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مجلة األستاذ

زَقاويَعإ يُ زَقٌ نريؤنُ ؾًعطّ
"ثريََُططوٕ غُض يُ سىدطَنٍُ ْاىل زَزا"
"زيَؿاز َُضيىاِْ"
أ.م.د .عبدالقادر حمةامين محمد
جامعة السميمانية

ثىختُّ يًَهؤيًَُٓوَنُ:
زَقٌ يًَهؤيًَُٓوَنُ بُْاوّ (ثريََُططوٕ غُض يُ سىدطَنٍُ ْاىل زَزا)ٍ (زيَؿاز َُضيىاِْ)يُ ،نُ نريؤنُ
ؾًعطَو تىمخٌ (طًَطِاُْوَ) و (وَغف)ٍ يُخؤططتىوَ ،ثُيىَْسٍْ ضايُيَُيُنٌ زَقاويَعاِْ ُٖيُ يُطُأل زَقُنٍُ
(ْاىل) بُْاوّ (قىضباِْ تؤظٍ ضيَطُمت ُّٓ بازٍ خؤف َطووض).
يًَهؤيًَُٓوَنُ ،غطوؾتِ نريؤنٔاًََعٍ ُٖيُو دًاواظَ يُ زَقُناِْ تطُٖ ،ويَُاْساوَ بُثًٌَ ًَتؤزٍ
زَق اويَعإ بًدُيُٓ بُض تًؿهٌ يًَهؤيًَُٓوَ ،يُثًَٓاو زَضخػتِٓ ضايُيٍَُ زَقاويَعإْ ؾًهطزُْوٍَ بطِطُو يُنُناِْ
نريؤنُ ؾًعطيُنُ يُ ضيَطاّ تىمخُناِْ (طًَطِاُْوَ) و (وَغف)َوَ ضووْهطزؤتُوَ.
يًَهؤيًَُٓوَنُ يُ ثًَؿُنٌْ زووبُف ثًَهٗاتىوَ ،نُ بُؾٌ يُنًَُإ ،بُْاوّ "زَمْ زَقاويَعإ" يُّ
بُؾُزا ٓاَاشَ بُ غطوؾتِ زَمْ نَُوْ ظاضاوٍَ زَقاويَعإْ ؾًعطيُتِ ْاوًْؿإْ خىزٍ زَم زضاوَ ،بُؾٌ زووَّ:
بُْاوّ "زَقاويَعإْ ؾًَىَناِْ" نُ بطيتًُ يُ زَقاويَعاِْ ُٖيَُصئْ ٓاَاشَو نُغايُتِ ،زواتطيـ ُٓجناّْ
غُضناوَنإ زَخاتُ ضِوو.

التناص في القصة الشعرية (بيرمكرون يزور نالي في حجرته) لـمشاعر دلشاد مريوانى
أ.م.د .عبدالقادر حمةامين محمد
الممخص العربي:

جامعة السميمانية

يتناول هذا البحث قصيدة شعرية قصيصة بعنوان" :يزور (بيرمكرون) حجرة (نالى)" لمشاعر دلشاد مريوانى.
استخدم الشاعر في بناءها "السرد القصصي" و "الوصف الشعري" ،كما و تتضَّمن تمميحات وايحاءات قصيدة

فداء لغبار طريقك يا أيها النسيم العميل!".
(نالى) الشهيرة" :روحي ٌ
ق الباحث في
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وفي الختام استنتاجات البحث وأسماء المصادر والمراجعَّ .
يتطر ُ

المبحث األول "النص والتناص" إلى طبيعة النص ومفهوم التناص وشعرية عنوان النص ،أما في المبحث الثاني
"التناص وأنواعه" يعالج محاور تناصية كالتمميح واستيعاب "امتصاص" النص...الخ ويستعرض في الختام

توصل اليها من خالل بحثه وفق منهج التناص.
االستنتاجات التي َّ
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ثًَؿُنٌ:
ظؤضيَو يُ ضَخُٓططاِْ ٖاونُضر يُغُض ُٓو ضايُ بىوٕ نُ زَضنُوتِٓ نَُهٌ زَقاويَعإْ
بُناضًَٖٓاِْ يُ طىتاضّ ضَخُٓيًسا ،زَطُضِيَتُوَ بؤ ناضيطُضٍ قىتاخباٍُْ بىًْازطُضٍ نُ نؤتْبُْسٍ يُغُض
ضووبُضٍ يًَهؤيًَُٓوَ ُٓزَبًًُنإ زاْابىوُٖ ،ضوَٖا دُختِ يُغُض زَقٌ ُٓزَبٌ زَنطزَوَ ،نُ زَم
بًٓاتًَهٌ ظَاًُْو يُ خىزٍ خؤيسا زضوغتبىوَو زاخطاوَو خؤٍ ضاظٍُ خؤٍ زَناتْ ثًَىيػتِ بُ زَضَوٍَ
خؤٍ ًُْ.
بُ ٖاتِٓ يًَهؤيًَُٓوَناِْ زواّ بىًْازطُضيـ يُ ْاوياْسا ضَخٍُٓ ُٖيَىَؾاْسُْوَٓ ،اَاشٍَ
بُوَنطز ،نُ زَم بًٓاتًَهٌ خاوَٕ نُئًَْ بؤؾايًُو ظًََُٓؾٌ خؤؾهطز بؤ ضَخُٓططاٌْ تًؤضٍ وَضططتٔ يُ
ُٓزَبْ ٖىُْضزا ،زواتط ضَخُٓططاِْ زَقاويَعاًْـ ُٓوَيإ ضاطُياْس ،نُ زَم ثًَهٗاتُيُنُ يُ زَقٌ
ٓاَازَبىوٍ يًَطَويُوآ ،خىزٍ ًَتؤزَنُف زَنًَتُ خاٍُْ تؤضِيَو يُ ثُيىَْسٍ زَقُنإْ نطزَيُنٌ
ضاظُيُو َاْانإ يُْاو ثطؤغُّ ثُيىَْسٍ زَقُناْسا زَزؤظيَتُوَ ،تًَطُيؿتِٓ َاْاف يُ ُٖض زَقًَهٌ
ُٓزَبًسا يًَُاٍُْ ثُيىَْسيُناُْوَ غُضُٖيَسَزا.
َُٖىو ُّٓ ًَتؤزو يًَهؤيًَُٓواُْ بُتايبُتًـ ضَخُٓططاٌْ نَُهٌ زَقاويَعإ زشّ ظيازَضِؤيًُناِْ
بىًْازطُضّ بىوْٕ بىاضيَهٌ فطاواًْإ زضوغتهطز يُبُضزَّ ضَخٍُٓ ْىيَسا ،ضايإ وابىو نُ ًٖض زَقًَو
تايبُمتُْسٍْ غٓىوضٍ ًُْو ًَُٖؿُ بُغُض زَقُناِْ تطزا نطاوَتُوَ.
ُٓوٍَ تايبُت بآ بُ ضَخٍُٓ ضؤشٓاواف ،نُ يُاليُٕ ضَخُٓططاُْوَ ٓاَاشٍَ بُ نَُهٌ زَقاويَعإ
نطابآ بُتايبُتِ (ؾهًَؤفػهٌْ ًَدايٌ باختني) بىوَ ،بُآلّ وَى ظاضاوٍَ زَقاويَعإ ،بؤ يُنُدلاض يُاليُٕ
(دىيًا نطيػتًعا)َوَ بُناضٖاتىوَو بآلوبؤوَو بىوَ ٖؤٍ بًٓاتٓاِْ نُْسئ ًَتؤزٍ ضَخُٓيٌ نُ
ططْطرتيًٓإ بىًْازطُضٍْ غًُؤيؤشٍْ ُٖيَىَؾاْسُْوَ بىوَ ،بُ دًَطريبىوٌْ ظاضاوَنُف بىو بُ يُنًَو يُ
ًَتؤزَ ضَخُٓيًُنإ.

ُٖيَبصاضزٌْ بابُت:

بابُتِ يًَهؤيًَُٓوَ يُ زَقٌ نريؤنُ ؾًعطٍ "زيَؿاز َُضيىاِْ" بُْاوّ "ثريََُططوٕ غُض يُ

سىدطَنٍُ ْاىل زَزا" نُ غطوؾتِ زَم دًاواظَو ثًَهٗاتُنٍُ ؾًعطو نريؤنُو تًَهُأل بُ يُنرتٍ بىوٕ،
ثًٌَ زَوتطآ "نريؤنُ ؾًعط" نُ يُ ُٓزَبٌ ْىيٌَ نىضزيسا بؤ غُضزٌََ ضواْطُو زواّ ضواْطُ زَطُضِيَتُوَ،
ُٖض يُوغُضزََُزا ؾؤضِؾًَهٌ طُوضٍَ فهطٍْ نؤَُآليُتِ بُزواّ خؤيسا ًَٖٓا ،وَى خايًََهٌ دًانُضَوٍَ
غُضزَّ زَبًٓطيَت.

ضيَباظٍ يًَهؤيًَُٓوَنُ:

ضيَباظٍ يًَهؤيًَُٓوَ يُ زَقٌ نريؤنُ ؾًعطٍ زيَؿاز َُضيىاِْ بُْاوّ (ثريََُططوٕ غُض يُ

سىدطَنٍُ ْاىل زَزا) ،ثُْا بطاوَتُ بُض ضَخٍُٓ ًَتؤزٍ زَقاويَعإ يُثًَٓاو زَضخػتِٓ ضايُيٍَُ زَقاويَعإْ
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ؾًهطزُْوٍَ ظؤضيَو يُ بطِطُو يُنُناِْ نريؤنُ ؾًعطيًُنُ يُ ضيَطٍُ ٖىُْضٍ (طًَطِاُْوَ) ضووْهطاوَتُوَو
تُنًٓهٌ وَغفٌ يُخؤططتىوَ.

ثًَهٗاتٍُ يًَهؤيًَُٓوَنُ:

يًَهؤيًَُٓوَنُ يُ ثًَؿُنٌْ زوو بُفْ ُٓجناّْ يًػتِ غُضناوَنإ بُ ظَاِْ عُضَبٌْ ًٓٓطًًعٍ

ثًَهٗاتىوَ،
بُؾٌ يُنُّ :زَمْ ظاضاوٍَ زَقاويَعإ ،نُ يُّ بُؾُزا ٓاَاشَ بؤ غطوؾتِ زَمْ ظاضاوٍَ

زَقاويَعإْ ؾًعطيُتِ ْاوًْؿإْ خىزٍ زَم زضاوَ.
يُ بُؾٌ زووََسا :بُْاوّ ؾًَىَناِْ زَقاويَعإ نُ بطيتني يُ:

 )1زَقاويَعاِْ ُٖيَُصئ )2 ،زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ )3 ،زَقاويَعاِْ نُغايُتِ،
ُٓجناّ :يُ ُٓجناًَؿسا ططْطرتئ ُٓو ُٓجناَاٍُْ يًَهؤيَُض ثًًَإ طُيؿتىوَ خطاوُْتُ ضِوو ،يُطُأل

يًػتِ غُضناوَنإ ،نُ يُ زاضِؾتِٓ يًَهؤيًَُٓوَنُزا غىوزيإ يٌَ بًٓطاوَُٖ ،ضوَٖا ثىختٍُ
يًَهؤيًَُٓوَنُ بُ ظَاِْ عُضَبٌْ ًٓٓطًًعٍ.

