَواسل دَوسوثؼتِ كاوبشطٌ و دوواّ دَغ و ثٌَ و
تاآلٕ نُوتىول ْؤنُسّ خُجنُس يُ ثؼت و عُػايشّ تؿُْط يةُ ػةإ.   
ُٖسكُٕ يُ بُغذاوَ ُٖتا يُ )تىسنًا(وَ ُْٖذٍَ يةُ صابتةُ نىسدَنةإ    
ٖاتبىوُْوَ طًًُاِْ و يُو طةُسودََُدا ُْٖةذٍَ خىيٓةُواسّ بةاؾ و     

ٕ و ُٓيإ ويظت نةُ دَغ يةُْاو دَغ تةٌَ    ًْؼتُإ ثُسوَس يُوَّ بىو
بهؤػٔ و ياسَُتِ سىنُذاس بذَٕ بُآلّ سيَهُوتِٓ تاقٌُ دَوسوثؼةيت  
و  سىنُذاس و َُٓاُّْ تش ُُْٓطىجناو تاقٌُ يُنُّ يُبُيِٓ سىنُةذاس 

تاقٌُ دووََذا يُ خُجنُس و دََاْلةُ ديةىاسيَهِ دسوطةت نشدبةىو.     
ّ ُٓسووخاْةذ و يةُ   ُٓطُس سىنُةذاسخؤٍ بةٌ ويظةتايُل ٓةُّ ديةىاسَ     

صابتُنإ و َُٓوَسَنإ ْضيةو ُٓنُوتةُوَ. بةُآلّ وَنةى ووتبىوَةإل      
ُْتشطإ يُ دواسؤر و ٓاصايٌ و نُّ تُسخَُِ خؤٍ يُ اليُنُوَل )طشٍَ 
يُنِ ُْؾظٌ( نُ بُساَبُس بةُ صابةت و َٓةُوَس ثةُياٍ نشدبةىو يةُ       
و  اليُنِ تشَوَ بُسَُٖيظتِ ُٓوَبىو نُ ػُقًَو يةُ ديةىاسّ خُجنةُس   
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دََاْلُنُ َُٖيذا و بريِووخًََِٓ و خؤٍ بطُيًَٓتُ خىيَُٓواسَ باػُنإ. 
يُْاو َُٓوَسَنإ و صابتُ نىسدَناْذا بُساطتِ ٌٖ بةاؾ و ًْؼةتُإ   
ثُسوَس ُٖبىو و َُٖىويإ يُواُْ ُْبىوٕ نُ "ػً  ُِةىد" يةٌَ يةإ    
ّ بظًًَََُتُوَل بُآلّ وَنى وومتإ )طشٍَ يُنِ ُْؾظٌ( يُو ديى ديةىاس 

خُجنُس و دََاْلُنُوَ "ػً  ُِىد"ّ ساطشتبةىو و وَطةتاْذبىوٍ. و   
بُسَُٖيظتًهِ ُٖسَ طشْطِ ْضيو بىوُْوَّ بىو يُ صابتُنإ. َُُٓؾ 
َّ يُنِ تاصَ ُْبىو. بةَُيهى يةُو سؤرَوَ ثةُيا بةىو بةىو نةُ يكةٌ         طش

بىو. ٓةُو نؤََُيةُ نةُ     نؤََُيٌ )احتاد و تشقٌ( يُ طًًُاِْ داَُصسا
يةةُّ كُػةةُٓ صابتاْةةُ بةةىو نةةُ بةةىو بةةىوٕ بةةُٖؤٍ   بُػةةٌ صوسبةةٍُ

دَسثُسساْذِْ ُْوَّ "ناى ُٓمحُد" يُ طًًُاِْ. ُٓو دَسثُسسيُٓ نةُ  
ػً  ُٓمحُد"ّ بُ نىرساِْ "ػً  طعًذ"ّ باونِ "ػً  ُِىد" و "

و بةىو بةىو بةُٖؤٍ ْىػىطةتِ و دَسبةُدَسٍ و       بشاٍ دووايٌ ٖةاتبىو 
 *نُطاطٌ و َاٍَ ويَشاِْ يإ..

 
د يُ دًاتِ ُٓوَّ ُٖسًٖض ُْبًَت ًَٖٓذَّ ًٓٓطًًضَنإ بُساَبُس بةُ  ػً  َُمحى

سؤَيُناِْ ُْتُوَنُّ يًَبىوسدَ و بُخؼةٓذَ بًَةتل دَبًةٓني يةُدًاتِ ٓةُوَّ صابةت و       
َُٓوَسَنإ يُ خؤٍ ْضيو بهاتُوَ و طؤصيإ بُالّ خؤيذا سابهًَؼًَت ل يةُ طةؤْطُّ   

وبىو طًَةٌ و طَُةزَ و ْةُصاْاِْ    سقٌ نُطًًُوَ ُٓواِْ يُ خؤٍ دووس خظةتبؤوَ. كةى  
نشدبىوَ اليُْطش و ساوَيزناس و ناسبُدَطةت. بةا بةضاْني يةُ ُٖطةتًاستشئ ثؤطةت نةُ        
بُسِيَىَبُسٍ ثؤيًظُ و ساطتُوخؤ ثُيىَْذّ بُ رياِْ ٖاووآلتًاُْوَ ُٖيةُ و ثاساطةتِٓ   

 سهىَُتًؽ يُ ُٓطتؤٍ ُٓودايُل ػًَ  َُمحىود نٌَ ّ داْاوَ: 
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ُسخُ نُ يُ دَوسّ تىسنُناْذا تُسظًًذاس )دابٌ( بىو "تايُس ُٓؾُْذّ" ؾ
يةةُو دَوسَدا نشابةةىو بةةُ )َةةىديشٍ ثةةىيًع(. ٓةةُّ نابشايةةُ نةةُ يةةُ    
)نىيشَخُت(يو بُوالوَ طُسَايُّ صاًْاسّ ُْبىول )خىا يٌَ ٍ خؤؾ بٌَ( 

 *ًَٓذطاس ؾًضيَهِ صىل ُٖبىو و قني يُ طهًؽ بىو.
 

ُ )ػًَ  َُمحىد( دَبًٓةِ و دَيبًٓةِ )ػةًَ     َُٖيبُتُ ناتًَو ًٓٓطًًض ُٓو نشداساُّْ ي
َُمحىد( بُ ٓاساطتُّ تىسنُنإ ٌَ بةادَدات و بةُ طةىيٌَ ػةًَ  و َةُال و نؤْةُخىاص و       
ْاسؤػٓبريإ دَناتل دَيٌ يًٌَ نشٌََ دَبًَتل بُتايبُتًؽ نُ بُ بَُيطُوَ دَبًًَٓةت ْاَةُ و   

عةُيٌ   –ىد( و )ٓةؤصدََري  ْاَُناسّ و ٖاتىكؤ و ثُيىَْذّ يُ ًَْىإ باسَطاّ )ػًَ  َةُمح 
ػُؾًل(ّ ثًاوّ نَُاٍ ُٓتاتىسى يُ )سَواْذص( بُسدَواَُ. ُٓوَّ ساطتِ بًَت )ٓةؤصدََري(  
صؤس صيشَناُْ يُطُس تُيٌ عاتًؿٍُ ػًَ  َُمحىود ياسّ دَنشد و بُْاوّ )ًٓظةالًًَُت( و  

ديؽ ػةًَ  َةُمحىو   †)غُصا( و )دئ( و )تؤَيُ(طةُْذُْوَ ٖةاِْ ػةًَ  َةُمحىودّ  دَدا.    
كىْهُ يُ بىاسّ طَُُّ طًاطِ و دسؤ و دَيُطُّ طًاطًًذا نَُضإ و نؤيةُواس بةىول بةُ    
قظُ سَْطاوسَِْطُناِْ )ٓؤصدََري( صوو بُصوو ؾشيىوّ خىاسد. ساويَزناسَ ُْصإ و دَوسوبةُسَ  
نَُضاُْناًْؼٌ ٖاِْ ْضيو بىوُْوَيإ يُ تىسنُنإ دَدا و ًٓٓطًًضيًإ بُ دورَِٓ "ديةٔ  

" يُالّ ُٓو وَطـ دَنةشد. ٓةُو سوْةانبريَ ًْؼةتًُإ ثُسوَساْةُؾ نةُ داواّ       و دَوَيُت
طُسبُخؤيٌ نىسدطتاًْإ دَنشد يُالّ ُٓو بُ َُٖإ كاوّ طًخىوسِاِْ ًٓٓطًًةض تَُاػةا   
دَنشإ. ُٖس َُُٓؾ بىو َاَيِ نىسدّ ويَشاْهشد ُْى َٓةُوَسَنإ وَى بشايةُنِ ْىوطةُس    

ُٓطُس مباْةُويَت صيَةرت يةُو خاَيةُ      *جمؤسَ ْىوطًىويُتِ.بَُذوايًاُْ يُ نتًَبُنُّ خؤيذا بُ
 دَيًٓا بنيل ثًَِ باػُ يُّ قظُيُّ )سَؾًل سًُِ( بُباػٌ وسد ببًُٓوَ:

                                           
 .86َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىول ٍ  -*

 .33َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىول بُسطِ ػُػُّل  ٍ  †-
يًَش: ل )ُٖوبَُيًَُٓناِْ ًٓٓطًًض و طىتاسّ َُٓوَساِْ نىسدبشِواُْ بُٖات سُطًب قُسَداخِل  -*

 (2011كاثخاُّْ سؤػٓبريٍل 
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بُ نىستًُنُّ ػً  ُِىد يُطٍَُ ًٓٓطًًض سٍَ ُُْٓنةُوت و َتُاْةُّ   
ثٌَ ُُْٓنشدٕ. يُبُس َُُٓ تُقُالّ )ْىًٌَٓ( نَُيهِ ُْطشت و ْانؤنِ 

 *ويًظٔ(و "ػً  ُِىد"َوَ.نُوتُ بُيِٓ )
 

يُو قظاُّْ طُسَوَّ ْاو ياداػتُنُّ  )سَؾًل سًُِ( وَى دَسنةُوتل وَْةُبًَت   
تًُْا ُٖس ًٓٓطًًضَنإ سؤَيًإ يُوَدا ُٖبىو بًَت نُ ًٓذاسَّ ػةًَ  َةُمحىود بٓهةؤٍَ    
بهُٕل بطشَ ػًَ  َُمحىود خؤيؼٌ صؤس بُتُْط ثًَهًَٗٓاِْ ًٓذاسَيُنِ سيَو و ثًَو و 

اًََهِ ثًَؼهُوتىو ُْبىو. َُٖيبُتُ ٖؤٍ ُٓوَؾ يُ ْادَيظةؤصّ ػةًَ  َةُمحىودَوَ    ًْض
ُْبىول بَُيهى يُوَوَ طُسكاوَّ دَطشت نُ ُٖس ُٓوَْذَّ يةُ ناسوبةاسّ بةُسِيَىَبشدِْ    
وآلت دَصاِْ و ُٖس بُ عُقًًَُتِ خًَآليُتِ و ػًَخايُتًًُوَ ؾُسَاْشَِوايٌ دَنشد. خؤ 

يؽ بُنُطاِْ ُْصإ و ُْخىيَٓذَواسّ خًٌََ ثةُسوَس و ػةًَ    دَوسَطرياِْ ػًَ  َُمحىود
 ثُسوَس ًَٖٓذَّ تش قىوسَِنٍُ خُطترت نشدبىو:

 
وَنى يُ ثًَؼُوَ باكإ نشدبىو "ػً  َُمحىد" ُٖس وَنى بؤ داسِػتِٓ 
بٓاغُيُنِ باؾ و بًَُٖض بؤ ُّٓ سهىَُتُ تاصَيُ تُقُاليُنِ تُواو و 

ثاساطةتِٓ دةٌَ و ْاوكةُّ ُْؾظةٌ      ًٖض ُْبٌَ بةؤ  ؛بُ نَُيهِ ُُْٓدا
خؤػٌ نشدَوَيُنِ ُٓوتؤٍ دياس ُْبىو. ُْ تُػهًالتًَهِ ًٓذاسّ سيَو 
و ثًَول ُْ داْاِْ ًْضاًََةو و سيَطُيةُنِ تايبةُتِ بةؤ بةُسِيَىَبشدِْ      

 *ناسوباسّ سهىَُت ..
 

                                           
 .71ل ٍ  ل ياداػت )بُسطِ يُنُّ(سَؾًل سًُِ -*
 .83َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىول ٍ  -*
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ُٖس بؤيُؾ ًٖض َايُّ طُسطىسَِإ ًًُْ يُالّ نُطاِْ خىيَٓذَواس و سؤػٓبري 
ووداِْ ناسَطات ُٖطت بُ سووداِْ ناسَطاتُنُ بهُٕل كةىْهُ ٓةُوإ   نُ ثًَؽ س

بُٖؤٍ بريتًزّ و قىوٍَ سوآًًْاُْوَ دَتىأْ ٓايًٓذَ يُ ًَٓظتادا غىيَُٓٓوَ. ٖةُس  
َُُٓؾ بىو واٍ يُ صؤسبُّ َُٓوَساِْ طُسدََِ ػًَ  َُمحىود نشد بىو نةُ يةُ   

ٌ ْاسِاصّ بنب. ُٓويؽ بؤ خؤٍ دؤسٍ سىنُشِاِْ ُٓو بتُنُٓوَ و تا ُٓوثُسَِنُّ يًَ
قظىوسّ ثٌَ ْةُنشدبىوٕ بةُ ثؼتطىيَخظةتًٓإ و ُْٖةذيَهذاسيؽ كاوثؤػةني يةُ       
خشاثُناسّ بُساَبُسيإ و طضادإ و دَطتبُطُسنشدٕ و طشتًٓؼًإ و داسوبةاسيؽ  
ثُسدَثؤػهشدِْ نىرساِْ ُٓو نُطاُّْ بُ ػًَىَيُى يُ ػًَىَنإ بُ دورَٓةِ يةُ   

 . ًََزيُّٓ خؤٍ دادَْإ
...بةةُآلّ يُْاوػةةاسا يةةُّ سؤراْةةُدا دَْطًَهةةِ طةةشْط و طةةآَاى    
بآلونشايُوَل ٓةُيإ ووت: بةُ ؾًةت و ٖاْةذاِْ دَطةتُّ ٓةؤصدََريل       
بشِياسّ ٓةُوَ دساوَ نةُ دؤطةتُناِْ ًٓٓطًًةض و الوَنةاِْ ًْؼةتُإ       
ثُسوَسّ نىسد بهىرسئَ و يةُْاو بةذسئَ. )دةَُاٍ عريؾةإ(يؽ يةُّ      

 *سؤراُْدا نىرسا. 
بُتُ نىرساِْ )دَُاٍ عريؾإ(ٍ طُسدَطتُّ َُٓوَسَناِْ ُٓو طُسدََُ ُٓوثُسٍِ َُٖي

بٌَ َتُاُْيٌ يُ ًَْىإ ػةًَ  َةُمحىود و دَطةتُّ ًْؼةتُإ ثةُسوَسإ و "َٓةُوَسَنإ"       
دسوطتهشد.  )دَُاٍ عريؾإ( خؤٍ يُ طُسَتاوَ يُنًَو بةىو يةُ ُٓؾظةُسَ ثايُبةُسصَناِْ     

وَسِّ كُخ  و دانؤنًهاس بىو يُ كًًِٓ ٖةُراسإ و در بةُ   يُػهشَنُّ ػًَ  و خاوَٕ بريوبا
نؤُْثُسطتاِْ ًٓٓطًًض و نىسد و تىسى بىو. نؤُْثُسطتاِْ ُٖسطةٌَ اليةُٕل يةُ سيَهةُوتِ     

دا  طُيُنؤَةُنِ يةُ )دةَُاٍ عريؾةإ( دَنةُٕ و يةُْاو        1922ّ ناْىوِْ يُنَُِ 12
دةا سووداويَهةِ وا  يةُ     *َنُٕ.َاَيُنُّ خؤيذا دَيذَُْ بُس دَطرتِيَزّ طىيًُ و ػًُٖذّ د

                                           
 .40ل بُسطِ ػُػُّ(  ٍ ل ياداػت )سَؾًل سًُِ *-
 101- 99ص ص   (2009  دَسووٕ)الشلٔناىٔ : مطبع   أعالو الهْردمجال باباٌ   -*
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ْاوكُّ ريَش نؤْرتؤَيِ ػًَ  َُمحىود بىوَ و كىْهُ تاواْهاسإ ُْدساُْ دادطال صؤس ٓاطةايًُ  
 بُس يُ َُٖىو نُطًَو تاواُْنُ بُسؤنِ ؾُسَاْشَِواّ ُٓو ْاوكُيُ بطشيَتُوَ.  

خؤ َُطُيُّ نىػةتِٓ )عةاسف طةآًب( بةشاّ )دةًٌَُ طةآًب( بةُ دَطةتِ         
دا ًَٖٓذَّ تةش بةىوَ ٖةؤٍ    1923ّ َايظٌ 16  َُمحىود يُ سيَهُوتِ خضًََهِ ػًَ

قىوَيهشدُْوَّ بشيِٓ ًَْىإ ػًَ  َُمحىود و سؤػٓبريإ. )عاسف طةآًب( ػةاعرييَهِ   
دَطرتَِْطني و طهشتًَشٍ تايبُتِ ػًَ  َُمحىود و ُٓؾظةُسيَهِ دةُْطاوَسٍ يُػةهشَ    

ًَٓذَّ تش وايةإ يةُ سوْةانبريإ نةشد     ُّٓ سووداواُْ ٖ *تاصَ ثًَهًَٗٓشاوَنُّ ُٓو بىول
ُٓطُس ُْػتىأْ سىنُشِاِْ ػًَ  بطؤسِٕ تا ثًًَإ بهشيَت يًٌَ دووستش بهُوُْوَ كةىْهُ  

 َُٖىو َُتشطًًُنإ ُٖس يُالّ ُٓوَوَ بؤ الّ ُٓوإ ديَت.
دا ْاَُيُنِ بؤ 1924ػًَ  َُُِد خايـٌل نىسِّ ػًَ  سَصاّ تاَيُباِْ يُ طاَيِ 

ْاسدووَ نُ تًايذا ٖؤػذاسٍ ثًَذَدات نُ دَوسوبُسَنُّ ثشِّ ثًاوخشاخ ػًَ  َُمحىود 
و طُْذٍََ و ناطُيًَظُ. بؤيُ صؤس ثًَىيظتُ َتُاُْيإ ثًَُٓنات و تةا صووَ ٓةُو دةؤسَ    

 نُطاُْ يُ خؤٍ دووس غاتُوَ. ػًعشَنُ بُجمؤسَ وَطؿٌ ُّٓ سؤرطاسََإ بؤ دَنات:
 

 يَشاِْيُثاؾ تاآلٕ و عُصٍ و الُْواص و خاُْو
 سُواَيُّ خؤت دَنُّ قىسبإ كًؤٕ بًَِ بؤ طًًَُاِْ
 يُبُسكاوت وَنى يُى وايُ بَِ ؾُسقٔ يُ خضَُت تؤ

 ػًَُٖٔ و سادِ يُقًُمل ػًَش و سيَىّل َشػًذ و داِْ
 نُس و طال خُسدِ باس و دىوتُ ًَٓظرت َاَيِ ناسواُْ 

 َُٓاُْ ْابُٓ نىيَخا و سًٓع و َريّ ديىاِْ
 طاّ يُسِل ثري و نض خىطنتل رٕ و تُدبريبُياس نًَآلٕ و 

 طُط و دؤل ُٓطح و ًَٓظول بؤم و طُسداسل دشدِ ْاوناِْ
                                           

( 2010ل ُٖويًَش: دَصطاّ كاخ و بآلونشدُْوَّ ٓاساغل يُ خُوَا دَُاٍ بابإل ثًَؼُنِ نتًَيب *-
 يُّ كاثُّ طُسَوَ وَسطرياوَ)ْىوطُس( يُخُوَا)ُٖس ٓاَارَيُنِ تش بؤ ْؤظًًََتِ  .27-28ٍ ٍ 
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 عُبا و نُسل ؾًَظت و سيَىّل وسض و ػُثكُل ًََضَس و َُميىوٕ
 سُيا و نىيَشل ػُسّ و دؤّ و وَؾا و ْاَىوغ و طؤصاِْ
 يُ نىيَت دؤصيُٓوَ ُّٓ نىيَش و عىوساُّْ يُ خىا عاطِ

 تُ خاتش َؼهُنىيَشَّ وسكِ نىيَظتاِْكًؤْت نُو
 َُٖىو ػًَش و ثًَٓطٔ وَختِ ْاخنىاسدٕ يُ ُٓتشاؾت

 كًًََبابشِل نؿٓذصل نُيًُخشِل ثُسكُّ َُسيىاِْ
 دوعات با بؤ بهُٕ ُٓجمال بُ تُدبرييإ ُْنُّ صيٓٗاس

 قُُ بامتاِْو دَسويَؽ و طؤؾِ و ػًَخُناِْ يى َُال
 يُ دوو طُد نُغ يُ سؤرّ وا ثًاويَو كاتشَ بؤ تؤ

 *ُٖصاسّ يريَيُى ْانال دَ ثاسَ و ثىوٍ و تاساِْ
 

بؤ ُٓوَّ ويَُّٓ ُٓو سؤرطاسََإ يُبُسكةاو سووْةرت بًَةت و باػةرت يةُو  ثًَؼةًُٓ       
طًاطٌ و نؤَُآليُتِ و دَسووًُّْ َاوَّ سىنُشِاًَْتِ ػًَ  َُمحىود بطُئل واباػُ 

بُطِ طاسًَبكشِإ )سَُذّ( نُ يةُباسَّ  كُْذ ديَشيَو يُ ػًعشَ بُْاوباْطُنُّ ُٓمحُد 
 (وَ ْىوطًىويُتِ غُيُٓ بُسكاو. 1923)ًٓذاسَّ نىسدطتاِْ دٓىوبٌ طاَيٌ 

)سَُذّ( خؤٍ ثًاويَهِ سؤػٓبري و نىسدثُسوَس بىو يُ بَُٓاَيُّ دواْضَ طةىاسَّ  
َُسيىإ بىو. ُٓو سؤػٓبرييَهِ طُوسَّ نىسد و نُطايُتًُنِ دياسّ طةًًَُاِْ بةىوَ.   

نابًُّٓ يُنَُِ ػًَ  َُمحىودا وَصيشٍ طىَشط بىوَ. بُآلّ ػًَ  َةُمحىود دواّ  يُ 
قاميهشدِْ ػىيَٓجًٌَ خؤٍ يُ دَطُآلتذا سؤػٓبرياِْ دووسخظتؤتُوَ و نُطاِْ ْةُصإ و  
خضَاِْ خؤٍ يُ ػىيَِٓ ُٓواْذا داَُصساْذووَ. َُٖيبُتةُ الداْةِ سؤػةٓبريإ ٖةُسطًض     

   ُ واو ْةُبىوَ و تةُواويؽ ْابًَةت. طةُوسَ صاَيُةإ و      بُخًَش بؤ ٖةًض دَطةُآلتذاسيَو تة
ديهتاتؤساِْ دًْا ُٖس يُ )ٖؤالنؤ(وَ تةا دَطةات بةُ )ًٖتًةُس( يةُ وػةُ و صَةاِْ        
سؤػٓبريإ تشطاوٕ. بؤيُؾ ُٓو َُٖيُيُّ نُ ػًَ  َُمحىود بُساَبُس بةُ سؤػةٓبرياِْ   
                                           

 وَسطرياوَ. 23-22ل ٍ ٍ يُ خُوَايُ ثًَؼُنًًُنُّ نتًَيب دَُاٍ بابإل  *
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ُساِْ طُسدََِ خؤٍ نشدوويُتِ بُٓاطةاِْ ْاطةشِيَتُوَ و يةُ ْةىونِ خاَةُّ ْىوطة      
 طُسدََِ خؤيُوَ كىوَتُ ْاو ًََزووَوَ. 

وَُْبًَت )سَُذّ( ناتًَو نشا بُ وَصيشٍ طىَشط دَيٌ ثًٌَ خؤؾ بىو بًَتل كىْهُ 
يُ باطٌ تُػهًالتِ يُنَُذا صؤس بُ ثُْٗاِْل بُآلّ بُوسدّ بةاغ يةُوَ دَنةات نةُ     

 ٕ:نُطاِْ ْاػاسَصا و نؤيُواس و ُْصإ و دربُيُى يُو تُػهًالتُ دَبًٓشا
 

 طىسط و كؤبإل وػرت و قُصاصل صئ و طاّ ػًَت               
 ًََشوويُ و تُختِ طىيُمياِْل عُؾاسيت و ْطني

 بىخٌ و ػاٌٖ صوٖذ و َُطتِ عُقٌَ و ػًَتِ نًرب و صيٌ
 طُعُوو ؾًؼُنًؼ و داسّ طًىاى و َاٍَ بشِئ

 دَُعِ ُّٓ صدداُْ كىْهُ داخًٌ َُْتًل ُْبىوٕ
 ُ ديَىٕ دسِجنٔ ٓاخؤ كنيدآًُا َُٓىت َُٓ

 تاقًَُهِ تاصَنىسَّ سِووتَُيُ دا دَسثُسٍِ
 عايََُِ صاِْ َُٓاُْ ُٓووَىل ٓاخش ػُسِئ

 ُٓو ػُوَّ ُْسظُ نُ ًٓعالِْ ًَىنًًُت نشا
 *تـ نشا ُٓجما يُ دَطت و َُٖيهشا دإَُ يُ قني

 
وا دا ُٓطُس )سَُذّ( باطِ تُػهًالتِ يُنُّ نةُ بةُخؤٍ تًايةذا وَصيةش بةىوَ      

بهات نُ ثشِ َشؤظِ ُْصإ و قًٓةُداس و ْآاطةايٌ و دَسووٕ ُْخؤػةُل نةُ صؤسبةُيإ      
طةًؿُتِ طًاْةُوَس و ٓةةارََيٌ خشاثًةإ يةةُْاو ػةًعشَنُ ثًَةةذساوَل  دَبًَةت يةةُباسَّ      
تُػهًالتِ دووََُوَ نُ ُٓطُس وَنى ِٖ يُنُّ ُْبىوبًَت ُٓوا سَْطُ صؤس يُو باػةرت  

 ُْبىوبًَتل كٌ بًًََت    
                                           

طاغهشدُْوَ و سيَهخظنت د. عُبذوَيآل خذس َُويىود ل ديىاِْ سَُذّ ل ُٓمحُد بُطِ طاسًَبكشِإ* 
 117( ٍ 2010)ُٖويًَش: كاثخاُّْ سؤرُٖآلتل 
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ثًَهُوَ بُوسدّ ػًعشَنُّ )سَُذّ( غىيًَُٓٓوَل  ُٓوطا صؤس بُباػٌ يُوَ با 
دَطُئ بؤكٌ )دًٌَُ طآًب( ًَٖٓذَ تىوْةذ سَخٓةُّ يةُو طةُسدََُ طشتةىوَ.      

 ػًعشَنُ وادََيًَت:
 

 باطٌ تُػهًالتِ طاِْ ُٖس ُٓنُّ بؤ ثًَهُْني
 نَُرتئ بىو طُوسَتش ُّٖ طُوسَتش بىو نَُرتئ

 ػىٖشَت باغ ُٓنُّ عادض َُبْٔاعًالدِ ًٓظِ و 
 تا ببًٓٔ ػهًٌَ وَصعًًُت بُ داسَّ قاسٓني
 نؤيًٌ َىالصّ وَصيشٍ خاطُيٌ قؤَيٌ يُطاس

 ًٓبِٓ طُسَضطُوت وَصيشٍ َىػؿًكٌ قؤَيِ يَُني
 ناتيب َابُئ بىو تاٖري تُسدَُُّ ساَيِ بهُّ
 ثًع دَبٌَ ديىإ يُ ثاػا َىطتُسُقكُ بؤ دسِئ

 و عٌََُ و ُٓسٍُ دايُُْنُسُيؿُ تُعشيؿٌ سَِػُ 
 ْانشٍَ ُٓعضإ َُٓاُْ كىْهُ عىصويَهِ بُسئ

 خُصُْ نًظُّ باخٍَُ و َُطشَف سَِػٍُ سادِ ؾُتال
 ساًًٌَ طًِٓ سَُاٍَ و صَسا ثشِ َاػًَِٓ ػني
 تابًعٔ ُٓيىات و ُٖسصَ قاتًٌ و دص بىو َُٖىو
 ًٌُٖٓ ودنذإ و ػُسيـ و تًَطُيؼتىو َىْهشئ

 صؤسَ و صسَِ و ُٓوآل دسيَز صابتاِْ عُطهُسٍ
 ُٖسدوو دًخىاس و قًًََؽ و يىْظٌ بادِ َُٖني

 َُٓشّ يُوًًَُ َُٖىو ُٖس سُثع و صجنري و دُصا
 ؾًهشٍ يُيًًًُ َُٖىو ُٖس نىػنت و يُغُا و دصئ
 سانُِ ػُسع و عُدٍ َُسهىوَِ عايُّ َاسؾُػٍُ
 َىخبريٍ طادم بؤ ناصيب طىٌٓ صَٕ عًًُىٍ يُقني
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 ؽ خضَُتِ ديىاِْ عايٌ دوو كُقُٖىَكٌ و ثًَ
 ُّٓ بىو َُػٗىسّ قىويٌ بىو ُٓو بىو َُعشووا ػُيني

 َىستُسَّ َُُٓىوسّ تُػشيؿاتِ دَوَيُت بىو وطىو
 ْاصسّ ؾُسػٌ سَسُ بؤ خَُيىَتِ ٓاَُ َُٓني

 دآًضَ بؤ ًًًَُت و نىسدايُتِ بٌَ سَِػبَُيُى
 بادِ سَِمحُ بًَكُصابٌ ْايَُيٌَ سيَو َُٖيجُسِئ

 ُسكٌ ًَٓظتا َشدووَ َُوقعًُ باطٌ ُٖس ُٓنُّط
 ْاُْوا طىٍَ سَِخ بىو ػُخظٌ ُٓووٍَ و َُدًًع ْؼني
 دُسدَ ػًَ  طاَيح نُ َىسػًذ بىو يُطٍَُ دَسويَؼُنإ

 َٔ نُ واّ صاِْ يُ نىسِسَِّ سَُيكُيٌ صيهشا ؾشِئ
 طُيشٍ طريَتهُٕ نُ طىوسَِت سِوونُػًَهِ طُْعًًُ

 سِ صاَيِ دَبًَتُ ثؤطت ْؼنيطىسط دَكًَتُ ثًَظتِ َُ
 ْاوّ دَُعًًُت َىداًٖذ بىو وَصيؿٍُ دًا دًا
 *دَطتُ دَطتُ قاتًٌ و دص بؤ عًبادّ َىطًُني

 
باػُل ُٓطُس يُ ػًعشَنُّ ثًَؼىوتشّ سَُذّ دا داسودَطتُّ ػًَ  َُمحىود يُ 
 تُػهًالتِ يُنَُذا بُ َشؤظِ طًٌَ و ُْصإ و بُؾًض و "نًرب" و  "ديَةى و دسِْةر"  
ثشِنشابًَتُوَل ُٓوا وَنى يُ ػًعشَنُّ طةُسَوَدا نةُ باطةٌ تُػةهًالتِ دووََةُ      
داسودَطتُنُ يُ )دص و ػًَخِ دُسدَ و قاتًٌ و طُْذٍََ و طةاختُناس و ثًالْطًَةش و   
ُٖتًىو و تىسنجُسطتُ خؤؾشؤػُنإ و صوَيُهاسإ( ثًَهٗاتىوَ. يُ َُٖىوؾ طُيشتش 

َشؤظِ طةُوسَثًاو ٖةُٕ يةُ داسودَطةتُنُّ      بُثًٌَ ديَشَناِْ ْاو ػًعشَنُ ُٖسكٌ
دووسخشاوُْتُوَ و ُٖسكٌ نُطاِْ نةُّ و ناطةُيًَع و ٖةًض و ثةىوض و ُٖسكةٌ و      
                                           

 . 119- 118ل ٍ ٍ ديىاِْ سَُذّ ل ُٓمحُد بُطِ طاسًَبكشِإ *-
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ثُسكٌ ُٖٕ ػىيَِٓ طشْطًإ يُ ًٓذاسَّ دَوَيُت ثًَةذساوَ. يةُ ٖةَُىوؾ طةُيشتش     
ُٓوَيُ نُ ؾُسَاْشَِوايٌ َُٖيجةُسِئ )واتةُ َُٖيظةىنُوتِ ْةاو نؤػةهِ َُيةُنِ(       

 دِ سَِمحُ بىوَ  بُدَطت با
بُسِاطتِ سيَهُوتًَهِ صؤس طُيشَ  كىْهُ ًََزووّ داْةاِْ ٓةُّ ػةًعشَّ )سَُةذّ(ؾ     

َ نُ َُٖإ سيَهُوتِ داْةاِْ ْةؤظًًَتِ )يةُ خةُوَا(ّ )دةًٌَُ       1925-1924طاآلِْ 
طآًب(َ. ثشطًاسَنُ يًَشَدا ُٓوَيُ: ٓايا ُٖسدوونًإ ثًَهُوَ بشِياسيإ داوَ يُطةُس ٖةَُإ   

نُشِاِْ ُّٓ طُسدََُّ ػًَ  َُمحىود دابؼؤسٕ  ياخىد يُو سؤرطةاسَدا بُسِاطةتِ   بابُت سى
 داسودَطتُّ ػًَ  َُمحىود دؤصَخًًإ بؤ سؤػٓبريإ و نُطاِْ دَيظؤص بُسثا نشدبىو 

ْاواخِٓ ُٓو طُسدََُّ ػًَ  َُمحىودا بلني واباػرتَ ًَٓظتا  دا بؤ ُٓوَّ صيَرت بُ
ّ )دًٌَُ طآًب( نُ ويَُٓيُنِ سَػرت و تةاسيهرتٍ  بًًَُٓ طُس يًَهذاُْوَّ خُوُْنُ

 يُوَّ ثًَؼىوتش يُ صَيُٓإ تؤَاسنشاوَ دَخاتُ سِوو. 
دياسدَّ خشاخ نُ يُ خُوُْنُدا بُسكاو دَنُويَت يُ دَطتذاِْ نؤْرتؤَيِ  يُنَُني

ؾُسَاْشَِوايُتًًُ يُو ْاوكاُّْ يُريَش يإ يُ دَسَوَّ قَُيَُشَِوّ ػًَ  َةُمحىود دإ.   
ٌَ كةىاس الوَ سيَطةا بةُ            تُْٗا يُ َةاوَّ ػةُو و سؤريَهةذا دةُسدَ و ُٓػةكًا يةُ طة
ناسواْلًًإ دَطشٕ و يُ ُٖس ثُْاطشد و نؤسدَسَ و ػًَىيَهذا ُٖس ؾشِنإ ؾشِناِْ تُسيذَ 

 ( .36ل ٍ يُ خُوَاو دُسدَيُ )
دياسدَّ خشاخ بشيتًًُ دياسدَّ طُْذََيٌ و بُستًًخؤسٍ قىَيخلةًًُناِْ   دووََني

قُساغٌ ػاس ل نُ بُ صاساوَّ َُٓشِؤ دَبُٓ طُسباص و ثؤيًظةٌ صاَيطةُناِْ طةُسدََِ    
ػًَ  َُمحىود. ُٓوإ ُٖتا ثًًَإ دَنشيَت بًَشِيَضّ بُساَبُس ُٓو ناسواْلةًًاُْ دَنةُٕ   
نُ ًٖض ثاسَ و ثىويًَهًإ ًًُْ ياخىد ٓاَادًَْني ٖةًض بةُستًٌ و ػةرييًًُٓنًإ ثةٌَ     

طُْطُُ سُطاسّ ُٓوَّ ُٖس ٖةًض ْةُدات تؤَةُتِ طةُيش و     بذَٕ. خؤ ثاؾ يًَذإ و 
طَُُسَّ وَنى داطىوطٌ بؤ َُٖيذَبُطنت و نابشاٍ خُوْبًُٓنُّ ْاو ٓةُو ْؤظًًََتةُّ   
)دًٌَُ طآًب(يؽ نُطًَهِ بٌَ ثاسَوثىويُل بؤيُ ُٖس يُطُسَتاوَ دَبًَت خةؤٍ بةؤ   

 38ل ٍ ٍ يُ خُوَاهات )تًََُٗيذإ و طريإ و تؤَُتباسبىوٕ بُ طًخىوسِيهشدٕ ٓاَادَ ب
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( . َُُٓؾ تًُْا يُطُس نُطاِْ ٖاتىو يُ دَسَوَّ قَُيَُشَِوّ ػةًَ  َةُمحُىد   39-
ْاكُطجًَتل بَُيهى يُطُس ُٓواُْؾ دَكُطةجًَت نةُ يةُ ريَةش ؾُسَاْشَِوايةُتٌ ٓةُودا       

 ( .42 - 41ل ٍ ٍ يُ خُوَادَرئل بُآلّ ٓاَادَْني بُستًٌ بذَٕ  )
ُ يُّ خُوُْدا بُسدُطةتُنشاوَ بشيتًًةُ يةُ ثؼةتطىٍَ     دياسدَّ خشاخ ن نيطًًََُ

خظتِٓ خاو و خًَضاِْ نُطاِْ نىرساو يُ ػُسَِناْذا و نُوتُٓ طُس ػُقاَِ ٓةُوإ و  
بىوٕ بُ طىاَيهُس. َُُٓؾ واتاّ ُٓوَ دَطُيًَُْتل ُٓواُّْ بُسطشيًإ يةُ ًْؼةتًُإ   

ُقىسطةٌ بةادِ ُٖطةتِ    نشدووَ و ٓاَادَّ ؾًذاناسّ بىوٕل خًَضإ و َٓذاَيةُناًْإ ب 
 ( . 44ل ٍ يُ خُوَاثانِ ًْؼتًُإ ثُسوَسّ ُٓوإ دَدَُْوَ )

دياسدَّ خشاخ نُ يُّ خُوُْدا ثًؼإ دساوَ بشيتًًُ يةُوَّ يُناتًَهةذا    نيكىاسََ
ًًًَُت يُ ُٖراسيًذا رياًَْهِ ثشِ نىيَُُسطِ بُطُسدَباتل  رْاِْ ْةاو سُسََظةُسا   

ياقىوت و دًِ دىإ و ٓةَُيُاغ و ثةريؤصَ دَنةُٕ و    ُٖسباطٌ ٓاَيتىوٕ و جمُوُٖسات و 
ُٖس يُ بريٍ ُٓوَدإ كؤٕ بُصؤس يإ بُخؤػٌ اةُنِ دةىإ و طشاْبةُٖا يةُ خةَُيهِ      
بظُْٔ و ُٓوَّ ُْػًذات ًََشدَنُّ سُثع دَنشيَت و َاَيُنُّ بةُ ؾةُسَاِْ خةامنِ    

 (. 50-49ل ٍ ٍ يُ خُوَارِْ سىنُذاس تاآلٕ دَنشيَت )
َّ خشاخ نُ يُّ خُوْةُدا دَبًٓشيَةت بشيتًًةُ يةُ داَُصساْةذٕ و      دياسد نيثًَٓذَُ

دَسنشدِْ خَُيو يُ ثؤطتًَهذا بُ ًَضاز و بُستًٌ و َاطةتاو طةاسدنشدُْوَ. َُٓةُؾ    
 (.     51-50ل ٍ ٍ يُ خُوَاُٖس بُ ؾُسَاِْ خامنِ رِْ سىنُذاس بُسِيَىَ دَكًَت )

ًًُ يُ نؤنشدْةُوَّ صيَةشِ و   دياسدَّ خشاخ نُ يُّ خُوُْدا بًٓشاوَ بشيت نيػُػَُ
طةةاَاًَْهِ صؤسل بةةُبشِّ طةةُد ٖةةُصاس يةةريَ بةةؤ سىنُةةذاس و دَيةةإ ٖةةُصاس يةةريَ بةةؤ 
داسدَطتُناِْ . َُُٓ يُناتًَهذا دَنشيَت نُ َُعاػٌ تُقاويت ُْدساوَ و عُطهُس و 
َُُٓىوسَنإ َاوَّ ػُؾ َاْطُ بٌَ َىوكُ دَواّ دَنُٕ. دا دوايني بشِياسّ سىنُذاس 

بؤ ُٓوَّ يُ نؤٍَ خؤياًًْإ بهُُْوَل ُٖسيُنُ و كُْذ سؤقةُ كةَُيتىونًَهًإ   ُٓوَيُ 
 (.54-53ل ٍ ٍ يُ خُوَاثٌَ بذَٕ )

دياسدَّ خشاخ نةُ يةُّ خُوْةُدا دَسخةشاوَ بشيتًًةُ يةُ دَوسَدساْةِ         نيسُوتَُ
سىنُذاس بُ نُطاِْ ُْصإ و ُٖيجُسطت و َاطتاوكةِ و دَسنشدْةِ ؾتةىا بةؤ دَطةت      
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و َاٍَ و َٓذاَيِ ُٓواُّْ نُ بُطٍَُ سىنُذاس ُْنُوتىوٕ و داوياُْتةُ  بُطُساطشتِٓ رٕ 
ثاٍَ غُيشَدئ. بُ نةىستِ و بةُنىسدّل ٓةُْؿايهشدِْ رٕ و َةاٍَ و َٓةذاَيِ خةَُيهِ       

 (. 59-55ل ٍ ٍ يُ خُوَابُسَُٖيظتهاس )
دياسدَّ خشاخ نُ يُّ خُوُْدا صَم نشاوَتُوَ بشيتًًُ يُ داْاِْ ثةالٕ   ُٖػتَُني

يُاليُٕ سىنُذاس و داسودَطتُنُيُوَ بؤ بشيٓةذاسنشدٕ و نىػةنت و تريؤسنشدْةِ    بُدصّ 
نُطاِْ ُْياس و بُسَُٖيظتهاس. ُّٓ ٖةَُىو ناساْةُؾ بُوثةُسٍِ وسيةايٌ و ًَْٗٓةِ و      

 (.  61ل ٍ يُ خُوَاػاساوَيًُوَ ُٓجناّ دَدسيَت )
سدإ دياسدَّ خشاخ نُ يُّ خُوُْدا بُسكاو خةشاوَ بشيتًًةُ يةُ بشِيةا     ْؤيَُني

يُطُس دواسؤرّ وآلت و سيَو نُوتٔ يُطٍَُ ُٖس اليةًَُْهِ دَسَنةِ بُػةًَىَيُنِ    
تانشَِواُْ و بُبٌَ طُسِاُْوَ بؤ دَطُآلتِ ػىسا و ًًًَُت. َُُٓؾ وا يةُ نُطةٌ   
بشِياسدَس دَنات نُ بشِياسّ كُوت و َُٖيُ بذات. ٖةُس بؤيةُؾ يةُ َةاوَّ طةٌَ      

اليُِْ دًاواص ل سىنُذاس طٌَ داسإ ساٍ  ناتزًََشدال دواّ نؤبىوُْوَّ يُطٍَُ طٌَ
( 65-63ل ٍ ٍ يُ خُوَاخؤٍ دَطؤسِيَت: داسيَهًإ دَيؼهًًََٓتُوَ بُالّ تىسنذا )

( و ثاػإ بُالّ طُسبُخؤيًذا 70 -67ل ٍ ٍ يُ خُوَاو دواتش بُالّ ًٓٓطًًضدا )
ُ  72-71ل ٍ ٍ يُ خُوَا) س ( و يُ نؤتايًؼذا بُالّ ًٖلًًاُْوَ ْال كةىْهُ ُٓطة

ُٓو ُٖس ػتًَو بهات ثًَىيظتُ طُسَتا بُسرَوَْذّ نُطٌ خؤٍ يُبُسكاو بطشيَةت  
 (. 73ل ٍ يُ خُوَا)

دا دواّ بُساوسدنشدِْ ُٓو دياسداُّْ نُ )دًٌَُ طةآًب( يةُ ْةؤظًًََتِ )يُخةُوَا(     
بُسِووِْ خظتىويُتُ بُسكاو يُطٍَُ صاًْاسيًُناِْ ْةاو بُسطةُناِْ )ياداػةت(ّ َاَؤطةتا     

ِ( و ػًعشَنُّ ػًَ  َُُِد خايـٌل نىسِّ ػةًَ  سَصاّ تاَيةُباِْ و ػةًعشَ    )سَؾًل سًُ
بُْاوباْطُنةةُّ )سَُةةذّ( نةةُ ٖةةُس ٖةةَُىويإ بةةاغ يةةُ اليُْةةُ خةةشاخ و دصيَىَنةةاِْ 
ؾُسَاْشَِوايُتِ طُسدََِ ػًَ  َُمحىود دَنُٕل ٓايا ثًَىيظتُ نةُغ كةًرت طىَةإ يةُوَ     

ٓةُّ طةُسدََُّ نؤََُيطةُّ نةىسدَواسّ     بهات نُ )دًٌَُ طآًب( يُ نًَؼاِْ ويَٓةُّ  
 ساطتطؤ ُْبىوَ  



 

179 

ٓايا يُ ُٖس طُسدًَََهذا كٌ يُ ْىوطُساِْ خاوَٕ َُٖيىيَظت كةاوَسِوإ دَنشيَةت:   
ػةةاسدُْوَّ ساطةةتًًُنإ و طةةجًهشدُْوَّ سووّ سَػةةٌ نةةاسَ كةةُثٍَُ و دصيَىَنةةاِْ 

ظةتهاسّ و  خشاثُناساِْ طُسدََُنُيإل يةاخىد سيظةىانشدٕ و سَخٓةُطشتٔ و بُسُٖيَ   
 وػًاسنشدُْوَّ خَُيهِ يُ ًًًَُْٗٓ ػاساوَنإ  

                                                          
   31/12/2011ُٖويًَش: 

 

 
 سةرضاوةكان

ل ٓاَادَ نشدٕ و ثُساويَضْىوطةًين : ٖةُراس )ثةاسيع    ل َُّ و صئمحُدّ خآُِْ -1 
 (.1989ًٓٓظتًتًىتِ نىسدّ ثاسيعل

)ٖةُويًَش: كةاثخاُّْ سؤػةٓبريٍ و الوإل     ل ياداػت )بُسطِ يُنُّ(َؾًل سًُِس -2
1988.) 

ل بَُيًَٓةُناِْ ًٓٓطًًةض و طىتةاسّ َٓةُوَساِْ نةىسد     ُٖات سُطًب قُسَداخِل ب -3
 (2011)ُٖويًَش: كاثخاُّْ سؤػٓبريٍل 

 ( 2009)ايظًًُاًُْ: َطبعُ دَسووٕل  أعالّ ايهىسداٍ بابإل مج -4
ل ُٖويًَش: دَصطاّ كةاخ و بآلونشدْةُوَّ   يُ خُوَابإل ثًَؼُنِ نتًَيب دَُاٍ با -5

 ( 2010ٓاساغل 

ل طاغهشدُْوَ و سيَهخظنت د. عُبذوَيآل ديىاِْ سَُذّ ل ُٓمحُد بُطِ طاسًَبكشِإ -6
 (2010خذس َُويىود )ُٖويًَش: كاثخاُّْ سؤرُٖآلتل 
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 تةكهيك و هونةر لة نؤظمَيَتى )لة خةوما(
 صاد سَُُ ػُسيـد. ٓا 

ُٓطُس تًُْا يُ سواْطُّ تةُنًٓو و ٖىْةُسَوَ تَُاػةاّ ْةؤظًًََتِ )يُخةُوَا(ّ      
)دًٌَُ طآًب( بهُئ دَبًٓني نُ ْىوطُس ٖىُْسناسيًُنِ بٌَ ويَُّٓ بُ دؤسيَهِ وا 

 تًَذا بُناسًَٖٓاوَ نُ ناسيطُسيًُنِ صؤس يُطُس خىيَُٓس بُدٌَ بًًًََٗت.

 طٌَ اليُِْ طشْطِ ُّٓ ْؤظًًََتُ دادًََْني: يًَشَدا ًَُُٓ ثُجنُ يُطُس
 *يُنًَُإ: تُنًٓهِ ْىٍَ يُ ْؤظًًََتِ )يُ خُوَا(

 دووًََإ: سَطُصَناِْ دساَا/ػاْؤيٌ  يُ ْؤظًًََتِ )يُ خُوَا(
 طًًًََُإ: وَطؿهشدٕ يُ ْؤظًًََتِ )يُ خُوَا(

َت نُ ُّٓ بُسَُُّٖ )دةًٌَُ طة   ُبري ًب طةاٍَ   87آًب( ثًَىيظتُ َُٖىواإ ُٓوََإ ي
َتُ طُسَتاّ ٖىْةُسّ   ًَب بُس يُ ًَٓظتا ْىوطشاوَ و ُٓطُس بُ كاوّ ُٓو سؤرطاسَ طُيش بهشيَتل د
ًَٓإ. ُِْ ٖىُْسيؼُوَ دَطاتُ تشؤثهِ دٖا ٌَب نىسديذا و يُالي  كريؤنٓىوطني و ْؤظًًََت يُ ُٓد

 يةكةم: تةكهيكى نويَ لة نؤظمَيَتى )لة خةوما(
 خةوُ و ضسِكسدٌةوةى كات  ( أ

طُسدُّ سووداوَناِْ ُّٓ ناسَ ٖىُْسيًُ ُٖس ٖةَُىوّ يةُ خُوًَْهذايةُ و وَنةى     
َُٖىواإ دَصاْني خُوٕ يُ كُْذ كشنُيُى تا كُْذ خىويُنًَو صيَرت دسيَزَ ْانًَؼةًَت.  

                                           
( 2010ل ُٖويًَش: دَصطاّ كاخ و بآلونشدُْوَّ ٓاساغل يُ خُوَادَُاٍ بابإل ثًَؼُنِ نتًَيب  *-
 يُّ كاثُّ طُسَوَ وَسطرياوَ)ْىوطُس( يُخُوَاَيُنِ تش بؤ ْؤظًًََتِ )ُٖس ٓاَار .27-28ٍ ٍ 
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بُآلّ  دَطرتَِْطًِٓ )دًٌَُ طآًب( يُوَدا دَسدَنةُويَت نةُ ٓةُو ٖةَُىو سووداوَ     
َاوَّ طٌَ كىاس سؤريَهِ طُػةتُنُ و  ػةُويَو   صؤسَّ طُسدََِ ػًَ  َُمحىودّ يُ 

بُطُسبشدٕ يُ نؤُْ خاًَْو و تُْٗا ػُويَهِ صيٓذاًْهشدُْنُيذا كشِ نشدؤتةُوَ و ٖةُس   
َُٖىوػٌ ٓاخًٓتُ ْاو خُوًَْهِ كُْذ خىويُنِ يإ كُْذ كةشنُيًُوَ. نُواتةُ يةُّ    

 ْؤظًًََتُدا طٌَ دؤسَ نات ُٖٕ:
 ّ سىنُذاسيَتِ ػًَ  َُمحىود دَطشيَتُوَ.ناتِ سووداوَنإ: َُُٓؾ طُسدُّ َاوَ -1
ناتِ ْاو خُوُْنُ: َُُٓؾ طٌَ كىاس سؤرّ طُػتُنُ و  ػُويَهِ َاُْوَ يةُْاو   -2

 خاُْنُ و تُْٗا ػُويَهِ صيٓذاًْهشدُْنٍُ ثاَيُواُْ بًَٓاوَنُّ ْؤظًًََتُنُ دَطشيَتُوَ.
ؼىو ناتِ خُوُْنُ: َُُٓؾ بشيتًًُ يُ كشِنشدُْوَّ ُٖسدوو صََُُْنُّ ثًَ -3

 يُْاو  كُْذ كشنُيُى يإ كُْذ خىويُنًَهِ ثًَؽ واطاٖاتُٓوَ.

 

 طةوزةكسدُ و بضووكسدٌةوةى زووداوةكاُ ( ب

يُنًَو يُ تايبُمتُْذيًُناِْ خُوٕ ُٓوَيُ نُ يُ خُوْذا ػتِ بلىوى صٍ و صَبُالل 
دَنشيَت و ػتِ صٍ و  صَبُالسًؽ وسد و بلىوى. َُبُطتًؽ يَُُ داْاِْ ناسيطةُسٍ  

يُطُس خُوْبني و طىيَطشّ خُوٕ. َُٖيبُتُ ٓةُّ تُنًٓهةُؾ صؤس بةُسِووِْ يةُ     بُتًَُٓ 
ْؤظًًََتُنُدا سَْطِ داوَتُوَ. َُُٓؾ ُٓطُس ػتًَهُإ بؤ دَسغاتل ٓةُوََإ ثًؼةإ   
دَدات نُ ْىوطُسّ بُسَُُٖنُ نُطًَهِ ساطتطؤ بىوَ بؤيُؾ خُوُْنُّ وَنى خؤٍ 

 بُناِْ ثشؤطٍُ خُوٕ و خُوٕ بًٓني.تؤَاسنشدووَ بُبٌَ ػًَىاْذِْ طٓىوس و ختىو
 ضةزةتا و كؤتايي ٌؤظَميَتةكةج( 

ُٖس َُٖىو ُٓو سَخُٓطش و يًَهؤَيُسَواُّْ نُ باطًإ يُ )يُخةُوَا(ّ )دةًٌَُ   
طآًب( نشدووَ واّ بؤكىوٕ نُ ْؤظًًََتُنُ تُواو ْةُنشاوَ و ثًَىيظةت بةىو بةُ كةُْذ      

      ُ . بةُآلّ دواّ وسدبىوْةُوَ يةةُ   سطةتُيُى ْىوطةُس نؤتةايٌ بةُ خُوُْنةُ بًَٗٓابىواية
 ْؤظًًََتُنُ دَسنُوت نُ ثًَلُواُّْ قظُناِْ ُٓوإ ساطتُ. كؤٕ  

ُٓطُس ُٓو بشا سَخُٓطش و ْىوطُساُّْ يُطُس ُّٓ ْؤظًًََتةُيإ ْىوطةًىوَ بلةُٓوَ طةُس     
تًًةُ يةُ   ٓةُوَ نةُ طةُسَتاّ ْؤظًًََتُنةُ بشي    خىيَٓذُْوَّ ُٓو بُسَُُٖ و بُو كاوَ بًخىيَٓ
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وُْنُ و نؤتايٌ خُوُْنُؾ بشيتًًُ يُ طُسَتاّ كريؤنُنُ ُٓوا ُٓوطةا دَصاْةٔ   نؤتايٌ خُ
كُْذ بُ َُٖيُ ُٓو ْؤظًًََتُنًإ يًَهذاوَتُوَ. كةىْهُ نةابشاٍ خةُوْبني نةُ يةُ خُوَنةُّ       
بُٓاطاديَتُوَ ًٓٓذا ديَت خُوُْنُّ بؤ ًَُُٓ دَطًَشِيَتُوَ و كريؤنُنُ يُويَىَ بُجمؤسَ دَطت 

 (. 35ل ٍ يُ خُوَاو يُ خُوَا وا يُ دًْا طريّ خىاسدووَ....")ثًَذَنات: " ػُويَ
دا دواّ ُٓوَّ ُٓو بشا سَخُٓطشاُْل يُو َُطُيُيُ وسدتش دَبُٓوَل ُٓوطا دَصاْةٔ نةُ   
)دًٌَُ طآًب( كُْذ نُطًَهِ ٖىُْسصإ و ػاسَصاّ تُنًٓهِ كريؤى ْىوطني بةىوَ. ٓةُّ   

ًَٖٓاوَ ثًٌَ دَطىتشيَت تُنًٓهِ باصْةُيٌ نةُ    تُنًٓهُّ نُ ْىوطُس يُّ ْؤظًًََتُدا بُناسّ
طُس و بِٓ كريؤى ثًَهُوَ دَبُطتًَتُوَ. َُٖيبُتُ ناسّ وا ٓاطإ ًًُْ و يُدَطةت ٖةَُىو   

 كريؤى ْىوطًَو ْايُت و تُْٗا ْىوطُسّ طُوسَ و ػاسَصا بُّ تُنًٓهُ دَويَشٕ.
ّ )دًٌَُ طةآًب(ّ  اليًَُْهِ تش نُ صؤسبُّ سَخُٓطشإ بُ نَُىنىسِّ يُ ْؤظًًََتُنُ

دادًََْٔ ُٓوَيُ نُ بؤكِ خُوُْنُ نؤتايًُنِ يؤدًهِ ًًُْ. داسٍَ ثةًَؽ ٖةَُىو ػةتًَو    
يؤدًو يُ َُٖىو ػتًَهذا ُٖبًَت ُٖسطًض يُ خُوٕ و خُوْبًًٓٓذا ًًُْ. خُوٕ بؤيُ خُوْةُ  

. ُٓطًٓا ُٓطُس خُوٕ يُ ًََؼهذا دَخىَيكًًََٓتكىْهُ ػتِ طُيشو طَُُسَ و نُغ ُْديذَ 
سيَو يُطٍَُ واقًع بًَتُوَل ُٓوا بًَطىَإل َُُٓ خةُوٕ ًًْةُ و واقًعةُ. ٓةُّ تُنًٓهةُؾ      

ٕ(  صؤس بةةشَوّ طةةُْذ و بةةىوَ  يُطةةُس دَطةةتِ طىصاسَخىاصَنةةإ )ًَٓهظجشيَؼًًٓظةةتُنا 
 هًَهِ طُسَنِ ػاْؤٍ طىصاسَخىاصّ )ًَٓهظجشيَؼًًٓظتِ(.تُنًٓ
 (Frame Storyبةكازِيٍَاٌى تةكٍيكى ضريؤك لةٌاو ضريؤك ) ( د

يُّ ػاناسَدا ُْى تًُْا كريؤنًَو ُٖيُل بَُيهى كُْذئ كةريؤى يةُْاو كةريؤنذا    
ُٖٕ. كريؤنُنإ يُبُس ُٓوَّ نُوتىوُْتُ بةُس ناسيطةُسّ ثشؤطةٍُ خةُوٕل كةشِ و      
نىست و يُثشِ و خُطتهشاوُْتُوَ. ُٓطُس بُتإ و ثؤٍ ُٓو بُسَُُٖدا بلني دَنشيَت 

نةةىرساوَ ًُنإ(ل كةةريؤنِ )رْةةُ ًََشدسواْلةةًٓاَةةارَ بةةؤ كةةريؤنِ )كةةُتُ و نا 
طىاَيهُسَنُ(ل كريؤنِ )رِْ سىنُذاس و كؤًُْتِ داَُصساْذٕ و طضاداِْ خَُيو بةُ  
ًَضاز(ل كريؤنِ )نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ داسودَطتُّ خؤٍ و ثاسَ نؤنشدُْوَ 
بؤ خؤيإ(ل كريؤنِ )َىوكُ ُْدإ بُ تُقاويت و طُسباصإ(ل كةريؤنِ )نؤبىوْةُوَ   

طٍَُ َُالنإ و ؾتىادإ بؤ ٓةُْؿايهشدِْ رٕ و َةاَيِ بُسَُٖيظةتهاسٕ(ل كةريؤنِ     يُ
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)نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ ثًاونىرإ و دَطتًٓؼاْهشدِْ نُطاِْ بُسَُٖيظةتهاس  
بةةةؤ بشيٓةةةذاسنشدٕ و تريؤسنشدًْةةةإ(ل كةةةريؤنِ )نؤبىوْةةةُوَ يُطةةةٍَُ دًخةةةىاسَ 

ؤنِ )نؤبىوْةةُوَ يُطةةٍَُ  تىسنجُسطةةتُنإ و اليةةُْطرييهشدِْ تىسنةةُنإ(ل كةةري  
ًٓٓطًًضثُسطتُنإ و اليُْطرييهشدِْ ًٓٓطًًضَنةإ(ل كةريؤنِ )نؤبىوْةُوَ يُطةٍَُ     
ًْؼةةتًُإ ثةةُسوَسَنإ و اليةةُْطرييهشدِْ طةةُسبُخؤيٌ نىسدطةةتإ(ل كةةريؤنِ    
)نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ باوَسِثًَهشاواِْ خؤٍ و ُْنشدِْ ُٖسػتًَو نُ خضَُتِ 

 ٍ ُْنات( و كُْذئ كريؤنِ تش.بُسرَوَْذّ تُطهِ خؤ
ُّٓ َُٖىو كريؤناُّْ طُسَوَ يُْاو خُوًَْهةذا كةشِنشاوُْتُوَ و خُوُْنةُؾ بةُ     
كريؤى طًَشِدساوَتُوَ و ثاػرت ْىوطشاوَتُوَ. نُواتُ سووداوَناِْ ْاو ٓةُّ ْؤظًًََتةُ بةُ    

ُيةُ و  دوو داُْ ؾًًتُسدا تًَجُسِيىوٕ تا دَطُٕ بُ خىيَُٓس. ؾًًتةُسّ يُنةَُني خُوُْن  
ؾًًتُسّ دووًََؽ طًَشِاُْوَّ خُوُْنُيُ. ُٖس َُُٓػُ وا دَنات نُ ٓةُّ بُسَُٖةُ   

( ثًَةةىَ ديةةاس بًَةةت. َُٖيبُتةةُ ٓةةُّ تُنًٓهةةُ Objectivityػةةُقًٌَ بابةةُختىاصّ )
ٖىُْسيًُ طُسنُوتىوَ ُْبىوايُ بًُٖض دؤسيَو طُسَداوّ ُّٓ َُٖىو كريؤنُ ثةُسؾ و  

ُٓطُس ػتًَهُإ بؤ دَسغاتل ُٓوَ ثًؼإ دَدات نةُ  بآلوَ يًَو طشيَُٓدَدسإ. َُُٓؾ 
 )دًٌَُ طآًب( كُْذ باآلدَطت بىوَ يُ ٖىُْسّ كريؤى ْىوطًٓذا. 

 دووةم: رةطةزةكانى شانؤيي  لة نؤظمَيَتى )لة خةوما(
بُطُسجنًَهِ خًَشا و وَسطًَشِاِْ الثُسَِناِْ ُّٓ ْؤظًًََتُ خىيَُٓسّ وسد ُٖطت بةُوَ  

َُ صياتش بُالّ ػاْؤيًذا دَػهًَتُوَل كىْهُ دطُ يُ ْاوًْؼةاُْ  دَنات نُ ُّٓ بُسُٖ
دساًًَُنُّ )يُ خُوَا(ل طٌَ طُسَبابُتِ بُّ ْاوًْؼةاُْ دَطةت ثًَذَنةُٕ: )ثةُسدَ     
طؤسِا( ل )ثُسدَ وَسطُسِايُوَ(ل )ثةُسدَيًَهِ تةش(. يةُثاٍَ َُٓاُْػةذا ٖةَُىو طةُسَ       

سجنشِانًَؼًإ ثًَذساوَ. بةؤ منىوْةُ:   بُػُناِْ ديهُّ ُّٓ ْؤظًًََتُ ْاوًْؼاِْ دساَِ طُ
)طُيؼتُٓ ػاس و ُٓوٍََ قؤست(ل )ُٓسىاَيِ خةإ و دووََةني قةؤست(ل )سؤرَوَبةىوٕ و     

 قؤستِ طًًَُّ(ل )كًِ بًِٓ يُو رووسَدا (ل )طؿتىطؤنشدٕ و ؾتىا وَسطشتٔ...(ل.  
 ُ َىو دا بَُُبُطتِ ثرت ناسيطُسّ بُدٌَ ًَٖؼنت يُطُس خىيَُٓسل يُّ ْؤظًًََتُدا ٖة

سَطُصَناِْ ػاْؤيٌ بُناسٖاتىوٕ. ُٖس يُ كىاسكًَىَّ )نةاتل ػةىئَل دَوسوبةُس(َوَ    
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بطشَ تا دَطات بُ )صؤساْباصّ( و )صَاِْ طؿتىطؤ و خؤدواْذٕ و يُبُسخؤ قظةُنشدٕ و  
قظُنشدِْ البُال و طًَشِاُْوَّ سًهايُختىإ( و )سووداو و طشيَلٔ( و )بريؤنُّ ػاْؤيٌ( 

 و )نُطايُتًًُنإ(.
يًَشَوَ بُدوا يُنُ يُنُّ ُٓو سَطُصاُْ دَخُيُٓ بُسباغ و يًَهؤَيًُٓوَ بَُُبُطتِ 

 صيَرت تًؼو ٖاويؼتُٓ طُس اليُُْ دساَِ و ػاْؤيًُناِْ ُّٓ ػاناسَ ٖىُْسيًُ.
A. كات و شويََ و دةوزوبةز 
يُ خاَيٌ يُنَُذا باطٌ نات يُّ ْؤظًًََتُدا  نشاوَ نُ طٌَ دؤسَ ناتُ: ناتِ  -1  
َنإل ناتِ ْاو خُوُْنُ و ناتِ خُوُْنُ )بؤ باػرت سووْبىوُْوَّ ٓةُّ اليُْةُ   سووداو

 بلؤسَوَ طُس بشِطُّ )أ( يُ خاَيِ يُنَُِ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ.
 ػىئَ: دوو دؤسَ ػىيًَٓؽ يُّ ْؤظًًَتُدا ُٖٕ: -2
 أ( ػىيَِٓ دَسَنِ   
 ًذا سَت دَبًَت ُٖس يُُّٓ ػىيَُٓ بشيتًًُ يُو ػىيَٓاُّْ ػانُطٌ ْؤظًًََتُنُ ثًَ   

: ُ صيٓذإ.  ػىيَُٓنإ بشيتًني يُطُسَتاّ دَطتجًَهشدِْ طُػتِ ْاو خُوُْنُ تا دَطات
سيَطاّ ًَْىإ نُسنىى و ْاوكُّ َُُٖوَْذَنإ و قُساغِ ػاسّ طًًَُاِْ نُ ػةانُغ  
بُ سيَبىاسّ  )ُْٖذيَو داس بُ ثًةادَيٌ و ُْٖةذيَو دةاسيؽ بةُ طةىاسّ( ثًًَةذا سَت       

 ت. ُٖسوا ُٓو )خاُْ(ّ ػُوّ يُنَُِ تًَذا بُطُس دَبات تا بُياِْ.دَبًَ
 ب( ػىيَِٓ ْاو صيٓذإ

ًَُٓؽ سؤَيِ ْاوَسِاطتِ تُختُّ ػاْؤ دَبًًَٓت و يةُالّ دَطةتُ ساطةت و دَطةتُ     
كُثًًُوَ رووسّ سُسََظُسا و رووسّ نؤبىوُْوَّ سىنُذاسّ يًًَُ. ُٖسدوو رووسَنةاِْ  

ًَةشِٕ كةىْهُ ْضيهةُّ        َُٓبُس و ُٓوبُسّ رووسّ صي ٓةذإ سؤَيةِ دوو تُختةٍُ ػةاْؤ دَط
طُسيُبُسّ سووداوَناِْ ْاو خُوُْنُ يُوَّ سوودَدَٕ. ػانُطٌ صيٓذاًْهشاو ُْٖذيَهذاس 
بُخؤٍ دَبًَتُ طُيشنشاو و ُْٖذيَهذاسيؽ دَبًَتُ طُيشنُس. َُُٓؾ تُنًٓهًَهِ ْةىيٌَ  

َُْىوطةٌ ٓةَُيُاِْ )بشتؤَيةت    )ػاْؤٍ داطتاًًُْ( و صؤس دواّ )دًٌَُ طةآًب( ػاْؤْا 
هًَهِ ديهةُّ ػةاْؤٍ   َُٖيبُتةُ يةُّ ْؤظًًََتةُدا تةُنًٓ     ىَ بُْاوباْط بىو.ًبشيَؼت( ثًَ

 داطتاِْ )بشيَؼتِ( تًَذايُ نُ ُٓويؽ سًهاتُخىاُْ و دواتش باطٌ يًَىَ دَنُئ.    
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B. شؤزاٌباشى 
ًض بشِبشَِّ ثؼتِ َُٖىو ناسيَهِ دساَِ صؤساْباصيًةُ. بةُبٌَ ٓةُّ سَطةُصَ ٖة     

دساَايُى ْابًَتُ بُسًََُٖهِ طُسنُوتىو.  يُّ ْؤظًًََتُدا صؤساْباصّ بُتًَٔ يُطُس 
 كُْذئ ٓاطت ُٖٕ:

 أ( صؤساْباصّ ًَْىإ ُٓػكًا و دُسدَ و ناسواْلًًُنإ.
ب( صؤساْباصّ ًَْىإ داسو دَطتُّ سىنُذاس و خَُيهِ سَػىسِووت ل يَُاُْ )رْةِ  

 ساول طُسباصّ َىوكُ وَسُْطشتىو(.ًََشدنىرساول تُقاويتِ ثاسَثًَُٓد
ًَىإ رِْ سىنُذاس و رْةاِْ تةش نةُ ٓةُو ٖةَُىويإ بةُ ْؤنةُس و         ز( صؤساْباصّ ْ

 خضَُتلِ تًَذَطات.
َىإ ػانُطِ ُّٓ ْؤظًًََتُ و داسودَطتُّ بُستًًخؤس و صؤسداسّ سىنُذاس. باصّ ًْ  د( صؤسْا

 ُ بُسَُٖيظتهاسإ.دَطتُّ َُاليإ در بو داسو ه( صؤساْباصّ ًَْىإ سىنُذاس
 و( صؤساْباصّ ًَْىإ تىسنجُسطت و ًٓٓطًًضثُسطت و ًْؼتًُإ ثُسوَساِْ نىسد. 

C. شواٌى شاٌؤيي 
يُّ ْؤظًًََتُدا َُٖىو ُٓو دؤسَ صَاْاْةُ بةُناسٖاتىوٕ نةُ ػايظةتُّ بُسٖةَُِ      

 ػاْؤيني. يُبُسَُِٖ ػاْؤيًذا بُطؼتِ ُٓو كىاس دؤسَ صَاُْ بُناسدئَ:
 ُوَ أ( صَاِْ طًَشِاْ

ُّٓ ْؤظًًََتُ بُ طًَشِاْةُوَّ خةُوًَْو دَطةت ثًَةذَنات و خُوْطًَشَِسَوَنةُ سؤَيةِ       
"سًهايةةُختىإ" دَطًَشِيَةةت نةةُ َُٓةةُؾ يُنًَهةةُ يةةُو تُنًٓهةةُ ْىيًَاْةةُّ ػةةاْؤٍ 
)بشيَؼتِ( ثًٌَ بُْاوباْط بىو. منىوُّْ ُٓوَؾ طةُسَتاّ كةريؤنُنُيُ نةُ وا دَطةت     

 (.35ل ٍ يُ خُوَايُ دًْا طريّ خىاسدووَ....")ثًَذَنات: " ػُويَو يُ خُوَا وا 
 ب( صَاِْ طؿتىطؤ يُ ًَْىإ نُطايُتًًُنإ 

َُُٓؾ يُ طؿتىطؤٍ ًَْىإ ػانُطِ ٓةُّ ْؤظًًََتةُ و َاَةُ ثةريَّ ناسواْلةِ و      
ٕ  ؛ػانُغ و نابشاٍ خاْلِ ؛قىَيخلًًُنإ طؿتىطةؤٍ   ؛ػانُغ يُطٍَُ صيٓذاُْواْةُنا

    ُ طؿتىطةؤٍ سىنُةذاس يُطةٍَُ ػةةُسيهُ     ؛سََظةةُساًَْةىإ رْةِ سىنُةذاس و رْةاِْ س
سىنُةذاس   ؛سىنُذاس و ُٓؾُْذيًُ ًٓٓطًًضثُسطتُنإ ؛سىنُذاس و َُالنإ ؛بُػُناِْ

 و ًْؼتًُإ ثُسوَسَناْذا دَسدَنُويَت.
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 ز( صَاِْ يُبُسخؤ قظُنشدٕ و خؤدواْذإ
دَنُويَت. ُّٓ دؤسَ صَاُْ يُناتِ يًَهذاُْوَ صؤسَناِْ ػانُغ يُطٍَُ خؤيذا بُسكاو 

ُٖس بري ُٓنَُُوَ يُبُس خؤَةُوَ ٓةَُيًَِل   ٍ كريؤنُنُوَ ُّٓ سطتُيُ ُٖيُ: "يُ طُسَتا
ياسَِبٌ كٌ بهُّل كؤٕ ُٖوَيًَو بذَّ ػةتًَهِ دَطةت بهةُوٍَل ًٓةذاسَّ خةؤّ و َةاٍَ و       

 (35ل ٍ يُ خُوَآَذاَيُِ ثٌَ سِيَو غُّ و يُ ريَش قُسص و ُْبىوًْذا دَسبلِ." ) 
ؤدواْذٕ و يُبُسخؤ قظُنشدٕ يةُناتِ طرياْةِ ػةانُغ بُتؤَةُتِ     منىوُّْ تشّ خ

داطىوطًذا دَسدَنُويَت نُ دََيًَت: "ًَٓؽ يُدَيٌ خؤَذا ومت ُْخًَش ُْخؤػةًًُنُّ  
 (44- 43ل ٍ ٍ يُ خُوَانابشاٍ خاْلًًُنُ وتِ ًَٓؽ طشمت و سابىسد." ) 

 د( قظُنشدِْ البُال
يُ صؤس دًَطا بُسكاو دَنُوٕ. بُآلّ يًَشَدا  منىوُّْ قظُنشدِْ البُال  يُّ ْؤظًًََتُدا

َٔ تًُْا ثُجنُ بؤ ُٓو منىوُْيةُ طةُسَنًًُ سادَنًَؼةِ. دواّ نؤبىوْةُوَّ سىنُةذاس      
يُطٍَُ ُٖسطةٌَ دَطةتُّ تىسنجُسطةت و ًٓٓطًًضثُسطةت و ًْؼةتًُإ ثةُسوَسَنإل        

وُْوَيةُ  ػانُغ يُ نىِْ ُٓو ثُجنُسَيُّ ُٓوّ تًَذا صيٓذاِْ نشاوَ بةُدصّ ٓةُّ نؤبى  
دَبًًَٓت و طىيَِ يُ َُٖىو قظُناًْإ دَبًَت و يُ ساص و ًَِْٗٓ ُٓو قظاُّْ سىنُذاس 
ٓاطاداس دَبًَت و بُػًَىَيُنِ البةُال دََيًَةت: "َٓةًؽ ... يُبُسخؤَةُوَ ٓةَُىت:      
ياسَِبٌ َُُٓ كًًُ و ُّٓ نابشايُ ض ًٓٓظاًَْهُل نُ ُٖس يُ صَسا طةٌَ طةُعاتذال بةُ    

و بؤكٌ تؤصيو تًَطُيؼةنت و يًَهذاْةُوَّ ًًْةُل َُٓاْةُّ ٖةَُىو      كُْذ كُػٔ طؤسِا 
بُالوَ باؾ بىو و يُطٍَُ َُٖىويإ قُساسّ دا و يُ ثاؾ ُْختًَو يُ َُٖىويإ ثاػطُص 

 (73-72ل ٍ ٍ يُ خُوَابؤوَ." )
D. َزووداو و طسيَض 

وَ سووداوَناِْ ْاو ُٓو ْؤظًًََتُ ًَٖٓذَ صؤسٕ ُٖس يُ رَاسَ ْايُٕ. َُٓاْةُّ خةىاسَ  
 ُٖسَ دياسَناًْأْ:

َُٖيطشتِٓ ػانُغ بَُُبُطتِ ْإ ثُيةذانشدٕ بةؤ خةاو و    بُسِيَهُوتٔ و طُس ( أ
 خًَضاُْ بشطًًُنٍُ.

 ب( ْاطًِٓ ثريًَََشدّ سيَبىاس و بُصَيٌ ثًَذاٖاتُٓوَّ ثريًَََشد بُ ػانُغ.
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 ز( ًَٖشػٌ ُٓػكًا و دُسدَ بؤ طُس ناسواْلًًإ.

 طُ بؤ بُستًٌ وَسطشتٔ.د( بًَُٓ و بُسدَّ ثاطُواْاِْ صاَي
 طهِ بشطٌ. ه( كىوُْ ْاو خإ و بُطُسبشدِْ ػُويَهِ طاسد بُ

 و( طشيإ و صاسّ و قًزَّ رٕ و َٓذاَيِ طرياويَو يُ دَطت دصإ.
 ص( ٖاتِٓ داسودَطتُّ سىنُذاس و طشتِٓ ػانُطٌ ْؤظًًََتُنُ.