بُؾٌ يُنُّ :زَمْ ظاضاوٍَ زَقاويَعإ
 غطوؾتِ زَمزَقٌ (ثريََُططوٕ غُض يُ سىدطَنٍُ ْاىل زَزا) نُ زَقًَهٌ ْىيٌَ (زيَؿاز َُضيىاِْ)َو
غطوؾتًَهٌ دًاواظّ ُٖيُ يُطُأل زَقُ باوَناِْ تطزا ،زَقًَهُ ناضيطُضٍ شاْطَناِْ تطّ ُٓزَبًٌ
بُغُضَوَيُ ،واتُ خىزٍ زَم طىظاضؾت يُ شاْطَناِْ تطّ ُٓزَب زَناتْ غطوؾتِ نريؤنُ ؾًعطّ
يُخؤططتىوَ ،ؾًعطَ بُآلّ نؤتُ قايَبِ نريؤنُوَ ،بُوَاْايٍُ ضَطُظٍ نريؤنٌ تًايُ ،بُآلّ ؾًَىَيُنٌ
ضَٖاّ نريؤنٌ وَضُْططتىوَ ،ضَطُظَناِْ خؤٍ َاوَتُوَو ضَطُظٍ نريؤنٌ يُ ُْٖاوزا سُؾاضزاوَ ،ثًٌَ
زَوتطيَت "نريؤنُ ؾًعط" نُ تُنًٓهٌ طًَطِاُْوٍَ يُخؤططتىوَو خؤٍ يُ ٓاغتُناٌْ زيايؤطْ وَغفْ
"ظَإ"زا زَبًًَٓتُوَ ،نىْهُ "ظَإ" ٓاَطاظيَهُ بؤ بُناضًَٖٓاِْ تُنًٓهُناِْ نريؤنُؾًعط ،بُّ ثًًَُ
(ؾًعطّ نريؤنٔاًََع بُؾًَىَيُنٌ زووضوزضيَص نريؤنُنُ ْاخاتُ ضِوو ُْٖسآ داض زَنطآ سايَُتِ يُدلؤضَؾٌ
تًابآ ،وَى نؤٕ يُ نريؤىْ ضؤَاْسا باوَ ،بُيَهى ٓاَاشَ بؤ ضوايَُتْ ُٖغتًاضٍ ويَُٓ طؿتًُنإ زَنات
بُودؤضٍَ يُطُأل زاضِؾتِٓ ؾًعطيسا يُضِووٍ زَضبطِئْ ثًَهٗاتُوَ طىجناوَ ،بُآلّ نُؾىُٖواٍ طًَطِاُْوَ بُ
ظَقٌ تًا ظايَُ ،بُتايبُتِ ُٓوناتُّ ؾاعري زَبًَتُ طًَطَِوٍَ نريؤنُنُو يُنُْس اليُنُوَ زَيطًَطِيَتُوَو
يُثًَٓاو غُضنُوتِٓ وَبُضًَٖٓاُْنُيسا ثُْا بؤ َُٖىو نُضَغتُناٌْ زَبات يَُُٖإ ناتسا ثاضيَعطاضّ يُ
()1

ضَطُظَ ؾًعطيُناِْ ظَإْ ويَُٓو ٖاضَؤٌْ زَنات) .
غُضزٌََ ًََصوويٌ زَقًـ بؤ  1985/9/16زَطُضِيَتُوَ نُ يُ يازٍ زووغُز غايٍَُ زاَُظضاْسٌْ
ؾاضّ غًًَُاِْ ثًَؿهُؾًهطزووَُٓ ،و غُضزٍََُ نُ نريؤنُ ؾًعطيُنٍُ تًا بُضًََُٖٗٓاوَ ،زواّ
بعوتُٓوٍَ ضواْطُ بىوَ ،نُ يُ َاْطٌ  ٍ4غايٌَ  1970يُاليُٕ نؤَُيًََو ؾاعريو نريؤنٓىوغٌ طُجنُوَ

958

العدد  412المجلد األول لسنة 5108م  6341 -هـ

مجلة األستاذ

زَضنىوَ ،بُتايبُتِ (ؾًَطنؤ بًَهُؽ ،نريؤنٓىوؽ سػني عاضف ،نريؤنٓىوؽ نانُ َُّ بؤتاِْ ،ؾاعري
()2

دَُاٍ ؾاضباشيَطٍِ و دُالىل َريظا نُضيِ) .
زواّ ضواْطُ بُتايبُتِ غاآلٌْ ُٖؾتانإ ،ؾًعط ظياتط ظًََُٓيُنٌ ْىيَرتّ بُخؤوَ بًِٓ،
نُضَغتٍُ ٖىُْضيٌ ْىيٌَ بُخؿًُ ؾًعطَ ،ؤضنًَهٌ غُضزًََاٍُْ ططتُخؤُٓ ،ويـ شاْطّ (نريؤنُؾًعط)
بىوَُٖ ،ضوَى يُ زَقُ ؾًعطيُنٍُ (زيَؿاز َُضيىاِْ)زا بُزيسَنطيَت يُنًَو بىوَ يُو ؾاعرياٍُْ ثُيطَِوٍ
ُٓدلؤضَ ؾًعطٍَ نطزووَ ،بؤيُ يُّ نريؤنُ ؾًعطيٍُ (زيَؿاز َُضيىاِْ)زا ضَطُظٍ نريؤنٌ تًا
()3

بُزيسَنطيَت ،بُتايبُتِ ضَطُظٍ (طًَطِاُْوَ) نُ زوو بَُٓاّ غُضَنٌ ُٖيُ .
يُنًَُإ :نريؤنٌ تًايُو ضووزاوّ زياضيهطاوٍ يُخؤططتىوَ.
زووًََإ :ضيَباظيَو زياضيسَنات بؤ طًَطِاُْوٍَ نريؤنُنُ ،ثًٌَ زَوتطيَت "طًَطِاُْوَ".
بُّ ثًًَُ َُٖىو دؤضَ (طًَطِاُْوَيُى ظاضَنٌ يإ ْىوغطاو ،ضووزاوّ ضاغتُقًُٓ يإ ًَجىيىدٌ
تؤَاضزَناتْ نريؤنًَو زَطًَطِيَتُوَ ،يإ ظجنريَيُنٌ غازٍَ ضووزاوَنإ يُ ظًَََُْهٌ زياضيهطاوزا
زَطًَطِيَتُوَ .ططميإ ثًَؿُنٌ (بُالٌْ نَُُوَ) تُْٗا طًَطَِوَيُى ًُْ ،بُيَهى زووباضَ ثًَىيػتِ بُ (بؤ
طًَطَِوَ)يُنًـ ُٖيُ (ُٖ ،)Narateeضوَٖا بؤ (بؤ طًَطَِوَ)ف نُغًَو نُ (طًَطَِوَ)يُ طىتاضَنٍُ ٓاضاغتُ
()4

زَنات) .
بؤ ضووْهطزُْوٍَ ثطؤغُنُ ُّٓ ًًََٖهاضيًٍُ خىاضَوَ زَخُيُٓ ضِوو:
(

طًَطِزضاو بؤ طًَطَِوَ

طًَطَِوَ

)

()5

نُ ثطؤغٍُ طًَطِاُْوَنُ ثًَىيػتِ بُو غآ ضَِطُظَ غُضَنًُ ُٖيُ.

 ظاضاوٍَ زَقاويَعإطُؾٍُ ظاضاوَنُ يُضِووٍ زاَُظضاْسًُْوَ ،بؤ ُٖضيُى يُ (ًَدايٌ باختني) و (دىيًا نطيػتًعا)
زَطُضِيَتُوَ ،نىْهُ (باختني تًؤضٍ زيايؤطٌ (احلىاضيُ) زاَُظضاْسو ،بىو بُ ثًَؿُنًُنٌ بُٓضَِتٌْ ضِيؿُيٌ بؤ
نَُهٌ زَقاويَعإ)

()6

زواتطيـ يُغُض زَغتِ "نطيػتًعا" طُؾٍُ نطزو زَضنُوت بُتايبُتِ ناتِ

ْىوغًِٓ تىيَصيُٓوَناِْ يًَُْىإ غاآلِْ  1967-1966نُ يُاليُٕ ُٖضزوو طؤظاضّ (تًٌ نًٌ ()Tel-quel
و نطيتًو ( )critiquelبآلونطاوُْوَ)

()7

 ،نُ بُ خًَطايًُنٌ بُضناو بآلوبىوُْوَو قىتاخباُْناِْ

ُٖيَىَؾاْسُْوَو بىًْازطُضٍْ غًُىيىشٍْ ؾًَىاظطُضٍ بُناضيإ ًَٖٓا.
بُآلّ يُطُأل ُٓوَؾسا غُضَتا ٓاَاشَ زَزضيَت بُ "ؾهىيىفػهٌ" نُ يُضِووٍ فهطٍ زَقاويَعاُْوَ
يُنًَو بىوَ يُ زاَُظضيَُٓضاِْ قىتاخباٍُْ ؾًَىاظطُضٍ ،ناتآ وتىيُتِ (ناضّ ٖىُْضيٌ ثُيىَغتِْ ثُيىَْسٍ
()8

ُٖيُ يُطُأل ناضَ ٖىُْضيُناِْ تطزا ،ثايَجؿت بُو ثُيىَْسياٍُْ نُ ُٖيَسَغُْطًَٓسضئَ يًَُْىاًْاْسا) .
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"نطيػتًعا" ُٓوَ زَضزَخات نُ َُٖىو زَقًَو بُيُنسانىوٌْ زَقُناِْ تطَو بآ بُف ًُْ يًٌَ،
بُدلؤضَ (َُٖىو زَقًَو بطيتًُ يُ تابًؤيُنٌ نطيػتايٌَ يُ وَضططتُٓناْساُٖ ،ضوَٖا َُٖىو زَقًَهًـ
()9

ُٖيَُصئْ طؤضِيِٓ زَقُناِْ تطَ) .
يُضِووٍ ظاضاوَنُؾُوَ( ،ظاضاوَيُنٌ فُضَْػًُ نُ (َ)intertextو وؾٍُ ( )interيُ فُضَْػًسا

بَُاْاّ طؤضِيُٓوَ زيَتْ وؾٍُ ( )Texteبَُاْاّ زَم زيَت ،يُ نطزاضيَهٌ التًًُٓوَ وَضطرياوَ ،نُ بَُاْاّ
( )Textereنٓني زيَتْ َاْانٍُ بىوَ بُ ( )intertexteواتُ طؤضِيُٓوٍَ زَقُنإ)

()10

.

ُٖضوَٖا الّ (باختني)يـ ،وؾٍُ زيايؤط (احلىاضيُ) بُناضٖاتىوَ ،نُ زَيًََت (َُٖىو طىتاضيَو
بَُُبُغت يإ بآ َُبُغت زيايؤطٌ ُٖيُ يُطُأل طىتاضَناِْ ثًَؿىوزا ،نُ يُطُأل خىزٍ بابُتُنُزا
ٖاوبُؾًسَنات)

()11

.واتُ ُّٓ ظاضاوَيُ بؤ زَاليُتِ (ثُيىَْسٍ ًَْىإ زَضبطِيُٓنإ بُناضزيَت ياخىز

زَضبطِيًَٓو بؤ زَضبطِيًَٓهٌ تط ،نُ ظاضاوٍَ ())dialogism

()12

.

 ؾًعطيُتِ ْاوًْؿإضَخُٓططإ غُباضَت بُ ؾًعطيُت دًاواظيإ ُٖيُ يُطُأل يُنرتيسا ،ظياتطيـ ؾًعطيُتِ ْاوًْؿإ،
غُضَتا بؤُٓوٍَ ضووٕ بًَت ؾًعطيُت نًُ ،بُتايبُتًـ ؾًعطيُتِ ْاوًْؿإ تا بتىاْني نؤٕ سىنِ بُغُض
ؾًعطيُتْ ْاؾًعطيُتسا بسَئ.
ُْٖسآ يُ ضَخُٓططإ وايسَبًٓٔ نُ ؾًعطيُت ( )poeiticsغفُيُنُ تىاْاّ بُٓاطا ًَٖٓاُْوٍَ
ُٖغتِ دىإْ غُضغىضَِإْ خىيكاْسٌْ ُٖغتهطزُْ بُ دًاواظٍ يإ ضووزاِْ َُوزاّ بؤؾايٌْ الزاُْ يُ
سايَُتِ ٓاغايٌ)

()13

.

(ؾًعطيُت تًؤضيَهٌ طؿتطريَو ثًَطٍُ ُٓزَب بُطؿتِ زياضيسَنات ض ثُخؿإ يإ ؾًعط بُثًٌَ
ياغاٍ تايبُت ،نُ يُ خىزٍ ُٓزَبُوَ زَضزَنًَتْ ٓاَاجنٌ زاَُظضاْسٌْ ثًَطُيُتِ)

()14

ُٖضبؤيُف ظؤضيَو يُ

ضَخُٓططإ ضايإ وايُ ،نُ ْاوًْؿاٌْ ؾًعطيُت ،ؾًعطيُتُو ٖاوتُضيبِ زَقُ ،نىْهُ ْاوًْؿإ زَوضيَهٌ
ططْط زَبًٓآ يُثًَٓاو بُضدُغتُنطزٌْ ؾًعطيُتِ زَمْ باأل زَنًَؿآ بُغُض طؿت زَقسا ،وَى زياضزَيُى
َاْا زَطُيُْآْ غُضجنٌ خىيَُٓض بُالّ خؤيسا ضازَنًَؿآ.

بؤ ضووْهطزُْوَ ظياتط غُضْر زَزَيُٓ ُّٓ ًًََٖهاضيٍُ خىاضَوَ:
خىيَُٓض

زَم
بؤ
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خىيَُٓض

ْاوًْؿإ

بؤ ُٓوٍَ (زَم)يـ ضَتُٓنطيَتُوًًَََٖ ،هاضيُنُ بُدلؤضَيُ:

ْاوًْؿإ

خىيَُٓض

زَم
يُّ سايَُتُزا ،زَم ٓاَاشَيُنُ بؤ ْاوًْؿإ ،وَى ٓاويَُٓيُى وايُ بؤ ضَْطساُْوٍَ زَم ،واتُ
ْاوًْؿإ ُٓيَكُيُنٌ ثُيىَْسيُ يًَُْىإ خىيَُٓضو زَقسا ،ياخىز ثطزيَهٌ ثُيىَْسيُ بؤ خىيَُٓض ،يًَطَوَ ططْطٌ
ْاوًْؿإ بؤ خىيَُٓض زَضزَنُويَتْ ٖؤناضيَهُ بؤ نىوُْ ْاو زَم ،نُ ظؤضداض ثُيىَْسٍ ًَْىإ ْاوًْؿإْ زَم
ثُيىَْسيُنٌ ثطاطُاتًهًُ (ظؤضداض ْاوًْؿإ يُ باظٍُْ يؤشيو تًَسَثُضِآْ زَنًَتُ باظٍُْ ؾًعطيُتُوَ،
زآًَٖاًْـ ضووٌْْ ثانٌ ْاؾًَىيَٓآ ،نىْهُ ْاوًْؿإ بُٓاغاٌْ زَبًَتُ بُؾًَو يُ خىزٍ ناضّ ؾًعطيٌ)

()16

بُدلؤضَ ْاوًْؿإ ثًَطُيُنٌ َُظِْ ُٖيُ يُ دؤضَناِْ طىتاضزا ،وَى ُٓوَ وايُ َاَُيَُ يُطُأل زَقسا بهُيت،
ياخىز زاْاٌْ ْاوًْؿإ ؾتًَو ًُْ يُخؤيُوَ ٖاتبآ يُبُضُٓوٍَ ظؤض يُ زَقُنإ ُٖيَططٍ ْاوًْؿاًَْهٔ ،نُ
ظؤضؾت يُ ْاوَضؤنسا َُبُغتًُتُِٖ ،ض يُ بىًْازٍ (ثًت)َوَ تا زَطاتُ وؾُو دؤضَناِْ ضغتُ ،ؾاعري وَى
ْاوًْؿإ ٓاَاشَيإ ثًَسَنات.
ُٓوٍَ نُ َُبُغتُاُْ يُّ بُؾُزاْ ،اوًْؿاٌْ زَقٌ (نريؤنُ ؾًعط)ٍ (ثريََُططوٕ غُض يُ
سىدطَنٍُ ْاىل زَزا)

()17

ٍ زيَؿاز َُضيىاِْ ،يُنًَهُ يُو زَقاٍُْ ظؤضيَو يُ تىاْاناِْ ؾاعريٍ تًا

زَبًٓطآْ ،اوًْؿاٌْ ُّٓ زَقُ بُ ضغتُيُى زَغتجًَسَنات ،نُ بؤ يازٍ زووغُز غايٍَُ زاَُظضاْسٌْ ؾاضّ
غًًَُاِْ يُ ضؤشٍ  1985/9/16زايٓاوَو ثًَؿهُؾًهطزووَ.
بىًْازٍ ْاوًْؿاُْنُ ،ضغتُيُنُو يُضِووٍ ضؤْاُْوَ يُ ياغاناِْ ظَإ زَضُْنىوَ ،بُآلّ يُضِووٍ
(واتا)وَ سايَُتًَهٌ ْايؤشيهٌ خىيكاْسووَ ،غًُا واتايًُناِْ زَضخُضو زَضخطاو يُنٓاططُْوَو ُْطىجناِْ تًايُ
يُّ سايَُتُزا ؾًعطيُتِ خىيكاْسووَو الزاِْ واتايٌ تًايُ ،يُ ؾًهطزُْوَزا َُبُغتِ ؾاضاوٍَ ُٖيَططتىوَو
ويَٓايُنٌ تايبُت زَزاتُ خىيَُٓض زَاليُت يُ ؾىيَِٓ ظاْاو ضوْانبريإ زَناتْ ُٓضنٌ ٖاْسَضٍ زَبًٓآ ،واتُ
(ٓاضَظووٍ خىيَُٓض زَدىيًََٓآ يإ وَى باضت ( )Barthresزَيًََت نًَص بُخؿٌ خىيَُٓضَ)
زَخاتُ بُضزَّ زيسو تًَطِاَإ بؤ زؤظيُٓوٍَ ؾاضاوَناِْ زَم.
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ؾاعري يُثًَٓاو بُزيًَٗٓاِْ ْاوًْؿاٌْ زَم ،طُضِاوَتُوَ غُض زَقُ ؾًعطيُنٍُ (ْاىل) بُْاوّ
(قىضباِْ تؤظٍ ضيَطُمت ٍُٓ بازٍ خؤف َطوض)

()19

يُْاو خىزٍ زَقُنُؾسا غىوزٍ يُ وؾٍُ (سىدطَنُّ)

وَضططتىوَو زَقاويَعاِْ ثآ ُٓجناَساوَ ُٖضوَى يُ بُيتِ ()38زا ٖاتىوَو ْاىل زَيًََت:
واقًٌ بهُ عُبريٍ غُالَِ بُ سىدطَنُّ
نًٌ َاوَ ،نًٌ َُْاوَ ،يُ ُٖيىإ و تام و شووض،
بُدلؤضَ (زيَؿاز َُضيىاِْ) ْاوًْؿاٌْ زَقُ ؾًعطيُنٍُ بُْاوّ (ثريََُططوٕ غُض يُ سىدطَنٍُ
ْاىل زَزا) ظياتط بُٖؤٍ وؾٍُ (سىدطَنُّ) دؤضيَو زَقاويَعاِْ يُ ْاوًْؿاْسا ضَخػاْسووَو زَاليُتِ فطَيٌ
واتاّ ثًَساوَ ،واتُ يُ خىزٍ ْاوًْؿاُْنُزا الزاِْ واتايٌ زضوغتهطزووَ ،بؤيُ ْاوًْؿإ ،ضَْطساُْوٍَ طؿتِ
زَقُ ،واتُ (ْاوًْؿإ غىوزَإ ثًَسَطُيُْآ يُ ُٖيَىَؾاْسُْوٍَ زَمْ تًَطُيؿتِٓ ظيازَإ زَزاتآ يُ
ؾاضاوَناِْ زَم ،نُ زَبًَتُ تُوَضيَو بؤ بُضًََُٖٗٓإْ زياضيهطزٌْ ثًَٓاغٍُ زَم)

()20

.