 ٕ.بؤ خًَش ثًَهشد نُل( ثاسِاُْوَ و ْىصاُْوَّ رِْ طُسباصَ نىرساوَ
 ت( داسناسيهشدٕ و طضاداِْ ثًاويَو يُ َُيذاًَْهذا. 

 ٍ( ثًالٕ و ثًالْهاسّ رِْ سىنُذاس بؤ طُْذِْ خؼٌَ و صيَشِ يُ رْاِْ تش .
 ى( نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ بشابُػُناِْ خؤٍ و طاَإ دابُػهشدٕ. 

ُْؿايهشدِْ رٕ و َاَيِ ب  ُسَُٖيظتهاسإ.ٍ(نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ َُالنإ و ؾتىاّ ٓ
 ّ( نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ تىسنجُسطت و ًٓٓطًًضثُسطت و ًْؼتًُإ ثُسوَسإ.

ٕ( دوايني نؤبىوُْوَّ سىنُذاس يُطٍَُ داسودَطتُّ خؤٍ و قظُناِْ طُباسَت بةُ  
 بُسرَوْذٍ تُطهِ خؤٍ.

ُٖسوَٖا يُسِووّ سيَضنشدٕ و تًَو َُٖيهًَؼةهشدِْ سووداوَنةإ )دةًٌَُ طةآًب(     
وثُسِّ دَطرتَِْطًِٓ ْىاْذووَ و ُٖس سووداويَو سٍَ بؤ سووداوَنُّ دواّ خؤٍ خةؤؾ  ُٓ

دَنات و بُجمؤسَؾ صجنريَيُنِ بُسدَواَِ ُْثظاوَّ طُسجنشِانًَؽ ثًَو دًًَََٖٓت. ُّٓ 
سووداواُْ بُسَ بُسَ بُػًَىَيُنِ دساَِ بُسص دَبُٓوَ تا دَطُٕ بةُ تشؤثهةِ دساَةِ.    

دَنُويَتُ نؤتايٌ ناتًَو بُ كُْذ صَالًََو بُسدَبُٓ طًةاِْ    تشؤثهُنُّ ُّٓ ْؤظًًََتُ
 ػانُطٌ صيٓذاًْهشاو بُس يُ واطاٖاتُٓوَّ يُ خُوَنُيذا. 

َُٖيبُتةةُؾ ًَٖؼةةتُٓوَّ نؤتةةايٌ خُوُْنةةُ بةةُنشاوَيٌ بةةؤ ُٓوَيةةُ طةةُسجنِ    
خىيَُٓسإ/بًُٓسإ بؤ ُٓوَ سابهًَؼًَت نُ كاسَطُسنشدِْ نًَؼُنُ يُدَطةت ُٓواْةُ و   

 ؼُنُؾ بُسدَواّ دَبًَت تا كاسَطُسيًُنِ طىجناوّ بؤ دادَْشيَت.نًَ
 

E. بريؤكةى شاٌؤيي 
ُ يُطُس بريؤنُيُنِ صؤس بًَُٖض بًٓات ْةشاوَ نةُ ٓةُويؽ طةتَُهاسّ     ْؤظًًََتُّٓ 

سىنُذاسّ ْاوخؤيًُ بُساَبُس بُ خؤوآلتِ و خؤطُثاْذُْ بُطُس سايَُيُناِْ دَطةُآلت  
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تُ سىنُذاس يُّ ْؤظًًََتُدا وا ويَٓانشاوَ نةُ ٖةَُىو   بُْاوّ ًْؼتًُإ ثُسوَسّ. َُٖيبُ
دَطُآلتُ َاددّ و َُعُٓويًُناِْ نؤََُيطُ يُ نُطايُتِ ُٓودا نؤببًَتُوَ. بَُُؾ 

 بُسثشطًاسيَتًًُنُّ ُٓو بُساَبُس خَُيو و ًََزوو ثرت دَبًَت.

 
F. ُكةضايةتييةكا 

 يُّ ْؤظًًََتُدا دَ دؤس نُطايُتِ بُسكاو دَنُوٕ:

تًًُ ثُساويَضيًُنإ: ُٓو ناسواْلِ و خاْلِ و ناطةبهاساُْ دَطشيَتةُوَ   أ( نُطايُ
 نُ بًُٖض دؤسيَو بُػذاس ْني يُ صوَيِ و صؤسداسّ نشدٕ يُ نُطاِْ تش.

ب( داسودَطتُ طتَُهاسَنُّ سىنُشِإ: َُٖىو ُٓو قىَيخلةِ و ْةاخنؤس و كًَةٌ    
 س دَنُٕ.ؾؽ و كاوطىوساُْ دَطشيَتُوَ نُ بُسدُطتُّ دَطُآلتِ سىنُذا

ز( نُطايُتًًُ ياخًًُنإ: َُٖىو ُٓو ُٓػكًا و دُسداُْ دَطشيَتُوَ نُ يُ سيَطادا 
 تىوػٌ ناسواْلًًُنإ دئَ. 

د( رُْ ػًُٖذ و َٓذاَيُ ػًُٖذ و بشطٌ و تًَٓىوَناِْ ْةاو ػةاس و تُقاويتةُ بةٌَ     
ّ َىوكُ و طُسباصَ كَُيتىوى ثًَذساوَنإ يةُ دًةاتِ َاْطاْةُ. َُٓاْةُؾ يةُ بةُسَ      

 طتًًََُهشاوأْ.
ه( رِْ سىنُشِإ و دَطتُخىػهُناِْ: َُُٓؾ َُٖىو ُٓو نُطايُتًًُ كاوكٓؤى 

 و َاٍَ صَوتهُساُّْ سُسََظُسا دَطشيَتُوَ.
و( دَطتُّ َُاليإ و ؾتىادَسإ: ُٓوإ ُٖس َُٖىويإ َُٓيكُّ دَطتِ سةىنُشِأْ  

إ دَنُويَتةُ بةُس   يُ َُطةآًًِ ْةاوَخؤدال بةُآلّ يةُ َُطةآًًِ دَسَنًةذا سةىنُشِ       
 ناسيطُسٍ قظُ و طىؾتاسيإ نُ بُ صؤسٍ بُالّ تىسنُناْذا دَػهًَتُوَ.

ص(دَطتُّ ًٓٓطًًضثُسطتُنإ: ُٓو َُٖىو نُطاُْ دَطشيَتُوَ نُ بةُ داطةىوغ و   
 خايُٕ و ْاثاى يُّ ْؤظًًََتُدا ٓاَارَيإ بؤ نشاوَ.

ُٕ نُ تةا ُٓوثةُسِّ   ل(دَطتُّ ًْؼتًُإ ثُسوَسَ طُسبُخؤنإ: َُٖىو ُٓو نُطاْ
 ثُساويَضخشاوٕ و سىنُذاس ُٖس بؤ طاَيتُ يُطَُيًإ نؤدَبًَتُوَ.
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 ت( سىنُذاس: نُ يُّ ْؤظًًََتُدا وَنى ثًاويَهِ طتَُهاس و صؤسداسٍ بٌَ ويةزدإ و 
 ُْصإ و  بًَباس ويَُّٓ نًَؼشاوَ.  نؤيُواس و

   ُ سَُْٖةذَناِْ   ى( نابشاٍ صيٓذاِْ: وَنى نابشايُنِ سؤػٓبريٍ طةٌَ سَُْٖةذّ نة
)ؾًضيهِ و نؤَُآليُتِ و دَسووِْ( بُباؾ تًَذا بُسدُطتُ بىوَ ثًَؼهُػهشاوَ. ٓةُو  
صيٓذاًًُْ دَبًَتُ ػانُػٌ ُّٓ ْؤظًًََتةُ كةىْهُ تشؤثهةِ سووداو و ناسَطةاتُنإ يةُ      
نُطةةايُتِ ٓةةُودا بُسدُطةةتُ دَبًَةةت. ٖةةُسوَٖا ػانُطةةٌ ٓةةُّ ْؤظًًََتةةُ نُطةةًَهِ 

ػًاسيًُوَ. كىْهُ يُطُسَتاّ ْؤظًًََتُنُدا ٓةُو وادَصاًَْةت   طُػُنشدووَ يُاليُِْ ٖؤ
بُسَو بُختُوَسّ ُْٖطاو دًََْتل نُكٌ يُنؤتايًذا دَبًَتُ خاوَِْ ُٓو ٖؤػةًاسيًُّ  

 نُ ُٖسكُْذّ صوو يُّ دؤصَخُ سصطاسّ ببًَت باػرتَ.
 

 سيَيةم: وةسفكردن لة نؤظمَيَتى )لة خةوما(

ّ ْؤظًًََتُؾ )دًٌَُ طآًب( بُ ْىوطةًِٓ  دا ل ثًَؽ ْىوطًِٓ 1920ُٓيُ طاَيِ 
ٓةُّ   ؛ثاسكُ ثُخؼاًَْهِ وَطؿٌ بًَُٖض طةشَوَّ طةًًََُِ كةريؤنِ نةىسدّ بشدبةؤوَ     

 ثًَؼربِنًًَُ بؤ ْىوطًِٓ نىسدّ يُاليُٕ )ًََذُسطؤٕ(َوَ سيَهخشابىو.
وَطةؿهشدِْ طةُسَتاّ طُػةتُنُ و سيَطاوبةةإ و ػةُسٍِ ُٓػةكًا و دةةُسدَ و      

ُٓوبُسدَّ بُستًٌ وَسطشاِْ قىَيخلِ و ػُوٍ َاْةُوَّ ْةاو   ناسواْلًًُنإ و بًَ
خةةإ و دص ٖاتُٓطةةُس َاَيةةُ ُٖراسَنةةُ و نشِووصاْةةُوَّ رٕ و َٓةةذاَيِ طةةُسباصَ  
نىرساوَنُ و داد و طهاآلّ تُقاويتُنإ و  داسناسٍ نشدِْ نابشاٍ َُيذاُْنةُ و  
قظُوباطةةٌ ْةةاو سُسََظةةُسا و نؤبىوْةةُوَ صؤسَنةةاِْ سىنُةةذاس و وَطةةؿٌ      

اسودَطتُنُّ ًَُٖؼُ بُصيٓذوويٌ يُ ًََؼهِ خىيَُٓساْةذا دًًََََٓتةُوَ. ٖةُس    د
َُُٓػُ يُثاٍَ تُنًٓهُناِْ تش نُ يَُُوثًَؽ ٓاَارََإ بؤ نشدٕ وادَنةُٕ ٓةُّ   

 ْؤظًًََتُ بطاتُ ٓاطتِ ػاناسَ ْاوداسَ دًٗاًًُْنإ.
                                                                                       

   1/1/2012ِةوليَس: 
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 كةسيَتى لة رؤمانؤكةى )لة خةوما(ى جةمين سائيب دا
 ث. ي. د. كةواه وةعسوف
)يُ خُوَا( َُٖىو َُسدًَهِ سؤَاْؤنُّ تًَذايُ. ُٓوَْةذَ ُٖيةُ صؤس ثةُيىثؤٍ    

تجًَهِ بَُال و بُوالدا ُْٖاويؼتىوَ. يُطٍَُ ُٓوَػذال بُؾ بةُ سةاَيِ خةؤّ بةُ دَطة     
ٖىُْسّ سؤَاِْ نىسدّ دادًََِْل نُ )دًٌَُ طآًب( بىيَشاُْ نُّ و نىسِّ و خُوؾ و 

يُ اليُِْ دوانُوتىويٌ  دَطشيَت طُْذََيِ طُسدََِ ػًَ  َُمحىود دَخاتُسِوول سَِخُٓ
و طُْذََيِ و دصٍ نشدٕ و دَّ كُوسنشدٕ و سيَطشّ و طُساُْ و نىػنت و صوَيِ نشدٕل نُ 

دَواسّ يُ بًظتُناِْ طُدَّ بًظتَُذا ثًَىَّ طةريؤدَ بةىو. بُػةًَو    نؤََُيطاّ نىس
 يُو ٓاسيؼاُْؾ تا َُٓشِؤ دووباسَ دَبُٓوَ.

نُطةةًَتِ ثًَهٗاتُيةةُنِ ٖىْةةُسّ طشْطةةُ يةةُ كةةريؤى و سؤَاْةةذال بةةُ ٖةةُوئَ و 
طُسَُػكٌ كريؤى و سؤَإ دادَْشٍَل يُتُى سَطُصَناِْ تشّ وَى )ػةىئَ و نةات و   

ٌَ. ٖةُس يةُ سِيَطةاّ         طًَشِاُْوَ(ل نا ًًَ ًَةذَٖ سيطةُسّ بُسكةاو يُطةُس سووداوَنةإ بُد
ًَتِ نُسَنتةُسيَهِ          ًَتًًُوَ يةُ َةُساّ و نشؤنةِ سؤَةإ دَطةُئ. واتةُل نُطة نُط
طُسَنًًُ نُ تًؼو دَخاتُ ْاو سووداوَناِْ دَقُوَ. بُػًَىَيُنِ طؼةتِل نُطةًَتِ   

 ْاو سؤَإ دوو دؤسٕ. ُٓويؽ نُطًَتِ طُسَنِ و الوَنٌ:
 
نُطًَتِ طُسَنِ تُوَسيَهِ طشْطُ نُ َُٖىو سووداوَناِْ ْاو دَقُنُ يةُ   -1

باصُّْ ُٓودا دَطىسِيَُٓوَ. بُػًَهِ صؤسٍ سووداوَ طُسَنًًُناِْ ْاو دَقُنُ بُ ُٓجناّ 
دَطُيَُِْ و ثُسَّ ثًَذَدات. نُطًَتِ طُسَنِ خاوَِْ ثًَهٗاتُيُنِ ٓاَيؤص و بُسدَواّ 
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دايُ. سَؾتاس و نشدَوَّ تةاصَّ يةٌَ كةاوَسِوإ دَنشيَةت.     يُ طؤسِاْهاسّ و ثُسَطُْذٕ 
   ّ ٕ  سؤَيِ طُسَنِ دَطًَةشٍَِ يةُ يُنالنشدْةُوَ بُاليُنةذا. طةًُايُنِ تةشٍ     نًَؼةُنا

نُطًَتِ طُسَنِل نُطايُتًًَهِ صيٓذووَل بُسدَواّ يُ طؤسِإ دايُ. نُ يةُ طةُسَتاوَ   
وثًَؽ ٖةُْطاو دَْةٌَ.   خؤٍ دَسدَخاتل وسدَ وسدَ بُسَو ٓاػةهشابىوٕ دَكةٌَ و بةُسَ   

َُٖىو سَطُصَناِْ تشٍ سؤَاُْنُ يُ خضَُتِ نُطةًَتِ طةُسَنِ دإل َةُسز ًًْةُ     
تًُْا نُطًَو سؤَيِ طُسَنِ ُٖبٌَ. داسّ وا ُٖيُ صياتش يُ نُطةًَو دَوسّ طةُسَنٌ   
دَبًينَ. بُآلّ يُنًَهًإ صياتش سؤَيِ بُسكاو دَطًَشٍَِ. يةُ سؤَاْؤنةُّ )يةُ خةُوَا(ّ     

 ب( خُوبًُٓس و دَطُآلتذاس سؤَيِ نُطًَتِ طُسَنِ دَبًٓٔ.)دًٌَُ طآً
نُطًَتِ الوَنةِ ثًَهٗاتُيةُنِ طةاناس و طةادَّ ُٖيةُل سؤَيةِ ْاطةُسَنِ         -2

دَطًَشٍَِ و طًُايُنِ كُطجاو و ُْطؤسِ بُخؤوَ دَبًًَٓةت. يةُ طةُسَتاّ بابُتُنةُوَ تةا      
يةُ ًَْةىإ نُطةًَتِ    نؤتايٌ ػًَىَيُنِ دياسيهشاوّ ُٖيُ. دياسَ ثُيىَْذيًةُنِ بةًَُٖض   

طُسَنِ و الوَنِ ُٖيُ و تُواونُسّ يُنرتٕ. نُطًَتِ الوَنِ يةُ خضَةُتِ نُطةًَتِ    
طُسَنِ دإل سووداوَنإ بةُسَو ثةًَؽ دَبةُٕ. ٖةُسوَٖا صَةاًْؽ بةُٖؤٍ طؿتىطةؤٍ        
نُطُناُْوَ سؤٍَ دَبًَِٓ. نُطُناًْؽ ُْٖذَّ داس يًَُْى نؤََُيذا ُٖٕل ُْٖذٍَ دةاسيؽ  

 ْٓىوطٌ كًَذَنات و ويَُٓيُنِ ٖىُْسّ دىإ بةُ سؤَاُْنةُ دَبُخؼةٌَ.   ؾُْتاصياٍ سؤَا
 جنِ خىيَُٓس بُالّ سؤَاُْنُ سابهًَؼٌَ. َُُٓؾ دَبًَتُ ٖؤٍ ُٓوَّ نُ طُس

سَُْٖةةذّ نُطةةًَتِل  نةةُ اليةةُِْ دُطةةتُيٌ و نؤَُآليةةُتِ و دَسووْةةِ   -3
اليةُِْ  دَطشيَتُوَ. سؤَاْؤنُّ )يُ خُوَا(ّ )دًٌَُ طآًب( ُٓوَْذَّ طشْطِ بةُ  

دَسووِْ نُطُنإ داوَ نَُرت بُالّ ثًؼاْذاِْ ديىّ دَسَوَ كىوَ. نُطًَتِ الوَنةِ  
يُ سؤَاْؤنُّ )يُ خُوَا(دال َُٓإُْ: ناسواْلةًًُنإل دص و دةُسدَ و ُٓػةكًانإل    

 بادطش و رٕ و خضَُتهاسّ ْاو نؤػو و َُالنإ و ًٖرت.

 

َِل نُ دَخضيَتُ صيٓذاُْوَل بُ نُطًَتِ طُسَنِ صؤسبٍُ ناسَنإ بُ ُٓجناّ دَطُيُْ
 كاوّ خؤٍ ُّٓ ػتاُْ دَبًَِٓ و دََيٌَ:
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سواًِْ يُالّ ساطتِ رووسَنُ بُبةُسصَوَ دوو طةٌَ ثُجنةُسَّ بلةىوى     
ُٖيُل ػُوم و سوْانِ كشاّ يًَىَ دياسَل بُآلّ كىْهُ ثُجنُسَنإ يةُ  
بُسصّ بىوٕل كاوّ يُ ًٖض ُْبىول يُو ديىَوَ دَْطةُ دَْطًَهةِ صؤسّ   

ُٖٓات. َُٖىوػٌ دَْطِ رٕ بىو ُٖٓاتل ُٖسيُنُ يةُ ٓاواصيَةو    يٌَ
يٌَ ُٓدا و قظُ ُٓنات. بُتُواوّ طىيَِ يُ َُٖىو قظةُنإ بةىول الّ   
كُثٌ رووسَنُيؽ دوو ثُجنُسَّ طُوسَّ ُٖبىول ٓةُو ديةىّ ٖةَُىو    

 *قُُْؾُ و نىسطٌ دىاِْ يٌَ داْشابىو.
 

 َطُآلتذاس ثًؼإ دَدات و دََيٌَ:ُّٓ بشِطُيُّ خىاسَوَؾ ديىّ دَسَوَّ نُطًَتِ د
 

دوايٌ طُيشّ نشد يُنًَو يُ دووسَوَ بُ نُػىؾؼًَهُوَل دَ دواْضَ نُطةٌ  
بُػىيًَُٓوَ تؿُْط بُدَطتل ؾًؼُى يؼ يُ ثؼةتل خُجنةُس و دََاْلةُ    
يُقُدل طُسصٍ طُسصٍل نابشانُ خؤٍ داُْناِْ َُٖىو ٓاَيتىٕ بةىوٕل وسدَ  

كٌ داًْؼةتبىوٕ بةُ داسيَةو ساطةتُوَ     وسدَ ٖاتُ ثًَؼُوَل خَُيهُنُ ُٖس
بىوٕ. خؤتإ الدَٕل خؤتإ الدَٕ ثُيذا بىو... نابشانُ نُ ٖاتةُ ثًَؼةُوَ   
بُ نرب و غشسوسيَهُوَل بُ كُْاطُ ًْىَ طُالًََهِ نةشد و صوو طةُيشيَهِ   

 (41-40ل ٍ ٍ يُ خُوَآَِ نشد. )
 

ُْذّ دَسووِْ نُطًَتِ دَطُآلتذاس صؤس د  ىإ دَخاتُ سِوو و دََيٌَ:ُّٓ بشِطُيٍُ تشيؽ سَٖ
سِواًِْ طُوسَنُ ُٖسدوو كاوّ دَسثُسِيىوَتُ دَسَوَ و طؤس و َةؤس  
بؤتُوَل ٓاطشٍ يٌَ ُٓباسٍَل يُ دَيٌ خؤَا ومت: يا ساؾًضل يا َُٓيآلل 

                                           
  44-43(ل ٍ ٍ 1975)بُغذا: كةاثخاُّْ نةؤسٍِ صاًْةاسّ نةىسدل      يُ خُوَادًٌَُ طآًبل  -*

)ُٖس ٓاَارَنشدًَْهِ ديهُ بؤ الثُسَِناِْ ُّٓ سؤَاْؤنُيُ يُو طُسكاوَ وَسطرياوَ و يُْاو دَقٌ ُّٓ 
 وٍَ.( )ْىوطُس( ْىوطًُٓدا دَسدَنُ
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بؤّ بهُيت مب ثةاسيَضّ يةُ غةُصَبٌ ٓةُّ ثًةاوَ  يُطةٍَُ قًزاْةذّ        
ٌَ تؤٍ ْاسدوَ  بُطُسَا وتِ: سِاطتِ بًٌََ تؤ داطىطٌ نٌَ يت و ن

يةُ  صوو سِاطتِ بًٌََل ُٓطًٓا ًَٓظتا بُ داس ثاسكُ ثاسكُت ُٓنُّ  )
 (72ل ٍ خُوَا

 
يةُ خةَُيو   دياسَ يُ بًظتُناِْ طُدَّ بًظتَُذا يُبُس صوَيةِ و صؤسداسّ بُػةًَو   

ٓاواسَ بىوُْل دَطُآلتًؽ يُطُس ؾُتىاّ َُالنإ رٕ و َاَيًإ سُآلٍَ دَناتل َُُٓؾ 
 دَسووِْ خُوبًُٓس بؤيُ دََيٌَ:  ناس دَناتُ طُس

 
ًٓرت َٔ  يُويَىَ ُْٖؤػِ َا و ُْ ػعىسل داسٍَ وَنةى ػةًَت ُٖطةتاّ    
قُدَسيَو يُ رووسَنُدا َُٓظُس و ُٓوطُسّ نةشدل ُٖسكةٌ خةىئَ يةُ     
سَِطُنامنذا ُٖبىو َابىل َُٖىوّ نُوتُ دىَيُ دىٍَ و ٖاتىكؤل ثًَظتِ 

ثُسٍِل داُْنامن تُقُ تُم بُ يُػِ ٓاطشّ يٌَ ُٓبؤوَل ُٖسدوو كاوّ دَس
يُنًاْا ُٓدال تَُاّ بىو ثُالَاسّ ثُجنُسَنإ بذَّ و ٍَُٖ نىمتُ طةُس  

 (56-55ل ٍ ٍ يُ خُوَاَُدًًظُنُ. )
 

)دًٌَُ طآًب( يُّ سؤَاْؤنُيُيذال سَُْٖذّ نُطُ الوَنًًُناًْؽ بةُّ دةؤسَ   
 ويَُٓ دَطشٍَ:

 
ٕ بةؤ  ٕ سيًَإ يٌَ دَطشناسواْلًُنإ نُ يُ ػاس ْضيو دَبُٓوَ بادطشَنا -1

ناسواْلًُنإ طُسّ خؤيإ قُبآلْذل يةُنٌ ػةتًَو   ُٓوَّ دًََإ كُوس بهشٍَ: "
( 33ثاسَيإ بؤ طشد نشدُْوَل ُٓجما سيٌَ ُْداتًإ ثٌَ ًْؼإ دإ." )يُ خُوَال ٍ 

ًٓٓذا يُنٌَ يُ ناسواْلًُنإ باسٍ نؤَُآليُتِ و اليُِْ ُٖراسّ خُوبًُٓس ثًؼإ 
 ٌَ:دَدات و دََي
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نابشاٍ ناسواْلٌ وتِ َُُٓ ثًاويَهِ غُسيبُل يُ طُسًَاُْوَ ٖاتىَ يًَةشَ  
ناطيب بهال ؾُقريَل بٌَ دَطُآلتُل وتًإ ْابٌَ َُٖيبةُت َُٓةُ ػةتًَهِ    
يُريَش طُسدا ُٖيُل ُٖبًَت و ُْبًَت َُُٓ داطىطةُل بةُ ؾًَةٌَ و تَُيُنةُ     

 (33ل ٍ يُ خُوَاخؤٍ وا يٌَ نشدوَ. )
 

إ نُ سٍَ يُ ناسواُْنُ دَطشٕ ناس دَنُُْ طةُس دَسووْةِ   دُسدَ و ُٓػكًان -2
 خُوبًُٓسل تىوػٌ تشغ و دَيُسِاونًٌَ دَنُٕ: 

 
ياخىا ُٖس دوآتإ بًبًَِٓل يُ ثُْا طشد و يُو نؤسدَسَ و ػةًى ٖةُس   
ؾشِنإ ؾشِناِْ تُسيذَ و دُسدَ بىل ثؤٍ ثؤٍ ُٖٓاتُٓ طُس سيَطةَُإ و  

ؾُسيإ ُُْٓبشدل خؤيةإ وٕ ٓةُنشدل   قُدَسيَو ػُسَِ تؿُْط ُٓنشا و صَ
ُٖتا دََُ دََِ عُطش بُّ سَِْطُ سؤيؼنت بُسِيَىَ و ًَٓؽ كىْهُ بُ 
عىَشّ خؤّ ُٓسىاَيِ واّ ُْديبىل صؤس ُٓتشطاّ. ٖةُس يُطةٍَُ تُقةٍُ    
تؿُْطًَو ُٖٓات وَختُ بى سؤسِ بلًَتل ٓةَُىت ٓةُٖا ٖةُس ًَٓظةتا     

 (30ل ٍ يُ خُوَآُنىرسيَِ. )
 

 ٖاسيهاسّ دَنات و دََيٌَ: يٌ بُ خُوبًُٓس ديَتُوَ وخضَُتهاس بُصَ -3

 
يًَشَ ُّٓ ؾُقريَ يُ بُياًُْوَ بٌَ ْإ و بٌَ ٓاو  ُخؤ َُُٓ طاوسطاِْ ًْ

ل خىا َُٖيٓاطشٍ ُٖس يُخؤيُوَ يُو ثاااواُْ كُْذ ثاسكةُ  ع نشاوَسب
 (42ل ٍ يُ خُوَا)ْاًَْهِ داٌََ و ناطُيو ٓاويؼٌ يُال داْاّ. 

 
يُ سِووّ دُطتُيًُوَ ويَُّٓ دَسَوَّ َةُالنإ   ًٌ طآًب()دََُُالنإ:  -4

 صؤس طُسْر سانًَؼُساُْ دَنًَؼٌَ و دََيٌَ: 
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سواًِْ كىاس َُالّ ْىساِْ يُى يُدواّ يُى ٖاتٓةُ رووسَوَل ٖةَُىو   
ًَضَسَناًْةإ ٖةَُىو طةجٌ    َدبُّ قؤٍَ ؾؽ يُبُسدال كاويإ سِػتىَل 

ُ وَنى كىسِ يةُ  وَ نةشد و داًْؼةنت. )  ٍ ػريل ٖاتٔ طُالًَإ بُ ُٓدَبة
 (50ل ٍ خُوَا

 
 يُ وَطؿٌ وَالنإ بُسدَواّ دَبٌَ و دََيٌَ:

 
َُالنإ ُٖس كىاسيإ سَْطًَهًإ ًَٖٓا و بةشد و طةُيشيَهِ يةُنرتيإ    

هًإ تًا بىو ُْختًَو بُ ثُيةُ قظةٍُ ٓةُنشد و    يُنًَنشد. يُ دوايًذا 
ىوبىَوَ كةُهِ ًََةضَسَ طةجًُنُّ ػةؤسِب    داًْؼٌ يُ دََا َُْا بىول 

ل خىاسَوَ ُٖتا الّ ثؼتًَُٓنٍُل عُطايُنِ باطكُْذّ بُدَطتُوَ بىو
طًىانًَهِ دسيَزّ نشد بةىو بةُ ثؼةتًَُٓنُيذال دةاس داسيَةو تؤصيَةو       

جًُنُّ يةُ قةؤَيٌ دبُنُيةُوَ    يهِ ؾُقًاُْ طة بشِْىوتٌ ٍَُٖ َُٓزّل 
 (52ل ٍ يُ خُوَاٖاتبىوَ دَسَوَ. )

 
رْةِ دَطةُآلتذاس دَنًَؼةٌَل نةُ      ِْويَُٓيةُنِ صؤس دةىا  ْىوطةُس  رُْنإ:  -5

 ُٓواًْؽ يُ ساوسوت نشدٕ و دَّ كُوسنشدٕ بٌَ بُؾ ْني. بؤيُ خُوبًُٓس دََيٌَ:

 
ُ بُطةُس رووسّ رُْناْةذا   ُٖطتاّ وسدَ وسدَ كىَُ بُس ثُجنُسَنإ ن

بىل... طىيَِ دايُ قظُنإل غُيشٍ ٓاَيتىٕ و جمىٖشات و دًةِ دةىإ و   
ًٖلٌ تشّ بُسطىٍَ ُُْٓنةُوت. دَْطةٌَ    ُْبٌَ داسٍَُّٓ ُْوعُ قظاُْ 

ُٖٓات ُٓيىت قىسبإ رِْ ؾآلُْ نُغ دىتٌَ طىاسَّ صؤس عُْتًهةُّ  
بؤٍ ًَٖٓاوَ. طةٌَ سيَةض    َيُوًَََشدَنُّ يُ ُٓطتَُبىُٖيُل ُٓو طاَيُ 

ل َُٓيُاطٌ تًا قايِ نشاوَل َُٓئًَ يُوَّ بُ طُد و ثةُجنا يةريَّ نشِيةىَ   
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بُ خىا ُٓوَ ُٖس بؤ تؤ دىاُْل تةؤ يةٌَ    بُآلّ قًُُتِ ُٖس تُواو ْابٌَل
طُسٍ خؤػِ بٌَ ٍ بظًَُٓ بؤ خؤت. ُٓويؽ ُٓيىت طبُيينَ ًَُْٓشَُ 

 (45-44ل ٍ ٍ يُ خُوَاو تشػٌ بٌَ يٌَ ٍ ُٓطًَِٓ. )
 

 ثاػإ دَْطِ ثرييَزَِْ ٖات و وتِ:
 

قىسبإ ؾآلُْ رٕ َُٓىطتًًُيُنِ صَشِوتِ ُٖيةُ َةٔ خةؤّ بةُ ػةُو      
وػًَتُوَل دَيٌ ْايُت بؤ خؤٍ بًهاتةُ دَطةتِل   ديىَُ وَى كشا ُٓدسَ

يريَيإ داوَتَِ ْايذا. ًََشدَنُّ ُٓو طةاَيُ يةُ ػةاّ     (30كُْذ داس )
نشِيىيُتِ بُ كٌ يريَ بؤٍل بُ خىا ُٓوَ ُٖس بؤ دَطت و ثُجنةُّ تةؤ   
دىاْةةُل ٓةةُويؽ وتةةِ بةةُ خةةىا ساطةةت ُٓنةةُّ َةةٔ صؤس سةةُص يةةُ   

ُسَوَ بًَٓشَُ طُسّ بًًَِٗٓ. َُٓىطتًًُيُنِ وا  ُٓنُّل بُياِْ بريّ غ
سَْطُ دَيِ ُْيُ بًذاتل صؤسٍ خةؤؾ ٓةُوَّل   يُنًَهًؽ وتِ: بُ خىا 

ُٓويؽ وتِ كؤِْ ْادال بةُ خةىا ُْيةذا ًََشدَنةُّ سةبع ُٓنةُّ و       
 (45ل ٍ يُ خُوَا)  َاَيُنُػًإ تاآلٕ ُٓنُّ.

 
 ثاػإ رًَْهِ تش وتِ: 

 
ٕ ُٖيُل طاَيٌَ يةُ  قىسبإ َٔ بًظتىَُ َاَيِ ؾآلُْ نُغ ثريؤصَيُنًا

نُسبُال نشِيىياُْ بُ ُٖػةتا يةريَ ًٖٓةِ ػةاٍ عُدةُّ بةىَل يةُوَّ        
بُخؼًىيُتِ دَطت ُٓوإ نُوتىَل ُٓوَ بؤ تؤ دىإ و باػةُل ٓةَُئًَ   

ل ُٓويؽ وتِ بُ خىا ساطت ْانِ و كاو و ًَٖضّ دٍَ كانُوثريؤصَ بؤ سو
و تةؤ  طبشُيينَ صوُٓنُيتل خؤ ُٓوإ ُٖس خضَُتهاسّ خؤَإ بىوٕل 

 (45ل ٍ يُ خُوَابلؤ ُٓو ثريؤصَّ بؤ بًَُٗٓ. )
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سؤَيِ طشْط دََطًَشٍَِ يُ كريؤى و يُ نؤتايًذا  دَطُيُٓ ُٓو ساطتًًُّ نُ نُطًَتِ 
داوَ يُ سِيَطةاّ نُطةُناُْوَ سؤرطةاسّ ْايةُباس و     ُٖوَيٌ  )دًٌَُ طآًب( سؤَاْذا. 

وايُ )دةًٌَُ طةآًب( يةُ    ػًَىاوّ طُسدََِ ػًَ  َُمحىودّ سُؾًذ غاتُ سِوو. ثًَِ 
ناسَنُيذا طُسنُوتِٓ باػٌ بُ دَطةت ًَٖٓةاوَ و تىاًْىيةُتِ ويَُٓيةُنِ خةُياَيٌ و      

 واقًعٌ طُسدََُنُ بهًَؼٌَ.
 7/1/2012كؤية 
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 *لة خةوما
 خوا بةخيَسي بطيَسِيَ:

ٌَ ثىٍ و بٌَ ػُويَو يُ خُوَا وا يُ دًْادا طريّ خىاسدووَ. طاسًَب نىيؿُت و َٓذاٍَل ب
ىاَيًَهٌ خشاخ و ْاخؤػِ ُٖيُ. ُٖس طجٌ و بٌَ َايُ َاوَُوَ. صؤس ُٓس ثاسَل دَطت

بري ُٓنَُُوَ يُبُس خؤَُوَ َُٓيًَِل يا سَبٌ كٌ بهُّل كؤٕ ُٖوَيًَو بذَّ ػتًَهِ 
َطت بهُوٍَ. ًٓذاسٍَ خؤّ و َاٍَ و َٓذاَيٌُ ثٌَ سيَو غُّ و يُ ريَش باسٍ قُسص و د

سبلِ. ُٖسكُْذَ طُسّ ًَٖٓا و بشد غُيشٍ طُؾُسنشدٕ ًٖض كاسَيُنٌ تشّ ُْبىوًْذا دَ
بؤ خؤّ ُْدؤصيًُوَ. وَختًؽ ٓاخش و ٓؤخشٍ ثايضَل طاسد و طُسَايُل صطتاًْؽ يُ 

ْاكاسٍ و ْاعًالدٌ نُومتُ طُس ذاسَؾ الصَُ. بُ ثًَؼُوَيُل بُسٍ دووسَل تًُُٓين ًٓ
ريَإ نشد و قُساسَإ دا نُ طُؾُسيَو خُياَيٌ طُؾُسل يُطٍَُ َاٍَ و َٓذاٍَ تُطب

اَيُنامن يُو بهُّل بَُيهى ًٖض ُْبٌَ ًٓذاسٍَ َاٍَ و َٓذاَيُنُّ ثًَو بًَِٓ. َٓذ
ؼت بؤ خىال خؤػِ ْاوٍ خىاّ يٌَ ًَٖٓا و َُٖيظاّ سووّ نشد بؤ ًََُُنُتُ بُدٌَ ًَٖ

يذٍَ يُنرتٍ بُسَورووس ومت وآلتٌ ًٓظالَُ. يُو طُسَوَ ًٓظالّ و ثًاوكاى صؤسٕل ياس
ًَو بًَت ًٓذاسٍَ ُّٓ صطتاُّْ عُٓدَٕل ًَٓؽ َىطىَيُإ ُٓكِ بَُيهى يُوٍَ بُ ُٖس ُْو

تُُٓني بهُّ و بًًَُُٗٓوَ بؤ َٓذاَيُنامن. دوو طٌَ نىيًَشَّ بُطتُ ثؼتِ و ػىئَ ناسوإ 
و نُومتل ُٓو سؤرَ بُ ثًًَإ سؤيؼتِل بُآلّ كىْهُ قُت بُثٌَ ُْسِؤيؼتبىوّل صؤس ًٖالى 

                                           
*
ُٓوَْذَّ ًَُُٓ ثًَُإ صاًْبًَت )دًٌَُ طآًب( يُ َاوَّ رياِْ خؤيذا ُٓو تاقُ ػاناسَّ بآلونشدؤتُوَ  يُطٍَُ تاقُ    

ثُخؼاًَْهِ نىستل بؤيُ بُ ثًَىيظتُإ صاِْ ُّٓ دَقُ ػاناسَّ يًَشَ كاخ بهُيُٓوَل ُٓطًٓا َُُٓ بؤ ػاناسْىوطاِْ تش 
 إ بُسًَُٖإ صؤسَ و َُوداّ ُٓوََإ ْابًَت ُّٓ ناسَ بؤ ُٓواًْؽ بهُئ. )د. ٓاصاد(ْاطىجنَِ كىْهُ ُٓو
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َاْذوو بىوّل يُ ثاؾ كُْذ طُعاتًَو ًَٖض يُ ُٓرْؤّ بشِال ُٖسكُْذّ نشد و نؤػاّ 
ُْٖاطُبشِنًَِ ثٌَ  يَذا. ثًَِ َُٖىو بىوبىو بُ بًؤملتىاْاٍ ُْٖطاويَهِ َُْابىو بًًَِٓ بُسِ

نُوتبىول صَامن بظيتَ دَسنًَؼابىول ًَٖضٍ قظُنشدمن َُْابىول سوواًِْ ؾآًذٍَ ًًُْل 
ؤّ بُسِيَىَل قُساسَنُػِ قُتعًًُ بؤ ُّٓ طُؾُسَل ُٖس ُٓبٌَ بلِل كىْهُ ْاتىامن بشِ

كاسٍَ تشّ ًًُْ. ثىويٌَ ثاسَيُنًؼِ ثٌَ ًًُْ نُ بًذَّ بُنشيٌَ وآلخ. ُٖسكُْذ طُسّ 
ٖامت يُطٍَُ يُنًَو يُ  .ًَٖٓا و طُسّ بشد ًٖض كاسَيُنِ ُْدؤصيًُوَل ًًٓال َُُٓ ُْبًَت

خؤػٌ  لتل ثريًَََشديَو بىول كىاس ثًَٓر وآلخٌ ثٌَ بىوناسواْلًًُنإ خؤّ سيَو خظ
ُطًَتُوَل وتاوَ َٔ طىاس بهُيت و َاْذووّ عَاَُ تؤ بؤكٌ ْايُيت تا :تُْٗا بىو. ومت

ًَٓؽ يُ سيَطاوبإ خضَُتٌ وآلخُناْت يُطٍَُ ُٓنُّ و يُ ًٓؼُناْتا ياسيذَت ُٓدَّ. 
ًؽ ُٓمب. بُو سَْطُ قُساسَإ دا و ََُٓىوْ ثًاويَهٌ باؾ بىو وتٌ ُٖصاس داس نابشانُ

سيَو نُوتني و بؤخؤّ طىاسٍ وآلخًَو بىوّ ٖاتني بُسِيَىَل ُٓو ػُو و سؤرَ بُ سَسُتٌ و 
ُو و ُْدٍل يُ ثاؾ ػبٌَ قؤست و َُٓبُس و ُٓوبُس ٖاتني بُسِيَىَ. ًٖض طُغًَُتًُإ 
 سؤريَو ًٓرت طُيؼتًُٓ سذوودٍ ُٓو وآلتٍُ نُ بؤٍ ُٓكىوئ.