 خىزّ زَقِ نريؤنُ ؾًعطيُنُ"ثريََُططوٕ غُض يُ سىدطَنُّ ْاىل زَزا"
(زيَؿاز َُضيىاِْ)
بؤ يازّ زووغُز غايَُّ
زاَُظضاْسِْ ؾاضّ غًًَُاِْ
ثًَؿهًَـ 1985/9/16
خُوبىو ،ؾُوبىو
زواؾُوّ َاْطِ ضَِؾََُِ ،غبُيًَٓهِ غايَِ ُْوبىو
طُوايَُ ُٖوضيَهِ ؾًِٓ شَْطاض
تًؿهِ خؤض نُْاضَناِْ غىوضنطزبىو ،وَنى ظوْٓاض
يُ ثريََُططوِْ غُختِ بعُْ ضِيَبىاض
خؤّ نطز بُْاو غًًَُآُِْ ،وئْ ياخِْ قىضباِْ
بُ "َُيَهُِْ"زا تًَجُضِّْ غُضيَهِ يُ ثريَُغىوض زا
ًٓٓذا طُيًُ بُض خاُْقا
يُ دًَطُّ سىدطَنُّ ْاىلْ ،ايَُّ شاًَْهِ ىلَ ُٖيَػا
زووغُز مشؿًَطّ نُمخاخُّ يُ ظَوّ زا
ًٓٓذا يُ دًَِ خؤّ زاُْويِ
تَُىَصّ يُ زَوض وَضّ
ُٓغجًَهِ نًو نالفُّ قُتطاِْ بىو
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غىاضَنُّ وَى خُجنُضيَهِ َؿتىو ظيىئ يُغُض ظيُٓنُّ نُقِ بىو
ثرييَو ْىوضاِْ نُيَُطُت ،ثًَػت دىإ بىو
غُضووثًَهِ ضِيؿىوزاضّ ،زَْطِ بًىيَطّ ؾىاْإ بىو
ضاْوْ نؤغُّ بؤ ًَْ ّ-ططعّ بُٖاضإ بىو
ثؿتًَُٓنُّ غًانَُاُْ
ثىوظَواُْنُّ ٖاشَّ نُّ
نآلؾُنُّ بُٖاشَْ بُّ
ثطغِ ،نىضيُٓ ثًَِ بًًََٔ ،عاؾكًَهِ خاىْخؤ ٍَ
ثاف غايَُٖا غاٍَ ْاَؤيِ
ٖاتؤتُوَ غًًَُاِْ؟
ُٓو عُؾكُّ زَطُضِا بؤ ٓ ........اغىوزَيِ ُٖشاضإ
زَطُضِا بؤ ًْ ..........ؿتُاِْ غُضيبإ
زَطُضِا بؤ  .......نؤنِ ْاناضّ ثطِشاِْ بًًُُتإ
زَطُضِا بؤ عًؿلْ ْإ
زَطُضِا بؤ َُسبىباِْ بُدًَُاوّ ثايعإ
زَطُضِا بؤ ُْ .........فػبُضظّ ؾاعريإ
زَطُضِا بؤ .......ؾاضَغتاًْبىوِْ نىضزغتإ
ثريَ بُضزَواّ بىو .....وتِ
نىضِطٍُ َُٓؿُو ،يُنُّ ؾُوّ بُٖاضَْ
ُٓو سُظضَتُ زووضَ ؾاضَ
زَطُضَِّ بؤ سُبًبُْ ناضَْىوغِ ُّٓ ُٖواضَ
زَطُضَِّ بؤ ُٓو ضِيَبىاضَّ زيَِ ثطِ غُوزاْ دُغاضَ
نُ دًًجاّ شاِْ ُْتُوَيُنِ يُ نؤيَُْ بُتًُْا خؤّ
نؤيَباضَ
تًُْا خؤّ بؤ :ياضّ ....ياضَْ بؤُْياضّ ُْ .....ياضَ
يُ زوو فاقًَتِ وَضغُْ يُ ثطؤتؤنؤٍَ بًَعاضَ
*
ثريٍَ غُضُٓغجٌ قُتطاِْ

*

*

بُ (خَُٓانِ) يُو طُجنُ بؤؾٓاخٍُ ضواِْ
ثاؾإ وتِ:
بطِواُْ خُيل و ُٓؾعاضّ بُ زيكُت
بطِواُْ ُٓو خاىْخؤيٍَُ ُٓو سُظضَتٍُ تًا ُٖيَهُوت
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ُٓوٍَ زَغتت نُوتْ تىاًْت
بًهُ بُ تىيَؿىو بؤ ُْفاًَت
ناوّ يًًَُ ،خؤيُتِ وابُضِيَىَيُ
ونإ ْازا ُْنُوتىوَو
ْانُوآ ُٖضوَنى نًا
بُثًَىَيُ زَيإ غايَُ يُ زَضطاّ نىضزغتإ زَزا
بُآلّ ًَٓىَ وَنى نًَىٍ ،يُنتإ يُويرتتإ زَزا
يُنتإ ُٓويرتتإ زَخىا
يُبُض ٖاشَو ٖىشٍَ خؤتإ
يُبُض ٖاشٍَ خىيَِٓ ضشاوٍ بًَىنإ
ْاتاْجُضشيَتُ غُض سُظضَت
ْاتاْجُضشيَتُ غُض زَضطاو يُ زَضطاوإ
يُبُض ُٓشزَٖانِ ضِىْ نًُٓو بىغعٍ خؤتإ
يُبُض تؤيٍَُ عُؾطَتطُضٍْ نىضغٌْ طريفإ
ْاتاْجُضشيَتُ بُضشَوَْسٍُْ – ُْ ،وٍَ نىضز ُْ ،نىضزغتإ
ُْ ٓاغىوزَطٌْ ضظطاضّ ًٓٓػإ يُزَغت ظَبطٍ ًٓٓػإ
(ْاىل) يُ ًَٓىَ ظويطَ
ُْى ُٖض ظويطَ !،وَٖا تىضَِو ؾًَتطريَ
زَضطاّ يُ خؤٍ زاخػتىوَ
ناوَْىاضٍِ ٖىؾًاضبىوُْوٍَ ْىوغتىوَ
ناوَْىاضٍِ ُٖغتاُْوٍَ ثًَؿًٌَ بىوَ
ناوَْىاضٍِ ُٖيَططتُٓوٍَ ٓاو ضووَ
زَْا ًَٓىَ نُْس خىيَطٍِْ ضَزوونُوتىو و ْاَُٖىاضبٔ
نُْس بُضتًٌ خؤضو زظو بؤ ثاغٌ خىيَطِيإ
ُٖوؾاضبٔ نُْس ُٖيَىيَػت فطؤفْ فًتُٓو ًَؿهًَٔ و
خًاُْتهاضبٔ نُْسَ نًَىٍْ نًَىٍْ نًَىٍ ْاٖىؾًاضبٔ
زيًَٓابٔ ضؤشيَو زازآًْ ُّٓ .....ؿتُاُْ ؾرييُٓ
ؾاضّ ثًؿُغاظٍ زَنطآ
طآلونُضّ ثًَؿًٌَ زَنطآ
ُّٓ طُيُ يُنسَططيَتُوَ
ُّٓ خانُ زَبىشيَتُوَ
ْاىل ُٖض زَطُضِيَتُوَ
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ْاىل ُٖض زَطُضِيَتُوَ
ْاىل ُٖض زَطُضِيَتُوَ....
1985/9/16
نؤبُضُّٖ – زيَؿاز َُضيىاِْ

 -0زَقاويَعاِْ ُٖيَُصئ

بُؾٌ زووَّ :زَقاويَعإ و ؾًَىَناِْ

ُٖيَُصئ قؤْاغًَهٌ باآلّ خىيَٓسُْوٍَ زَقٌ ْآاَازَيُ ،ياغايُنُ يُغُض بَُٓاّ ططْطٌْ ثريؤظٍ
ُٓو زَقُو َاَُيَُيُنٌ زيٓاًَهٌ يُطُيَسا زَناتُٓ ،غأل ضَتٓاناتُوَ ،بُيَهى بُؾساضٍ بُ بُضزَواَبىوٌْ
نطؤنٌ زَمْ ْىيَبىوُْوٍَ زَنات( ،بُوَاْايُيُ ُٖيَُصئ زَقٌ ْآاَازَ ْاغطِيَتُوَو بُثًٌَ ثًَىيػتِ
ًََصوويٌ غًاغٍُ زَناتُوَ ،بُدلؤضَ زَقٌ ْآاَازَ بُضزَواّ زَبآْ ْاغطِيَتُوَ بُيَهى ظيٓسووٍ زَناتُوَ)

()21

واتُ ؾاعري ثُْا بؤ فهطَو ْاوَضؤنٌ زَقٌ ثًَؿىو زَبات ياخىز بَُاْايُنٌ تط ْاوَضؤنٌ زَقٌ ثًَؿىو

ْىيَسَناتُوَ ،بُبآ ُٓوٍَ يُ زَقٌ ْىيَسا (ٓاَازَ) ًٖض ٓاَاشَيُنٌ واشَيٌ بُؾًَىَيُنٌ ضووْٕ ٓاؾهطا
ُٖبًَت ،تُْٗا يُضِيَطٍُ (ُٖيَُصئْ طؤضِئ)وَيُُٓ ،دلؤضَ زَقاويَعاُْ الّ زيَؿاز َُضيىاِْ ثطؤغُيُنٌ
ُٖيَُصيِٓ زَقٌ ثًَؿىوَ بُبآ ًٖض ياغاو زيػجًًًَٓو .منىُْؾٌ يُّ نؤثًُيُزا بُزيسَنطيَت.
خُو بىو ،ؾُو بىو
زواؾُوّ َاْطِ ضَِؾََُِ ،غبُيًَٓهِ غايَِ ُْو
طُوايَُ ُٖوضيَهِ ؾًِٓ شَْطاٍ
يُ ثريََُططوِْ غُختِ بعُْ ضِيَبىاض
بُ طىضِو تاو ،بُضَو بٓاض ،زَخطايُ خىاض
خؤّ نطز بُْاو غًًَُآُِْ ،وئ ،ياخِ ،قىضباِْ
يُنًَو يُو تُنًٓهاٍُْ نُ غفُتِ (نريؤنُ ؾًعط)ّ ثًَساوَ تُنًٓهٌ طًَطِاُْوَيُ ،خىزٍ زَقُنُ
طًَطَِوَيُنٌ ُٖيُ نىْهُ ُٓيٌََ:
خُو بىو ،ؾُو بىو
زوا ؾُوٍ َاْطِ ضَؾَُآ ،غبُيًَٓهٌ غايٌَ ُْو
واتُ نُْس ضووزاويَو زَطًَطِيَتُوَ ،نُ يُ ظًَََُْهٌ ضابطزووزا ضووياْساوَو تًَهُأل بُ ظََُِْ ًَٓػتاٍ
نطزووَُٖ ،ض يُ غُضَتاّ زَقُوَ زَقاويَعاِْ نطزووَو ثُْاّ بطزووَ بؤ ُٖيَُصيِٓ فهطَو نطؤنٌ زَقًَهٌ تط
يإ زَقٌ ْآاَازَ ،نُ زَقٌ ثًَؿىوَو ُٓويـ نريؤنٌ (يُخُوَا)ٍ دًٌَُ قآب ،نُ خىزٍ زَقُنُ بُّ
ؾًَىَيُ زَغتجًَسَنات زَيًََت:
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(ؾُويَو يُخُوَا وا يُ زًْا طريّ خىاضزووَ)

()22

خىزٍ نريؤنٌ ْآاَازَ (يُخُوَا) باؽ يُ

ضووزاوَناِْ غُضزٌََ "ؾًَذ ذلُىز" زَناتْ غاآلٌْ غُضزٌََ زَغُآلتِ َُيًو ذلُىز ؾًسَناتُوَ ،نُ
(زووداض سىنٌُ غًًَُاِْ نطزووَ ،يُنُدلاض يُ َاْطِ تؿطيِٓ زووٌََ غايٌَ  1919وَ تانى َاْطِ
سىظَيطاٌْ  ،1919زووَدلاض يُ ٓاخطو ٓؤخطٍ غايٌَ َ1922وَ تانى َاْطِ تُممىظٍ  1924نُ ًَٖعٍ ًٓٓطًًع
غًًَُاِْ زاطرينطز)

()23

.

بَُُٖإ ؾًَىَ زَقُنٍُ (زيَؿاز َُضيىاِْ)يـ نؤَُيٌََ ضووزاوّ ططْط يُخؤزَططيَت يُغُض ؾاضٍ
غًًَُاٌْْ طًَطَِوَ ،يُْاو نريؤنُ ؾًعطيُنُزا ؾتُنإْ ضووزاوَنإ زَخاتُ ضِوو بُبآ ُٓوٍَ ًٖض
ٓاَاشَيُنٌ ٓاؾهطا ُٖبآ يُ زَقٌ ْىيَسا .ؾاعري ُٖويًَساوَ يُضِيَطُّ زَقاويَعاِْ (ُٖيَُصئ)َوَ ٖاوبُؾِ ُٓو
نريؤنُّ دًٌَُ قآب بهات ،واتُ زَقُنُّ زيَؿاز َُضيىاِْ بىوِْ ُٖيُ يُ زَقًَهِ تطزا يإ يُ زَقِ
ْآاَازَزا ُٖضوَى "درياض دًًٓت" ضِايطُياْسووَ (زَم بىوِْ يُ زَقًَهِ تطزا ُٖيُ)

()24

 ،بُّ ثًًَُ

ثُيىَْسيًُنِ ًَِْٗٓ ُٖيُ يُ نطؤنِ ُٖضزوو زَقساْ يُنسَططُْوَ ُٓويـ وؾُّ (خُوبىو) ُٓو ًًَُْٗٓ
ٓاؾهطا زَناتْ زَنًَتُ خاُّْ "زَقاويَعاِْ ُٖيَُصئ"َوَ ،واتُ بُؾًَىَيُى َاَُيَُّ يُطٍَُ زَقِ ْآاَازَ
نطزووَْ دىويَُيُنِ تايبُتِ ثَِ بُخؿًىَْ دؤضيَو يُ ْىيَبىوُْوَّ زَقِ ثًَؿىو ضِازَطُيَُِْ ،نُ بُ
قؤْاغًَهِ باآل زازَْطَّ يُ خىيَٓسُْوَّ زَقساْ خىيَُٓضيـ ضِؤيَِ غُضَنِ زَبًَِٓ تًايسا يَُُٖإ ناتًؿسا
ظيٓسووبىوُْوَّ زَقِ نؤُْ.
زواتط زَقِ ْىَّ يإ زَقِ ٓاَازَ يُ ظَإ (طًَطَِوَ)وَ ضِايسَطُيَُِْْ زَيًََت:
(زواؾُوّ َاْطِ ضَِؾََُِ ،غبُيًَٓهِ غايَِ ُْوبىو)
بُبَِ ُٓوَّ يُغُض ٓاغتِ ٓاَازَيِ زَم يإ زَقِ ْىَّ ًٖض ٓاَاشَيُنِ (ُْوضؤظ) زياضبَِ يُضِووّ
واشَوَ ،بُآلّ ؾاعري يُ نطؤىْ دُوُٖضزآُ ،و زيَطَِ ؾًعطَ ،وَى تابًؤيُنِ نطيػتايَِ نؤَُيًََو زَاليُتِ
يُخؤططتىوَ ،بُثًَِ ياغاّ زَقاويَعاِْ ُٖيَُصئ ٓاَاشَيُنُ بؤ َاْطًَهِ ْىيَِ غايَِ تاظَ نُ (َاْطِ
ُْوضؤظَ)ْ غُضَتايُنِ ْىَّْ زَوضنُوتِٓ وَضظّ بُٖاضَ ،يًَطَوَ طًَطَِوَ ضِووزاوَناِْ غُضَتاّ ُٓو َاْطُ
زَطًَطِيَتُوَ ،نُ باؽ يُ (طُوايَُ ُٖوضيَهِ ؾًِٓ شَْطاٍ)ْ يُ (ثريََُططوِْ غُختِ بعُْ ضِيَبىاض)( ،بُ
طىضِْتاو) بُضَو غًًَُاِْ زَخعيَُٓخىاض.
 طًَطَِوَ ،دؤضّ طًَطِاُْوَنُّ بابُتًُ ،نىْهُ يُ (زيػجًًِٓ طًَطَِوَّ بابُتًساْ ،ىوغُض ٓاطازاضَُّٖىو ؾتُناُْ تا زَطاتُ فهطَّ ًَِْٗٓ نُغًَتًُنإ)

()25

ُٖ ،ضبؤيُف طًَطَِوَ خؤّ ضِووزاوَنإ

ُٖيَسَبصيَطيَتْ ؾًًاْسَناتُوَ ،واتُ غُضبُغتًُنِ تُواوّ ُٖيُ يُ ثًؿاْساِْ ضِووزاوْ ناضَغاتُنإ ،بُّ
ثًًَُ طًَطَِوَيُنِ َُٖىو ؾتعاُْ.
يُّ نؤثًُ ؾًعطيُّ (زيَؿاز َُضيىاِْ)زا ثًَىيػتُإ بُدؤضيَو يُ نطزَّ ظِٖٓ ُٖيُ تا خىيَُٓض
زَقِ ْآاَازَ بسؤظيَتُوَ نىْهُ يُ زَقِ ٓاَازَزا ،واتُ زَقُنُّ زيَؿاز َُضيىاِْ ًٖض وؾُيُى يإ
فطيعيَهِ زَقِ ْآاَازَّ وَضُْططتىوَ ،بُيَهى يُُٓجناَِ بُيُنسانىوْٕ ُٖيَُصيُٓوَ زَقِ ٓاَازَ
بُضَُٖٗاتىوَُٖ ،ضوَى زَيًََت:
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نُيَُثًاوإ يُ –قُظَُّٓ -نُٕ
ًُٓاّ زؤغتِ ؾُيتاُْْ بَِ زئ يُ َعطُوتايُ

ًٓػو يُبُضزََِ ُٓغجُْ –نا -يُبُضزََِ غُطسايُ
تُؾتُ ُٖويط الّ قُغابُْ نؤتْ نُقؤيـ

يُبُضزََِ ْاُْوايُ
َُبُغتِ ؾاعري يُّ زَقُزا ثًؿاْساِْ دؤضيَو يُ ْاعُزايُتِْ ْايُنػاًًُْ يُْاو خُيَهسا ،نىْهُ
ثُْسَ نىضزيًُناِْ بُُٖيَطُضِاوَيِ ثًؿاْساوَْ غُضزََُنُف بُثًَهُواُّْ عُزايُتًًُوَيُ ،واتُ ؾاعري
نطؤىْ دُوُٖضّ زَقُنُّ (ْاىل) وَضططتىوَ نُ عُزايُتْ يُنػاًُْْ (زَقاويَعاِْ ُٖيَُصئ)ّ تًا
ُٓجناَساوَ ،نُ يُ غُضزََِ ؾاعريزا ُٓو عُزايُتْ يُنػاًُّْ غُضزََِ (ْاىل) ُْبىوَ ،واتُ نطؤى ططْطُْ
غىوزَُْس بىوَ يًَِ ُٖضوَى نؤٕ (ْاىل)يـ يُ وَغفِ غًًَُاًْسا زَيًََت:
ؾاضيَهُ عُزٍْ طُضَُ ،يُدًَطًَهُ خؤفْ ُْضّ
بؤ زَفعِ ناوَظاضَ ،زَئًََ ؾاضّ ؾاضَظووض..

()26

َُبُغتِ (ْاىل) ُٓوَ زَطُيَُِْ نُ غًًَُاِْ ؾاضيَهِ زازثُضوَضَ ،ياخىز ؾاضيَهِ تُختْ طُضَُْ
يُ ؾىيًََٓهِ خؤفْ ُْضَسا زضوغتهطاوَ ،نُثًَِ زَئًََ ؾاضّ ؾاضَظووض ،بؤيُ ثًَِ زَيًََت ؾاضّ ؾاضَظووضْ
ْاوَ ُٓغًًَُنُّ خؤّ ًَُْٖٓاوَ يُبُض ناوَظاضْ ناوثًػِ ثًَِ وتىوَ (ؾاضَظووض) َُُٓ ،نطؤنِ ُٓو
ْاوَضِؤنُيُ نُ ؾاعريّ ْىَّ (زيَؿاز َُضيىاِْ) بُبَِ ًٖض وؾُْ ضِغتُيُى يًَِ غىوزَُْسبىو ،بُآلّ غىوزّ يُ
نطؤىْ دُوُٖض وَضططتىوَ بؤ عُزايُتِْ يُنػاِْ ُٓوَّ ططْط بَِ بؤ ؾاعري زؤخِ ُٓوناتُّ غًًَُاِْ ُْى
عُزايُتُ بُيَهى ْاعُزايُتِْ ْايُنػاِْ تًايُْ ُٖضبؤيُف ثُْسَناِْ بُ ُٖيَطُضِاوَيِ خػتؤتُضِووُٓ .دلؤضَ
خىيَٓسُْوَيُ بُ قؤْاغًَهِ باآل ْاوزَبطيَت يُ زَقاويَعاِْ ُٖيَُصيٓسا.

 -5زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ

بطيتًُ يُوٍَ نُ (ؾاعري زَقًَو ٓاَازَ زَنات ،دا ُٓطُض ُٓو زَقُ دؤضو غُضناوَنٍُ
قُغًسَيُنٌ ؾًعطيٌ يإ زَقًَهٌ ثُخؿإ ياخىز زَقًَهٌ ًًًٌَْ غؤفًطُضٍ بآُٓ ،ويـ يُ ضيَطاّ
()27
ٓاَاشَيُنٌ نطَِوَ ؾىيَِٓ ُٓو زَقاُْ بططيَتُوَ) ُٓ .دلؤضَ زَقاويَعاُْ يُ ضيَطاّ ٓاَاشَوَ ثًَهسيَت
يُغُض بَُٓاّ وؾُيُى يإ زوو وؾُ يُ زَقٌ زاٖاتىوزاو تايبُمتُْسيُنُؾٌ نطِبىوُْوَو نىضتربٍِْ
وضزَناضيُ ،نُ ناضيطُضٍ يُغُض خىيَُٓض زضوغتسَنات.
يُ بُؾٌ يُنٌَُ زَقٌ نريؤنُ ؾًعطيُنٍُ زيَؿاز َُضيىآِْ ،اَاشَ بُ نُْس ؾىئَْ طُضَِنًَو يُ
غًًَُاِْ ُٓزاو يُ ظَإ (طًَطَِوَ)وَ زَيًََت:
خؤّ نطز بُْاو غًًَُآُِْ ،وئ ،ياخِ ،قىضباِْ
بُ َُيَهًُْسا تًَجُضِّْ غُضيَهِ يُ ثريَُغىوض زا
ًٓٓذا طُيًُ بُض خاُْقا
يُ دًَطُّ سىدطَنُّ "ْاىل" ْايَُّ شاًَْهِ ىلَ ُٖيَػا
زووغُز مشؿًَطّ نُمخاخُّ يُ ظَوّ زا
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ًٓٓذا يُ دًَِ خؤّ زاُْويِ
تَُىَص يُ زَوضٍ وَضّ
واتُ يُ ظَإ (طًَطَِوَ)وَ نؤَُيًََو وتُو زَضبطِئْ ثُْسٍ خػتؤتُ ضِوو ،بًٓاتِ زَقُنٍُ يُغُض
بًٓاتٓاوَو ثُيىَغتبىوًَْهٌ يؤشيهٌ يُطُأل ؾىئَْ ضووزاوَناْسا ُٖيُُٖ ،ضوَى يُ بُؾٌ يُنٌَُ نريؤنُ
ؾًعطيُنُزا ،طُضَِىْ ؾىيَُٓناِْ غًًَُاِْ وَى ًَُٖايُى ٖاتىوُْ ْاو زَقٌ ٓاَازَوَ ،يُ غُضَتاؾسا بُ
وؾٍُ (غًًَُاِْ) نؤتُ ْاو خاٍُْ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيًُوَو زَيًََت:
"خؤٍ نطز بُْاو غًًَُآُِْ ،وئ ،ياخٌ ،قىضباٌْ"
بًَذطُ يُوٍَ نُ زَقٌ ٓاَازَ زَقاويَعاِْ ضاطُياْسووَ بُٖؤٍ ضايُيَُناُْوَو يُ وؾٍُ (غًًَُاِْ)زا
يُنسَططُْوَ ،يُاليُنٌ تطيـ نؤًُْتِ ضووْهطزُْوٍَ ضووٍ يًَههىوٍ ضووزاوَناُْو طًَطَِوَ بُٖؤٍ ("ويٍَُٓ
طًَطِاُْوَ"وَ نُ سايَُتِ دىآلو ثًؿاْسَزاتْ وَغفُنُف يُثًَٓاو نطزاضَنُزايُ)

()28

و "طُوايَُ ُٖوضيَو"

زَناتُ زَغجًَوْ يُ ثريََُططوُْوَ بُ ٓاضاغتُّ غًًَُاِْ زَنؿآ ،زَقاويَعاُْ ٓاَاشَيًُنُ يُغُض زَقُنٍُ
(ْاىل)يُو يُالّ ُٓو (باّ تًصضَِو) ُٖيَسَبصيَطآْ ضايسَغجًَطآْ ٓاضاغتٍُ غًًَُاِْ زَناتْ زَيًََت:
زاخٌ ُْبِ بُ عُْبُضٍ غاضايٌ (خاى و خؤأل)
()29

ُٖتا ُْنٍُ بُ خانِ (غىيُمياِْ)يا عىبىوض...