ُٓو سؤرَ يُ طٌَ كىاس الوَ دُسدَ و ُٓػكًا ٖاتٓةُ طةُس    اين ًُٓاْت بٌَ ياخىا دو
بىو بُ تُم و ٖؤسٍِ تؿُْط و ػُسِ و ُٖسال ؾُقُت ناسواُْنٍُ ًَُٓةُ   لسيَطُنَُإ

قُيُباَيؼ بىوٕ و َُٖىو تؿُْطًإ ثٌَ بىو. يُبُس ُٓوَ دةُسدَنإ ًٖلةًإ صؤسيةإ    
يُ َُْضٍَ َايُٓوَل طبشُيينَ نُوتًُٓ سٍَل بُطُسياْذا ُُْٓػها و ُٓطُسِاُْوَ. ػُو 

نؤسدَسَ و ػًىَ ُٖس ؾشِنإ ؾشِناٌْ  وياخىا ُٖس دوآتإ بًبًينَل يُّ ثُْا طشد و يُ
تُسيذَ و دُسدَ بىو. ثؤٍ ثؤٍ ُٖٓاتُٓ طُس سيَطَُإ و قُدَسيَو ػُسَِ تؿُْط ُٓنشا 

ُّ سَْطةُ سؤيؼةتني   و صَؾُسيإ ُُْٓبشدل خؤيإ وٕ ُٓنشد. ُٖتا دََُدٌََ عُطش ب
بُسِيَىَ و ًَٓؽ كىْهُ بُ عىَشٍ خؤّ ُٓسىاَيٌ واّ ْةُديبىول صؤس ُٓتشطةاّ. ٖةُس    
يُطٍَُ تُقٍُ تؿُْطًَو ُٖٓات وَختُبىو سؤسِ بلًَت. ٓةَُىت ٓةُٖا ٖةُس ًَٓظةتا     
ُٓنىرسيَِل يُ ثاػاْذا ناسواْلًًُنإ وتًإ ًَُُٓ ُٖسكًًُنُإ نشدووَل ٓةُبٌَ ٓةُّ   

ًُٓ ْاو ػاسل كىْهُ ُٓطُس َُٓؼُو يُّ ْةاوَدا مبًًَٓٓةُوَ ٓةُّ    ػُو خؤَإ بطُيُْ
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بُياٌْ كُْذ تاقًَُهًإ يُى ُٓنُوٕل ديَُٓ طُس سيَطُنَُإ ُٖسكٌ خشاثُ  ُدُسداْ
بُطُسَإ ًَُٖٓٓٔ. قُساسيإ دا نُ بُ َُٖىويإ ُْوَطنت و يٌَ خةىسِٕل ٓةُو ػةُوَ    

خؤؾ بىو. كىْهُ َُٓىيظت  ُٖس خؤيإ بطُيُُْٓ ػاس. ًَٓؽ ُّٓ قُساسَّ صؤس ثٌَ
طُعاتًَو صووتش بطَُُ دًٌَ َُقظُد و َُٖىو ٓىًََذيَهِ يُوٍَ ثًَةو بًَةت و يةُّ    
ْاسَِسُتٌ و تشغ و يُسصَ ُْدامت بًَت. الّ وابةىو ٖةُس بطَُةُ ٓةُوٍَ ٓةًرت ْةؤسٍَ       

 ؾُسَسٌ و خؤػًِ ُٓبًَت.
سدٍ ُٖٓاتل داس داس دًْا يُ ثاؾ ًْىَسِؤوَ بىو بُ ُٖوس و َُٖيآل. نضَبايُنٌ صؤس طا

بشووطهُ و كُمخاخٍُ ُٓدا. ثاؾ عُطش تٓؤنُ تٓؤنُ داٍ نشدَ باسإ. ًَُُٓيؽ ُٖس 
خىا. ُٖس كؤًَْو بًَت ُٖس بشِؤئ كانُ. خًَشا يًَُإ خىسٍِ ٖاتني  ُٓسِؤئل َُٓيًنَي يُطُس

يؽ بُسِيَىَ باساًْؽ ُٖتا بًَت صياد ُٓنات. ًَٓؽ يُ طُسَاْا وَختُ صيشَِ بهُّ. ػُو
طُآلَيٌ يُْاو ػُو  ٖات بُطُسدا تاسيو و ْىوتُى. ُٓطًٌَ َُُٓيُ َُٓئًَ "تاسيهُ ػُوَ

نُغ بُسٍ ثًٌَ خؤٍ ُُْٓبًينل تشغ و يُسصل طُسَا و   *بىو تاسيهُ و َُٓىطتُ كاو"
نىْذٍَ طُسَوريَش ديَتُ خىاسَوَ. نٍُ  ْذَقٌ ُٓكىو. باساًْؽ وَنىباسإل صَْذَقذاس صَ
 لالوَ ٓاو َُٖيظاوَنآلوبُطُس ُٓباسٍَ. يَُالوَ يُو ػُطت و سًًَََُٖل نُّ ًَٓظتا نُّل

بُباوَ ُّٓ باساُْ ًُٖٓيَنَل ُٓيذات بُطُس و كاوٍ ًٓٓظاْذال قىسِ و كًَجاول طُسدَيىويًَهُ 
ُبُسٍ ثًَُُوَ ُٓكؤسِيَتُوَ. بايًُ(. ًَٓؽ ٓاو يُ تُثًٌَ طُسَُوَ ديَتُ خىاسَوَ ي)العٔاذ 

ُٖس  *من بىو. من قشض و ٖؤسٍِ دامن ُٖٓاتل دَصوويىػو يُ بُدَمنإ داصَ يُسصٍ بُدَيُس
خًَشا خًَشا َُٓجشطٌل صؤسَإ َاوَ بطُيُٓ ػاس يإ ْا  ُٓياْىت ًَٖؼتا َاوَاُْل تاوتاو 
بُو ساَيُوَ يُبُس ًٖالنٌ خُويؼِ ُٖٓات و وَُْوصَنىتًَِ بىول يُ ثشِيَهذا نُسَنُ يُ 

ٖا سِآُثُسِيِ و خُبُسّ ُٓبىوَوَل ُْختًَو كاوّ ُٓطًَؤؾت و  ريَشَا طُسكًَهٌ ُٓدا و طشّ
بُٖؤؾ ُٖٓامتُوَ. وسدَ وسدَ برييؼِ يُ ساَيٌ خؤّ ُٓنشدَوَل كىْهُ يُ عىَشاتٌ خؤّ 

 طُؾُسٍ وا ْاسَِسُمت ُْنشدبىو ثُػًُاًِْ ساطٌَ نشد. 
                                           

*
 ثُْذيَهِ ثًَؼًٓاُْل َُبُطتِ ُٓوَيُ دص و دُسدَ يُْاوَ.  

*
 ًَُٓؽ ُٖس ثُْذيَهِ ثًَؼًٓاُْل َُبُطتِ ُٓوَيُ َُٖىو طًاِْ تُسَِ.  
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طُس  يُّ ْاوَدا و يُو قًاَُتُدا ديظاُْوَ يُ دوو طٌَ دًَطٍُ تش دُسدَ ٖاتُٓ
ؼُوَ ُٓنىرسئَ. تُقىتؤقٌ سِؤٕ سووتُوَ بٔل نىسَِ ُْيُُْ ثًَسيَطاَإ. نىسَِ َُ

تؿُْطل طًض و ٖؤسٍِ طىيًُ بُ ثُْا طىيَلهَُاْا وَختُبىو سؤسِ بلٌَل يُ تشطاْا ُٖس 
ُٓوَ بىو صَيشَِّ ُُْٓنشد. تشطىيُسص و دَيُنىتٌَل وَسَ بُّ ساَيُوَ ُٖس طُعاتُ ُْ 

خُت بطشٍَ. ُٖس ُٓسِؤيؼتِ َُٓىت ياسَِبٌ تؤ ُْداتذَسٍ طُعاتًَو ًَُٓؽ يُ
ُْداتل نٍُ ُٓطُيُٓ ؾُسَسٌ و ُْدامتإ ُٓبًَت. خؤالطُ طُستإ ُْيُػًَِٓ طُعات 

ا ْضيو بىويُٓوَل كىاس و ثًَٓر بُدواوَ يُ دووسَوَ دَْطٌ طُطىَسِ ٖات. وتًإ ُٖٓا و
تُ دَيُُوَ. ُٓو يُػُ طاسدَّ يُ يتُاًَْهٌ بُ سُقِ ًَٖٓا و خؤػٌ نُويُ دَيٌ خؤَا ػا

خؤػًإ طُسّ بىوَوَل صيٓذوو بىوَُوَل وسدَ وسدَ ٖاتني سواًُْإ يُ دَسَوَ تشوطهٍُ 
بىوّ. بُّ ساَيُوَ ٖاتني طُيؼتًُٓ  تكشا و ٓاطش دَسنُوتل ومت ٓؤخُيؽ ػىنش وا ُْدا

ُْدامتإ  قُساؽ ػاسل ُٓجماسيؽ قُدَسٍَ ػىنشٍ خىاّ نشد نُ يُو سَصايُت و َىطًبُتُ
 بىو و طُيؼتًُٓ ؾُسَسٌ.

 
 طةيصتٍة شاز و ئةوةهَ قؤزت

ػاسل طٌَ نُغ بُ تؿُْطُوَ  و ًْىَػُوَدال يُ قىيػُيُنٌ قُساخطُيشّ نشد يُ
دَسثُسِئ و وتًإ نىسَِ َُسِؤٕ بضاْني ًَٓىَ نًَٔ و يُ نىيَىَ ٖاتىوٕ و كًتإ ثٌَ ُٖيُ و 

يادٍ خًَشّ ُْنشد. ُْخًَش طُيشّ نشد ثريَ بؤ نىٍَ ُٓكٔ  ومت َُُٓ كٌ بىول دَى بُ ص
ناسواًْإ خظتُ سُيىَال و ػُقىػؤمل يًَُإ ُٓدا و بُوياْذا ُٓنىتا. ثُيَُاسٍ ُٓو 
باسيإ ُٓدال طُسوثؤتُآلنٌ طٌَ كىاسيَهًإ نىتايُوَ. يُو ْاوَدا قظٍُ خؤَإ بٌَ 

َُٓىت َُُٓ  واقِ وسِ َابىو وآًَؽ بُس يُى دوو ػُثاصيًٍُ َضس نُومت. َٔ ُٖس
كٌ بىو. ًَُُٓ خؤػٌ خؤػٌ وا طُيؼتًُٓ دًٌَ َُقظُد نُكٌ ُّٓ صسَىنىتُ كٌ 

دٍَ دسَْطُ بضاْني قاقُصتإ كٌ ثٌَ ُٖيُل باستإ كًًُل يُ نىيَىَ يُٕ   :بىو  وتًإ
وتًإ يُ ؾآلُْ دًَطُوَ ديَني و خَُيكٌ ؾًظاسَ دًنَي. باسَإ ػُنش و كايُل ناغُص و 

ثٌَ ًًُْل ٖاٌَْ مباْجؼهٓٔ. خؤالطُ يُبُس ُٓو باسإ و سًًَََُٖيُ ًْى َاغُصيؼُإ ًٖض 
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طُعات صياتش بُّ طًَشَُ و نًَؼُيُوَ بىوئل تانى ناسواْلًًُنإ طُسٍ خؤيإ 
ثٌَ ًْؼإ دإل  ٕقُبآلْذل يُنٌ ػتًَو ثاسَيإ بؤ طشد نشدُْوَل ُّٓ داس سيٌَ ُْداتًا

شيَهٌ يٍ َُٓوَل يُو تاسيهايًُدا طُيُ ثاػإ دووإ يُو بادطشاُْ ٖاتٔ بُال
طُسوطُنىت و قُد و قًاؾٍُ ًَٓإ نشد. يًَِ َؤسِ بىوُْوَل ُّٓ داس يُنًَهًإ 

َُُٓ كًًُل نًًَُ  يُ نىيَىَ  :تٌنٌ داطريطاْذ و تَُاػايُنٌ نشد وػخاستُيُ
َُُٓ ثًاويَهٌ غُسيبُل يُو  :ٖاتىوَل بؤ نىٍَ دَكٌَ  نابشاٍ ناسواْلٌ وتٌ

ت َُُٓ ًَذَطُآلتُ. وتًإ ْابٌَ. َُٖيبُُوَ ٖاتىوَ يًَشَ ناطيب بها. ؾُقريَل بطُسًَاْ
ػتًَهٌ يُ ريَش طُسدا ُٖيُ. ُٖبًَت و ُْبًَت َُُٓ داطىوطُ. بُ ؾًٌََ و تَُيُنُ خؤٍ 

نىسَِ ُْبُخىا داطىوطٌ كٌل ؾُقري و غُسيبُ ٖاتىوَ  :وا يٌَ نشدووَ. ُٓواًْؽ وتًإ
خؤٍ و كُْذ ثاسَيُى بؤ َاٍَ و َٓذاَيٌ ثًَهُوَ بينَ. ُْخًَش يًَشَ ناطبًًُى بهات بؤ 

ٖاتُٓ ثًَؼُوَ يًَِل دَوسيإ داّل  ناسواْلًًُنإ صؤسيإ وت و ُٓوإ نًَُإ بًظت.
َُٖىو يُاًإ ثؼهينل طُس و نآلويإ داَاَيًِل متُيًتُنًإ طُْط و طىرٕ دا. صؤس 

وٍ داطىوطًِ بًظت ُٖس سُثُطاّ و َُٓالوُٓواليإ نشد ًٖض ُْبىول ًَٓؽ خؤ نُ ْا
قُدَسيَهٌ باؾ بُّ سَْطُ  تاطاّ ًٖض قظُّ ثٌَ ُْنشا ُٖس وا واقِ وسِ َابىو.

كُسَُطُسيًَإ داّ. ًٖلًإ ُْدؤصيًُوَ. ُٓجماس دوواًْإ الثُسِيإ يٌَ طشتني. ُْخيتَ 
. يُطٍَُ َابشاٍ ناسواْلًًإ باْط نشدَ الوطشخ و ٖؤسِيإ نشد و ٖاتُٓ ْضيو ًَُُٓل ن

. وتِ: باونِ َُٓاُْ ُٓويؽ قُدَسيَو كشثُكشثًإ نشدل نابشايُنًؽ ٖات بُالٍ َُٓوَ
نُ تؤ يُ ًٖلا ًْت و  بُ ًٖىاٍ ُٓوَٕ ػتًَهًإ بذسييَتَل ًَٓؽ طىيَٓذّ بؤ خىاسدٕ

ؾُقُت ُٓوإ دَطت َُٖيٓاطشٕ و كؤٕ يُ ريَش كٓطٌ ُّٓ  لًٖلًؼت ًًُْ بًاْذَييتَ
ٓني. ًَٓؽ تٌَ طُيؼتِ نُ ًٓؼُنُ ْاسَِسُتُ و َُٓاُْ تُػكَُيُ بُدبُختاُْ دَست بًَ

ُٓنُٕ. يإ ُٓبٌَ ػتًَهًإ بذسيَيتَ يإ ًَُُٓ بُ قَُيبُيُنذا ُٓدَٕ و ًَٓؽ نًَض يُ 
باخَُيُذا بؤ ثىيًَو طُوصََيُ طًامن َُٓيٌَ. ُٖسكُْذَ طُسّ ًَٖٓا و طُسّ بشدل 

تؤ خؤت ُٓصاٌْ نُ َٔ ًٖلِ ًًُْ كاسَطُسيَهِ بؤ خؤّ ُْدؤصيًُوَل ومت ؾآلٌْ 
دا  لبًاْذٌَََ و خؤَإ يُ ػُسِيإ الدَئ و ٓاطاػِ يُّ ػتاُْ ًًُْ نُ ُٓوإ ُٓئًًََ
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نُيؿٌ خؤياُْ سَصاّ بُ قُصاٍ خىا دَطُآلمت كًًُ. نابشاٍ ناسواْلٌ ُّٓ داسيؽ 
ُٖس  ليُطٍَُ ٖاوسِيَهاٌْ كىوُْوَ بُالياُْوَل قُدَسيَهًإ يُطٍَُ وتٔ و سطتًإ

ُٓياْىت ؾآًذٍَ ًًُْ. ًَٓؽ بُ داسيَو طُسٍ دًْاّ يٌَ ٖاتبىوَ يُى. َُٓىت 
ياسَِبٌ كٌ بهُّ  بؤ سيؽ ٖامت كًًًََؼِ ْايُ بإ. يُو تُْطىكَُيَُُيُدا ًٖض 
سيَطايُنِ بؤ خؤّ ُْدؤصيًُوَ. دوايٌ نابشاٍ ناسواْلٌ وتٌ باونِ خىا َُٖيٓاطشٍَ ًَٓىَ 

ُ و طُسَا و يًَضَُيُل ًَُُٓتإ يُّ قىسَِدا ساطشتىوَ. ًَُُٓ طُعاتٌَ صياتشَ بُّ تاسيه
وا ُٓكًُٓ ؾآلٕ خإ ًَٓىَ بُياٌْ وَسُْ ُٓوٍَ. طا يُوٍَ بَُيهى ػيتَ بُ ػتًَو بهُئ. 
بُّ سَْطُ ُٓواًْؽ دَطتبُسداس بىوٕ و بُسايٌ ناسواُْنُيإ بُسدا. ًَُُٓؾ يًَُإ 

طُؾُسَ صؤس ثُػًُإ بىوَُوَ. دَيِ  خؤسٍِ و كىويُٓ ْاو ػاسَوَ. َُٓا َٔ يُّ
طريابىو. ًَُٓىغ بىوّ و ومت َُُٓ ُٓوََيٌ بًَتل ٓاخؤ ٓاخشٍ كؤٕ ُٓبٌَ. يُو 
طُعاتُوَ نُ ٖاتبىوَُ دَسَوَ يُ َاَيٌ خؤّ ُٖتا ُٓو دَقًكُيُ بريّ يٌَ نشدَوَ و َٔ 

بُمت يُو دوو طٌَ سؤرَدا كُْذّ َُساسَت بُطُسا ٖات و كُْذ ُْوعُ ُٓصيَت و َىطً
ٍ. كاسَيؼِ ًٖض ُْبىو. ُْسِيٌَ سانشدمن بىول ُْ تىاْاٍ طُسِاُْوَل ُٖس َُُْٓذَّ بؤ د

َابىوَوَ َُٓىت خىا كانٌ بهات. بضاْني ْاوكُوامن كٌ يٌَ ْىوطشاوَ. بَُاُْيؽ 
بربِيَتُوَ ُٖس كانُل خىا خشاثرت ُْدا. وسدَ وسدَ ُٖس ُٓسِؤّ ُّٓ خُياآلتُ ُٓنُّ. 

كىويُٓ  ساَيًَو بىو طُيؼتًُٓ خاُْنُ و دَسطُيإ يٌَ نشديُٓوَ و سؤيؼتني ُٖتا بُُٖس
دَيؤثُل بٌَ ٓاطشٍل يُسصيًَهًؽ كىبىوَ ْاو طهُُوَ صؤسّ  لرووسَوَل طُسَال قىسِ

طُسَا بىو. َُٖىو يُػِ بُداسيَو داًَٖضسابىو. تًَو ػهابىو. ًٖالىل َاْذوول 
 ًَِ كٌ.َشدوول خُوّ يُت. بشطًُُل ُْخؤػِ. ُٖس ْاصامن بًَ

 
 ئةحواَلي خاُ و دووةوني قؤزت

بُُٖس ساَيٌَ بىول يُ قىربًَٓهٌ رووسَنُ بُ تىسطهٍُ كشاٍ قىتًًهٍُ خاْلًًُنُ 
بظيتَ دًَطاٍ وػهِ دؤصيًُوَ. يُطُس تا دُواَيًَهٌ ناسواْلةًًُنإ بةُ كًلةهاُْوَ    

ُيُ ثةُسَِ  ػهاّ و طُسّ ْايُ طُس ُٓرْؤّ. يُ ُٓوََيٌ عىَشَُوَ ُٖتا ُٓو دَقًكَُٖيرتو
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ثُسَِ تُٓشخيٌ رياٌْ خؤّ خىيَٓذَوَ نُ يُ دًْادا َٔ بُ َُٓةٍُ و ًٖةىاٍ كةٌ ريةاوّ     
ًَٓظتا ض سؤر و طُعاتًَهِ دٍل صؤس صؤس ًَُٓىغ بىوّ دَيِ ثشِ بةىو يةُ خىيَٓةاول بةُو     
سَْطُ ُٖتا ْضيهٌ طُعاتًَو ساّ بىاسد. نابشاناًْؽ نُسوباسٍ خؤيإ داَُصساْذ. ُٖس 

ٔ. ثشِخىٖؤسٍِ خُويإ يٌَ َُٖيظا. طىيَِ طشت توُو ثاٍَ يًٌَ ن الٍَهُوَ يُنُ يُ طىوكًَ
يُو ْضيهاُْوَ يُ َاَيًَو دَْطٌ ػًىَٕ و طشيإ و الواْذُْوَ و نشِووصاُْوَ يُت. ٓةُمما  
ًَين طةادًَو ريًةَُؤ بهُيتةُ         كؤٕ دَْطٌَ  ُٖسوا بُسدٍ ُٓتىاْةُوَ. ٖةُس وَنةى بٗة

ُبري كىوَوَل بٌَ ثُسوا وَنى ػًَت ساثةُسِيِ كةىوَُ   ُُوَ ٓاطشّ تٌَ بُسبىو. خؤّ يُسطد
ُّٓ ػًىَٕ و طشياُْ كًًُ  ًٖلًَهٌ وا ًًْةُ ٓةُو    :دَسَوَ. يُ خاْلًًُنُّ ثشطٌ ومت

رٕ و َٓذاآلُْ ًََشد و باونًإ نىرساوَ. نابشاٍ تائ بُسَِْطٌ وابٌَ ًُُُٖٓتاْةُ وتةٌ   
َُطةُس َةٔ ػةيت وا    ( نُ َٔ يُ دًَطةٍُ خةؤّ ٖةُس وػةو بةىوّ.      ًًُْ ًٖضُٓوَ )

ُٓوََيذاسَ ُٓبًِٓ و نابشايؽ ُّٓ ُْوعُ ػتاٍُْ صؤس ديىَ. ساٖةاتىوَ و َُٓاْةُ ٖةُس    
 بًُٖض ُٓصاٌَْ.

ًَٓؽ قُدَسٍَ ساَاّ و يُبُس ُٓو طُسَا و باساُْ طىيَِ يُو طشيإ و نشِووصاُْوَيُ طشت 
ٍ كٌ بهُّ و سو كُْذ ؾشًََظهٌ سُطشَمت َُٖيشِػت. دوايٌ ومت ياسَِبٌ تؤ خُبري و قاد

َٔ كًِ يُ دَطت يُت  ُٖسوا بُ ُْٖاطٍُ طاسدَوَ طُسِاَُوَ رووسَنَُّ و داًْؼتِ. 
ُٖس تاغ ُٓيربدَُوَل قُدَسيَهٌ باؾ بُو َاتًًًَُُٓوَ طُسّ ْايُوَل ًٖض ؾآذٍَ 
ُْبىو. يُ تاواْا ًٖض خُويؼِ يٌَ ُُْٓنُوت. ُٖس ُٓوَْذَّ صاٌْ يُو ديى خاُْنُوَ 

ُسا و صَْا و صسيهُ و ٖاواس ثُيذا بىو. كُْذ تُقُيُى ٖات. بىو بُ تُقٍُ تؿُْط و ٖ
غَُيبُغَُيب و طشيإ و ػًىَٕ و باْطُباْط. ديظاُْوَ خؤّ ُْطشت و دَسثُسِميُ دَسَوَ 
و طىيَِ طشت. ُٖس رٕ و َٓذاٍَ بىوٕ يُو ديىَوَ بُ طشياُْوَ قظُيإ ُٓنشد. ُٓثاسِاُْوَ 

ْلًًُنُّ ثشطٌ ومت ٓاخؤ َُُٓ كًًُل ُّٓ داسَ كٌ و ُٓالآلُْوَ. ُّٓ داسَيؽ يُ خا
بىوَ  وتٌ كىوصامن ثًاو ُٓطُس َٔ بؤ َُٓاُْ دىابٌ تؤ بذََُوَ ُٓبٌَ خُسيهٌ ًٖلٌ 
تش ُْمب ُٖس دىابت بذََُوَ. ػُو و سؤرٍَ طُد ػيت وا يًَشَ ُٓقُوٌََل ومت ٓاخش خاَيؤ 

ثشطٌ  وتٌ ٓاخش تؤ ػيت وات تؤ عادض َُبُ ًٓٓظإ يَُاُْ دَيٌ ُٓبٌَ بُ ٓاو. كؤٕ ْا
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ُْديىَ بؤيُ َُٖىو ػيتَ ُٓثشطٌ. ًَٖؼتا ساُْٖاتىويت. ُٓوَ طاسًَيب ُّٓ َاَيُ ْاصامن 
كُْذ سؤريَهُ يُ طُس داطىوطٌ و َاطىوطٌ طرياوَ و ؾُالقُيُنٌ صؤس نشاوَ و يُ 
ثاػإ داواٍ دُصايُنٌ صؤسيإ يٌَ نشدووَ. ُٓويؽ ثاسٍَ ُْبىوَ بًذا َاَيُنُيإ 

نُكٌ ُٓوا  لشؤػتىوَ. ُٓويؽ بُػٌ دُصانٍُ ُْنشدل ًَٓظتاؾ خؤٍ ُٖسوا سُثظُؾ
ؾُقريَ دص ٖاتىوَتُ طُس َاَيُنُػٌ ُٓو تؤصَ ثشِووثًتُيؼًإ نُ َاوَ َُٖيبُت 
بشدووياُْ. وا تؿُْطًؼًإ ثًَىَ ًَُْٓٔ. ًَٓظتا َٓذاَيًَهًؼٌ ُْنىرسابًَت ُٖس كانُ. 

يًَشَ ُٖيُ  نابشاٍ خاْلٌ طُسيَهٌ يٌَ يُقاْذّ  ومت ُٓسٍَ ُّٓ َُٖىو داطىوطُ كًًُ
ٓاٍ باونِ َُُٓ ُْخؤػًًُنُ  :و طُيشيَهٌ ؾُطاَيٌ نشدّ و تؤصيَو ثٌَ نٌُْ وتٌ

َُٖىو نُغ ُٓبٌَ بًطشٍَ. تؤ غُسييب ًَٖؼتا َُُٓت ُْديىَ. بُآلّ كاوت ُْؾشٍَِ 
وَ و يًٌَ تؤيؽ ُٓيبًين. ًٓرت ًَٓؽ بَُاتىَُيىويٌ ٖامتُ رووسَوَ و طُسّ ْايُ

نُومت. ؾُقُت ًٖض خُوّ ُْبىول ُٓسىاَيًَهٌ صؤس خشاخ و ْاسَِسُمت بىو. يُ طُسَاْا 
ُنشدَوَ. ُٖس َاتل ُٖس بريّ يُ خؤّ و يُ دًْا َُٖٓئُكؤقًِ. بشطٌل دَيطرياول عادضل 

طُعاتُ ُْ طُعاتًَهًؽ يَُال و ُٓوالوَ تُقىٖؤسٍِ تؿُْطل ٖاواسوباْطٌ خَُيل 
اواْا سآُكًُِْ. ؾُقُتل َُُْٔتىاٌْ بلُُ دَسَوَل ُٖس كؤًَْو ُٖٓات. ًَٓؽ يُ ت

 بىو بُو ساَيُوَ ساّ بىاسد ُٖتا بُياٌْ.
 

 زؤذةوةبووُ و قؤزتي ضيَيةوني
بُياٌْ يُ تاسيهُ و يًًََُدا بىو ًَٖؼتال طىيَِ طشت يُ دَسطايإ دا. دَسطا نشايُوَل 

نىاٌَْ نابشاٍ داطىوطُنُ. َاٍَُ  سواًِْ طٌَ صَبُالل َُٖيًإ نىتايُ رووسَوَل وتًإ
ُٓوَتُ. باونِ ًَٓىَ بؤكٌ ًٓٓظاف و سَمحتإ ًًُْ.  ناسواْلٌ َين ًْؼإ دإ و وتٌ:

ُٓخؤّ ٓاطاٍ يُ  ٓذٍ َُغًُصَتإ بؤُّٓ ؾُقريَ غُسيبُ و ًٖلٌ يٌَ َُٖيٓاطٌَ و طىيَ
ا بٌَ ًٖض ًًُْ. يُ تاو دَسدٍ ُْبىوٌْ و نَُذَطيت خؤٍ نؤتاوَ بؤ ًَٓشَ. ًَٓظت

دَطُآلت و بٌَ ثاسَيُل ْاتىاٌَْ طُسٍ خؤٍ بكُبًًَيَنَ و خضَُتًَهٌ ًَٓىَ بهات. ُٓوا 
ناسٍَ ُٓطشٍَ بُ دَطتُوَ.  ليًَشَ خُسيو ُٓبٌَ. ُٓطُس بؤٍ َُٖيبظىوسٍَِ ًٓؼٌَ
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يَُُودوا يُبُس دَطيت خؤتاْذا ُٓبٌَ. ُٓتىأْ َُٖىو وَخيتَ بُ ُٖوَطٌ خؤتإ 
َوَ سُقٌ ُّٓ كانُيُتإ بؤ بهاتُوَ. نابشاٍ ناسواْلٌ بُّ قظُ بريِووتًَُٓٓوَ و يُبُس

ًََلهًََُلهاُْ طُيًَهًإ يُطٍَُ خُسيو بىول صؤسيإ بُدَوس و ثؼتا ٖات يُ ٓاخشٍ 
َُٖىو ػتًَهذا وتًإ ًَُُٓ ْاتىاْني واصٍ يٌَ بًَٓني. ُّٓ خُبُسَ ٓاخشٍ ُٓطاتُوَ دًٌَ 

ُٓبني. نُوابىو ًَُُٓ خؤَإ بؤكٌ تىوؾ  خؤٍل دوايٌ ًَُُٓ تىوػٌ َىطًبُت و بُآل
ناسواْلًًُناًْؽ وتًإ ٓاخش ُٓوا ًَٓىَ ُّٓ  .بهُئ. ُٖس ُٓبٌَ بًبُئ يُطٍَُ خؤَإ

ؾُقريَتإ بشد و نشدتإ بُ نىَيهٌ َىطًبُت و ُٓصيُت و يًَذإ و طشتٔ و َُٓاُْوَ 
ٌَ بهُٕ واصٍ يٌَ بًَٓٔ. كٌ بُ ًَٓىَ ُٓبشٍَِ  ُْوََيآل نُوابىو خىا َُٖيٓاطشٍَل سَمحٌ ث

ُٖصاستإ بؤ دًْا نشدووَل َُُٓؾ بؤ خىا بهُٕ. َُُٓ بُّ طًَشَ و نًَؼُيُوَ بىوئ 
ُٖتا ْضيهٌ ُٖتاو نُوتٔ. خىا ناسيإ ساطت بًيَنَ ُٓو ناسواْلًًاُْ بُدَوسوثؼيت 
ُٓواْذا ٖاتٔ و تُؾشَيإ دإل بُآلّ بٌَ ؾآًذَ بىو. ُٓوإ ُٖتا ُٖٓاتٔ ػًَتطريتش 

دا و قؤْاغُ  ُٓبىوٕ و ٓاطشيإ ُٓطشت. ٓاخشٍ يُنًَهًإ وَنى ٖاس ثُالَاسٍ َين
َُٖيظُ با بشِؤئ. تَُاتُ بُّ طًًَُطًًَُ و هٌ نًَؼا بُ نىستُ نُيُنَُا وتٌ: تكُْطًَ
اوَ ٖاتىوٍ يًَشَ داطىوطٌ بهُيت. ًَٓظتا َٔ ُٓصامن كًت بُطُس ًَُِٖٓٓ. نىسَِ خاوَخ

و َىطىَيُاُْتًتإ بٌَ. بُ خىا ًٖلِ بُبُسَوَ ًًُْ. َُُٓ ِ سومت ثًاوٍ كاى بٔ سَ
كُْذ سؤرَ بُّ باسإ و طُسَايُ ٖاتىوّ بُسِيَذا. ًٖالى و بشطٌ و ُْخؤؾ و غُسيبل 
خىا قُبىوَيٌ ًًُْ  واصّ يٌَ بًَٓٔ و ُٓصيُمت َُدَٕ. ُٖس ُٓوَْذَّ صاٌْ يُنًَهٌ تشيإ 

 ثًَؼُإ نُوَ. وا ياَيآلػُثاصيًُ وتٌ: ًُ بُس ثٌَ يُقُ و يُ ثؼتُوَ صسَىٖؤسِ داًَ
دًْا بُثىوؾ طرياوَ. ُٓوٍ تشيؼًإ يًَِ ٖاتُ ثًَؼُوَ بُثاَيُثُطتؤ ُٓصاٌْ طُسٍ 

بُُٖس طًَهًإ دايإ طشمت )عُيب ُْبٌَ( بُ ػُم و صيًُ و يًَذإ و طُسوطُنىت 
آلُْوَ ُٖوٍَ و نىتاْذُْوَ ثًَؽ خؤيإ داّ. ًٓرت ُٖسكُْذَ ناسواْلًًُنإ ثاسِاُْوَ و ال

د و سايإ ؾشِاْذّ بؤ شننشدٕل بٌَ ؾآًذَ بىول ثاسٍَ ُْ تُقُآليإ دا و دَخايُتًإ ثٌَ
نؤآلٕ. ُٖسوا يُ نؤآلٕ و باصاسِدا ًَٖٓاًَإ بُسِيَىَل خَُيل و خىا ُٖسوا تَُاػايإ 

بؤَيُيُنٌ ُٓنشدئل بُعضٍَ نُغ َُٓشِواٌْ بُصَيٌ بَُٓا ُٖٓات يُبُس خؤيُوَ ثشتُو
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ثًَِ ثٌَ ُٓنُْنيل ُٓياْىت َُُٓ داطىوطُ با بًخى. تَُاػاّ  ُٓنشدل بُعضيَو نُطٌ تش
ُٓنشد يُ ْاو ػاسدا بُعضيَو قًاؾُمت ُٓبًينَ ُٖسوا ًٓٓظإ صساوٍ يٌَ ُٓتؤقٌَ. ُٖسيُنُ 
دَ دواْضَ كُؾتُ و َؼهٌ و داَاٍُْ سَْطاوسَْطًإ تًَو ٓاآلْذووَ و بُطُسياُْوَ 

ًؼُنًإ يُخؤيإ دابىو. بُسداػٌَ. كىاس سيض و ثًَٓر سيض ؾُقُدَس بُطتىوَ ُٖسَيُنُ ب
خُجنُس و دََاْلُيإ  نشدبىو بُقُدياْا. ُٖسوا خىئَ يُ ْاوكُواًْإ ُٓباسٍ. تىوػٌ 

ًََؤصَُناٌْ ًَٓؽ ُٓياْىت :ًَُُٓ بىوٕ ُٓياْىت  :َُُٓيؽ سَْطُ داطىوغ بٌَ. 
ش ُْخؤػًًُنٍُ نابشاٍ خاْلًًُنُ بَُيٌَ داطىوطُل ًَٓؽ يُ دَيٌ خؤَا ومت ُْخًَ

وتٌ ًَٓؽ طشمت و سابىسد. ُٖسوا بُّ سَْطُ ُٓسِؤيؼتني دًْاؾ صؤس طاسد و طُسَا 
طُيشّ نشد يُ نؤآلًَْهذا  ًًاللوػٍُ ُٓنشد. ُٓيعُياص و ببىو. ُٖوس و َُٖيآل بُباوَ ثشِ

بُس طُيؼتني بُ رًَْو خؤٍ و دوو َٓذاَيٌ سَؾ و سووتٌ ثًَخاوغ طُسقؤتني يُو 
طُسَا و قىسَِدا بُطشيإ و ػًىَٕ ُٓنشِووصيَُٓوَ و ُٓثاسِيَُٓوَ. ُٓالَيًَُٓوَ و 
َُٖئُكؤقٔ. رُْنُ ثُيٌ َٓذاَيُناٌْ طشتبىو و ُٖسطًَهًإ ُٓطشيإ وَى باآلَيىوى 
ؾشًََظو بُكاوياْا ُٖٓاتُ خىاسَوَ. نُ كاوّ بُواُْ نُوت و ُٓو ُٓسىاَيُّ دٍل 