َُبُغت يُ زَقاويَعاُْنُ (غًًَُاًُْ) نُ بُْاوباْطرتئ ؾاضَناِْ نىضزغتآًُْ ،رباًِٖ ثاؾاّ بابإ
يُغايٌَ  1784زضوغتًهطزووَو ثًَتُختِ َريْؿًِٓ بابإ يُ (قُآلنىاالٕ)َوَ بؤ طىاغتؤتُوَ ،بُّ ثًًَُ
وؾٍُ (غًًَُاِْ) يُ زَقٌ زيَؿاز َُضيىاِْ زا بؤتُ ٖؤٍ ثًَهًَٗٓاِْ زَقاويَعإْ ثُيىَْسٍ ٓاَاشَيٌ يُطُأل
زَقُنٍُ (ْاىل)زا يُبُض ططْطٌْ ثًَطٍُ ُّٓ ؾاضَيُُٖ ،ضوَٖا ُٓوَمشإ بؤ ضووْسَبًَتُوَ ،نُ دؤضيَو يُ
يًَههىوْٕ ْعيهبىوُْوَ ُٖيُ ،ناتآ (طًَطَِوَ) الّ ُٖضزوو ؾاعري (ؾىئَ) زياضيسَنُْٕ طُضَِىْ ؾىيَُٓناِْ
(غًًَُاِْ) بُغُضزَنُُْوَو نؤًُْتِ ضووزاوَنإ ثًؿاْسَزَٕ ،نُ ُٓبُٓ خايٌَ ثُيىَْسٍ زَقاويَعإ يُ
ُٖضزوو زَقٌ ٓاَازَو ْآاَازَزاُٖ .ضبؤيُف طًَطَِوٍَ زَقٌ ٓاَازَ يُ ويَُٓيُنٌ طًَطِاُْوَيًسا زَيًََت:
" بُ َُيَهُِْ زا تًَجُضٍِ و غُضيَهٌ يُ ثريَُغىوض زا"
نُ ظياتط َُبُغتِ "طُوايَُ ُٖوضَ"و ٖؤٍ ضووزاِْ ضووزاوَناُْو ؾىيَُٓنإ بُغُضزَناتُوَو بُٖؤٍ
وؾٍُ (ثريَُغىوض)َوَ يُ يُ ثُيىَْسيسايُ يُطُأل زَقُنٍُ (ْاىل)و زَقاويَعإ ضازَطُيُْآ ،نُ (ْاىل)يـ
زَيًََت:
زاخؤ زَضووٌْ ؾُم ُْبىوَ (ثطزٍ غُضؾُقاّ)
ثريو فىتازَ تُٕ ُْبىوَ (زاضّ ثريَُغىوض)...

()30

ٓاَاجنٌ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ (زاضّ ثريَُغىوض) نُ ثًاونانًَو بىوَ ،ؾُخػُنٍُ يُ زاويَِٓ
طُضَِنٌ َُيَهُْسيُوَيًَُٓ ،ػتا بُو زَوضوبُضَ زَئًََ طُضَِنٌ ثريَُغىوض ،نُ ضاغجًَطٍ زَقُنٍُ (ْاىل)يـ
(باّ تًصضَِو)َ بؤ بُغُضنطزُْوٍَ باضوزؤخٌ ؾُخػٌ ثريَُغىوض ،بُدلؤضَ َُبُغتِ ُٖضزوو ؾاعري
ثُيىَْسيإ يُطُأل وؾٍُ (ثريَُغىوض)زايُو زَياُْويَت ًًَُْٗٓناِْ ؾُخػٌ ثريَُغىوض خبُُْ ضِوو يُ
ُٖضزوو غُضزََُنُزا.
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زواّ ٓاَاشَزإ بُ (زاضٍ ثريَُغىوض) طًَطَِوَ بَُُبُغتِ زَضخػنتْ ضووْهطزُْوٍَ ؾىيَُٓنإ،
ثُْا زَباتُ بُض ؾىيًََٓهٌ تطّ ثريؤظٍ ؾاض ،نُ ًَُٖاٍ خىاْاغٌْ َُعطيفُ بىوَ ُٖضوَى يُ زَقٌ ٓاَازَزا
ٖاتىوَو زَيًََت:
"ًٓٓذا طُيًُ بُضخاُْقا"
ثُيىَْسيُناِْ ُّٓ زَقُ بُٖؤٍ وؾٍُ "خاُْقا"وَ زَقٌ ٓاَازٍَ تًَجُضِاْسووَو زَقاويَعاِْ
ٓاَاشَيٌ يُطُأل زَقٌ ْآاَازٍَ (ْاىل)زا غاظزاوَ نُ زَيًََت:
غُيطيَهٌ خؤف يُ نًُُِْ ْاو "خاُْقا" بهُ
ٓايا ضَبًعٌ ٓاٖىوَ ،يا نايطٍ غتىوض...

()31

ظياتط َُبُغتِ خاُْقاٍ َُوالْاّ ُْقؿبُْسيُ يُ طُضَِنٌ زَضطُظئَ نُ َُمحىز ثاؾاٍ بابإ
زضوغتًهطزووَ ،يُ خاُْقاؾا ظياتط (سىدطَنٍُ) نُ شووضَنٍُ (ْاىل)يُ.
ْاىل طىَاِْ ُٖيُ يُ ؾتُناِْ ْاو "خاُْقا"و زَطُضِيَتُوَ بؤ فُيػُفٍُ زيهاضت ،نُ زَيُويَت
بُزوازانىوٕ بهات بؤ زؤظيُٓوٍَ ضاغتًُنإ ،نُواتُ طىَاْهطزٕ سايَُتًَهٌ شيطيُ بؤ زؤظيُٓوٍَ ضاغتًُنإ،
نىْهُ "خاُْقا" يُ بٓاغُزا ؾىيَِٓ غؤفًطُضّ بىوَ.
بؤيُف "زيَؿاز َُضيىاِْ" بُٖؤٍ وؾٍُ "خاُْقا"وَ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ يُطُأل زَقُنٍُ (ْاىل)زا
ضاطُياْسووَو زَيُويَت بُ زَاليُتًَهٌ ْىيَرتَُٖ ،إ َُعطيفُو ظاْػت ظيٓسوو بهاتُوَ.
طًَطَِوَ َُٖىو َُٓاُْ وَى ًَُٖايُى ثًؿاْسَزات ،نُ (َُٖىو ٓاَاشَيُى و ًْؿاُْيُنٌ ُٖغتجًَهطاو،
ؾتًَهٌ ْآاَازََإ زيًََٓتُوَ ياز ،يًَهؤيَُضَوَ زَضووًًُْناًْـ وايسَبًٓٔ نُ ُٓضنٌ (ًَُٖا) طُياْسٌْ
نَُهُ بؤ ويصزإ بُ ؾًَىاظّ تايبُت)

()32

.

طًَطَِوَ ظياتط ثاْتايٌ وَغفُناِْ فطاوإ زَناُٖ ،ضوَى يُ زَقٌ ٓاَازَزا ،ظياتط دُخت يُغُض
ضووٍ تؤبؤططافِ (خاىْخؤأل) زَناتُوَو زَيُويَت وضزَناضيُناِْ ٓاؾهطا بهاتْ يُ زَقٌ ٓاَازَزا زَيًََت:
ثطغٌ نىضِيُٓ ثًَِ بًًََٔ عاؾكًَهٌ (خاىْخؤأل)
ثاف غايَُٖا غاأل ْاَؤيٌ
ٖاتؤتُوَ غًًَُاِْ؟...تاز
يًَطَزا (خاىْخؤأل) خايٌَ ثُيىَْسٍ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ ؾاعريَ ،نىْهُ وَى (ؾىئَ) ططْطٌ
خؤٍ ُٖيُو زَاليُتِ غُضُٖيَساِْ ضووزاوَناِْ ْاو زَقٌ نريؤنُ ؾًعطيُنُيُو ظياتط يُ ( )7داض دُخت
يُغُض وؾٍُ "زَطُضِا" زَناتْ دَُػُضٍ ثُيىَْسيُنإ يُطُأل ُّٓ زَقٍُ (ْاىل)زا غاظزَنات:
زاخٌ ُْبٌ بُ عُْبُضٍ غاضايٌ (خاىْخؤأل)
ُٖتا ُْنٍُ بُ خانِ (غىيُمياِْ)يا عىبىوض...

()33

(خاىْخؤأل) زيًَُنُ يُ ْعيو نٌَُ تاجنُضؤ يُ ْاونٍُ عُضبُت 24 ،نًًؤَُتط يُ ضؤشُٖآلتِ
غىيُمياًُْوَيُ ،واتُ ُٓوٍَ ططْط بًَت (نُْس وتُو ضووزاو و دىيٍَُ نُغًَتًُناُْ ،نُ يُ ضابطزووزا
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ضووياْساوَ ،طًَطَِوَ زَياْطىيَعيَتُوَ بؤ ناتِ ًَٓػتاو ثًَؿهُؾًإ زَناتُوَ ،بُ ًَٖؿتُٓوٍَ ثُيهُضّ بريو
ويٍَُٓ زيايؤطُنُ وَى خؤٍ)

()34

و ؾًَىاظّ زيايؤطٌ ْاضِاغتُوخؤ يُ زَقٌ ٓاَازَزا زَخاتُ ضِوو و زَيًََت:

ثريَ بُضزَواّ بىو ...وتِ
نىضِطٍُ َُٓؿُو ،يُنُّ ؾُوٍ بُٖاضَو
ُٓو سُظضَتُ زووضَ ؾاضَ
زَطُضِآ بؤ سُبًبُو ناضَْىوغٌ ُّٓ ُٖواضَ....تاز
يُدلؤضَ طًَطِاُْوٍَ غُضَوَزا ،نُغُنإ يُدًاتٌ ُٓوٍَ ضاغتُوخؤ طىظاضؾت يُ بؤنىوُْنإ
بهُٕ ،بُيَهى طًَطَِوَيُنٌ تط ُٖيُ ،نُ طًَطَِوٍَ زَضَنًُو ثطؤغُنُ ثًَؿهُف زَنات ،بُ بُيَطٍُ زَضبطٍِ
(وتِ) نُ تايبُتُ بُ نُغٌ غًًٌََُ تاى (ُٓو) يُغُض ٓاَازَيٌ زَم زَضنُوتىوَو طىتاضَنٍُ ٓاضاغتٍُ
(سُبًبُ)ٍ (ْاىل) زَنات.
قُييب َُٓوَضَ يُ سُبًباِْ ْاظَْني
يا وَى غُقُضَ ثطَِ يُ ضَقًباِْ يُْسَٖىض...

()35

ضايُيٍَُ ثُيىَْسيُناِْ زَقاويَعإ يُ وؾٍُ (سُبًبُ)زا ٖاوبُؾِ ضازَطُيُْآْ بؤتُ غُضناوٍَ
زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ ،نُ ظياتط ثُيىَغتُ بُ وضزَناضيُناِْ ْاو "خاُْقا"ٍ ؾىيَِٓ خىاْاغإ.
يُغُض ٓاغتِ نريؤنُ ؾًعطيُنُ ،دؤضيَو بُيُنسانىوٌْ تُنًٓهُناِْ نريؤى ضووزَزات يًَُْىإ
وَغفْ طًَطِاُْوَزا ،نُ غًعا قاغِ بُ ويٍَُٓ طًَطِاُْوَو ويٍَُٓ وَغف ْاوّ بطزووٕ نُ ويٍَُٓ طًَطِاُْوَُٓ ،و
ويَُٓيُ ؾتُنإ بُ دىآلوَيٌ ثًَؿهُف زَنات ،بُآلّ ويٍَُٓ وَغفٌ ،ؾتُنإ بُ وَغتاوٍ زَخاتُ ضِوو)

()36

واتُ طًَطَِوَ ،ضووزاوَناِْ ضابطزوو تًَهُأل بُ ًَٓػتا زَناتُٖ ،ضوَى يُ زَقٌ ٓاَازَزا زَبًٓني:
ناِْ ٓاغهإ ....بَِ ٓاٖىوَْ ثطَِ يُ غُطْ طىضطِ ٖاض
تاجنُضؤ ....وَنى سىدطَنُّ وؾهُْ ثطَِ يُ َىوضو َاض
َُيَهُِْْ طؤيصَْ طاوضإ .....تًاَُْاوٕ اليُ ضووإ
قؤضيُ ؾهاوو ،ناِْ با ...نُوتُٓ زَغتِ باظضطإ
وَيؼْ ؾًَذ ُٖباغًـ بىوٕ بُ طؤضِغتإ
نًُ طُضَُ ،قىضَِ غىوض طرياوَْ ُْضَُ
بؤ غُضوؾإ
غُضثؤف ؾؤضَ يُ غُضناوَّ طُؾِ ططيإ
خاتىوْإ ؾُزَالض ،ناوخىَاضاِْ ناوَْىاض....
ُٖضبؤيُف يُ ضيَطٍُ تُنًٓهٌ وَغفُوَ ؾىيَُٓنإ زَخاتُ ضِوو نىْهُ (ؾىئَ ضَْطساُْوٍَ ضاغتِ
نُغُنإْ يُاليُنٌ تطيـ شياٌْ نُغايُتًُنإ ضاظٍُ غطوؾتِ ُٓو ؾىيَٓاُْ زَنُٕ ،نُ ثُيىَغنت ثًَىٍَ)

()37

و ضاظُو ْاغاْسٌْ ؾىيَُٓنإ طىظاضؾتهطزُْ يُ نُغُنإ.
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طًَطَِوَ بُ وَغفًَهٌ بابُتًاُْ باؽ يُ (ؾىئَ) زَنات ،غًًَُاِْ وَى (ؾىئَ)ٍ نطاوَ
ثًؿاْسَزاتْ بُ ويَُٓيُنٌ طًَطِاوَيٌ ،ؾىئَْ طُضَِنُناِْ (ناِْ ٓاغهإ ،تاجنُضؤَُ ،يَهٌُْْ طؤيصَو
طاوضإ ،قؤضيُ ؾهاو و ناِْ با ،وَيؼْ ؾًَذ ُٖباؽ) ٓاؾهطا زَنات ،نُ تانى ًَٓػتا بُ ؾىيًََٓهٌ ظيٓسوو و
ضاغتُقًُٓ َاوُْتُوَو ضوويُنٌ ضيايًعًَإ ثآ زَبُخؿًَتْ ؾىيَٓطٍُ ضووزاوَنإ بىوْٕ ُٖغتًَهٌ تايبُت
زَزَُْ خىيَُٓض بؤ ضاظُو يًَهؤيًَُٓوَ ،زواتط بُ ويَُٓيُنٌ وَغفٌ بؤ وَغفهطزٌْ ؾىيَِٓ "زاخطاو" نُ
(سىدطَنٍُ ْاىل)يُو وضزَناضيُناِْ ْاو سىدطَنٍُ زَخاتُ ضِوو نُ شووضيَهُ زَاليُتِ تايبُتِ خؤٍ ُٖيُو
قُباضَيُنٌ ُْٓساظَيٌ زياضيهطاوٍ ُٖيُو بُغرتاوَ بُ باضّ زَضووٌْ نُغًَتًُوَو ؾىيًََٓهٌ ٓاؾٓايُ .واتُ
(ؾىيَِٓ نطاوَ ُٓو ؾىيَٓاُْ زَططيَتُوَ ،نُ يُ ؾىيَُٓ زَضَنًُنإ ثًَهسيَت ُّٓ ،دؤضَ ؾىيَٓاُْ تايبُت بُ
نُغًَو يإ نُْس نُغًَهٌ زياضيهطاو ْني ،بُيَهى يُبُضُٓوٍَ نطاوَٕ َُٖىو نُغًَو تىاْاّ بُناضًَٖٓاِْ ُٖيُ
وَى طُضَِى ،ضيَطا ،باظاضِ ،ناخياُُْْ ،خؤؾداُْ...تاز ،ؾىيَُٓ زاخطاوَناًْـ ُٓودؤضَ ؾىيَٓإُْ نُ
ضووبُضيَهٌ دىططافِ زياضيهطاويإ ُٖيُو تايبُت بُ نُغًَو يإ نُْس نُغًَهٌ زياضيهطاوٕ وَى خاْىو ،شووض،
ضَمشاأل ،نؤيًَت)

()38

.

بؤيُ وَغفُنإ بُتايبُتِ وَغفٌ ؾىيَُٓنإ ظياتط غطوؾتِ نُغايُتًُنإ زَخاتُ ضِوو يإ
ضَْطساُْوَيُتٌُٖ ،ضبؤيُف ٖؤناضّ زَقاويَعأْْ ٓاَاشَيإ ثًَسَزا.
 -ناِْ ٓاغهإ ........بآ ٓاٖىوَو ثطَِ يُ غُط و طىضطٌ ٖاض –

ناِْ ٓاغهإ – وَى ؾىئَ َُبُغتًَهٌ غتاتًهٌْ فُيػُفًاُْيُ يُاليُنٌ تطيـ بُٖؤٍ وؾٍُ
(ناِْ ٓاغهإ) خايٌَ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ يُطُأل زَقُنٍُ (ْاىل)زا ضايطُياْسووَ نُ زَيًََت:
ًٓػتُف َُناِْ ٓاغهُيُ (ناِْ ٓاغهإ)
ياخىز بىوَ بُ َُيعُبُيٌ طىضط و يىوضَ يىوض....

()39

ناِْ ٓاغهإ – ناٌْْ غُضاويَو بىوَ يُ ضؤشٓاواٍ غًًَُاًُْوَو ًَٓػتا طُضَِنًَهُ ،واتُ ؾىئَ
ضَْطساُْوٍَ ُٓظَىوٌْ ؾاعريَو الّ (ْاىل)يـ دىاٌْْ خؤؾًُنٍُ َُْاوَ ،نُ خػتُٓضِووٍ ظٌََُْ بابإْ
ضؤًَُنإ ضووْسَناتُوَو ظََُْٕ ناضَغاتُ خطاثُناِْ ضؤًَُنإ ٓاؾهطا زَنات.
زواّ ُٓوٍَ (طًَطَِوَ) تًَبًًُٓناِْ زَخاتُ ضِوو بُضاَبُض (ناِْ ٓاغهإ) ُٓوَ زَضزَخات ،نُ
َُٖىو دىاًُْناِْ يُزَغتساوَو ضووزَناتُ (تاجنُضؤ) بُٖؤٍ (ويٍَُٓ وَغف)يُوَ ؾتُنإ يُ سايَُتِ
ُْبعاوتٔ زَخاتُ ضِوو)

()40

و وضزَناضيُنإ زَنىيَٓآ بُ زؤخٌ سىدطَنُو بُّ ؾًَىَيُ تؤَاضيإ زَنات.

"تاجنُضؤ ......وَنى سىدطَنٍُ وؾهُو ثطَِ يُ َىوضوَاض"
ثُيىَْسٍ زَقٌ ٓاَازَو زَقٌ ْآاَازَ وؾُّ (تاجنُضؤ)يُ نُ بُؾساضّ زَنات يُ زَقاويَعاًَْهٌ
ٓاَاشَيٌ ،بَُُبُغتِ زَاليُتِ ْىيَبىوُْوٍَ دىاٌْْ ًٓػتاتًهٌ (تاجنُضؤ) ،نُ َاوَيُى ًَُٖاّ
خؤؾطىظَضاِْ بىوَ ،بؤيُف يُ ضووٍ زَقاويَعاُْوَ ثُيىَغتِ زَنات بُ زَقُنٍُ (ْاىل)يُوَ:
زاخؤ زَضووٌْ قافُ ،طىضٍَِ َاوَ (تاجنُضؤ)
ياخؤ ُٓغريٍ خانُ بُ يًًٌََ زَنا عىبىوض....
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دىاِْ تاجنُضؤ يُوَزا بىوَ ،نُ نًََُهُ يُ غُضناوَناِْ غُضنٓاض ثُيسا ُٓبآ ،يُ زاويَِٓ
غىيُمياًُْوَ بُ بٓاضّ نًاّ طًَُظَضزَزا بُضَو ؾاضَظووض زَضِواتْ يُ (زواوإ) ُٓضِشيَتُ غريواُْوَ ،واتُ
ثطغًاضنطزٌْ (ْاىل) يُ تاجنُضؤ زَيُويَت زيىَنٍُ تطّ ثًؿاْبساتْ ٖؤناضَنٍُ نًُ نُ طىضِوتًِٓ داضاِْ
َُْاوَو بُ وَغف زَخياتُ ضِوو ،وَغفٌ ؾىيًَٓـ وَى تُنًٓو ؾتُناِْ واقًع يإ غًُايُنٌ واقعًاٍُْ
ثًَسَبُخؿًَت ،نُ (تاجنُضؤ)ف ٖاوؾًَىٍَ ٖاوَيَُناِْ بُزَض ًًُْ يُو زؤخٍُ ُٓواًْرت.
َُٖىوَإ زَظاْني نُ ُٓزَبْ نؤَُيَطُ يُضِووٍ ُٓضنٌ نؤَُآليُتًُوَ ثُيىَْسيُنٌ بُتًًٓإ يُطُأل
يُنرتيسا ُٖيُ بُ بُيَطٍُ ُٓوٍَ ُٓزَب زياضزَيُنٌ نؤَُآليُتًُ بؤ (دًانطزُْوٍَ ُٓزَب يُ ناضيطُضٍ
نؤَُآليُتِْ فهطٍ ،ضاغتُوخؤ يإ ْاضِاغتُوخؤ ناضيَهٌ ُْؾًاوَ)