ٓاخؤ ُّٓ قىسِبُطُساُْ كًًإ يٌَ قُوَابٌَ   :َوَ و ومتبُداسيَو خؤَِ يُبري كىو
ًََؤصَِ بُدواوَي ُيٌَ هػُ. بٌَ ًٓختًاس يُ رُْنُّ ثشطٌ خىَُْضاٌْ ًَٓؽ سُثظِ و 

ُٖس ُٓوَْذَّ صاٌْ يُ ثؼتُوَ نابشانإ صسَىٖؤسِ   ُٓوَ كًت يٌَ قُوَاوَ وا ُٓطشيت
ُٖسكٌ ُٖيُ  ًَت كًًُ بُطُسَوَل. وتًإ تؤ دَخدايامنُ بُس ػُثاصيًُ و قؤْاغُ تؿُْط

 .ُٓوَ كًًُ :اَيتُوَ وتٌت  يُنًَو يُ صَالَُنإ بُ سم و طو ًًُْ تؤ بؤكٌ ُٓثشطً
ُٓوَ ًََشدَنٍُ يُّ بُيُٓدا يُ ػُسٍِ ؾآلُْ دًَطُ عُطهُس بىوَ و نىرساوَ. ًَٓظتا 

ٕ وا َُٓاُْ نُطًإ َُْاوَ و ًٖلًإ ًًُْل ػًَت بىوٕ داواٍ َُعاؾ و ًٓذاسَ ُٓنُ
ُٓصأْ ثاسَ سراوَ. يُ دَيٌ خؤَا ومت بُخىا باػُ. ًََشد و َاَيٌ بشِوال بُّ سَْطُ داواٍ 
َُعاؾ بها و تؤيؽ وا بُطاَيتُوَ دىامب بذَيتُوَ. َُٖيبُت يُو دًَطُيُؾ نُ داواٍ 
َُعاػٌ نشدووَل صؤس باؾ و بُدَيٌ خؤيؼٌ بُسٍَِ خشاوَل بؤيُ وا بُ ثًَهُْني و نُيـ 

وَتُوَ. صؤس صَسيؿُ. بُ ُْٖاطٍُ طاسدَوَ ُْختًَهٌ تش سؤيؼتني طُيؼتًُٓ خؤػٌ طُسِا
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َُيذاًَْو يُوٍَ طُيشّ نشد طًَذاسَيُى َُٖيخشاوَ يُ رووس ُٓويؼُوَ طٌَ كىاس داسٍ تش 
ثًَهُوَ داكُقاوَ و ثًاويَهًإ ثًَىَ بُطتىوَ. بُو طُسَا و بُؾش و باساُْ كُْذ نُغ 

ًإ نشدؤتُوَل بُتؤيٌ نشاغ و دَسثٌَل صَالًََهٌ بٌَ دَوسيإ طشتىوَ. سووت و قىوت
. صسَىٖؤسٍِ ًٓٓظاف بُداسيَهُوَ وَطتاوَ يُو قىسِبُطُسَ ُٓدات. ُٓمما كؤٕ يًَذاًَْو

وثُسٍِ ُٓو َُيذاُْ ُٓطشيَتُوَ. نابشاؾ ٖاواس ُٓنا و ُٓثاسِيَتُوَ و داسَناٌْ َُٓجُسِ
ال ُٓصسيهًَينَ و ُٓقًزيَينَ و ُٓويؽ ُٖس ُٓالَيًَتُوَ و خىا و ثًَػَُبُس ًًََُٖٓٓتُ سد

ض ٖاتُ يُسصئ و دَيِ داخىسثا. ًَٖ يًٌَ ُٓدا و طىٍَ ْاداتٌَ. نُ ُٓوَّ دٍ َُٖىو يُػِ
سؤيؼتِ َُْال سَم ساوَطتاّ. يُنًَو  ِوػو بىوّ يُ دًَطاٍ خؤّ. ثًَ لو ُْٖاوّ يٌَ بشِا

ًََؤصَُنإ تًٌَ خىسِيِ وتٌ ُٓوَ بؤكٌ ساوَطتاوٍ. و ابضامن َُُٓت ثٌَ خؤػُ يُ 
تؤ يُطُس  تؤيؽ بُخضَُتٌ ُٓطٍُ. ًَُٓؽ وَنىطُيشٍ بهُيت. كاوت ُْؾشٍَِ 

ىوسّ َُْابىو نُ دىابٌ سٍ تٌَ ُٓبشِٕ. ًَٓؽ ًٖض ٖؤؾ و ػعداطىوطٌ طرياوَ. وا دا
بذََُوَ. يُ عُصسَتاْا ُٖسوا وػو وَطتابىوّل ٓاخشٍ ثُيًإ سانًَؼاّ و سايإ ؾشِاْذّ 

ًَؽ خؤيإ داّ. ًٓرت ًَٓؽ ُْ دَيِ َابىو ُْ كاو تا بضامن بؤ نىٍَ ُٓكني. طُسَورووس ث
بُسد بؤٌْ خىيًَٓإ يٌَ ُٖٓات.  َُٖىو داس و لُٖسوا بُو نؤآلْاُْدا تًًَإ ثُسِاْذّ

ٌ هداسٍَ سؤسِ كىو. ُٓوَْذَّ ُْصاٌْ طُيؼتًُٓ بُس دَسطايُنٌ طُوسَ. قُيُباَيػًَُب
ْابٌَ بىو. نُطًإ ًَُُْٖٓؼت بلًَتُ   َُسِؤ و ْابٌَ صؤسٍ يٌَ وَطتابىو. ُٖس َُسِؤ

ًََؤصَُناٌْ يَُُسِ َٔ وتًإ َُُٓ داطىوطُ َُٓؼُو ًْىَػُو طشتىوَاُْ  رووسَوَ. 
ُٓواًْؽ وتًإ داسٍَ ُْخيتَ ساوَطنت. ًَٓظتا  .و ًَٖٓاوَاُْ ُٓبٌَ بًُبُيُٓ رووسَوَ

قُدَسٍَ ساوَطنت. ُٖس ًٓؼٌ خظىطٌ و َىًِٖ ُٖيُ ْابٌَ نُغ بلًَتُ رووسَوَل 
نُطًَهٌ تشيؽ ُٖٓات ُٖسوا سايإ ُٓطشت. ْضيهٍُ طُعاتًَو ًَُُٓيإ يُوبُس طُسَا 
و باساُْ ساوَطتاْذ. خُيكًَهٌ صؤس يُويَذا طشدبىوُْوَ. ُٖسوا بُعضيَو يُواُْ نُ 
ُٖٓاتٔ سايإ ُٓوَطتاْذٕ يلًَهًإ َُٖئُقىَيتاْذ و يُبُس خؤياُْوَ ُٓياْىت ُٖٓا ُٖس 
ُّٓ داسَ ًٓؼٌ َىًِٖ و خظىوطٌ ُْبىول دوايٌ طُيشّ نشد يُنًَو يُ دووسَوَ 
بُنُؾ و ؾؼًَهُوَ دَ دواْضَ نُغ بُ ػىيًََٓىَ تؿُْط بُ دَطتل ؾًؼُنًؼ يُ ثؼتل 
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صٍ طُسصٍل نابشانُ خؤٍ داُْناٌْ َُٖىو ٓاَيتىوٕ بىول بُقُدل طُسخُجنُس و دََاْلُ 
ُٖسكٌ داًْؼتبىوٕ بُداسيَو ساطتُوَ بىوٕ. خؤتإ وسدَ وسدَ ٖاتُ ثًَؼُوَ. خَُيهُنُ 

الدَٕل خؤتإ الدَٕ ثُيذا بىو. نُ ْضيو نُوتُوَ ًَٓؼًإ ُٖطتاْذَ طُس ثًًَإ وتًإ 
ساوَطتُ بُثًَىَ. ًَٓؽ يُتاواْذا بُيُسصَيُسص ُٖطتاّ و ساوَطتاّ. نابشانُ نُ ٖاتُ 

هٌ نشد و صوو طُيشيَهٌ َين بُ كُْاطُ ًْىَ طُالًََ لثًَؼُوَ بُنرب و غشووسيَهُوَ
ًََؤصَُنامن طٓطًإ ْايُ ثًَ ؼُوَ وتًإ قىسبإ َُُٓ نشدل وتٌ َُُٓ كًًُ  

وا ًَٖٓاوَاُْ. نابشانُ ُّٓ داسَ بُ غُصَبُوَ تًَِ َؤسِ  داطىوطُل َُٓؼُو طشتىوَاُْل
ًََؤصَُنإ كىوَ ثًَؼُوَ بُ طشثُ دوو  بىوَووَ و ثشطٌ: يُ نىيَىَ ٖاتىوَ  يُنًَو يُ 
طٌَ قظٍُ يُطٍَُ نشد. ُٓويؽ طُسيَهٌ بؤ يُقاْذ وتٌ: ٌَٓ نُواتُ بًًَُٗٓٓ رووسَوَ. 
ُٓو تٌَ ثُسٍِ كىوَ رووسَوَ. دوايٌ ثُيٌ ًَٓؼًإ طشت و سايإ نًَؼاّ بؤ رووسَوَ. 
سُوػًَهٌ طُوسَ و ٓاوَدإ. باخ و سُوص و باَيُخاُْيًَهٌ خؤؾ. ُٖسوا بشدًَإ ُٖتا 

ُ. يُوٍَ بُ كُْذ ثًًهاُْيُى طُسيإ خظتِ. ساسَِويَو بىو بُس بًٓا و باآلخاُْن
ُسيب و عُدًب نُ ًٓٓظإ ُٖس يُ طًخٓاخ بىو يُ تؿُْطلٌ و صَالٌَ غ

ًََ لكاوثًَهُوتًٓإ ُٓتؤقٌ. قُدَسيَو يُوٍ سايإ طشمت صَُنإ داًَاُْ ؤيُ ثاػإ 
ًؽ يُ دَطت دوو طٌَ ْؤبُتلٌ و صَبُيالل خؤيإ ًًَإ ػهاْذ و سؤيؼنت. َٓ

قىربًَٓهُوَ َُٖيتىتاّ بؤ خؤّ طُسّ نض طشت يُبُس باسٍ خىادا كاوَسِواٌْ قُصا و قُدَس 
ومت بضامن كٌ تشيؽ ُٓبًِٓ. ُٓو سؤرَ بُو سَْطُوَ يُو طىوكُدا بؤخؤّ  .بىوّ
ػهاّ. ُْ ْاًَْو ُْ ٓاويَو. ُْ يًَجشطًُٓوَل ًٖض ُْبىو... ُّٓ صَالّ بُو صَالٌَ وَُٖيرت

طُد نُغ صياتش ٖاتىوٕ ثشطًىياُْ َُُٓ كًًُ  وتىياُْ داطىوطُ و ُٓطجاسدّ. يُ 
بُعضيَهًإ بُ غُصَبُوَ يًَِ َؤسِ ُٓبىوُْوَ و يًَِ ُٖٓاتُٓ ثًَؼُوَ. َُٓىت ًَٓظتا 
َُٖيِ ُٓيىوػٔ و بُعضيَهًؼًإ بًُْىَ ثًَهُيُٓوَ يًَِ وسد ُٓبىوُْوَ و بُ تُٓظريَوَ 

 سوويإ وَسُٓطًَشِا. 
سؤر بُّ طُسَا طُُْٖذَيُ بًُٖالنٌ بُسيَطُوَ وَسَ. ػُو بُو سَْطُ وَسَ طٌَ كىاس 

بُبشطًَيت و بٌَ خُوٍ سابىيَشَ. بُياٌْ بُو ساَيُوَ بتًَٗٓٔ بؤ ُٓو دًَطايُ ُٖس 
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ٓذا طُيشٍ سَْطىسِووّ ًطُعاتٌ َشدًَْو ببًُٓ. ُٓو سؤرَؾ وا بٌَ صاد و ٓاو داتًَٓٔ. ٓ
بشطاْا ُٖس وا طًاُْ طىيًُٓيُنِ تًا َابىو نُ  بهُٕل ُٓبٌَ كًِ يٌَ ٖاتيبَ. كانُ يُ

ُٓدىوآلَُوَ َُٖىو يُػِ ُٓيُسصٍ. وَخيت ثاؾ ْاخنىاسدٕ نُ ػُوٍ بُطُساٖات 
خؤََُُُٓ طاوسطاٌْ ًًُْ ُّٓ ؾُقريَ يُ بُياًًُْوَ بٌَ  يُنًَو يُو خضَُتهاساُْ وتٌ:

يُو ثاااواُْ كُْذ ْإ و بٌَ ٓاو يًَشَ سُثع نشاوَ. خىا َُٖيٓاطشٍَ ُٖس يُ خؤيُوَ 
ثاسكُ ْاًَْهٌ داٌََ و ناطُيُى ٓاويؼٌ يُوالوَ داْاّ. وتٌ: ُٓوَ غؤ. ًَٓؽ وَنى 
ٖاس ثُالَاسّ دايُ. ْاُْنُّ خىاسد و كُْذ قىًََو ٓاوّ نشد بُطُسا. تؤصيَو صيٓذوو 
بىوَُوَل ٖؤػًَهِ ٖاتُوَ بُبُسا. ًٓرت نُطًَو يُ َين ُْثشطًًُوَ. ُٖس َُٓىت 

ًَٓإ بري بهُويَتُوَ و ُْدامت بذَٕ. بُسََيآلّ بهُٕ و بؤ خؤّ بلُُ دَسَوَ. ٓاخؤ نٍُ 
يُ دَيٌ خؤَا ومت ػُسمت َُُٓ بٌَل طُعاتًَو يُ دَطت ُّٓ دَعباياُْ ُْدامت بًَت ُٓو 
سيَطُيٍُ نُ بًطشَُ بُس ًٓرت ٓاوسِ ْادََُوَ و طُسٍ خؤّ يُو وآلتُ خىيَٓاويًُ صاَيُُ 

و وآلتُ ناويُدا ًََُِْٓل بُآلّ داسٍَ خؤ ًٖض يًَجشطًُٓوَ ًًُْ. دَسنُّ و دَقًكُيُى يُ
يُ ثاؾ قُدَسٍَ سواًِْ يُنًَو بُ عُصََُت و دُبُسووتًَهُوَ ٖاتُ ساسَِوَنُ. 
خَُيهُنُ َُٖىو ُٖطتإ و ساوَطتإ و ًٓؼاسَتٌ ًَٓؼًإ نشد. ًَٓؽ بُ  ًْخًُْ  

و وسدَ وسدَ بُْاو خَُيكُنُدا  ٖاتَُٖيظاّ و بُثًَىَ ساوَطتاّ. طُيشّ نشد ُٖسوا 
 :بُثؼِ و غُصَبًَهُوَ بُخَُيهُنُدا َُٖيشِواٌْ. ُّٓ داس كاوٍ بُ َٔ نُوت. وتٌ

قىسبإ َُُٓ داطىوطُنُيُ نُ بُياٌْ  :َُُٓ كًًُ. ُّٓ دَعبايُ نًًَُ  وتًإ
ٓا ؾآلُْنُغ باْط نُٕ. نابشاٍ نُ  ٍُٓ بؤكٌ بُ ًَٓإ ُْوتىوَ  ًَٖٓاوياُْ. وتٌ:

َين يُطٍَُ خؤٍ ًَٖٓايُ رووسَوَ باْط نشا.  ُبُياٌْ يُ دَسطاٍ سُوػُ ٖات وطُسي
ُٓويؽ بُ سانشدٕ ٖاتُ ثًَؼُوَ. وتٌ: كٌ ُٓؾُسَىوٍ قىسبإ  وتٌ: ُّٓ داطىوطُ 

قىسبإ طُس يُ بُياٌْ  :كًًُ و يُ بُياًًُْوَ ًَٖٓاوتاُْ بؤكٌ بُ َٓتإ ُْوتىوَ. وتٌ
ت داسٍَ ساوَطتُ. وَخيت ثاؾ قاوََييت ُٓوَ بىو عُسصّ نشدٍ َُػػىٍَ بىويت ؾُسَىو

ديظاُْوَ عُسصّ نشديتُوَ ؾُسَىوت ًَٓظتا ْا. عُطشيؽ نُ عُسصّ نشديت نُكٌ 
تىوسَِ بىويت. ًَٓىاسَ ٖامت عُسصت بهَُُوَل ًَىاْت ٖات. ًَٓظتاؾ خُسيو بىو 
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ٍ بًَُُوَ عُسصت بهَُُوَل َُُٓ صؤس َىًُُٖ وَنى ُٓواٌْ تش ًًُْ. ُٓويؽ كاو
كىوقاْذ و دَطتًَهٌ بشد ْاٍ بُ ْاوكُواًًُْوَ. قُدَسيَهٌ كاى ساَا. ًَٓؽ ُٖسوا 

ِ سَْطُ ًَٓظتا بري يُ ُٓسىاَيٌ بًَذَطُآلتٌ و و يُسصَوَ تَُاػاٍ ُٓنُّ و َُٓيًَبُ تشغ 
بًَطىْاسًٌ َٔ بهاتُوَ و بُصَيٌ ثًَُا بًَتُوَ و ُٖس ًَٓظتا َُٓش بهات بُسََيآلّ 

ُٓوايًؼِ بهُٕ بُخىا. نُكٌ ُٖس ُٓوَْذَّ صاٌْ طُسٍ بُسص نشدَوَ بهُٕ و سَْطُ دَي
ساطت ُٓنُٕ بُ قُبشٍ باونِ َُُٓ صؤس دَٖؼُتُ.  و ُٖسدوو كاوٍ دَسثُسٍِ. وتٌ:

ٓادٍَ بًهُُْ ُٓو رووسَوَ صؤس كاى ٓاطاتإ يٌَ بٌَ ُٖتا باْطٌ ُٓنُّ و يًٌَ 
ُْخًَش  ثٌَ ُْبىو  نابشا وتٌ:ُٓثشكُوَ. ُٓسٍَ طُسِإل َُُٓ ًٖض قاقُص و َاقُصٍ 

قاقُصيإ ثٌَ ُْديىَ. َُٖيبُت ػاسدوويُتًًُوَ. يُ تُسكًكاتذا َُٓاُْ دَسُٓنُوٕ. 
ُٓويؽ وتٌ: وايُ ساطتُ. دَبًبُٕ بؤ ُٓو رووسَ. ًَٓؽ يُ دًٌَ خؤّ ُٖسوا وػو 
 بىوّ. صوبامن بُطرتا. سُثُطاّ. ُٓوَْذَّ صاٌْ دوو صستُبؤص ُْويُٓ ثُؤ و بشدًَاُْ
رووسيَهٌ طُوسَ و تاسيو يُوٍَ دايآْاّ و دَسطاٍ رووسَنُيإ يُطُس داخظتِ و بُ 

 تُْٗا بُدًًَإ ًَٖؼتِ.
 

 ضيي بيين لةو ذووزةدا؟
يُ ثاؾ بُيًَٓو ًَٓؽ ٖؤػًَهِ ٖاتُوَ بُ خؤَال طُيشيَهٌ رووسَنُّ نشد و ومت بضامن 

ًُ  سيٌَ سانشدٕ و ُٓو رووسَ ض رووسيَهُ. َُُٓ ٓاخؤ صيٓذاُْل سُثظخاُْيُل كً
طُسدَسنشدٌْ ُٖيُ يإ ْا  كىْهُ يُ دَيٌ خؤَا ومت َٔ وا تىوػٌ ُّٓ دَعبا بٌَ 
ًٓٓظاؾاُْ بىوّ ُٖتا َىَهٔ بٌَ كاسَطُسيَهٌ خؤّ بهُّ و خؤّ دَسنُّ و ُْدامت بيبَ. 
الٍ خؤٍ بؤ سيؽ ٖامت نُكٌ كًًًََؼِ ْايُ بإ. سواًِْ يُالٍ ساطيت رووسَنُ بُ 

 بُآلّ لو طٌَ ثُجنُسٍَ بلىوى ُٖيُ. ػُوم و سووْانًٌ كشاٍ يًَىَ دياسَبُسصَوَ دو
كاوّ يُ ًٖض ُْبىو. يُو ديىَوَ دَْطُ دَْطًَهٌ  كىْهُ ثُجنُسَنإ يُ بُسصٍ بىوٕل

صؤسٍ يٌَ ُٖٓات. دَْطٌ رٕ بىو ُٖٓات. ُٖسيُنُ يُ ٓاواصيَو يٌَ ُٓدا و قظُ ُٓنات. 
ول الٍ كُثٌ رووسَنُيؽ دوو ثُجنُسٍَ طُوسَ بُ تُواوٍ طىيَِ يُ َُٖىو قظُنإ بى
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ُٖبىول ُٓوديىٍ َُٖىو ؾُُْؾُ و نىسطًٌ دىاٌْ يٌَ داْشابىو. رووسَنُ ساصابىوَوَ. 
ال ًَٓؽ رووسيَهٌ سيَهىثًَو بُآلّ كؤيىٖؤٍَ نُطٌ يٌَ ُْبىول كشايؼٌ يٌَ ُٓطىوت

 كني ُٓياْبًِٓ ل َُٓاُْ َبٌ كٌ بهُّ َٔ كًِ نشد بُ خؤّسِقُدَسيَو ساَاّ. ومت: يا
ٔ و بُتَُاٍ كًٌ ب َٔ يُ نىٍَ و َُٓاُْ يُ نىٍَ  ٓاخؤ ًَٓظتا َاٍَ و َٓذاَيِ يُ كًًا

ػًَت َاٍَ و َٓذاَيٌ خؤّ بًَهُغ و بًَذَسل بٌَ ًٓذاسَ و  َٔ بٔ  َٔ يُبُسكٌ وَنى
طىصَسإ بُدٌَ ًَٖؼت و ٖامتُ ْاو ُّٓ ٓاطشباساُْل صؤس دَيِ بُساَيٌ خؤّ و َاٍَ و 

طُيُنٌ اُسّ بُ كاوَا ٖاتُ خىاسَوَ و ُُْٖنُّ طىوتا. كُْذ ؾشًََظهًَهٌ طَٓذاَي
تؤ  لُبريٍ نُيؿٌ خؤتُ ػىنشّ بُبُػتَبٌ تؤ قادس و خسِطاسدّ َُٖيهًَؼا. ومت: يا
َُُٓ ض دًَطا و اليُنُل بذٍَ يُّ َىطًبُت و بُآل ْاسُقُ. خؤت ُْداتذَسٍ ُْدامت 

َاُْ ض دٍَ و دَسووًَْهًإ ُٖيُل َٔ كؤٕ سصطاس َُُٓ ض ُْوعُ َُخًىقًَهٔ يًَشَدال ُٓ
اُْل ُٖسوا قُدَسيَو يُّ خُياآلتاُْدا بىوّ دوايٌ بِ يُ دَطت ُّٓ صاَيُُ بٌَ ًٓٓظاؾب

ومت ؾآًذٍَ ًًُْل بضامن دوايٌ ُّٓ ناسَ بُكٌ ُٓطاتل داسٍَ با بضامن ُّٓ رووسٍَ نُ 
طؤٍ ُٓوإ سيَطٍُ ُْدات دَْطٌ ُّٓ ٓاؾشَتاٍُْ يٌَ ديَت كًًُ و يُ قظُ و طؿتى

ُٓدؤصَُوَ بؤخؤّ يإ ْا. ُٖطتاّ وسدَ وسدَ كىوَُ بُس ثُجنُسَنإ نُ بُطُس رووسٍ 
بُ تُواوٍ طىيَِ يُ َُٖىو قظُ و َُٓبُس  .رُْناْذا بىو. يُوٍَ ساوَطتاّ طىيَِ ساطشت

تىوٕ و ُٓوبُسيإ بىول بُآلّ كاوّ يُ ًٖض ُْبىو. طىيَِ دايُ قظُنإ. غُيشٍ باطٌ ٓاَي
و جمُوُٖسات و دًٌ دىإ و ُّٓ ُْوعُ قظاُْ ُْبٌَ داسٍَ ًٖلٌ تشّ بُ طىٍَ ُْنُوت. 

 قىسبإ رٌْ ؾآلُْ نُغ دىوتٌَ طىاسٍَ صؤس عُْتًهٍُ ُٖيُل :دَْطٌَ ُٖٓات ُٓيىت
ُٓو طاَيُ ًََشدَنٍُ يُ ُٓطتَُبىَيُوَ بؤٍ ًَٖٓاوَ. طٌَ سيض َُٓيُاطٌ تًا قايِ نشاوَ. 

بُآلّ قًُُتٌ ُٖس تُواو ْابٌَل بُخىا ُٓوَ  طُد و ثُجنا يريٍَ نشِيىَ ل ٍَ بُدََئًَ يُو
طبُيينَ صوو ًَُْٓشَُ  :ُٖس بؤ تؤ دىاُْ. تؤ يًٌَ بظًَُٓ بؤ خؤت. ُٓويؽ ُٓيىت

طُسٍ خؤػٌ بٌَ و تشػٌ بٌَ يًٌَ ُٓطًَِٓ. ُٓو ػيت واٍ بؤ كًًُ. با بُبٌَ ثاسَ ُٓوَ 
بُقىسبإ ؾآلُْ رٕ  :الوَ وتٌو ٖات يُوثاؾ ُٓو دَْطٌ ثريَرًَْبذا بَُٔ. يُ 

َُٓىطتًًُيُنٌ صَشِووتٌ ُٖيُ َٔ خؤّ بُ ػُو ديىَُ وَى كشا ُٓدسَوػًَتُوَ. دَيٌ 
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( يريَيإ داوَتٌَ ْايذا. ًََشدَنٍُ ُٓو 30ْايُت بؤخؤٍ بًهاتُ دَطيتل كُْذ داس )
ُجنٍُ تؤ دىاُْ. طاَيُ يُ ػاّ نشِيىيُتٌ بُ كٌ يريَ بؤٍ. بُخىا ُٓوَ ُٖس بؤ دَطت و ث

بُخىا ساطت ُٓنٍُ َٔ صؤس سُص يُ َُٓىطتًًُيُنٌ وا ُٓنُّ. بُياٌْ  :ُٓويؽ وتٌ
ٌ ُْيُ بًذات. بُخىا سَْطُ دَي :غُسَوَ بريّ بًَٓشَُ طُسٍ بًًَٗٓٔ. يُنًَهًؽ وتٌ

كؤٌْ ْادال بُخىا ُٓطُس ُْيذا ًََشدَنٍُ سُثع  :ُٓويؽ وتٌ صؤسٍ خؤؾ ُٓوٍَ.
 تاآلٕ ُٓنُّ. ُٓو ثُسِؤ بُطُساُْ ػيت وايإ بؤ كًًُ. ُٓنُّ و َاَيُنُػٌ 

خىا قىسبإ َٔ بًظتىوَُ َاَيٌ ؾآلُْ نُغ : بُالوَ وتٌطىيَِ طشت و رًَْهٌ تش يُو
ثريؤصَيُنًإ ُٖيُل طاَيٌَ يُ نُسبُال نشِيىياُْ بُُٖػتا يريَل ًٖين ػاٍ عُدُّ بىوَل 

ؤ دىإ و باػُ. َُٓئًَ ثريؤصَ بؤ يُوٍَ بُخؼًىيُتٌ دَطت ُٓوإ نُوتىوَ. ُٓوَ بؤ ت
بُخىا ساطت ُٓنُيت خؤ ُٓوإ ُٖس  :سووْانًٌ كاو و ًَٖضٍ دٍَ كانُ. ُٓويؽ وتٌ

 :خضَُتهاسٍ خؤَإ بىوٕ. طبشُيينَ صوو تؤ بلؤ ُٓو ثريؤصَيُّ بؤ بًَُٗٓ. ُٓويؽ وتٌ
نُغ  قىسبإ ؾآلُْ :وتٌ ُ طىيَِ طشت يُنًَو ٖاتُ ثًَؼُوَكانُ قىسبإ. دواٍ ُٓواْ

تؤثٌَ تاقٍُ يٌَُُْ و دوو كُؾتٍُ طىسٍَُ صؤس كانٌ ًَٖٓاوَتُ خضَُتتل َُٓيٌَ 
ًَُُٓ خؤٍ ُٓصاٌَْ ُٖس خضَُتهاسٍ ُّٓ قاثًًُ بىوئ. نىسَِنُّ ُٖتا ًَٓظتا ُٖس 
تىوتٓلٌ بىوَ. دطُسٍَ ؾشؤػتىوَ و ًَٓظتا ًٖض دَساَُتٌ ًًُْ و صؤس نَُذَطتُ 

ا تاقُ و : ٓهُيت نىسَِنٍُ بهُٕ بُ صابت. وتٌخؤٍ خظتؤتُ ُّٓ قاثًًُ نُ َُٓش ب
وابضامن بُس دَيٌ نُوتل وتٌ: . بُخؼىٖؤسِ ًَٖٓاياُْ ثًَؼُوَ. كُؾتُنإ بًَٓٔ بًاْبًِٓ

َُٖيٌ طشٕ. ُٓيُسِؤ. دا َُُٓيؼٌ ثٌَ ُُْٓويظت خؤ ُٓوإ ُٖس باونًؼًإ 
طبشُيينَ  خضَُتهاسٍ خؤَإ بىوٕ. ٓا ؾآلُْ نُغ بلؤ بُ ؾًظاسَ نُغ بًٌََ ُٓبٌَ

ُّٓ نىسَِ بُ صابت قُيذ بهات. بُ قُبشٍ باونِ ُْيهات دَيِ عادض ُٓبًَت. ػًَح 
يُ ثاػإ طىيَِ طشت. يُنًَهٌ  .دَطيت َاض نشد و قُدَسٍَ دوعاٍ بؤ نشد و سؤيؼت

قىسبإ نىيَخا ؾآلٕ َُٖىوَإ ُٓصاْني  :تش ٖات )َُُٓ دَْطٌ ثًاو بىو(. وتٌ
باو و باثرييإ َُٖىو خضَُتهاسٍ ُّٓ  .ُدا بشِاوَتُوَسَكَُيُنًإ َُٖىو يُّ قاثًً

قاثًُ بىوٕل نُكٌ ًَٓظتا بُ قظٍُ بُدخىا بؤيإ يٌَ داوَ و سُثظًإ نشدووَ. 
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خُسيهٔ بًؿُوتًَٓٔل َُُٓؾ سَواٍ سُم ًًُْ بىختاٍ ثٌَ ُٓنُٕ. َُطُس خىا بًضاًَْت 
َتُ ناطُ و ؾآلُْ دًَطُ كُْذ خضَُتٌ ُٖيُ َٔ ُٓيضامن بؤ ًَٓىَ كُْذ داس خىيَين ْاو

و ؾآلمنُ دًَطُ. ُٓو طاَيُ خؤٍ بُ نىػت دا و خىا ُْيهىػت و كُْذ نُطٌ نىػت. 
باسيَو بشْر و ًٖضَيُى سؤٕ و ثًَظتُيُى ثُْرييؼٌ ًَٖٓاوَ بؤ  :بُ ًَٖىاػًَهًؼُوَ وتٌ

كؤٕ  :َُتبُخ و دَ ثًَٓر يريَيؼٌ ًَٖٓاوَتُ خضَُت خؤت. خامن ٍَُُٓ بًظت وتٌ
اوَ و نٌَ سُثظٌ نشدووَ و بؤكٌ سُثع نشاوَ  ُٓوَ ُٖس ٌٖ خؤَإ بىوَل سُثع نش

بُ قُبشٍ باونِ قُبىوَيٌ ْانُّل ٓا ؾآلُْ نُغ بلؤ بًٌََ ُٖس ًَٓظتا ُٓبٌَ نىيَخا ؾآلٕ 
بُخؤٍ(.  بُسََيآل بهشٍَ. ُٖس َُٓؼُو ُٓبًَت بًَتُ دَسَوَ )يُ دَيٌ خؤَا ومت خؤصطُّ

 يؽ بشِايُوَ.ُٓو ػًَح دَطيت َاض نشايُوَل
دواداس طىيَِ طشت ثريَريَٓهٌ تش ٖاتُ ثًَؼُوَ بُ َٓذَُٓذُوَ وتٌ: قىسبةإ ؾآلْةُ   
نُغ ٖاتؤتُ خضَُتت. ًََشدَنٍُ يُ بُغةذا ٖاتىوَتةُوَ. بُػةٌ دوو نةُوا طةىسووٌْ      
طىَيبامتاٌْ ًَٖٓاوَ. ُٓوا بُّ عىَشَ طُيؼتىوّ ػةيت واّ ْةُديىَ و ُْبًظةتىوَ. ٖةُسوا     

تُوَ. ٓاوٍ كاوٍ ثًاو ُٓبات. بُخىا ُٓوَ ُٖس بؤ نُواٍ خؤت الًٓكةُ.  ثشِػٓطٌ يٌَ ُٓبًَ
تؤثٌَ نُتاٌْ سيَضَ و تؤثٌَ بشجنؤنٌ كانًؼٌ ًَٖٓاوَ. ُٓيُسِؤ تؤ كةؤٕ قةُبىوٍَ ُٓنةُيتل    
ؾآلُْنُغل ٖال يُبريت ْايُت طاَيٌ سشيت سشيتُنُ وتًإ كُْذٍَ قظٍُ خشاثٌ نشدبىول 

بهةُٕ. ًَٓظةتا ٓةُوَتا     بُآلّ ًَٓىَ ُٖس ْةاصأْ ٓةًؽ   لبُخىا قىسبإ ساطتُ بٌَ ُٓدَبًؼُ
ديشٍ ؾآلُْ دآريَ. ًَُٓؽ ُٖسوا بٌَ َُُٓىوسيًُت ُٓطةىوسِيَتُوَ. ٓةُويؽ   نشاوَ بُ َى

اٍُْ يُ طُس ساٌْ ساطةتِ داّ ْةاوَ ٓاطايؼةِ يةٌَ ًًْةُ و      : بُ قُبشٍ باونِ بُو قىسعوتٌ
ُُْٓبىو صوو ثًَِ بًًََٔ. ٓا بلٔ بةُ   َُْضاًْىَ. ُٓطًٓا َٔ كؤٕ قُبىوَيِ ُٓنشد. ٍُٓ ُٓوَ

ؾآلٕ بًًََٔ... عُصٍ ُٓنشٍَ و ًََشدَنٍُ ُّٓ يُ دًَطاٍ ُٓو ُٓبٌَ داْةشٍَ. ػةًَجُ دَطةت    
َاكهشدًَْهٌ تش ٖات. تٌَ وسدبىوَُوَ يُّ ْىعُ ًٓؼاُْ و طُيًَو ًٓؼةٌ تةشٍ يَُاْةُ    

ُ دَيةٌ خؤَةا ومت   صيرت. َُٖىوٍ يُو طُعاتُدا يُو رووسَ بُو سَْطُ بشِايُوَ. َٓةًؽ ية  
ًٓؼٌ ًَٓشَ وا دياسَ َُٖىوٍ عًباسَتُ يُ خَُيو سووتاْذُْوَ و ػيت باؾ و بُ قًُةُتٌ  

ُٖتًى و َُتًى يُ طةُس ًٓؼةٌ صٍ و طةُوسَ داْةإ و      ُّٓ و ُٓو صَوتهشدٕ و بُ بُستًٌ 
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َاَيٌ تاقًَُو بُ قىسِطشتٔ و َُٖىو عايُّ باو و باثرييإ خضَُتهاسٍ ُٓو قاثًًُ بةىوٕ.  
بُس خؤَُوَ ومت َٔ ُْ خؤّ و ُْ باونِ وا دياسَ خضَةُتهاسٍ ٓةُّ قاثًًةُ ْةُبىوئ و     يُ

تؤثُ تاقُ و ثاسكُ َُٓيُاغ و ياقىوتًؼِ ًًُْ بًذَّ. نُوابىو يُّ رووسَ سيَطةاٍ ْةُدات   
   ُ دًًظةةٌ يةةؤصإ و  بةةؤ خةةؤّ ْادؤصَةةُوَ. ٓةةُّ رووسَ َُسهَُةةٍُ الٖةةاٍ بةةىو. َ

طُعاتًَهذا طُد ُْوع ًٓؼةٌ تًةا سةٍُ بةىو و      كٌ بىو. يُ صَسا عُطبُتىئىَُّ بىول
بشِايُوَ. َُٖىويؼٌ نىتىثشِ دًَبُدٌَ بىوٕ. ْاٌْ كُْذ نُغ بشِا و خىييَن كُْذ َُصَيىوّ 
وٕ بىو و كُْذ نُغ داَُصسا. سُم و َاَيٌ كُْذ نُغ صَوت نشا. دووا داس ومت با بلةِ  

ًًةُوَ سيَةٌ ْةُدات ٖةًض     بُالٍ ُّٓ الوَ بضامن يةُّ اليةُوَ كةٌ ٓةُبًِٓ و يةُّ سووْان     
ُٓدؤصَُوَ يإ ُْ  ثُجنُسَناٌْ َُٓال صؤس ْضّ بىوٕ. ٖةَُىو ػةتًَهِ ٓةُبًينل سواْةًِ     
طُوسَنُ نُ َُٓشٍ نشد ًَٓإ خظتُ ُٓو رووسَ خؤٍ بُ نُؾ و ؾؼًَهُوَ داًْؼتىوَ و 
ًََؤصَةُنإ َةين     ؾًَكىٖؤسِ ًَْشطُيُ ُٓنًَؼًَت. نابشاٍ تشيؽ نُ طُس يُ بُياٌْ يُطةٍَُ 
ًَٖٓايُ رووسَوَل ُٓويؽ يُ خىاسَوَ وَطتابىو. ُٖسكٌ سُسَنات و وَصعًُتٌ طُوسَنةُ  
ُٖيُ َُٖىوٍ ُٖس غُصَبُ و ُْٓاًًُْتةُ. ُٖسكةٌ سةُسَنات و طةُنُْاتٌ ُٓويؼةًإ      

و سيايًةُ. يةُنًَهٌ    اعُتًَهٌ ثشِ يُ قىَاسباصٍ و دسؤُٖيُل َُٖىوٍ ُٖس تُطًًِ و ًٓت
ىوٍ دَطتًَهٌ خظتبىوَ طةُس َؼةت   لىول ؾؼٍُ ُٖٓاتتشيؽ يُ ثُْا دَسطانُ ساوَطتاب

يُوَ. ُٖسوا خىئَ يُ َُٖىو ٓاصاٍ ُٓباسٍ. بًَةذَْط  خُجنُسَنٍُل َُٖىو يُػٌ ُٓدىال
و بًَظُْط نُغ قظٍُ ُُْٓنشد َُٖىو قىسِوقُثًإ نشدبىو. يُ ثاؾ ْةُخيتَ طُوسَنةُ   

قُت قظُيُنٌ ساطةتت   طُسٍ بُسص نشدَوَ سووٍ نشدَ نابشاٍ دإ ٓاَيتىوٕ وتٌ: تؤ ْابٌَ
بيبَ. ٓاخشيًُنٍُ تؤ طةُسٍ َةٔ بةُ ؾُتةُسات ٓةُدَيت. ٓةاخش ٓةُو ٖةَُىو ٖةارَ و          
ٖىوػُيٍُ تؤ نشدت ُْتًذٍُ نىاٌَْ. تؤ نُ ٖاتًتُوَ وتت كةٌ. نُكةٌ ًَٓظةتا دًْةا     

ُٓواٍُْ تؤ َُٖيت سػنت َُٖىو دسؤ و ؾًؼاٍَ بةىوٕ. بةُخىا تةؤ ٖةُس بةؤ نىػةنت        لُكؤْ
َ. ُٓواٍُْ عُسصّ نشديتل َُٖىو ساطت بةىوٕ  كًت باوَسِ سبإ بُى: قُٓويؽ وتٌ .كانٌ

و ًٖلًإ دسؤ ُْبىوٕ. بُآلّ َٔ بًَةًَِ كةٌ َُطةُٔيٍُ َُػةٗىوسَ ٓةَُيٌَ )داس ثةىاصٍ       
خؤَإ كةىوٕ ًٓؼةُنُيإ يةٌَ    يُخؤٍ ُْبٌَ ْاقًًَؼٌَ(. يُ ثاؾ َٔ ُٖس يُ قُوَُناٌْ 
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ُبىو. نىَيُبُٓنةٍُ نةُ الٍ خةىاسوو    دائ. ُٓطًٓا ًَٓظتا ًٓؽ يُ دًَطايُنٌ تش ْة تًَو 
قظُ ٖةُس َُُٓيةُ.    وتٌ: بُخىا بُ قىسبإ ساطت ُٓناتلوَطتابىول ُٓويؽ َُٖيٌ دايُ 

بُخىا ساطتُ و دَطةيت نةشد بةُ     :ًٓرت ُٓويؽ بُبٌَ وسدبىوُْوَ و يًَهذاُْوَ نىتىثشِ وتٌ
 لكٌ بهةُّ  قظٍُ ْاػريئ و دًَٓىٍ خشاخ بُواُْ. دَطتًَهٌ دا بُ دَطتا وتٌ: ٓاخ َٔ

ُٓتشطِ ُٖس ُْطُّ بُو سؤرَ. َُٓاُْ ودىوديإ يُ ْاودا َُٖيطريٍَ. نىَيُبٍُٓ الٍ خىاسوو 
ذايةُ.  تًَديظاُْوَ َُٖيٌ دايُ وتٌ: قىسبإ ًَٖؼتا يُْاو خؤَاْذا ُٖصاس نُطةٌ خشامثةإ   

ُٖس خُسيهٌ ًٓؽ تًَهذإ و داطىوطني. بُخىا َُٓاُْ دَؾع بهشئَ و يةُْاو ٖةَُيطريئَ   
دَسثُسٍِ و َاسثًَلٌ ًَْشطُيُنةٍُ ؾةشٍَِ    اُْ سقٌ ُٖطتا و كاوٍ يٌَنُ. طُوسَ يُّ قظكا

دا و ُٖطتايُ طُس ثًًَإ وتٌ: ُٖسكٌ ًٓؽ يُ َٔ تًَو بذا و طُسّ يٌَ بؼةًَىييَنَ ْةابٌَ   
    ٕ قىسبةإ ًْىطةُعات صيةاتشَ كةىوٕ      :مبًيَنَ. نىاٌَْ َةُالنإ ْةُٖاتٔ. ٓةُواًْؽ وتًةا

ٌ    بُػىيًَٓاْذا. ُٖس ًَٓ  :ظتا دئَ. ٓاغا و ُٓوإ ٖاتىوٕ ٓةُوَتإ يةُوال داًْؼةتىوٕ. وتة
باػُ با َُالناًْؽ بًَٔ )وَنى يُ ثًَؼُوَ تُستًباتًَهًإ نشدبٌَ و خُسيهٌ ًٓؼةًَو بةٔ   
نُ بُ َُالناٌْ َُٖيظىوسِيَٓٔ وا بىو( ُٓويؽ يُ دًَطٍُ خؤٍ داًْؼتُوَ. ُْختًَهٌ ثٌَ 

بةَُيٌَ   :اٍ نىَيُبُٓ وتٌ: يريَناْت طؤسِيىَتُوَ. وتٌكىو. طُسٍ َُٖيربٍِ سووٍ نشدَ نابش
قىسبإ بُآلّ ْشخٌ يريَ تؤصيَو صيادٍ نشدووَ. ُّٓ سُؾتُيُ ًَُُٓ كىاس ثًَةٓر ٖةُصاسَإ   
صياتش طؤسِيَىَتُوَ يُبُس ُٓوَ يُ ْاو باصاسِ صيادٍ نشدووَ. ُٓطُس كُْذ سؤريَهٌ تةش طةُبش   

يُٓوَ. ُٖسوا بُسَبةُسَ ٖةُتا تةُواو ٓةُبٌَل     بهُئل بَُيهى ُٓوطا ُٓوَْذٍَ تشيؽ بطؤسِ
ًةُيًؽ ُٓطةُس   سبإ بُعضيَو باْكُْؤتٌ ُٖصاس سوثًُيٌ و طةُد سوث قى :نابشاٍ تشيؽ وتٌ

باػُ. بةُآلّ دةاسٍَ ٖةُس     :خشاخ ْني. ُٓويؽ وتٌ ؤسِيَتُوَ ُٓواًْؽ طىوى و سَسُتٔلبط
َ  :يريَنإ بطؤسِيُٓوَ باػرتَ. ُٓواًْؽ وتًإ اْطةُدا طةُيًَو صيةادٍ    يريَ يُّ يةُى دوو 

نشدووَ. كىْهُ ًَُُٓ يُّ بُيُٓدا صؤسَإ طؤسِيىَتةُوَ. ٓةُّ خُبةُسَ ٓةُسِوات بةَُال و      
ُٓوالدا. ُٖتا ُٖػت ْؤ سؤرٍ تش سَْطُ يريَيُنٌ صؤس بًَت بؤ ًَٓةشَ. ُٓوطةا ًَُٓةُؾ دَ    
   ُ  ثاْضَ بًظت ُٖصاسيَهٌ تشيؽ ُٓطؤسِيُٓوَ. ُٓويؽ وتٌ: َٔ َُٓاُْ ْةاصامن. ٓةُّ َاْطة

 ُٖتا ُٓكًَتُ طُس ُٓبٌَ طُد ُٖصاس يريٍَ تشّ بؤ بطؤسُِْوَ و بؤّ تُواو بهُٕ. 
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ُٓواًْؽ ُٖسدوونًإ وتًإ: تؤ خةؤؾ بًةت ًٓٓؼةاَيآل تةُواو ٓةُبٌَ. َٓةًؽ يةُّ        
وَختُدا يُ دَيٌ خؤَا ومت ْانات يُّ َُٖىو ثاسَيُ نُ طؼيت ٖةًين َىطةىَيُاْاُْ   

بشِؤسَوَ ْاو َاٍَ و َٓذاَيٌ خؤت و داًْؼُ بُ  دَطت بُسٍَ ُٖصاس يريَ بذا بُ َٔ بًٌََ
سَسُتٌ بًخؤٕ. ُٓجما سووٍ نشدَ نابشا وتٌ: قظٍُ خؤَإ بٌَ ًَٓظةتا تةؤ و ؾآلْةُ    
نُغل يُنٌ دَ ُٖصاس يريَيُنتإ ْاوَتُ طُس يُى. ٓةُويؽ بةُ ثًَهًُْٓةُوَ وتةٌ:     

قظةاُْ   قىسبإ طُسٍ تؤ خؤؾ بًَتل َُٖىو دًْا ًٖين ًَُُٓيُ. وتٌ: ْةُ ... ٓةُّ  
اطت ُٓنُّ يةإ ْةُ    سًَٓظتا ُٓويؽ خؤٍ ديَتُ ًَٓشَ. يًٌَ بجشطُ بضاُْ َٔ  لًٖلٔ

َُطُس ُٖس َٔ ًَٓىَ بٓاطِ. ُٖسوا يُّ ُْوعةُ قظةاُْ بةُعضيَو طؿتىطؤيةإ نةشد.      
دواداس نابشانُ وتٌ: قىسبإ تُقاويتُنإ ُٖساطًإ بُ عايُّ َُٖيطشتىوَ بؤ َُعاؾ 

يؽ تىوسَِ بىو وتٌ: َُعاؾ يُ نىٍَ بًَِٓ بةؤ تةُقاوييت   ْاصامن َُٓشتإ بُكًًُ. ُٓو
َىباسَى. وا عُطهُس و َُُٓىوسَنإ دوو َاْطُ َُعاػًإ وَسُْطشتىوَ. ٓةُويؽ  
وتٌ: قىسبإ صؤسيإ ُٖيُ ػُؾ َاْطُ ثىويًَهًإ وَسُْطشتىوَ. َُٓاْةُؾ ٖةَُىو   

داوا ُٓنةُٕ و  قريطًلُُ و ُْبُص و طُُْٖذَٕ. يُ ُٖس قىربًَٓهُوَ سيَطايةإ بةىول   
ٖاواس ُٓنُٕ. طُسيإ يُّ عايَُُ طُْذووَ. يُ َُٖىو َاآلٕ و نةؤآلٕ نةُ يةُنًَو    

َُاْةةُ كُقاوَطةةىوٕ و ٓ :ٓةةُويؽ وتةةٌ .ٓةةُبًٓٔ دَطةةت دَنةةُٕ بةةُ تةةُعذًضات 
ىقُيُى . ُّٓ َاْطُ ُٖسوا يُنٌ كُْذ سنُواتُ خؤ ثاسَ ْادسٍَ بُواُْ كُسداوَسِووٕل

عاؾ با بًخؤٕ ياخىا ُٖس ُٓوَ غؤٕ. َُٓاُْ بؤكٌ كَُيتىونًإ بذٌََْ يُ دًاتٌ َُ
 كانٔ َُعاػًإ بذسيَيتَ  ُٓويؽ وتٌ: قىسبإ باػُ.

ؾُسَىوٍ:  .ُٓجما يُنًَو ٖاتُ رووسَوَ وتٌ: قىسبإ َُالنإ تُػشيؿًإ ًَٖٓاوَ
بُخًَش بًَٔ با بًَُٓ رووسَوَ. سواًِْ كىاس َُالٍ ْىوساٌْ يُى يُ دواٍ يُى ٖاتُٓ 

َُىو دبٍُ قؤَيؿؽ يُبُسدال كاويإ سػتىوَ. ًََضَسَناًْإ َُٖىو طجٌ رووسَوَ. ٖ
وَنى كؤسٍِ ػريل ٖاتٔ طُالًَإ بُ ُٓدَبُوَ نشد و داًْؼنت. َُٖىو يًَىيإ 
ُٓدىوآليُوَ. الّ وايُ ويشد و طُآلواتًإ ُٓخىيَٓذ. يُ ثًَؽ ُٓوإ طٌَ كىاس نُطٌ 

. ٖات كىوَ الٍ رووسَوَ داًْؼت. تش ٖاتٔ. يُنًَهًإ ثًاويَهٌ طُوسَ دياس بىو
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ُٓواٌْ تشيؽ يُ خىاسَوَ داًْؼنت. دوو طٌَ نُطٌ تشيؽ بُ ثًًَاُْوَ وَطتابىوٕ. 
ًَٓؽ ُْختًَو دَيِ خؤؾ بىو ومت ًَٓظتا ُّٓ ثًاوَ نُ ُّٓ َُالياُْ و ُّٓ صاتاٍُْ 
نؤ نشدؤتُوَ ٓىًََذ وايُ ػيت باؾ بهات. َُٖيبُت َُٖىو ًٓؼًَو بَُؼاوَسٍَ 

َا و ثًاوٍ صاْظت و باؾ و تًَطُيؼتىو ُٓنات. خؤ ًٖض ُْبٌَ َُٓاُْ عىيُ
َُيذاٌْ صوَيِ و ْاسُقٌ و صؤس ْادَٕ. ًٓٓؼاَيآل يُّ ْاوَدا ًٓؼٌ ًَٓؽ ديَتُ ْاوَوَ 
و ًَٓؽ ُْدامت ُٓبٌَ. بُّ ٓىًََذ و َُُٓيُ دَيِ خؤؾ بىو. َُٖىو يُػِ نشد بُ 

وػو وَطتاّ  لّ. ُْٖاطُّ يُخؤّ بشٍِومت: ُٓبٌَ َُٖىو قظُناًْإ ببًُ لطىيَلهُ
ِ بَُيهى سيَطاٍ ُ َٔ داسٍَ ُٖس بؤ ػتًَو ُٓطُسِيَومت بضامن خىا كٌ ُٓنات. َُٓ

ُْداتًَو بؤخؤّ بذؤصَُوَ و يُّ تاسيهًًُدا سووْانًًُى ببًُُٓوَ. ُٖتا ُٖٓات 
طىوض و طىْاًَٖهِ ًًُْ.  لٓىًََذّ صيرت ُٓبىو. َُٓىت: خؤ َٔ ًٖلِ يُ طُس ًًُْ

َٔ تىوػٌ ًٖض َ. ُّٓ نابشايُ بُخىت و خؤسِايٌ َُٖيبُت خىا سَسِ ًَُْٓتُ دَيًُو
ْانات. ُٓجماسَ طُوسَنُ سووٍ نشدَ يُنًَو يُ ساوَطتاوَنإ وتٌ: قظٍُ َُسشَّ و 
خظىوطٌ ُٖيُ وسيا بٔ نُغ يُّ دَوسَ ُْبٌَ. قظُنامنإ يُ ْاو خؤَاْذا ُْكًَتُ 

اؾ ُْختًَو ٖاتُوَ وتٌ: قىسبإ نُطٌ يٌَ دَسَوَ. ُٓويؽ كىوَ دَسَوَ و يُ ث
ًًُْ. خؤ ٓاطاػًإ يٌَ ُْبىو نُ يُ رووسٍ رُْناُْوَ قظُيإ ُٓنشد ُٓياْىت 
َُٓؼُو َُالنإ و ؾآلٕ و ؾًظاس طشد نشاوُْتُوَ ًٓؼًإ ُٖيُ. يُويَىَ دوو طٌَ 
 رٌْ دَطتىثًَىَْذ تُطبرييإ نشد نُ يُ ثؼتُوَ بلٔ طىٍَ يُ قظُنإ بطشٕ. يُو

نُوَ نُ َين تًَذا بىوّل طٌَ دَوَختُدا طىيَِ يُ تشثىٖؤسٍِ ثًًَإ بىو. يُوديى ٖؤ
 ظُو باغ طشت.وٕ و يُوٍَ وَطتإ و طىيًَإ يُ قكىاسيَو كى

 
 وةضئةلةي ضياضيية ئةوس بةئيحساكسدُ، ،طفتوطؤكسدُ و فتوا وةطستَ

دَطيت بُ  سَِيًُوَيُ ثاػإ طُوسَنُ دٌََ َُٖيًَٗٓايُوَ و ُْختًَو بُ تىو
و سُثظٌ تٌ: َٔ َُُٓ كُْذ طاَيُ ُٖوٍَ و تُقُآل ُٓدَّل بشيٓذاسٍ قظُنشدٕ نشد و

ٌ َىطًبُت و َُساسَمت كًَؼت. دَطتِ يُ طُس و َاَيٌ و سَصايُمت نًَؼال ُْٓىاع
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خؤّ ػتل ٖامت تًَهؤػاّ ومت بَُيهى ُّٓ ًًًَُتُ بؤخؤٍ ُْٖاطُيُنٌ سَسُتٌ 
 ُ بؤخؤَإ بزئ و دَطيت بًَطاَُْإ بُ طُسَوََُٖيهًَؼًَت طُسبُطت و ٓاصاياْ

ُ سَسُتٌ و خؤػٌ و صيادٍ و يُْٓبٌَل ًَُُٓيؽ وَنى ُّٓ ًًًَُتاٍُْ تش بهُو
داس كىوّ بُطز طُوسَيٌل دَوَيَُُْذ و طُسبُسص بني. ديُٓنَُإ بُسص بًَتُوَ. كُْذ 

و نشدل كُْذ يُطٍَُ تىسنًا تًَو كىوّل تُػُبىطِ بُ سوطًُ و بىَيؼُوي ًٓٓطًًضدال
خىيَُٓإ سػت. َٔ َُٓاُّْ ًٖلًإ بؤ خؤّ ُْنشدووَل َُٖىويامن بؤ ُّٓ دئ و 
ًًًَُتُ نشدووَ. وتىوَُ با ًًًَُتُنُ بهُويَتُ سَسُتٌ و طىعادَتُوَ. 

ىاآلُْدا ُٓوَتا تُوَل نُكٌ يُطٍَُ ُّٓ َُٖىو ُٓسديُٓنَُإ صياد بهات و بُسص بًَ
اليإ داوَ يُ َٔ و كىوٕ ػىئَ  يُّ ًًًَُتُ َُٖىوَإ ُٓيبًٓني بُػًَهٌ صؤس

ُيشَدئ نُوتىوٕ. سؤيؼتىوٕ بؤ وآلتإ خضَُتٌ ؾهشٍ ُٓوإ ُٓنُٕ. َُٖىو َاٍَ غ
و ساٍَ و رًْإ بُدٌَ ًَٖؼتىوَ يًَشَ و خؤيإ يُ وآلتإ بُدياس غُيشَديُٓوَ 

ىيَُانامنإ داًْؼتىوٕ و ًَُُٓ وائ يُّ ساٍَ و سَصاَيُتُدا. عُطهُس و َُُٓىوس و ع
َُٖىو ًٓشتًاز و بٌَ ًٓذاسَ َاوُْتُوَ. ٓاخؤ ؾتىاٍ ػُسعٌ بؤ َُٓاُْ كؤُْ  

بُّ  سووٍ نشدَ َُالنإ وتٌ: ٍُٓ عىيَُاٍ ًًًَُت بضامن ًَٓىَ دَسسُم بَُاُْل
قظُتإ كًًُ و َُٓئًَ كٌ  ٓاخؤ َاٍَ و ساٍَ و رٌْ  صاَيِ و بٌَ دئ وَىستُداُْ) (

هشيَت باػُ  َُالنإ ُٖس كىاسيإ سَْطًَهًإ ًَٖٓا و بشد َُٓاُْ كًًإ دَسسُم ب
و طُيشيَهٌ يُنرتيإ نشد. يُ دوايًذا يُنًَهًإ ُْختًَو بُ ثُيُ قظٍُ ُٓنشد و 
داًْؼٌ َُْابىو. كُهٌ ًََضَسَ طجًًُنٍُ ػؤسِ بىوبىوَوَ خىاسَوَ ُٖتا الٍ 

دسيَزٍ نشدبىو بُ ثؼتًَُٓنٍُل عُطايُنٌ باطكُْذٍ بُ دَطتُوَ بىو. طًىانًَهٌ 
ثؼتًَُٓنُيذال داس داس تؤصيَو بشِْىوتٌ َُٖئَُزٍل يهٌ ؾُقًاُْ طجًًُنٍُ يُ 

ُٖس عُدُيُ و ثُيٍُ ُٓنشد بؤ قظُنشدٕل يُ  لقؤَيٌ دبُنُيُوَ ٖاتبىوَ دَسَوَ
ثشِيَهذا تًٌَ َُٖيهشد و وتٌ: بَُيٌَ ُّٓ ُْوعُ ػُخظاُْ نُوا خضَُتٌ ديين خؤيإ 

ٓائ ُٖوٍَ ْادَٕ و ػىئَ غُيشَ دئ ُٓنُوٕ و يُ ثًَٓاوٍ دئ و ْانُٕ و بؤ دئ و 
غُيشَدئ ُٓنُٕ بُ َىاؾل ُٓسهاٌَ ػُسيعُتٌ غُسِادا طُعٌ ْانُٕ و خضَُتٌ 
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ًُاّ... و ًُٓاّ... و ًُٓاّ... نٌَ )ًٓرت ْاصامن ْاوٍ دَ دَواْضَيُى يُّ قُويٌ ٓ
وَى بشيَؼهٍُ طُمنُػاٌَ  ًُٓاَاٍُْ َُٖيشِػت. ُٖس ْاوٍ َىدتًُٖذ و ًُٓاّ بىو

يُ دٌََ َُٖئُتؤقٌ( َُٓاُْ بُُْصَس َىستُد و بٌَ دئ تَُاػايإ ُٓنشٍَل الصَُ 
َاَيًإ َُٖىو بؤ بُيتىعاٍ طُسف بهشٍَل رًْؼًإ يٌَ تُؾشيل بهشٍَ و َُٓاُْ يُ 

يُ  ثاؾ َشووسٍ عًذٍَ ػُسعٌ ُٓتىأْ ػىويُنٌ تش بؤ خؤيإ بهُٕ. يُنًَهٌ تش
ٍَ بٌَ وابىول كىْهُ ُٖس قظُيُنٌ ُٓنشدل الُْختًَو  ا بضامن صَاٌْ وَنىَُالنإ و

تؿًَهٌ قىت ُٓدا و بُ تىوستىوسَ نُيًُُيُنٌ تشٍ تُواو ُٓنشد. يُطٍَُ قظُنإ 
خًَشا خًَشا دَطت و ثُيٌ ُٓدىوآليُوَل طُس و طٓطٌ ًَُٖٓٓا و ُٓبشد وتٌ: بَُيٌَ 

هٌ َُعشووف و َىعتُبُس و وَنى ؾآلٕ ُٓؾُسَىيَت وايُ. َُٓاُْ قُويًَ
ىول كاوػنيل َىو صَسدل وَنىو َىقتُدابٗني. يُنًَهٌ تشٍ ًَذسيَزيإ تًَذا ب

ػاٖؤ ًٌَ َُٖيربٍِ و طٓطٌ دايُ ثًَؼُوَ وتٌ: خؤ َٔ بؤ ُّٓ َُطآًٌ ػًُٓ
َُٖىو ُّٓ ُْوعُ  خُسيهِ و ُٖوٍَ ُٓدَّل ُٖتا وَنىػُسعًًُيُ دًَََهُ 

غُص )دَطيت نشد بُ باخَُيًا ناغُصيَهٌ ْىوطشاوٍ َُطُٔالُّْ خظتىوَتُ طُس نا
ُّٓ  .دسيَزٍ ًَٖٓايُ طُس ًََضَنُ( وتٌ: ُٖس َُُٓؾ ًًُْل صؤس ػيت تشٍ وا ُٖيُ

ًٓؼاُْ وا كانُ طُعاتًَو صووتش دًَبُدٌَ بهشٍَ و بُسبُطيت ُّٓ ُٓسىاآلُْ بهشيَتل 
ُصُٖبًَو َاٍَ و رٌْ َُٖىو َ ُٓطًٓا ُّٓ ديُٓ بُداسيَو َُسى ُٓبًَتُوَل بَُيٌَ بُ

َُٓاُْ بؤ ُّٓ بُقًُتىعىًُُٓٓٓ سُآلَيُ و سَوايُ. ٓٓذا سووٍ نشدَ طُسطجًًُنٍُ 
الٍ طُسووٍ َُٖىوياُْوَ وتٌ: قىسبإل تؤ كٌ ُٓؾُسَىويتل ُٓويؽ َُاليُنٌ 
سيؽ َاػىبشْر بُ ويكاسَوَ الٍ طُسووٍ َُٖىويإ نُوتبىو بُعُصَُت داًْؼتبىو 

ض بًَت وا دياس بىو نُ َُالٍ طىوسَ قاقضَنٍُ خظتُ طُس وَنى كاوٍ ُْختًَو ن
ًََضَنُل ُٓو طىسدىطؤٍَ َُٖيٌ طشت و عُيُٓنًَهٌ نشدَ كاوٍ طُيشٍ نشدل ُٓويؽ 
ُّٓ داسَ ناغُصَنٍُ داْا و دَطيت نشد بُ طؿتىطؤ )بُ قظُناًْا وا دَسُٓنُوت 

َُٖىو َُصُٖبًَو  ُخَُيهٌ ُٓو طُسًَاُْ بًَت( وتٌ بَُيٌَ ُّٓ َُطُٔيُيُ صاٖريَ ب
 َاٍَ و طُسوَتًإ يٌَ دىٍَ ُٓنشيَتُوَ و ُّٓ قُوالُْ َُٖىو َىطُدَقٔ. 



 

221 

ًَٓؽ يُ رووسَوَ ُٖسوا تاغ ُٓيربدَُوَل َُٓىت ٍُٓ ٖاواس بُ َاَيِل بُخىا َٔ و 
ُٖصاسٍ وَنى َٔ بًَتاوإ و بًَطىْال َُسى بىويُٓوَل َٔ ٓىًََذٍ كًِ ُٖبىول نُكٌ 

بُداسيَو ُٓرْؤّ ػها و َىكشِنًَو يُ تُثًٌَ طُسَُوَ ٖاتل يُ  كًِ دٍ و كًِ بًظتل
بُسٍ ثًَُُوَ دَسكىول ُٖسوا سُثُطاّل ٖؤؾ و ػعىوسّ َُْال تَُاّ بىو بُ ُٖسدوو 
كُثؤى بذَّ بُ طُسٍ خؤَا ُٖتا ًَٖضّ تًايُ بكًزيَِٓل دوواداس طُيشّ نشد طُوسَنُ 

َُطُٔيُيُنٌ تشيؽ ُٖيُ  ُّٓ داسيؽ بُ دَْطًَهٌ بُسصَوَ وتٌ: َُُٓ باػُل
بهَُُوَل ُٓواًْؽ كاويإ يٌَ طىوس بىوبىول ؾُسَىو بضاْني ُٓو كؤُْ...  ُٓويؼتإ بؤ

ٍ وَنى ثًَِ وتٔ ًَُُٓ َُُٓ َُٖىوٍ يُ سيٌَ ديين ًٓظالَذا ُٓنُئل ًَٓظتا غُيش
ال خضَُتٌ غُيشَدئ ُٓنُٕل بُعضيَو بؤ َُْاٌْ ُٓواٍُْ نُوا سؤيؼتىوٕ و يَُالو

و ُّٓ ساَيُ )نُ َُٖىو بؤ ديين ُٓنُئ( ُٖوٍَ ُٓدَئ داطىوطٌ بؤ غُيشَ  ًَُُٓ
ديُٓنُ ُٓنُٕ و يُ دًاتٌ تُيكًين ُٖٓايًًُنُ ُٖس خُسيهٌ نؿشنشدٕ و طاَيتُ بُ 
َُػاي  و عىيَُاٍ َىستُسََٔ. َُٓاُْ ُٓطُس ُٖسوا مبًَٓٔل ًَُِٓٓ ُٓو تؤصَ ديُٓ 

اسيَو َُسىٍ ُٓنُُْوَ. ًَُُٓؾ و عىيَُاٍ نُوا ًَُُٓ ُٖوٍَ بؤ صياديٌ ُٓدَئ بُد
ًًَُتُنُؾ )داسوباس بؤ قىوَتٌ قظُناٌْ خؤٍ وَنى خىيٌَ كًَؼت ْاوٍ عىيَُاناٌْ 
تٌَ ُٓخظت( ُٓؾُوتًَٓٔل ُّٓ ُْوعُل ُٓػخاطُ َىصيشِاُْ بُْاوٍ ديًُٓوَ ؾُوتاْذًْإ 

 يُ ًَُُٓ وادب و الصَُ يإ ْا 
يُدَّ قؤطتُوَ و تٌَ َُٖيلىو وتٌ: ٓاخش ُٓوٍَ طىوسٍَ كاوػني يُ ثشِيَهذا قظُناٌْ 

ًَٓؽ عُسصّ نشدٕ و ْىوطًىَُ ُّٓ َُطُٔيُيُيُل ُٓطُس بًَت و ساٍَ بُّ سَْطُ دَواّ 
بهات ُٓوا دئ و دًْاَإ بُداسٍَ َُسى ُٓبًَتُوَل يُ صووَوَ بُسَُٖيظتًٌ َُُٓ 

ًًًَُت َُطًَُسُت ُْنشيَت ْابٌَل بَُُٖىو َُصُٖبًَو ًَُْٖؼتين َُٓاُْ بؤ دئ و 
و الصَُ. ًَٖؼتا ُٓو قظُنٍُ تُواو ُْنشدبىو َُال بشِْىوتٌ نًَؼُنُيإ ًٌَ قىت 
نشدَوَ و َُٖيٌ دايُ و بُثُيُثٍُ و خًَشاخًَشا دَطيت ثٌَ نشدل دَ دواْضَ )قاٍ ل يكىٍل 
قًٌ(ٍ تشٍ َُٖيشِػتل ديظاُْوَ ْاوٍ كُْذ ًُٓاًََهٌ تشٍ خىيَٓذَوَ. ؾُسَىوٍ: بَُيٌَ 

الصّ و  ََُاُْ بُْاوٍ بُقا و تُسهًٌُ ديُٓوَ و َُطًَُسُتٌ َىَيو و ًًًَُتُوٓ
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ؿذقتل أسظٓتل قتل ؿذوادبُ. دىوتُ َُالنٍُ تشيؽ دَطتًإ دا بُ طٓطا بُ )
دا. يُنًَو يُواُْ داًْؼتبىوٕ و يُ ُٓوََيٌ تُطذيكًإ نشد و ؾتىايإ يُ طُس ٓت(أسظ

َُٖىو ُٓعضاناًًُْوَ طىيٌَ يُّ قظاُْ  ُّٓ قظاُْوَ كشنٍُ يُ خؤٍ بشِيبىول بُ
طشتبىو. وَى َُُٓىوسٍ ًٓذشاٍ ُّٓ ؾتىا ْاسُقاُْ بًَت و َُٖىو ٓؤباٍَ و طىْاسٌ 

ُّٓ قظاُْ وتٌ َٔ قظُيُنتإ عُسص ُٓنُّل بضامن ًَٓىَ  ؾآَُاُْ يُطُس ُٓوبٌَ. يُ ث
 كٌ ُٓؾُسَىوٕل وتًإ: بؿُسَىو بضاْني َُٓيًٌَ كٌ 

ٍ نُوا ًَٓظتا ًَٓىَ طُس و َاٍَ و رًْاْتإ سُآلٍَ نشدٕل َُٓاُْ وتٌ: ُّٓ خَُيكاُْ
ُٓطُس بًَتى خؤيإ يًَشَ َُودىود بىوْايُ و َذاؾعُيُنٌ ػُسعًٌ خؤيإ بهشدايُل 

 ديظاُْوَ ًَٓىَ يُطُس ُّٓ قُوٍ و ؾتىايُ َُٓإ يإ ْا 
: َذاؾعٍُ طىوسَكاوػًُٓنُ و الَيُثُتُنُ ُٖسدوونًإ بُداسٍَ َُٖيًإ دايُ وتًإ

بَُيهى َُٓاُْ بًًََٔ ُّٓ سهىوَُت و ًٓذاسَيُ سهىوَُتًَهٌ  :ُٓويؽ وتٌ وَنى كٌ 
وا ًًُْ نُ بتىاٌَْ داسٍَ بُّ سَْطُ ًٓذاسٍَ ُّٓ َىَيو و ًًًَُتُ بهات و خؤٍ و 
ًًًَُتُنٍُ بًًََٓتُ ْاو و بيبَ بُ طاسًَيب ُّٓ َُٖىو ًٓظالَُ و بلًَت بُطز ُّٓ 

ُْتًذُدا ُّٓ عًبادوَيآليُ تىوػٌ ؾُالنُت و صَسَسٍ طُوسَ بًَت.  سهىوَُتاُْدا و يُ
بُّ سَْطُ ًٓؼٌ ْاكًَتُ طُسل ًَُُٓؾ يُبُس ُٓوَ واَإ نشدووَ و ُٓيهُئ )نابشا 
ُْئُويظت ياخىد ُْئُويَشا بُ تُواوَتٌ دإ بُ َُٖىو قظُناْذا بينَ بؤيُ ُٖس 

طُسوو َُٖىوياُْوَ داًْؼتبىو دىابٌ  ُٓوَْذٍَ بؤ بًَزسا(. ًٓرت ُٓو َُاليٍُ نُ يُ
دايُوَ وتٌ: ٓاغال ٓاغال ُٓو َذاؾعُيُ ػُسعٌ ًًُْ و يُ ُْصَسٍ ػُسيعُتذا 

ىٍ ديٓٔ. نُوابىو ُّٓ َُعضَسَتاُْيإ سَُسدوودَل كىْهُ َُٓاُْ وا دياسَ يُطُس َُ
ىوَوَل يٌَ قُبىوٍَ ْانشٍَ )يُّ قظاُْدا طُوسَنُ سَْطًَهٌ ًَٖٓا و بشدل سَْطٌ طىوس ب

يُ ثاػإ كاوٍ طُؾ بىوَوَ  لبُتًاليٌ كاو طُيشيَهٌ َُٖىو َُالنإ و ٓاغانٍُ نشد
 نُوا بىو ًٖض. و داَشنايُوَ(. ًٓرت ٓاغاؾ قظٍُ ثٌَ َُْا وتٌ:

ًٓرت َٔ يُويَىَ ُْ ٖؤػِ َا و ُْ ػعىوس. داسٍَ وَنىو ػًَت ُٖطتاّ قُدَسيَو يُ 
ا ُٖبىو َابىول َُٖىوٍ ٔ يُ سَطُنامنذرووسَنُدا َُٓظُس و طُسّ نشدل ُٖسكٌ خىيَ
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و ٖاتىكؤ. ثًَظيت يُػِ ٓاطشٍ يٌَ ُٓبىوَوَل ُٖسدوو كاوّ دَسثُسٍَِل  نُوتُ دىيُدىٍ
داُْنامن تُقُتُم بُ يُنًاْا ُٓدا. تَُاّ بىو ثُالَاسٍ ثُجنُسَنإ بذَّ و َُٖيهىمتُ 

سَبٌ َُُٓ ض دٍَ و طُس َُدًًظُنُل دَطت بًَُُٓ بًين َُالنإ و ُٓواٌْ تشل ومت: يا
دَسووٕ و ودنذاًَْهُل َُُٓ ض تُتبًكاتٌ ػُسع و قاعًذَيُنُل َُٓاُْ كؤٕ ُّٓ قُساس 

و ٖاآلوٍ صوَيِ و صؤسٍ  وو ؾتىايُيإ دا  ُٓواٍُْ نُ سايإ نشدووَ و خؤيإ يُ ػاآل
 ُّٓ صاَيِ و خىيَٓخؤساُْ ُْدات داوَ ُٓوا بُداسيَو رٕ و َاَيًإ سُآلٍَ نشا: ُٓوٍ يُ
ريَش الؾاوٍ غُدسٍ َُٓاُْدا َاوَتُوَ وَنى َُٓإ خُسيهٌ ثًاونىػنت و صوَيِ و صؤس 
ًًُْ. ُٓوَتا وا ؾتىاٍ نىػتين ُٓويؽ دساوَ ُٓيهىرٕ. ٓاخؤ َُٓاُْ ًٖض يُ خىا  و 
قًاَُت و يًَجشطًُٓوَ و عُصاب ْاتشطٔل كىْهُ ُّٓ صَاُْ ُٖسوا يُ دٌََ ًٓٓظاْذا 

ُتًَو وا ٓايا ًَٓىَ بُ ض سُم و طُآلسًً :طٔ نُ يًًَإ بجشطْٔاتش .تُسِ و ثاساو ْابًَت
ْاوٍ دئ ُٓبات و َُٓيٌَ َٔ  داسٍَ ومت ُّٓ نابشايُ نُوا ُٖس يُّ عًبادوَيآليُ ُٓنُٕ 

يُ خىا ْاتشطٌَ بًٌََ  بؤ ديِٓ نشدووَ و يُ سيٌَ ديٓذا ُٓيهُّ ًٖض تُسيل ْابًَتُوَ و
وَ ُٖيُ. ُٓمب بُباعًظٌ َُسىٍ طُسوَاَيًإ. َٔ ض سُقًَهِ بُطُس ُّٓ عًبادوَيآليُ

بُ ض ْاويَهُوَ و بؤ ض ديًَٓو و بُ سىنٌُ ناّ ػُسيعُت َُٓاُْ دَسُٓنُّ  َُٓاٍُْ 
ًََو و َاٍَ و ْاَىوغ و سُيظًًُت و دًَطاٍ خؤيإ  يُ تاو صوَيِ و صؤس واصيإ يُ 

نُوتىوٕل ياخىد يُ ًَٖٓاوَ و دَسبُدَسٍ وآلتإ بىوٕل ٓاخؤ َُٓاُْ ػىيَين غُيشَدئ 
تشطٌ ُّٓ دؤسَ صوَيِ و طُوسَ ْاسُقاُْ )نُ داس و بُسد يُ بُسٍ ُٓيُسصٍَ( و 

سايإ  اٍَ و خىيًَٓإ ُٓخؤّ و ُٓخؤَُوَلٍ ْاسُم َوًْؼتىوَُتُ طُسيإ بُْا
نشدووَتُ ثُْاٍ عُدايُت و ًًَُُٓٓت. صؤسّ بُالوَ طُيش و عُدايب بىو نُ خؤٍ يُ 

ٍ يُطُد و ُٖصاس و دووطُد و ُٖصاس ُٓنشدل نُ َُعًىوَُ ثًَؽ َُدًًظُنُدا قظُ
ٍَُُٓ يُ َاَيٌ ُّٓ َىطىَيُاْاُْ ثًَهُوَ ْاوَ و ُّٓ عايٍَُُ خظتىوَتُ طُس طادٌ 

تا بُ ض سوويُنُوَ نُكٌ ًَٓظ  لعُيٌل بىوَ بُ باعًظٌ كُْذ ُٖصاسإ َُخًَىوم
ُْيؽ كُْذ ُّٓ ُْوعُ قظاُْ ُٓنات و ُّٓ َُال َىباسَنا دُطاسَت ُٓنات

طىسدىطؤٍَ بٌَ طشٍَ و قؤست ُّٓ ؾتىا ْاسُقُيإ دا. ًٖض برييإ يُوَ ُْنشدَوَ ُّٓ 
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خَُيكُ بُ سَجنٌ ػإ و عُسَقٌ ْاوكُوإ خىيًَٓإ بىوَ بُ ٓاو ُٖتا َاٍَ و ساَيًَهًإ 
ثًَهُوَ ْاوَل ًَُُٓ بُ ض سُم و ػُسيعُتًَو بًًََني بُداسٍَ يُ دَطتًإ وَسبطريٍَ و 

 بُّ صاَيِ و خىيَٓخؤسَ بٌَ ًٓٓظاؾاُْ. بذسٍَ
َاُْ ل تؤ كٌ يٍُُٓ خايًلل ٍُٓ َىْتُقًِل ٍُٓ قُٖاسل ٍُٓ عايًُىيػُيب :ومت

ُٓنُيتل َُٓاُْ يُ سؤرٍ خؤياْذا كؤٕ سًظابًإ ُٓبًينل تؤ يُ سُقٌ َُٓاُْ كٌ 
ُٓنُيت  ٓاخؤ يُ دَؾتُسٍ َُسهٍَُُ طُوسٍَ تؤدا طىْاسًَهٌ تشٍ وَنى َُُٓ 

نشاوَ يإ ْا  تؤ بؤ َُٓاُْ ض ُْوعُ دُصايُى دآًًَُْت  تؤ كؤٕ ُّٓ ساآلُْ قُيذ 
قُبىوٍَ ُٓنُيت َُطُس ُٖس بُسشٍ بٌَ بين سًًٌُ تؤ َُٓاُْ قىوت بذا. تؤ كؤٕ 

بؤكٌ بؤ وايُ ٓاطش  قُوَُدال تؤ ُٓو غُصَبُت نُ وَنىٓاطش ْاباسيَين بُطُس ُّٓ 
ظتا َُٓاُْ بُْاخٌ عُسددا ْابُيتُ ُّٓ تاقُُ ْايُتُ دؤؾ  تؤ بؤكٌ ُٖس ًَٓ

خىاسَوَ و سُقٌ ُّٓ ًًًَُتُ قىسِبُطُسَيإ يٌَ ْاطًَين. ٍُٓ ودنذإل ٍُٓ 
تٌ ًٓٓظاُْوَ و بًَٔ ُٖيُ و بؤكٌ ًَٓظتا ْاكُٓ طىوسَ ًٓٓظاف ًَٓىَ نُ ْاوتإ

يُنٌ كُثؤَيُيُنٌ صٍ يُ طُسوكاوٍ َُٓاُْ بًَٓني و َُسىويإ بهُُْوَ  ٓاٍ... 
 ٓاٍ...ٓاٍ... 

سواًِْ ًٖض ػتًَو ًًُْ و ًٖض ثُيذا ُْبىول ًَٓؽ ُٖسوا وَطتاّ يُ دًَطاٍ خؤّ وػو 
بىوبىوّ. ُٓوإ ُٖس قظُ ُٓنُٕل ًَٓؽ يُبُس خؤَُوَ ُٖس َُٓيًَِ ثُلل ثُلل ثُل 
َُُٓ كٌ بىو َٔ ديِ. َٔ يُ نىيَِل َُُٓ خُوَ يإ ْا  بؤيُ ُٖس دوو كاوٍ خؤّ 

ُوَ خُبُسّ بًَتُوَل نُكٌ سواًِْ َُٖىو ػتًَو ُٖس يُ طًَؤؾت ومت بَُيهى ُٓطُس خ
دًَطٍُ خؤيُتٌ و ُٓو داُْوَساُْ ُٖس يُ بُسكاؤَ. َُٖىو يُػِ يُ تاوا ٖاتُ 

ثشِيَها طشّ بُ دََا نُومت ُيُسصئ و دَيِ نُوتُ نىتُنىت و طُسّ طًَزٍ خىاسد. ي
ا و ُٖطتاَُوَ برييَهِ بُعُسدا. يُ ًَٓؽ و ٓاصاسٍ نُوتُٓنُّ ٖؤػًَهِ ٖاتُوَ بُبُسد
ُٖطتاّ وسدَ وسدَ  .نشدَوَ ومت َُٓاُْ ؾآًذَيإ ًًُْ بابضامن كٌ َاوَ بًبًِٓ

كىوَُوَ ثًَؼُوَ طىيَِ طشتل ُٖس قظُيإ ُٓنشدل بُآلّ دوايٌ قظُيإ بىول ُٖس 
َُالنإ يُ َهاؾاتٌ ُّٓ خضَُتُ طُوسَيُدا نُ نشدووياُْ  َْذَ ساَيٌ بىوّ وَنىُٓو
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هًإ نشدبٌَ و ُٓويؽ وَعذٍ دابينَ نُ بًاْذاتٌَل ًٓرت ُٓوإ كىوُْ دَسَوَل داواٍ ػتًَ
ّ وايُ ذيُو ْاوَدا َُالٍ بشِْىوتًهًَؽ يُ دَسطانُوَ طُسِايُوَ ٖاتُ ثًَؼُوَ وتٌ: ٓىًََ

ًٓٓؼاَيآل خىا ُٖس َىَؾُقت بهات َاداّ تؤ ُٓوَْذَ بؤ ُّٓ ديُٓ ُٖوٍَ ُٓدَيت و تٌَ 
ثريإ ثؼتًىاْت بٔل ُٓويؽ ثًَهًًَُْٓهٌ بؤ نشدل ًٓرت  ُٓنؤػًتل خىا و ًُُٖتٌ

 ُٓوإ سؤيؼنت و َاُْوَ خؤيإ. 
دواٍ سؤيؼتين َُالنإ ٓٓذا يُى دوواًَْهٌ يُو ثًاواُْ باْط نشدَ ثًَؼُوَل 
يُنًَهًإ نىَيُبُٓيُى بىو ساْو و كؤغُ يُبُسل بُ طؿتىطؤنُيذا وا دياس بىو َُُٓ 

وسَ كىْهُ قظُناٌْ وا دياس بىو نُ دًايُ يُطٍَُ ُٓوإ. يُنًَهُ يُ ٓاغاواتٌ ُٓو رو
ُٖس ًَُٓؽ بىو يُ وَخيت ؾتىاداُْنُدا ًٓعرتاصٍ يُ َُالنإ طشت. يُنًَهٌ تشٍ 
نُكَُيٍُ ثؤػتُ و ثُسداخل خُجنُسيَهٌ دَطو َاٌٖ و دََاْلُيُنٌ باؾ بُ قُدَوَ 

يإ قظٍُ ُٓنشدل ُٖس ًَُٓؽ ُٖس ساْو و كؤغٍُ يُبُسا بىول بُآلّ ُٖس بُ صَاٌْ خؤ
ًَُٓؽ بىو نُ بؤ َُطُٔيٍُ يريَ طؤسِيُٓوَ قظٍُ يُطٍَُ ُٓنشدل ُّٓ دوواٍُْ باْط 

يُ بُسدَّ خؤيذا صؤس بُ ُٓطجايٌ و ًَٖىاػرتل قُدَسيَهٌ كاى قظٍُ  .نشدَ ثًَؼُوَ
يُطٍَُ نشدٕ. بُ ُٓتىاس و دَطت َُٖيظىوسِاْذٕ و سُسَناتُنُياْذا دَس ُٓنُوت نُ 

دآٌَُْ و بُعضيَو ًٓؼًإ ثٌَ ُٓطجًَشٍَ و سيَطُيإ ًْؼإ  تًباتًَهُ ُٓو بؤيإَُُٓ تُس
ُٓدال يُّ تُستًبات و ؾظُؾظُ بؤّ دَسنُوت نُطًَهٌ ثٌَ ًْؼاْذإ و بؤٍ دياسٍ 
نشدٕ نُ َُٓاُْ ثًاو و صَالًَإ بؤ تُعني بهُٕ و بًآًَْشٕ بًاْهىرٕ. ًٓرت َٔ يُّ 

ت و ُٓسِوا ًٖلِ ثٌَ َُْابىول ُٖس َُٓىت ياسَِبٌ َُُٓ ساآلُْدا نُوا بُبُسكاوَا ديَ
كًًُ َٔ ُٓيبًِٓل َٔ ُٖس ُٓوَْذَ تٌَ دَطُيؼتِ ُٓياْىت: كىاس تؿُْطلٌ بلًَت بؤ 
طُس ؾآلٕ يُ ؾآلٕ وَختا بلُٓ ُٓوٍَل بؤ بُعضيَهًإ نىػنت و بؤ بُعضيَهًإ تشطاْذٕ و 

ُّ نُيٓىبُيُٓوَ بىوٕل يُ ثاػرتا بشيٓذاسنشدٕ داْشا. خؤالطُ ُٖتا ْضيو طُعات طٌَ ب
ُٓواُْ َُٖىويإ سؤيؼنتل ُٖس طُوسَنُ خؤٍ و يُنًَهٌ داًْؼتىو و يُنًَهٌ 

 ساوَطتاو يُوٍَ َاُْوَ. 



 

226 

 ثةزدة طؤزِا
ُّٓ داس يُنًَو ٖاتُ رووسَوَل بًَُٖىاػًًُنُوَ وتٌ: قىسبإ ؾآلٕ و ؾًظاس ٖاتىوٕ 

نشدَوَ. بؤَيُيُنٌ يًَىَ ٖات.  كٌ َُٓش ُٓنُيت. ُٓويؽ قُدَسيَو ساَا و بريٍ
بُطاسديَهُوَ وتٌ: بابًَُٓ رووسَوَ. طُيشّ نشد طٌَ نُغ ٖاتُٓ رووسَوَل 

تاصَ كًًٌََ سَؾ نشدبىول  لُٖوََيًًَُٓإ يُنًَو بىو نىستُباآل سَْطًَهٌ سَػتاَيُ
ُٓويإ يُ ثًَؼُوَ ٖاتل طُوسَنُيؽ بُ طؿت و يىتؿًَهٌ سوونُػُوَ قًاّ و 

و ثًَهًًَُْٓهٌ يُطٍَُ نشد و الٍ طُسَوَ داًْؼت. دووًََإ يُنًَهٌ بُخًَشٖاتٔ 
تش بىو نَُيُطُت و سَْط طجٌل بُآلّ وَنىو َُٖىو يُػٌ طىػشابٌَ و ُٖسكٌ 
خىئَ يُ يُػًا بًَت دَسًَٖٓشابًَت وابىو. بُقُدَس صَسَِيُى طىوسيٌ خىئَ يُ 

ُخًَشٖاتٔ نشا و داًْؼت. طؤػتًا دياس ُْبىول صَسد صَسد ُٓتىت يًُؤيُ. ُٓويؽ ب
دواٍ ُٓو يُنًَهٌ تش نىَيُبُٓل َُٖيُػُ ثُيُثُيهُس ٖات. بُ عُصََُتًَهٌ 
وػهُوَ داًْؼت. ُّٓ طًاُْ ُٖسطًَهًإ ٖاتٔ و بُو سَْطُ داًْؼنت. دطُسَ و 

 قاوَ و َُٓاُْ خىسا و خىسايُوَ.
اُْ و يُنًَو يُ ثاػاْذا ًٓؼاسَتٌ خًَىَت نشا و دَسطا داخشا. طُوسَنُ و ُٓو طً

يُواٌْ تش نُ يُ ثًَؽ َُالناُْوَ ٖات و الٍ طُسووٍ طشتبىو )ُّٓ نابشايُ وا دياس 
بىو يإ يُ َُٖىو ديضَيُنذا ُٓطهىٍَ بًَت و ياخىد صؤس َُسشٌََ طُوسَنُ بًَتل 
بُآلّ بُوَدا نُ صؤس ًًَُُُٖٓتًَهٌ ُُْٓدسايُ الّ وايُ بُ وػهٌ خؤٍ خؤٍ بُطُوسَ 

ُتًٌ يُطٍَُ طُوسَنُدا ُٖبىول بؤيُ بُ كًًًَََهٌ ُْختًَو ؾؼُوَ داْابىو و خضَاي
داسداسَ بُقايِ يُى دوو قظٍُ الثُسَطُْطٌ ُٖٓاويؼت( ُٓوَ ُٖس َايُوَ. نابشاٍ 
نىَيُبُٓ و طُوسَنُؾ ُٖس وَطتابىوٕل يُعين َُٖىويإ ػُؾ نُغ يُوٍَ َاُْوَل 

ىيَين ْاسُم ُٓسِوا و بضامن َٔ ًَٓؽ ومت بضاْني ض سَْطًَهُ يُّ داًْؼتُٓدا كُْذ خ
داس طُوسَنُ دٌََ  ًٖض سيَطٍُ دَسكىوٕ و ُْدامت بؤخؤّ ُٓدؤصَُوَ  ُّٓ

كًتإ ثًًَُ. يُو  ُنُ وتٌ: ُٓبٌَ بضامن كٌ َُٓئًَ وسووٍ نشدَ خَُيك َُٖيًَٗٓايُوَل
طٌَ نُطُل نىستُباآلنٍُ نُ يُ ُٓوََيُوَ ٖاتبىوَ رووسَوَ وتٌ: َُٓئًَ َُطًَُسُت 
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ؤ تؤ وايُ يُطٍَُ تىسنذا سيَو بهُوٍ و بُ َُٓش و قظٍُ ُٓوإ َُٖيظىوسِيًَت. بًَٓشٍ ب
تؤ طاؽ ُٓبًَتُوَ  داًْؼٔل ُٓوطاس ًَٓشَ بُ تُواوَتٌ بؤ بُػىئَ ُٓواْذا نُ بًَٔ يًَشَ

و ػهًٌَ سهىوَُت ُٓطشٍ. ُٓوطا تؤؾ ُٓتىاٌْ يُطٍَُ ُٓوإ بُساَبُس بُ دورَٔ 
ُٓوإ بىوٕ بُ ثؼتًىاْتل دًَطُ و َُوقعٌ تؤ طُوسَتش و  َُٖىو ػتًَو بهُيتل نُ

َُسهُّ ُٓبٌَل نُ تؤ يُطَُيًاْذا سيَو نُوتٌ و ُٓواْت ًَٖٓايُ ًَٓشَل ُٓوطا 
ُٓواًْؽ َُدبىوس ُٓبٔ يُطُس تؤ ػُسِيؽ بهُٕ و ًٓؼٌ كانًؼت بؤ سيَو غُٕ. 

ُناٌْ ًَٓىَ صؤس ٓاخش قظ :وآلتُنُاإ بُتُواوٍ بهُويَتُ سَسُتًًُوَ. ُٓويؽ وتٌ
بُآلّ َٔ ُٖتا ًَٓظتا غُيشٍ قظُ ُْبٌَ  لًَٓؽ يُالّ باػُ لباؾ و َُعكىويُ

ًٖلٌ تشّ يُوإ ُْديىَ. ؾُعايًاتًَهًإ ًًُْ. ُٓوإ بُ كىاس عُطهُسٍ سَػىسِووت 
و بشطًًُوَ ٖاتىوٕ ُٖس خُسيهٌ ساووسِووت و خَُيل سووتاْذُْوَٕ. ُٓوإ ُٖس ثاسَ 

ُٓريَٓٔل ًٓؼُناًْإ ًٖلٌ يُ سهىوَُت ْاكٌَ. َٔ بُ ض  نؤُٓنُُْوَ و خؤيإ
ػتًَهٌ َُٓاُْ ثؼتُٔطتىوس ببِ و كؤٕ يُطَُيًإ سيَو بهُوّ و ًًَُُٓٓتًإ ثٌَ 

ُسَىيتل َُُ تؤ كٌ ُٓؾبهُّ  ُٓجما نابشاٍ سَْطضَسد َُٖيٌ دايُ وتٌ: قىسبإ ٓ
قظٍُ ٌ و َُُٓؾ ُْوعُ طًاطُتًَهُ نُ ُٓوإ ُٓيهُٕ. َُُٓ يُبُس ُٓدُٓب

ُّٓ سُسَناتاُْ َُٖىو بَُُٓشٍ  ىوسِئَل ُٓطًٓادوواسؤرَ بُّ سَْطُ َُٖئُط
)ُْٓكُسَ(يُ. دَقًكُ بُ دَقًكُ َُٓش يُويَىَ وَسُٓطشٕ. ًٓظتكالٍ بٌَ و ًُٓتًاص بٌَ 
و َىختاسيًُت بٌَل ُٖس ُٓوإ بًذَٕ بؤ َُٖىوَإ َُطًَُسُتُل ُٓطُس بًَت و 

ُقُقُ ؾُالنُت بُطُس خؤت و ًًًَُتُنُت يت ُٓوَ َىسٍَ ُٓواْذا سيَو ُْنُويُطُ
 يت ُٓوَ قاقُصٍ سَكٌ )دَطيت نشدًًَُٖٓٓت. ُٓطُس بُّ قظاٍُْ َٔ باوَسِ ْانُ

بُّ باخٍَُ و بُو طريؾاًْا بُعضيَو قاقُصٍ ػشٍِ دَسًَٖٓا و طُيشٍ نشدٕ و ًٖين ُّٓ 
دوايٌ دَطيت دا باخَُيٌ خظتُوَ ُٓو طريؾاًًُْوَ و ُْختًَو خؤٍ خُسيو نشدل 

 بُدَطتا و بُْاخؤػًًُنُوَ وتٌ: ٓا وََيآل ًََُْٗٓاوَ(.
وتٌ:  بُ دَْطًَهٌ ْىوطاوَوَ نُوتُ دىيُدىٍو نُ داًْؼتبىو نىَيُبُٓنٍُ الٍ خىاسو

ُٓويؽ  ش كُْذّ عُسص نشدٍ يُ بريت ُْكٌَ.بٌَ قُصابًت َُُٓ ًٓؼُ تؤ ُٓيهُيتل ٓاخ
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خؤ ًَٓىَ بُكاوٍ خؤتإ ديىتاُْ و  لوتٌ: دَطا كٌ بهُّ وا يُ بريّ كىوَ
ٓاخش بؤ ًَٓظتاؾ الصّ بىو نُ ًَُٓؽ  :خىيَٓذووتاُْوَل ُٓواًْؽ بُدىوتُ وتًإ

نُ  بًبًينَ. وتٌ: قُيذ ْانات بُآلّ بؤ داسيَهٌ تش ُٖس ُٓيًَُُٗٓ خضَُتٌ خؤػٌ
ا و دياسَ َُُٓ َُطُٔيُيُنٌ ٓاػهش .سادت بُ بًإ( بًخىيًََٓتُوَ )اجنا نُ عًإ ض

صيؽ ُْبًَتل ُٖس َُُٓ سيَطُيُنٌ ساطت و سووْانُ. ٓايا يُ بُ بُسكاوَوَ ًٖض ناغُ
ٓايا يُ طًاطُتذال يا يُ ُٖس خظىوطًَهٌ تشَوَ نُ بًخىيًَٓتُوَ و  لْىقتٍُ دياُْت

بًطشٍَل يَُُ صياتش كاسَ ًًُْل ثُْا و ثؼتًىاٌْ ًَُُٓ ُٖس تىسنُ و تىسى... باوى و 
ٍَ ُٓواْذا بىوٕ. خؤاإ ُٖس ثُسوَسدٍَ دَطت و تُسبًًٍُ باثريَ طُوسََإ ُٖس يُطُ

ُٓواْني. طُوسََأْ و طاسًَبُأْ. خؤالطُ ًَُُٓ يُطٍَُ ُٓواْذا ُْبٌَ ْاريني و ًٓذاسَ 
ْانُئ. ُٓوإ ًٓظالّ و ًَُُٓ ًٓظالّ. ٓايا بُ سُطُب دياُْتُوَ وَ ياخىد بُ سُطُب 

َ و دوواٌْ بُناسَ. ًَُُٓ و تىسنًإ ػيت تشَوَ بًَت ُٖس ُٓوإ كانٔ. قظُ ُٖصاس
كؤٕ يُطٍَُ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًضدا َُٖئُنُئ. ُٓوإ يُ ثاؾ دوو  ُوتىوَ ُٓطًٓا ًَُٓ

طٌَ طاٍَ َُٓاخنُُْ طُس طادٌ عُيٌ. َُٖىو كًَىٍ طىاَيُإ ُٓدَُْ دَطت. نُغ 
. خؤٍ طُوسٍَ خؤٍ ُٓبٌَ. طُوسَ و بلىونٌ ْاًَيَنَ نُغ ْاْاطًَت. ُٖس نُطُ بؤ

قُدس و ًٓعتًباس يُ ْاو ُٓكٌَ. َُٓشِؤ ُّٓ وآلتُ نُ ُٖس دُْابت ُْٓاطٔل ُٓوطا نُغ 
ُٖس ٓاوسِت يٌَ ْاداتُوَ. تؤ كًت و َٔ كًِ. طُوسَنُؾ يُّ قظاٍُْ نُ بُدَيٌ بىول 

وايُ و بؤ ًَُُٓ ُٖس  صؤس َىتُُٓطري بىول وتٌ: ساطتُ ًَٓؽ باوَسِ ُٓنُّ و ُٓصامن نُ
انرت و باػرت كاسَيُى ًًُْل بُآلّ ًَٓظتا َُٓئًَ تىسى ُٓو تىسنُ َُُٓ كانُ و يُوَ ك

َُْاوَ نُ ًَُُٓ ديىَاُْ. ًَٓظتا ُٓوإ دَخًًإ بُطُس دياُْت و ػُسيعُتُوَ َُْاوَ. 
خُالؾُتًإ َُٖيطشتىوَ و خُيًؿُيإ دَسنشدووَ. ُٖسكٌ ٓاداب و ٓايين ًٓظالّ ُٖيُ 

َُٖىو دَسنشدووَل تُنًُ وَضطُوتًإ  َُٖىويإ وَسطًَشِاوَ. ػًَ  و َُاليإ
داخظتىوَ. رٕ و ثًاو ثًَهُوَ يُ كاثخاُْ و َُخياُْ طُسبُطت َُٖئُطنت و دآًُْؼٔ. 
ػُبكُيإ يُطُس نشدووَ. قىسٓاًْإ تُسدَُُ نشدووَ بؤ تىسنٌ. َُطُٔيٍُ تُآلم و 

 .ُ كانرتًَْهاسًإ طؤسِيىَ. نُوابىو ؾُسقٌ َُٓإ و ُٓوإ كًًُ. بطشَ ُٓدُٓبًًُن
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بُ ثًَهُيُٓوَ وتًإ: قىسبإ َُٖيبُت تؤؾ بُّ  لُّٓ داس ُٖسطًَهًإ َُٖيًإ دايُ
ثشِوثاطُْذاُْ باوَسِت نشدووَ  ُّٓ قظاُْ غُيشٍ بىختإ و دسؤ ُْبٌَل ًٖلٌ تش ًًُْ. 
خؤ ػىنش دُْابت دًْات ديىَ و يُ طًاطُت ُٓصاٌْ. َُُٓ طىايُ بُّ قظاُْ ؾهشٍ 

ُٓطؤسِٕ و تًَهٌ ُٓدَٕ. ُٓطًٓا بُ َُٖىو ػتًَو تًُُٓٓت ُٓنُئ  خَُيل يُ سُم تىسى
نُ ُّٓ قظاُْ َُٖىوٍ ًٓؿرتايُ و بٌَ ُٓطًَُ ُٓطُس دئ و ًٓظالًًَُت بٌَ الٍ 
ُٓواُْ. تؤ كؤٕ ُٓبٌَ باوَسِ بُّ قظاُْ بؿُسَىويت  ًٓرت نابشاؾ بُّ قظاُْ ٖاتُ طُس 

شِواٍ نشد وتٌ:  نُوابىو با ًَُُٓ يُنًَو باسيَهٌ تش. بُٖارَ و ٖىوػٍُ َُٓاُْ تُواو ب
بًَٓشئ بؤ الٍ ُٓوإ نُ َىصانُسَ و طؿتىطؤيإ يُطَُيذا بهات و قُساسيَهٌ قُتعٌ و 
قُوٍ و تُعُٗدات تُواو وَسبطشٍَ. سيَطُ و داَىدَصطا بؤ ًَُُٓ دابًَٓٔ بُ ُْوعًَهٌ وا 

ُ صؤسّ ثٌَ خؤػُ. نُ بؤ ًَُُٓ كاى بًَت ُٓوَ بُو دؤسَ باػُ و ًَٓؽ بُّ سَْط
ُٖسكُْذَ ُٓتشطِ ُّٓ داسَؾ بٌَ ؾآًذَ بٌَ كىْهُ َُُٓ طُسٍ كُْذ داسَيُ نُ ثًاو 
ًَُْٓشئ و بٌَ ؾآًذَيُ. ُّٓ داسَ ُٓبٌَ بُ سَْطًَهٌ وا و يُنًَهٌ وا بًَٓشئ نُ بٌَ 

صاتُٕ َُقظُدٍ ًَُُٓيؽ ُٓوَيُ نُ يُنًَهٌ  :ُْتًذُ ًًَََُْٓتُوَ. ُٓواًْؽ وتًإ
ساطت و ثاى بلٌَ و َىاؾكٌ َُتًَُب َُطُٔيٍُ بربِيَتُوَ و دىابٌ و طُيؼتىو تًَ

 قُتعٌ بًًََٗٓتُوَ با ُّٓ داسيؽ وَنى داسإ ُْبًَت.
ُٖطتايُ طُس ًَٓظتا وا ؾآلٕ ساصسَ )سوويإ نشدَ نىَيُبٍُٓ دَْطٓىوطاو( ُٓويؽ 

َٔ ُٓسِؤّ و  بَُيٌَ َٔ ساصسّل ُٓؾُسَىوٕ يُ طبشُيينَ صووتش ًًُْ :ًًَإ وتٌث
صؤس باػُ  :ُٖسكؤًَْو ٓاسَصوو ُٓنُٕ و قُساس ُٓدَٕ ُٓيربَُِوَ. دوواُْنٍُ تشيؽ وتًإ

كٌ ثًَىيظتُ ُٓو ػُسايت و قُوٍ و قُساسَ بٓىوطشيَتُ ناغُص و  الصَُ يُّ خظىوطُوَ
تؤ  :باػُ. سووٍ نشدَ نابشاٍ صَسدَ وتٌ :ببُيت يُطٍَُ خؤت. طُوسَنُيؽ وتٌ

دسيَز بٓىوطُ يُّ خظىوطُوَ صؤس بُديكُت و بًًَُٗٓ َٔ ًُٓضاٍ  ناغُصيَهٌ باؾ و
ُٓنُّل ًَُٓؽ ساصس بًَت ُٖتا دوو سؤرٍ تش بشِواتل خىا ساؾًضٍ بًَت. يُ ثاػإ 
طُوسَنُ سووٍ نشدَ نابشاٍ نُ يُ ُٓوَيٌ َُدًًظُوَ ٖاتبىو الٍ طُسووٍ طشتبىو 

كؤًَْو ًَٓىَ التإ باؾ ُٓويؽ وتٌ: ُٖس   وتٌ: تؤ يُّ خظىوطُوَ كٌ ُٓؾُسَىيت
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بًَت ُٓوا ًَٓؽ الّ باػُ. نىَيُبُٓ نُكَُيُنٍُ الٍ خىاسَوَ وَطتابىو. ُٓويؽ َُٖيٌ 
ُساس دسا و طُوسَنُ بُدٍَ و باػرت ْابٌَ. ًٓرت يُ طُس َُُٓ ق دايُ وتٌ: بُخىا ػت يَُُ

نابشايؽ  لدَسووًَْهٌ طاف و بٌَ طشيَىَ وتٌ: يُ طبشُيينَ صووتش ًًُْ ناغُص بٓىوطشٍَ
طبشُيينَ بُخًَش بشِوا. بُ سوويُنٌ ثًَهًُْٓاوٍ و دَيًَهٌ خؤػُوَ ُٖطتإ سؤيؼنت. 
َايُوَ طُوسَنُ و نابشاٍ يُ ُٓوٍََ َُدًًظُوَ ٖاتبىو يُطٍَُ نىَيُبٍُٓ نُكَُيُنُ. 
ُّٓ داس طُوسَنُ وتٌ: ًَٓظتا وا باػُ بضاْني ُّٓ داسَ ًٓؽ كؤٕ ُٓبٌَ. نابشاٍ 

قىسبإ طُسٍ تؤ خؤؾ بًَت باؾ ُٓبٌَ و ُٓبٌَ باؾ بًَت.  :وتٌ نىَيُبٍُٓ نُكَُيُ
نابشاٍ تشيؽ وتٌ: ٓىًََذ وايُ ُٖس باؾ ُٓبٌَ. يُ ثاػإ طُوسَنُ نىَيُبُٓنٍُ باْط 
نشدَ ثًَؼُوَ بًَُٖىاػًًُنُوَ ثًٌَ وت: تؤ ًَٓظتا بلؤ ُٓو ثًاواُْ ساصس بهُ. َُيَُيُ 

بينَ. تًَُُيإ بهُ نُ ُْيَُئ نُغ ثٌَ بضاٌَْ نُغ ثٌَ بضاًَْت. يُ َاَيٌ خؤتإ دايإ 
تًباتًإ بؤ دابًَٓٔ ُٖتا دًَبُدٌَ ُٓبٔ. ًٓرت كىْهُ ُْختًَو سو خؤت يُطٍَُ ؾآلْذا تُ

بُكشثُ قظُيإ ُٓنشد. َُٖىو قظُناًْامن طىٍَ يٌَ ُْبىو. دوايٌ نىَيُبُٓنُ وتٌ: 
ًَت وا دًَبُدٌَ ُٓبًَتل قىسبإ طُسٍ تؤ خؤؾ بٌَ ُٖسكؤًَْو َُٓش و ٓاسَصووٍ تؤ ب

 ًٓرت سؤيؼت بؤ دَسَوَ.
 

 ثةزدة وةزطةزِايةوة
َُُٓ يُو قظُ و باطاُْدا رُْنإ يُ  وتُلُّٓ داس َاُْوٍَ خؤٍ و نابشاٍ ُٓوٍََ بُ دى

ثؼتُوَ نُ ٖاتىوٕ طىٍَ ُٓطشٕ. ُٖس تشثىٖؤسِ دئَ و ُٓكٔ. قظُناٌْ ُٓوإ ُٓبُٕ بؤ 
وَ. ًَٓؽ ُٖس يُ دًَطٍُ خؤّ وػو ساوَطتاوّ. ْاو رُْنإ و بُ ؾظُؾع ُٓيطًَشُِْ

ومت: َُُٓ طٌَ ثُسدَ طؤسِال يُى يُ يُى ْاخؤػرت و خشاثرت. ُّٓ نابشايُ ض ُْوعُ 
ًٓٓظاًَْهُ و ُٓواُْ ض دَعبايُنٔ  با بضامن دواٍ ًَُٓؽ كٌ ُٓبٌَ. يُ ثاؾ ُْختًَو 

وسل كٌ َُٓش نابشايُى ٖاتُ رووسَوَ ْاوٍ دوو طٌَ نُطٌ بشد نُ ٖاتىوٕ بؤ سضو
ُٓنُيت  ُٓويؽ بُ ثًَهًُُْٓوَ سووٍ نشدَ نابشاٍ تًُْؼيت وتٌ: طُيشَ... با 
ُٓواًْؽ بًَٔل با بضاْني ُٓوإ َُٓئًَ كٌ  ُّٓ داس َُٓشٍ نشد وتٌ: بابًَُٓ رووسَوَ. 
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سواًِْ يُ ثاؾ تؤصيَو دَسطا نشايُوَ. طٌَ نُغ ٖاتُٓ رووسَوَ. يُنًَهًإ قؤَيٌ يُ 
ابىو. بُ نُػىؾؼًَهُوَ ثًَؽ نُوت. طُوسَنُؾ ؾُسَىو ؾُسَىوٍ بؤ عُبا َُٖيهًَؼ

َُٓشٍ نشد بُ داًْؼتين.  و ؾُسَىو دًَطُيُنٌ ثٌَ ًْؼإ دالنشد بُ بُطِ ؾُسَى
ات كانُت و ثاْتؤَيٌ ت. يُ دواٍ ُٓوَوَ يُنًَهٌ تش ٖؼُٓويؽ بُ ُٓدَبُوَ داًْ

ُٓويؽ دًَطٍُ ًْؼإ دسا و قًاؾُتُنٍُ يُ قًاؾُتٌ عُطهُسٍ ُٓكىو.  يُبُسدا بىول
داًْؼت. ًَُٓؽ ُْصؤس نَُيُطُت بىو ُْصؤس نىست. ُْ يُسِ بىول ُْ قَُيُو يُ عىَشٍ 

 كٌ طاَيًذا دياس بىو. يُ ثاؾ ُٓو يُنًَهٌ تش ٖات يُ قًاؾُتٌ تىداسِا بىو. 
يُ ثاؾ َُٖىويإ نابشاٍ نُ طُس يُ بُياٌْ يُ دَسطةاٍ سُوػةُ ٓةَُشٍ نةشد و     

ًَٖٓايُ رووسَوَ ُٓويؽ ٖةات و بُثًًَاْةُوَ ساوَطةتا و دَسطانةُيإ      َين يُطٍَُ خؤٍ
داخظت. بُ طُوسَنُوَ ػُؾ نُغ َاُْوَ. ًَٓؽ يُ بُس خؤَُوَ ومت بةا بةضامن ٓةُّ    
داسَ كٌ ُٓبًَت و يُّ َُدًًظُدا كٌ ثُيذا ُٓبٌَ. دواداس ديظإ ًٓؼاسَتٌ خَُيىَت 

سطانُوَ وتٌل نُغ ًًُْ بُّ دَوسَدا. نشايُوَ. نابشاٍ بُ ثًًَاُْوَ كىوَ ُٓو ديىٍ دَ
ُّٓ داس يُ ثاؾ خؤػةىبًَؽ و   .بُآلّ رُْنإ يُوديىَوَ ُٖس ؾشِنُؾشِنًاُْ دئَ و دَكٔ

َُٓاُْ نابشاٍ نُ يُ ُٖوََيُوَ ٖاتبىوَ رووسَوَ نُوتُ قظُنشدٕ. ًٌَ يٌَ ٖةَُيربٍِ و  
     ُ ناٌْ ٓةُنشدل  نُ قظُناٌْ ُٓنشد كاوٍ يةٌَ دَسُٓثةُسٍِ بةًَُٖض و قىوَتًَهةُوَ قظة

تًَو ُٓبًَت. ُٖسدوو دَطيت بَُال و بةُوالدا ُٓطةىوسِايُوَ.   ػَُٓىت ًَٓظتا تىوػٌ 
ُٓيىيظت ُٓو ُٓوقظاٍُْ َُٖىو بٌَ ُٓوٍَ دَْهٌ يٌَ بشِرٍَ و يةُ ْةاو بلةٌَ بًخاتةُ     

  ًََؼو و دَسووٌْ خَُيهُنُوَ. قظُ نُوتُ طُس باطٌ طًاطُتٌ تىسى و ًٓٓطًًض.
قىسبإ ًَٓظتا ًٓؽ بُ سَْطًَهٌ وا دياسٍ داوَ نُ َٓذاَيٌ  :ٌسووٍ نشدَ طُوسَنُ وت

طاوايؽ تٌَ ُٓطا و ُٓيضاًَْت ُّٓ ًًًَُتُ و ُّٓ وَصعُتُ بٌَ ٍَُُٓ سهىوَُتٌ 
ًٓٓطًًض دَطيت بُطُسا بهًَؼٌَ و ثؼتًىاًٌْ بهات ْارٍ و طُس ْاطشٍَ. ُٓطُس ًَُُٓ 

ُٖس بُواطتٍُ  وآلتُنُ بيبَلىًََذيَهُإ بُبىوٌْ خؤَإ و طُسبُسصٍ و طُوسَيٌ ٓ
سهىوَُتٌ ًٓٓطًًضَوَيُل ًَٓظتا نُوا ًَُُٓ ُٖوََيٌ ًٓؼُاُْ و كاوَإ يُ سووْانًٌ 
ثاػُسِؤرَاُْل دياسَ خؤَإ يُ خؤَاُْوَ ًٖلُإ بؤ ثًَو ْايُت و طُسْاطشٍَ كىْهُ 
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ُٖيُ نُ خؤَاٌْ ثٌَ ُْ طُسوَت و ُْ طُْعُت و ُْ تًذاسَت و ُْ ًٖلًَهٌ واَإ 
بُس ُٓوَ ًَُُٓ َُعني و ثؼتًىاًَْهُإ ُٓوٍَ نُ ُٓويؽ َُطُس ُٖس زيًَٓني. يُب

سهىوَُتًَهٌ طُوسَ و بُدَطت و دَوَيَُُْذٍ وَنى ًٓٓطًًض بٌَ. ُٓجما سووٍ نشدَ 
ثًاوَنٍُ تًُْؼيت ُٓوٍ كانُت و ثاْتؤَيٌ يُبُسدا بىو وتٌ: بابُ وايُ يإ ْا  ُٓويؽ 

تؤ  نشدٕ وتٌ: ًَُُٓ ُٓطُس تَُاػاٍ قاصاجنٌ عُىٌَدٌََ نشدَوَ دَطيت نشد بُ قظُ
ًُٓٓوَل طُسبُخؤ ًٓؽ ُْنُئل واسؤرٍ خؤَإ غىيَو َُٖىو ًًًَُتُنُ بهُئ و د

كاسَ ُٖس َُُٓيُ بُ ٓظىَيًَهٌ َُعكىوٍ يُطٍَُ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًضدا سيَو بهُوئ و 
طُس بًَت و ًَُُٓ ًَُِٓٓ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًضيؽ صؤس ػيت باؾ بؤ ًَُُٓ ُٓنات. خؤ ُٓ

نُئ كىْهُ كُْذ ل ُٓوَ طُٖىيُنٌ صؤس طُوسَيُ ُٓٓىًََذ و َُُٓعإ بُ تىسى بٌَ
طاَيُ كٌ بؤ نشدووئ تا ًَٓظتا بؤَإ بهات. ُٓوَ منىوُْيُنًاُْ يُ بٔ دَطتُاُْ 
ُٓيبًٓني بُ بُسكاوَاُْوَ خُسيهٌ ساووسِووت و تاآلٕ و ًٓعاُْ و خؤيُوَسِاْذٕ و 

ُّ عايَُُٕ. خؤيإ يُوإُْ نُ كاوَسِواٌْ دَطيت ًَُُٓ بٔ ُْى ًَُُٓ دَطتربِيين ٓ
 وذإ و ؾًهشٍ طُوسَيٌ و طُسبُسصيذإ و ًًُٖٓين ُٓوإ. ًًًَُت ثًَٓاطني و طُسبُطت

ُْوعُ ػتاُْ الٍ ُٓوإ ًًُْ. غُيشٍ )نًظشّ بًلشّ( و سووتاْذُْوَ و صوَيِ و صؤس و 
ٕ. ُٓو َعاَُيُيُ نُ تؤ ُْؾظٌ خؤت يُطٍَُ نىػنت و بشِئ ًٖلٌ تش بؤ ًَُُٓ ْانُ

بُ دَ دَؾعُ ًٓعذاّ بهشدايُ َُٓني  ُٓطُس ًْىٍَ ُٓوَت يُطٍَُ تىسنذآًٓطًًض نشدت 
تؤ بضاُْ ُّٓ بُيُٓ تىسى ًَٖؼيت نُغ بضاٌَْ باطٌ ًًًَُت و قُوًًَُت نشابىويت. 

ؤ ُّٓ ًًًَُتُ كًًُ و كٌ ًًُْ. طُسوَت و تًذاسَتًَو نُ يُّ كىاس ثًَٓر طاَيُدا ب
ثُيذا بىول بُ ثُجنا طاٍَ يُ صََاٌْ تىسنذا ثًَو ُُْٖٓات. َٔ ًَُِٓٓ ُٓطُس دُْابت 

ًَُُٓ نُ  .يُطٍَُ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًضدا سيَو بهُويت دوو ػُػٌ ُّٓ ًًًَُتُيُ
ًًًَُتًَهني ًَٓظتا َىستادٌ َىعاوَُْت و سيَطُ ثًَؼاْذاْني و ًًًَُتًَهٌ ًٓظالَني. 

َىسُقُم و دياسَ يُطٍَُ تىسنذا بًُٖض سَْطٌَ ثًَهُوَ ْارئ. تىسى ًَٓظتا بُّ ساَيُوَ 
ُٓو تىسنٍُ ثًَؼىو َُْاوَ نُ ًَُُٓ ديىَاُْ. ُْ دئ و ُْ ٓايًٓإ ال َُْاوَ. ُٓطُس 
ًٓٓطًًض دَخًٌَ ًًُْ بُطُس دياُْت و ٓادابٌ ًًًَُتًَهُوَل بُخىا تىسى ْايَُئ بًُٖض 
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سَعايُتٌ دئ و ُْ سىسَُتٌ ٓاداب و ٓايني ْاًَيَنَ. عىيَُا  سَْطًَو ػتًَو بًًََنيل ُْ
و َؼايُمخإ بٌَ قُدس و بٌَ سىسَُتل نُغ يًًَإ ْاثشطًَتُوَ. ُٓوٍ بُ 
دَطتًؼُاُْوَيُ َُٖىوَإ يٌَ وَسُٓطشُْوَ. عُطهُس و تُنايًؿٌ سُسب و ًٓعاُْ و 

ّ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًض وا ُْٓىاع خُسز و بازل ُٖس بَُاُْ َاَيُإ بُ قىسِ ُٓطشٕ. بُآل
 ُٓنات. خؤػٌ خًَش و قاصاجنُإ يًًٌَُْ. ًَُُٓؾ بُسِيَىَ ُٓبا و دَوَيَُُْذَإ 

ُٓبًينَ. ًَُُٓ ُٓطُس خؤَإ تًَطُيؼتُٓإ ببًَت و طاسًَب ٖؤؾ و ػعىوس بني و ُٖوٍَ 
و تُقُال بذَئ بُ عُقٌَ و َُعشيؿُت بًًَُٓ ثًَؼُوَ سَْطُ يُ ثاؾ َىدَتًَهٌ تش 

ُٓو  َإ سُقًَهٌ طُوسَ و دًَطايُنٌ بااإ دَطت نُوٍَ. ُّٓ داس دُْابًؼتبؤ
ُقُم بضاُْ قظُنامن ًٖلًإ بؤ ٍَُُٓ و غُسَصٍ قظاٍُْ َٔ وسد بهُسَوَ و َىس

ػُخظٌ ًًُْ. َُسضا بؤ َُْؿُعُتٌ عُىوٌَ قظُ ُٓنُّ. ُٓطُس خؤػتإ بُ 
ل با ًٓرت بهُويَُٓ سَسُتٌ و َُطًَُسُتٌ ُٓصأْ ُٓوا بؤ ُّٓ خظىوطُ قُساسيَو بذَٕ

طُسبُطتًًُوَ ًَُِٓٓ َُٓشِؤ ُٓطُس دُْابت يُطٍَُ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًضدا سيَو 
بهُويت دًَطُ و َُقاًََو نُ ُٓو بًذا بُ تؤ ًٖض سهىوَُتًَهٌ تش ْاتذاتٌَ و ُٖس 
نُطًَهٌ تش ُْوعُ قظُيُنٌ تشت عُسص بهات َىسُقُقُ يإ بؤ َُُٓيٌ ػُخظًًُ 

ُٓوَيُ ؾُالنُت بُطُس دُْابت و ًًًَُتُنُ بًًََٗٓتل َُُٓؾ خىا  يإ َُقظُدٍ
قُبىوَيٌ ًًُْل ًٓٓظإ  بُ خىتىخؤسِايٌ بُ دَطيت خؤٍ خؤٍ غاتُ تًًُٖهُوَ. 
سيَطاٍ سووْاى و ساطت بُبُس كاوَوَيُ يُ ثًَؼُاُْوَيُ بؤكٌ الدَئ. دوو نُطُنٍُ 

نشد بُّ ُْوعُ قظاُْ و كُْذ تشيؽ نُ سَؾًكٌ ُّٓ ثًاوَ بىوٕ ُٓواًْؽ دَطتًإ 
 ًَظايًَهًإ بؤ ًَٖٓايُوَ وتًإ: ُٓوَ ًَظشل ُٓوَ عًَشامل ُٓوَ ًٖٓذطتإ. و منىوُْ

نشدل نابشايإ يُّ باسَ بشدَ طُس باسيَهٌ  بُّ قظُ ًََهًََُلهاُْ وايإ يٌَ خؤالطُ
وايُ  ًَٓؽ باوَسِّ ُٖيُ نُ َُُٓ :تشل َُٖىو ؾًهش و قظُناًْاٌْ تُطذيل نشد. وتٌ

بُآلّ ًَُُٓ كُْذ وَختُ يُطٍَُ سهىوَُتٌ ًٓٓطًًض خُسيهني. ُٓو بُ تُواوَتٌ سيَو 
الصَُ بُ  لَُُٓ خُسيو بىوٕ ًًُْ :ْانُويَت ًَُُٓ كٌ بهُئ. ُٓواًْؽ وتًإ

طىوسَِتًَهٌ َُعكىوٍ و باؾ كُْذ َادَيُى بًَٗٓشيَتُ قَُيُّ بُ ُْوعًَهٌ وا ُْ ػًؽ 
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ُٖسدوو ال باؾ بٌَ و دَطت بذا. ُٖس دووالَإ قاصاجنٌ يٌَ بظىوتٌَ و ُْ نُبابل بؤ 
ُنات يإ ْا  ُٓطُس ُٓؾُسَىويت با كُْذ ني. ُٓوطا بضاُْ ُٓويؽ قُبىوَيٌ ٓببًٓ

نُطًَهٌ تًَطُيؼتىو بلٔ بؤ بُغذا. يُوٍَ قظٍُ يٌَ بهُٕ و قُويىقُساسيَهٌ باؾ 
يُى يُ طايٍُ دُْابتاُْوَ بذَٕ و يُطَُيًا سٍَ بهُوئ. بَُيهى ًٓٓؼاَيآل َُٖىو ال

بهُويُٓ خؤػٌ و سَسُتًًُوَ و عُطًًَُٓوَ. وتٌ: ًَٓؽ صؤسّ ثٌَ خؤػُ و سُصٍ ثٌَ 
ُٓنُّ َُُّٓ ثٌَ يُ َُٖىو ػتًَو ثٌَ باػرتَ. ًَٓىَ خؤتإ طبشُيينَ يُ دًَطايُى طشد 

ُٓوطا  ببُٓوَ و كُْذ َادَيُى بٓىوطني نُ وَنى ًَٓىَ َُٓئًَ بؤ ُٖس دوو ال باؾ بًَت.
يُى دوو نُطٌ تًَطُيؼتىو َُٖيبزيَشئ و بًآًَْشئ. ُٓطُس وا بًَتل طىايُ َٔ كؤٌْ 

باؾ ُْبٌَ  ٓٓذا سووٍ نشدَ نابشاٍ كًٌَ ؾؽ نُ يُ  ِثٌَ ََُٓىوٕ ْامب و بؤكٌ ثًَ
 :ُٓوََيٌ َُٖىو َُدًًظُنُوَ ٖاتبىو الٍ طُسووٍ طشتبىول وتٌ: تؤ َُٓيًٌَ كٌ  وتٌ

قظُيُ صؤس دىإ و َُعكىويُ ًٓؽ يَُُ باػرت كؤٕ ُٓبٌَ  خًَشٍ بُخىا باػُ. ُّٓ 
ثًَىَ بًَت. َُُٓ يُ َُٖىو ػتًَو كانرتَ. بُ َُٖىويإ يُطُس َُُٓ قُوٍ و قُساسيإ 
بُطت. يُ ثاػإ ُٓواًْؽ ُٖطتإ بُ ََُٓىوٌْ سؤيؼنت. يُ وَخيت سؤيؼتٓذا 

صاتُٕ دًَََهُ  :ؤٍَ بىو. وتٌطُوسَنُ سووٍ نشدَ ُٓو ثًاوَ نُ قًاؾُتٌ كانُت و ثاْت
َُُٓت ُٓوٍَ. تؤ خؤت ًٓٓطًًضٍل بُآلّ بُ ثًَهًُُْٓوَ ثًٌَ وت وَنى طاَيتٍُ يُطٍَُ 

بُآلّ بؤ خًَش و َُطًَُسُتٌ خؤَإ و  لقىسبإ نُكإ ًٓٓطًًض ْني :بهاتل ُٓويؽ وتٌ
ًؽ تؤيؽ و ًًًَُتُنُيؽ ُٓطُسِينَي. ًٓرت ُٓوإ ثؼتًإ َُٖيهشد و سؤيؼنت. َُٓ

بًَُٖىاػٌ طُسيَهٌ ساوَػاْذ و كاويَهٌ يُ ثًاوَنُ َؤسِ نشدَوَ يُ ريَش يًَىَوَ 
 ثشتُوبؤَيُيُنٌ نشد تٌَ ُْطُيؼتِ كٌ وت.

 
 ثةزدةييَكي تس

َايُوَ خؤٍ و نابشاٍ كًٌََ ؾؽ و نابشاٍ نُ طُس يُ بُياٌْ َين يُطٍَُ خؤٍ 
سَنُدا تؤصيَو طىوسِايُوَ. )دإ ٓاَيتىوٕ( طُوسَنُ ُٖطتا بُ روو .ًَٖٓايُ رووسَوَ

برييَهٌ نشدَوَ وتٌ: ًَُٓؼُإ وال ُٓواًْؽ وتًإ: بَُيٌَ. ُٓويؽ ثٌَ نٌُْ و 
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طُسٍ تؤ خؤؾ بًَت  :وتٌ: نىسَِ بُخىا َٔ طاَيتُّ بَُاُْ ديَت. ُٓواًْؽ وتًإ
ًٓٓؼاَيآل َُٖىو ػتًَو كاى ُٓبٌَ )وَنى كانًُتٌ دًْا بُطرتابًَت بُطُسٍ 

ا طىيَِ طشت يُ دَسَوَ ُٖساُٖسا و دَْطُدَْط ثُيذا بىول ُٓوَوَ(. يُ ثاػ
طشَىٖؤسِ و قاووقًزل ومت: ٓاخؤ َُُٓ كٌ بًَت  سواًِْ دَسطانُ نشايُوَل كُْذ 
نُطًَو ٖاتُٓ رووسَوَل بُعضيَو بُ عُباٍ َاويٌ ػني و ؾُقًاٍُْ طجًٌ دسيَزل 

ٍ ًًَاْذا ػؤسِ طُس و ثًَلٌ صٍل طىَيٓطٍُ كُؾتُ ٖاتؤتُ خىاسَوَل نانؤٍَ بُال
وَل يُ خُُْ و وَكُدا َؤس بىوَ. بُعضيَهٌ تش ػُسواٍَ و َشادخاًًْإ يُبُس ُبىوَت

ىول َُٖىو نشدبىول ثؼتًَين ػاَيًإ بُطتبىو. كُؾتُ و َؼهًٌ صؤسيإ تًَو ٓاآلْذب
ًؼُنًإ يُ خؤيإ دابىو. خُجنُس و دََاْلُ بُ قُدَوَل كىاس سيض و ثًَٓر سيض ؾ

يُنًَو ُٓيهىػتل يُنًَو  لدَطتًإ نشد بُ قظٍُ ُٖيُقىَُيُم ٖاتٔ داًْؼنت
ُٓيربٍِل ًٓرت َُثشطُ يُبُس خؤَُوَ ومت ويىيىيىيىيى... ُّٓ دَعباياُْ ًَٓظتا دًْا 
ُٓسِووخًَٓٔل يُنًَو دَطيت خظتبىوَ طُس َؼتىوٍ خُجنُسل يُنًَو دَطيت بُ 

 دَطتهٌ دََاْلُوَل ػايإ بُ طُثاٌْ خؤيإ ُُْٓصاٌْ. 
وسدَ وسدَ نُوتُٓ قظُ و طػتىطؤل يُ ثاؾ كُْذ قظُيُى طُوسَنُؾ طىسدىطؤٍَ 
ؾًهشٍ طؤسِا و ٖاتُ طُس قظٍُ ُٓوإ. نُوتُٓ طُس باطٌ ًٓذاسَ و طًاطُت و 

قريَِ و ُٖسا وَى سَُاٌَ رْإ بىو بُ  سهىوَُت. بُّ ُْوعُ قظاُْ نشديإ بُ
 :خؤيُوَ قظٍُ ُٓنشد. وتًإ َُٓيٌَ كٌل ُٖس نُطُ يُبُس قاووقًز نُغ ُْئُصاٌْ

َُُٓ كُْذ طاَيُ عىَشَإ  ىو بؤكٌ كانني بُنَُيهٌ كٌ ديَني ًَُُٓ َُٖ
سابىاسدووَل ًٓرت ريامنإ بؤ كًًُ ْاَاُْوٍَل يإ ُٓبٌَ ُٖس خؤَإ بني. داسيَهٌ تش 
خؤَإ ْانُئ بُ رٌْ نُغ. ُٖس طُسٍ تؤَإ بؤ خؤؾ بٌَل ًٓرت كاوَإ يُ 

ُْ تىسى و ُْ ًٓٓطًًض ْايَُئ بُ سَسُتٌ و طُسبُطيت  نُغ ًًُْ. بُ خىا
  يُناًْإاًْؼني. تىسى بٌَ )ََُُد ٓؤغًٌَ(د

                                           
*
 ََُُد ٓؤغًٌَ )نىسٍِ َُُِد( َُبُطت يُ تىسنُناُْ. 
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َإ يٌَ ًَُُٖٓٓٓ ثًَؼُوَ. ُٖس ْايَُئ كاوَإ بهُيُٓوَ. )أيؼو نُسَتُ وُٖسيـ( 
انُئ. ًٓٓطًًض بًَٔ بُطُس و َاَيُاُْوَ بُػٌ ًٓعاُْ و َبايُعُ و ًٓعذاٌَ ُٓوإ ْ

طُبًًًَو ُٓطشٕ بُالٍ دًََاُْوَل طاسًَبل طاسًَبل ُٓبٌَ تُػًًإ  بُطُسلػُبكُ 
يُبُسدا بشِيَظني. ؾُنٔ ؾُنُٓإ يٌَ دآًَُْٔ. نُكإ ْاتىاْني ثٍُ ببضيَىئ. نُوابىو 
ُْوََيآل ًٖلُإ ْاوٍَ. ُٖس خؤَإ بني و ُٓبٌَ ُٖس خؤَإ بني و دَطيت نُكإ 

باػُ ًَُُٓيؽ َُٖىو ثًَُإ  :ىاسَوَ وَطتابىو وتٌبُطُسَوَ ُْبٌَ. يُنًَو يُالٍ خ
خؤػُ نُ ُٖس خؤَإ بني و دَطيت نُكإ بُطُسَوَ ُْبًَت. بُآلّ ًَٓظتا ًَُُٓ 
خؤبُخؤيٌ خؤَإ ًٓذاسَ ْانُئ و خؤَإ ثٌَ بُخًَى ْانشٍَ. سهىوَُتًَهٌ طُوسَ 

َالوالوَ قىمتإ ُٓدَٕ الصَُ ياسَُتًُإ بذا و كاوديَشميإ بهات. ُٓطًٓا صَمحُتُ ُٖس يُ
نُغ ْاتىاٌَْ مباخنىا. خىا ياس بٌَل تىسى بٌَل ًٓٓطًًض بٌَ  :و َُٓاخنؤٕ. ُٓواًْؽ وتًإ

ُٖس ناًََهًإ ثُالَاسَإ بذَٕ نآلونآلويَُٓيإ ثٌَ ُٓنُئ. ًَٖؼتا ُٓوإ ػًَشٍ 
ٔ. اَُتشايًؤصٍ ُٓوإ الٍ ًَُُٓ ثُدُْطَُيٌ نىسدطتاًْإ ُْديىَ. تُياسَ و تؤخ و 

ًَُُٓ خضَُتهاسيٌ نُغ ْانُئ. طُسٍ ََُُٓإ بؤ خؤؾ بٌَ )َُٓىطتًإ بؤ طُوسَنُ 
 سانًَؼا(ل بُ ًُُٖتٌ َؼايُخإ ناسيَو ُٓنُئ يُ َُٖىو دًْادا دَْط بذاتُوَ.

ًٓرت ُٖس يُنُ يُ ٓاواصيَو يُّ كُػُٓ قظُ و ٖاروٖىوراُْيإ َُٖيشِػت. طُوسَنُ 
وتٌ: بُخىا ُٓطُس )بُد(ٍ ْاو خؤَإ يًَُإ طُسِئَل  بُسَبُسَ ٖاتُ طُس قظٍُ ُٓوإ

ًَُُٓ بؤ خؤَإ صؤس كاى ُٓرئ. ُٓطُس دًْا ببًَت بُ ٓاطشٍ طىوس ًٓذاسَ ُٓنُئ. َٔ 
ؽ قُتشَيُى خىيَِٓ ُٖيُ بؤ ُّٓ ًٓؼُ ُٓيشِيَزّ يإ ُٓوٍ مباُْوٍَ ُٓيظًَِٓ. ُٓواًْ

ُصاسَ و دوواٌْ بُناسَ. قظٍُ وتًإ: قظُ ٖ َُٖىو يُ خؤػًاْذا نُوتُٓ دىويُدىوٍ
ساطت و سُم َُُٓيُ. ُٖسكٌ َُُِديًُ َُُِد طُآلوات. ُٖس نُغ ػتًَهٌ تشت 
عُسص بهاتل ًَُُٓ يُ نىٍَ و ُٓطريٍ يُ نىٍَ  ًَُُٓ ُٓبٌَ يُ طايٍُ تؤوَ طُسبُطت 

 بزئ. ُٖسنُغ يُطَُيُإ ْانات واٍ بُساَيٌ.
                                           

**
 أيؼو نُسَتُ: واتا بٌَ عُقًٌَ نُس. ُٖسيـ: قظُيُنٌ تىسنًٌ طىونُ. 
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قًاُْ طجًَهاًْإ يٌَ َُٖئُنشد و قؤَيًإ يُطٍَُ ُّٓ قظاُْدا ُْٖذيَهًإ داسداس ؾُ
َُٖئَُاَيٌل ُْٖذيَهًإ دَطتًإ بؤ دََاْلُناًْإ ُٓبشد وَنى دورَٔ بُساَبُسيإ 
ساوَطتابٌَ و ثُالَاس بذَٕ. كاويإ يٌَ طىوس بىوبىو. ًَٓؽ يُ رووسَوَ ُٖسوا وَختُ 

 هُٕ بُ ُٖسا.بىو صساوّ بلٌَل ومت ًَٓظتا ثُالَاسٍ داس و بُسد ُٓدَٕ و ُٓي
خؤالطُل ٓاخشٍ َُٖىويإ قُساسٍ ُٓوَيإ دا نُ ًٖض سهىوَُتًَو قُبىٍَ ْانُٕ. ُٖس 

ا و ُٓواًْؽ َُٖيظإ و سؤيؼنت. طُوسَنُ صؤسٍ ثٌَ سخؤيإ بٔ. بُّ سَْطُ قُساس د
خؤؾ بىو. يُ ثاؾ سؤيؼتين ُٓوإ َايُوَ خؤٍ و نابشاٍ كًٌََ ؾؽ نُ يُ ُٓوََيٌ 

اًْؼتبىو )نُ ُٓويؽ وا دَسُٓنُوت ُّٓ قُساسٍَ ٓاخشٍ يُ َُٖىو َُدًًظُوَ د
َُٖىو قُساسَناٌْ تش ال باػرت بىو( و نابشاٍ نُ طُس يُ بُياٌْ َين يُ دَسَوَ 
ًَٖٓايُ رووسَوَ. طٌَ بُ طٌَ َاُْوَ. ًَٓؽ صؤس طُسّ يُّ ساَيُ طىوسِ َايُوَ. ُٖسوا 

ًًُ و ُّٓ نابشايُ ض ياسَبٌ َُُٓ ك تاغ ُٓيربدَُوَ. يُبُس خؤَُوَ َُٓىت:
ًٓٓظاًَْهُل نُ ُٖس يُ صَسا طٌَ طُعاتذال بُ كُْذ كُػٔ طؤسِا و بؤكٌ تؤصيَو 
تًَطُيؼنت و يًَهذاُْوٍَ ًًُْ  َُٓاٍُْ َُٖىو بُالوَ باؾ بىو و يُطٍَُ َُٖىويإ 
قُساسٍ دا و يُ ثاؾ ُْختًَو يُ َُٖىويإ ثاػطُص بىوَوَ. يُ ثاػإ خؤبُخؤ خؤيإ 

تىطؤ و قظُ. دوايٌ طُوسَنُ وتٌ: ُّٓ قظاُْ َُٖىو بُالَُوَ ثُأ و نُوتُٓ طؿ
طاَيتُّ ثًًَإ ديَتل َٔ بؤكٌ بؤ ُّٓ خَُيهٍُ خؤّ تىوػٌ ُٓصيُت و دَسدَطُسٍ 
بهُّ. ُٓوٍَ قاصاْر و خًَشٍ خؤٌَ تًا ُْبٌَ ْايهُّ. َٔ ُٖتا ثاسَيُنٌ صؤس ُْخَُُ 

سَسُت ُْبٌَل َُٓاُْ ًٖلًإ ْانُّ.  طُس يُى و يُ بابُت ًٓؽ و ناسٍ خؤَُوَ دَيِ
بُ ُٖوَطٌ خؤٍل بؤ قاصاْر و ناسوباسٍ خؤٍ قظُيُى بهاتل بؤكٌ  ُٖس نُطًَو بًَت

ٔ ُٖتا َٔ ػًَتِل َٓاَيِل ُٖسوا ػىيًَٓإ بهُوّ و بُ قظُيإ بهُّ. ُٓطُس يًَِ بطُسِيَ
 من كٌ ُٓنُّ.بُدٌَ بهُّ ُٓوا باػُ. ُٓطًٓا َٔ خؤّ ُٓصآًؼٌ خؤّ وَنى ُٓيضامن دًَ

ُٓواٍُْ يُ خضَُتًا بىوٕ وتًإ: بُخىا ساطت ُٓؾُسََىوٍل تؤ َُدبىوسيُتت كًًُ. خؤت 
بؤ ُّٓ خَُيكُ تىوػٌ صَمحُت و ْاسَِسُتٌ ُٓنُيت. َُٓاُْ بُ ض نَُيهًَهٌ تؤ دئَل 
َُطًَُسُتٌ ختؤ كؤُْ واٍ بهُ. بُ قظُّ ُّٓ و ُٓو َُنُ. َُٓاُْ ًٖلًإ خًَشخىاٌٖ تؤ 
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ًرت َٔ يُّ وَختُدال ُْ ٖؤػِ يُ طُس خؤّ َال ُْ ػعىوسل بُبٌَ ٍَُُٓ بضامن َٔ ْني. ٓ
ِ و يُ نىيَِل يُ خؤَُوَ بٌَ ًٓختًاس دَطتِ نشد بُ قاقاٍ ثًَهُيٓنيل ثًَهًًَُْٓهٌ وا ًك

نُ يُو ديىَوَ َُٖىو ساكًَُنني و ساثُسئ و طُيشٍ يُنرتيإ ُٓنشد. َُُٓ كًًُ و ُٓوَ 
ىوسَِ بىول كاوَ ػًُٓناٌْ دَسثُسٍِ و وتٌ: ُٓوَ نٌَ بىو. دوايٌ نابشاٍ كٌ بىو. طُوسَنُ ت

دإ ٓاَيتىوٕ وتٌ: قىسبإ ُٓوَ نابشاٍ سُثظُنُيُ نُ يُ طُس داطىوطًُت طرياوَل خؤت 
ؾُسَىوت يُ رووسَوَ دايبًَٓٔ. ُٓويؽ صؤس بُ تىوسَِيًُوَ دَطتُناٌْ ساوَػاْذ و وتٌ: 

نُساٍُْ ًَُُٓ بىوَ. و ٓاطاٍ يُّ َُٖىو قظُ و َضاوابىساٍل ساٍل بُ خىا باػُ. نُ
و بُسدَ. خؤيإ و بُسدَطتُناًْإ ثًَها ُٖٓاتٔ.  دَسثُسِيًُ دَسَوَل بىو بُ ُٖسا و بطشَ

نُغ ُٓئُصاٌْ كًًُ و كٌ ُٓنات. ًَٓؽ تشطاّ ومت: ٓاٍ كًِ نشد بُخؤّ. بؤكٌ واّ 
ٌ دَسطا نشايُوَ. يُى دوو صَبُل نشد  ٓادٍَ ُٓو داطىوطُ بًَُٓٓ دَسَوَ. ُٓوَْذَّ صاْ

ٖاتٔ بُ ثُيهًَؼإ سايإ ؾشِاْذَُ دَسَوَ. سواًِْ طُوسَنُ ُٖس دوو كاوٍ دَسثُسِيىَتُ 
سٍَ. يُ دَيٌ خؤَا ومت: يا ساؾًضل يا َُٓيآلل يٌَ ُٓبادَسَوَ و طىوس و َؤس بىوَتُوَ. ٓاطشٍ 
 بؤّ بهُيت مبجاسيَضٍ يُ غُصَبٌ ُّٓ ثًاوَ.

بُطُسَا وتٌ: ساطيت بًٌََ تؤ داطىوطٌ نًًَت و نٌَ تؤٍ ْاسدووَ  صوو  يُطٍَُ قًزاْذٍ
ساطيت بًٌََل ُٓطًٓا ًَٓظتا بُ داس ثاسكُ ثاسكُت ُٓنُّ. ًَٓؽ ػًَُراّ. ُٖس َُْضاٌْ بًًََِ 
كٌ. وتٌ: دسَْطُ ساطيت بًٌََ. َٓذَُٓر َُنُ. ٓادٍَ داس بًَٓٔ. ُٓو وتٌ: ٓادٍَ داس 

يُسصئل ومت: قىسبإ بُخىال بُو خىايٍُ باوَسِت ثًٌَ ُٖيُل َٔ  بًَٓٔ َٔ َُٖىو يُػِ ٖاتُ
داطىوغ ًِْ و ٓاطاّ يُ داطىوطٌ ًًُْل الٍ خؤّ ٖامتُ ًَٓشَ ناطيب بهُّل ثًاويَهٌ ُٖراس 

 َيٓاطشٍَ. ُٖس ُٓوَْذَّ وت: وَنىًِ يٌَ َُنُٕ. خىا ُٖقُٖذَطُآلمتل بؤ خاتشٍ خىا ْاو بًَ
َاسيَهٌ داّ وَختُبىو قىومت بذا. داُْناٌْ يٌَ بشدّ بُ سيلا ػًَت ػاآلوٍ بؤ ًَٖٓاّ و ثُال

وتٌ: ٍُٓ داطىوغ ًْت كٌ ُٓنٍُ يُو رووسَدال دياسَ ٖاتىوٍ قظُناٌْ ًَُُٓ بُسيتُوَ. 
ومت: قىسبإ خؤ َٔ بُُٖوَطٌ خؤّ ُْكىوَُتُ ُٓو رووسَل بُ َُٓشٍ خؤت خشاوَُتُ 

ٓايُوَل بَُُٖىو ًَٖض و قىوَتٌ خؤٍ ُٓوٍَل َٔ دَطُآلمت كًًُ. ُٓجماس دَطيت َُٖيًَٗ
ل ػشخيُنٍُ دَْطٌ دايُوَل ُٖسدوو كاوّ يُ عُصسَتذا بشوطهاْذٍ.  ػُثاصيًُيُنٌ يٌَ دّا
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بُُٖوَطٌ خؤت ُْكىويتُ  لوتٌ: بَُيٌَل بَُيٌَ داطىوغ ًْت لطُسّ نُوت بُ ديىاسَنُدا
اٌْ بذَّ داطىوغ كؤٕ ُٓو رووسَل بَُيٌَ داطىوغ ًْتل ٓا ساٍ نًَؼُٓ خىاسَوَ بؤّ تا ًْؼ

ُٓبٌَ. ًٓرت دورَين ًُٓاْت بٌَ. ُٖس ُٓوَْذَّ صاٌْ طُط و طىسطٌ دُُُّْٖٓ ثًَٓر ػُػٌَ 
سايإ نًَؼاّ يُ ثًَجًًهاُْنإ بشدًَاُْ خىاسَوَ بؤ سُوػُنُ. ػُويؽ نشدبىوٍ بُ طايكُ 

ا تـ نضَبايُنٌ طاسدٍ ُٖٓاتل عُسصَنُ بُطتبىوٍل تُقُتُقٌ طُٖؤَيُنُل طُسَايُنٌ و
َاُْ وا بُ ْاسُم وا َُٖيذٍَ ُٓيبُطيتَل سووّ نشدَ عاكإ ومت: خىايُ تؤ يُطُس سُقٌ. ُٓ

ُوٍَ َٔ ًٖض ُْطُيؼتُ دًٌَ خؤٍ. ًٓرت  بُ َٔ ُٓنُٕ  بُآلّ ًٖض طىودٍ ُْبىو. نشِووصْا
طٌَ كىاسيَو طشمتًإ. بُ طُسدََا بُطُس ُٓو طُٖؤَيُدا سايإ نًَؼاّ.  وَى َُسٍِ قُطاب بُ

ّ ُٓصاٌْ طُسّ ُٓبشِٕ. ًٓرت يُ دَيٌ خؤَذا بُتَُاٍ خؤّ َُْاّ ومت: ًٓٓا يًالل تُطًًٌُ وا
قُصا و قُدَس بىوّ. ومت: ًٓرت ًٖض كاسَّ َُْال دَطُآلمت كًًُ و كٌ بهُّ. وا ُّٓ صاَيِ و بٌَ 

 دئ و بٌَ ودذاْاُْ ُٖس َُٓهىرٕل خىا سُقِ بظتًيَنَ. 
هٌ تش بُ طُس ػامنُوَ دايإ َشناْذّ و داًَإ بُ ًٓرت يُنًَو ًْؼتُ طُس قاكِ. يُنًَ

عُسدَنُدال يُ ثُيىثؤيإ خظتِ. كشكُّ بؤ ُْنشا. َٔ صاتُٕ ُٓوَْذَّ ًَٖض تًا 
ػًَجىٖؤسِ خؤ بُ داس داٍ طشمت بُ  ا قُت ُْيبًين ًَِٓ. ياخىىو نُ ثٍُ ظىويَُْاب

يَهٌ تًزَ ُٓيهُٕ بُ تىوسَِيٌ و غُصَبُوَ. ُٓوٍََ داس نُ داٍ وَػاْذل واَضاٌْ ػري
 يُاا. داَُ صسيهُ و ٖاواس. َٔ ٖاواس ُٓنُّ ُٓو صياتش داس ُٓوَػًَينَ. 

ُّ بؤ ُْدَنشا. كىْهُ طىاسّ بىوبىوٕ. دَْطِ ريَشَوَ وَى طا ُٓبؤسِيَِٓ. دىوئَ يُ 
ًَػَُبةُس. تةؤ ُٓطةشابإ. تةؤ         لدَسُْدَٖات. ُٓثاسِاَُوَ ُٓالآلَةُوَ. بؤخةىال بةؤ ث

تؤ قىسٓإ. تؤ قُبشٍ باونت. ٖاواسل دادل ٖاواسل ًٖض طىوديَهٌ  ويًالَُالًٓهإ و ُٓ
ُْبىو. ًَٖضّ يٌَ بشِابىو. ُٓو ُٖس ُٓيىت ساطيت بًَةٌَ. ثةشِ بةُ دَّ ٓةُّ قًةزإ بةُخىا       

 ....داطىوغ ًِْ. ًٖض ْاصامنل ساطيت كٌ بًًََِ ًٓرتل ًٖض و ًٖض

                                           
ٍ طاَيٌ 29ُٓوٍَ ػاياٌْ باطُل ُّٓ كريؤنُ يُ ناتٌ خؤيذا ُٖوََيُنٍُ يُ سؤرْاٍَُ )رياُْوَ( رَاسَ ) *
(ٍ طاَيٌ 1(دا بآلو نشاوَتُوَ. ُٖسوَٖا باقًًُنٍُ يُ سؤرْاٍَُ )ريإ(ٍ رَاسَ )925ة 7ة 1سؤرٍ  1
 دا بآلو نشاوَتُوَ.926ة 7ة 29( سؤرٍ 1( طاَيٌ )26و رياٌْ رَاسَ ) 926ة 1ة 21سؤرٍ ( 1)
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 بةرهةمةكانى
 :بًظتُّ داصجنريَّ ػاناسْىوطاِْ نىسد يُطُدَّ 

 ود َُّىَُُِد َُوي -1
 َىسُسَِّ َُُِد َُٓني -2

 دًٌَُ طآًب -3

 ُٓمحُد َىختاس داف -4

 ًٓرباًِٖ ُٓمحُد )وَى ػاعري و كريؤنٓىوغ( -5

 دَيؼاد َُسيىاِْ -6

 

( ػاناسْىوطِ نىسد يُّ صجنريَدا دًَبهَُةُوَل  10: بشِياس بىو نُ ) تًَبًِٓ
س صؤسّ ثًَىيظةتُل  بؤيةُ   بُآلّ كىْهُ ُّٓ ناسَ نات و َاْذووبىوًَْهِ يةُطذا 

 وطةُ بهةُّ و تةًُْا ٓةُوإ يةُّ     ( ػاناسْى6ُٓو ) بؤبشِياسَذا داسَّ تُْٗا ناس 
بهُّ بُ َاٍَ. دا ُٓطُس تَُُٕ و نات ُٖبىو ٓةُواِْ تةشيؽ يةُ دواّ     داصجنريَ

 ُٓوإ تُواو بهُّ. 
تا ًَٓظتا طٌَ ػاناسْىوغ يُّ ػُؾ ػاناسْىوطةاُّْ طةُسَوَ تةُواو نةشاوٕ نةُ      

ُّ . ٓة ود َُّل َىسةُسَِّ َُِةُد ٓةَُنيل دةًٌَُ طةآًب(     ىُٕ )َُُِد َُويَُٓاْ
يُ تًُْا ُٓو ػاناسْىوطاُّْ نُ يةُ طةُسدََِ خؤيةإ و دواّ خؤيةإ يُاليةُٕ      صجنريَ

ل دَخاتةُ بةُس تًؼةو و ُٓواْةُّ نةُ      سَخُٓطشاُْوَ بُ كانِ ٓاوسِيإ يًَُٓدساوَتةُوَ 
   اِْ دًًَإ ْابًَتُوَ.خَُيهاِْ تش طشْطًإ ثًَذاوٕ يًَشَدا بُ ٓاط
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ُٖس بُّ بؤُْيؼُوَ طىثاطٌ ُٖسنُغ و اليُٕ و دَصطايًَةو دَنةُّ نةُ ٖةُس     
يإ ْىوطشاويَهِ ديهُّ ْةاو سؤرْاَةُ و طؤظاسَنةإ      ليًَهؤَيًُٓوَيًَهِ سَخُٓيٌ

ل ل ًٓرباًِٖ ُٓمحةُد  ُٓمحُد َىختاس دافيُطُس ػاناسْىوطاِْ داٖاتىوَإ نُ )
دَطةةت دَنةةُويَت بةةؤ سَواْةةُ بهةةاتل َةةٔ يةةُطذاس  (ٕ يةةُالدَيؼةةاد َةةُسيىاِْ

طىثاكُْذيإ دَمب و يُ نتًَبُناِْ داٖاتىوااْذا يُ طىثاطٓاَُدا ْاويإ دَبُّ و 
كُْذ داُْيُنًؽ يُ نتًَبُ كاثهشاوَنإ بةُ ديةاسٍ ثًًَةإ دَبُخؼةِ. ٖاونةاسّ      

َّ ُٖسنُغ و اليًَُْو دَبًَتُ َايةُّ طةُسنُوتِٓ صيةاتش و ثةىخترتنشدِْ صجنةري     
 ػاناسْىوطاِْ نىسد يُ طُدَّ بًظتُّ دا.

 د. ئاشاد حةوة شةزيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