()42

نىْهُ ْىوغُض يُ نريؤنُ

ؾًعطيُنُزا ،زَاليُتِ ُٓو ُٓضنُ نؤَُآليُتًٍُ (سىدطَنُ)ٍ زياضيهطزووَ ،نُ ؾىيَِٓ ظاْػتْ ثُضوَضزَ
بىوَو زؤخٌ خطاثٌ (تاجنُضؤ)ؾٌ نىاْسووَ بُ (سىدطَنُ)ٍ.
 تاجنُضؤ .....وَنى سىدطَنٍُ وؾهُو ثطَِ يُ َىوضوَاض –يُّ زيَطَِزا ُٓوٍَ ًَُُٓ زَطُيًَُْتُ زَقُنٍُ ْايٌْ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ ثًَهسًََٖٓآ وؾٍُ

(سىدطَ)يُ ُْى (تاجنُضؤ) نُ َُبُغتِ ثُيىَْسيُنُ زَثًَهآ يُطُأل (ْاىل)زا.
واقًٌ بهُ عُبريٍ غُالَِ بُ سىدطَنُّ
نًٌ َاوَ ،نًٌ َُْاوَ ،يُ ُٖيىإ و تام و شووض...

()43

سىدطَ الّ ْاىلُٓ ،و ؾىيَُٓ بىوَ نُ تًا شياوَو غُضقايٌَ خىيَٓسْٕ ْىوغني بىوَ ،بُآلّ زواّ
دًًََٗؿتِٓ بُ دُغتُيُنٌ ظيٓسوو َُْاوَتُوَ ،ضووٍ زَقاويَعاُْنٍُ (زيَؿاز َُضيىاِْ)يـ ْىيَبىوُْوَو
ْاغاْسٌْ َُعطيفٍُ سىدطَنُيُو زَاليُتِ ْىآ بُخؿًُٓ بؤ داضيَهٌ تط.
يُ ظؤض سايَُتسا زَقٌ نريؤنُ ؾًعطيُنٍُ ؾاعري (ْىوغُض) تايبُمتُْسيُنٌ طُوضٍَ زاوَ بُ
(ؾىئَ) ،نُ ضووزاوَناِْ تًا ضووزَزات ،طًَطَِوَف يُ ضيَطٍُ وَغفًَهٌ طىجناوَوَ زياْطىيَعيَتُوَ واتُ
فُظاّ دىغعاِْ (زابطِاو ًُْ يُ زَاليُتِ ؾاضغتاٌْْ نؤَُآليُتِ ،تُْٗا ُٖض ؾىئَ ًُْ ،بُيَهى ظيٓسوويُتِ يُ
دىيٍَُ نُغُنإْ ثُيىَْسيُناِْ بُ ظََُُْوَ ضووْسَبًَتُوَ)

()44

ؾاعري يُ زَقٌ ٓاَازَزا زَيًََت:

 قؤضيُ ؾهاو و ناِْ با .....نُوتُٓ زَغت باظضطإ –ُٓو وؾُيٍُ نُ ثُيىَْسٍ بؤ ًَُُٓ ضووْسَناتُوَ ،وؾٍُ (ناِْ با) نُ ؾىيَُٓو زابطِاو ًُْ يُ
تُنًٓهٌ طًَطِاُْوَو بُؾساضٍ زَقاويَعاِْ ٓاَاشَيٌ زَنات يُ زَقُنٍُ (ْاىل)زا:
ٓايا بُ دَُع و زآريَيُ زَوضّ (ناِْ با)
ياخؤ بىوَ بُ تُفطيكُيٌ ؾؤضِف و ْىؾىوض...

()45

(ناِْ با) ناٌْْ غُضاويَهُ يُوزيى ططزٍ غُيىاُْوَ ،غُيطاْطاّ بُٖاضاٌْ خُيَهٌ غىيُمياِْ بىوَ،
ُٓوٍَ (ْاىل) ثًَؿبًِٓ زَنات يُ (ناِْ با) ُٓو زميٍُُْ داضاٌْ َُْاوَو خُيَو ضووٍ تًَٓانات ،بُآلّ ؾاعري
يُ زَقٌ ٓاَازَزا زَاليُتِ ْىيٌَ ظيٓسوونُضَوٍَ زَزاتآْ داضيَهٌ تط ثًَُإ زَْاغًَٓآْ زَيُويَت ويٍَُٓ
ُٓو نىيتىوضَ نؤَُآليُتًٍُ غًًَُاِْ ْىآ بهاتُوَ بؤ ؾىيَُٓ ثريؤظو غُيطاْطانإ.
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َُٖىو ُٓو بطِطُو يُنُ وَغفًاٍُْ نريؤنُ ؾًعطيُنٍُ ْىوغُضُٓ ،ضنًَهٌ دًاواظ يُخؤزَططْٕ
تىاْاّ زآًَٖإْ زَضبطِيِٓ ْىيًَُ بؤ ؾتُنإ ،طُضَِىْ ؾىيَُٓنإ ،زياضزٍَ شياٌْ َطؤظُناُْ ،خىزٍ
زياضزَناًْـ ُٓضنٌ ضاظُناضّ زَبًٓٔ ،نىْهُ ضَْطساُْوٍَ شياٌْ زَضووٌْ نُغُنأْ ،واتُ وَغفُنإ يُ
خعَُتِ بًٓاّ نُغُناْسإ ،بىوُْ ٖؤٍ يُنُيُنٌ ٓؤضطاًْعٌَ يُ زَقسا يُثًَٓاو ثًَؿهُؾهطزٌْ ويَُٓيُنٌ
بُضدُغتُ ،ؾاعري يُ زَقٌ ٓاَازَزا ثُْاّ بؤ يًَههىوٕ بطزووَو (ؾًَذ ُٖباؽ)ٍ نىاْسووَ بُ طؤضِغتإْ
زَيًََت:
(وَيؼ و ؾًَذ ُٖباغًـ بىوٕ بُ طؤضِغتإ)
ضووْهطزُْوٍَ ثُيىَْسٍ ًَْىإ زَقٌ ٓاَازَو زَقٌ ْآاَازَ وَى ُٓضنًَو زَنُويَتُ غُض وؾٍُ
(ؾًَذ ُٖباؽ) واتُ خايٌَ ثُيىَغتبىوٕ يُ وؾٍُ (ؾًَذ ُٖباؽ)زا يُنسَططيَتُوَ ٓاَاشَ بُ زَقاويَعإ
زَنات يُطُأل زَقُنٍُ (ْاىل)زا نُ زَيًََت:
ًٓػتُف بُ بُضط و باضَ عُيُّ زاضّ (ؾًَذ ُٖباؽ)
يا بآ ُْواو بُضطُ ،طُضِاوَ بُ ؾُخػٌ عىوض....

()46

ُٖيَبصاضزٌْ وؾٍُ (ؾًَذ ُٖباؽ) الّ ُٖضزوو ؾاعري وَى (ؾىئَ) بؤ ٖؤناضٍ خؤؾُويػتِ
زَطُضِيَتُوَ ،ؾًَذ ُٖباؽ يُنًَو بىوَ يُ غُيسَناِْ بُضظجنُ ،قُبطَنٍُ ظياضَتطاّ خُيَهُ ،نُوتؤتُ
زاويَِٓ غًًَُاًُْوَ ،داضإ بُو زَوضوبُضو ثؿتُيإ ُٓوت ،طُضَِنٌ دىيُنإًَٓ ،ػتا ثًٌَ زَئًََ طُضَِنٌ
ؾًَذ ُٖباؽ.
وَى ومتإ ثطغًاضنطزٌْ (ْاىل) يُ زؤخٌ ؾُخػُنُٖ ،ؤناضّ خؤؾُويػتًُ نىْهُ دؤضيَو
ثُيىَْسٍ بُزيسَنطيَت يًَُْىإ ؾىئَْ نُغُناْسا ،بُتايبُتِ ًَُٓـ وَى ْعضطُيُنٌ خُيَو وابىوَو
خؤؾُويػت بىوَ ،بُآلّ ًَٓػتا ثًَطُو ُٖيبُتِ َُْاوَُٖ ،ضزوو ؾاعري ٓاَاشََإ ثًَسَزَٕ ،نُ ثًَىيػتِ بُ
ٓاَازَيٌْ فًساناضٍ ُٖيُ بؤ طُضِاُْوٍَ ثًَطُو ُٖيبُتِ ؾًَذ ُٖباؽ يإ ؾىيَُٓناِْ تط.

 -6زَقاويَعاِْ نُغايُتِ
ُٓدلؤضَ زَقاويَعاُْ ُٖويَسَزات نُغايُتًُنإ يُ زَقُناْسا ٓاَازَ بهاتْ ْاوًْؿاًْإ بًًََٗٓت،
واتُ ثًَىيػتُ يُ ُٓظَىوُْ ؾًعطيُنُزا (نُغايُتًُنإ ُٖيَططٍ غفاتِ تايبُتِْ طؿتِ بٔ يُ غًاقٌ
ؾًعطيسا ،وَطُضْا ناضيطُضٍ ًَُٖايٌْ ؾًعطيٌ ْآًََآ)

()47

.

ُٓوٍَ ططْط بآ بؤ ؾاعري يُْاو زَقُ ْىيَهاْساو ٓاَاشٍَ ثًَبسات ،غفاتِ ْىيَطُضٍ ثآ ببُخؿًَت،
ظياتطيـ بُٖؤٍ دًٗاْبًِْٓ فهطٍ ؾاعريَوَيُ تا ثُيىَغتِ بهات بُ نًَؿُناِْ َطؤظايُتِْ ظاْػتْ
ُْتُوَيًُوَ يإ غطوؾتِ واقًعٌ نؤَُآليُتِ خباتُ ضِوو.
ؾاعري ثُْا زَباتُ بُض نُغايُتًُنإْ بُ وَغفًَهٌ ثطِبايُخُوَ تايبُمتُْسيُناًْإ زياضيسَنات،
يُّ سايَُتُزا يُ زوو دؤض تُنًٓهٌ طًَطِاُْوَزا زَبًٓطآ:

()48

ﺃ -زَم (قػُنطزُْ بُْاوّ نُغايُتًُنإ)

ﺏ -زَم (قػُنطزُْ يُغُض نُغايُتًُنإ)
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ﺃ -زَم (قػُنطزُْ يُغُض نُغايُتًُنإ)
يُدلؤضَ زَقُزا ،طىتاضّ ؾاعري ٓاضاغتٍُ نُغايُتًُنإ ْانطآ ،نُ بؤتُ تُوَضّ غُضَنٌ
زَقُنُ ،بُيَهى تُنًٓهٌ طًَطِاُْوَ قػُ يُغُض نُغايُتًُنإ زَناتُٓ ،ويـ يُ ضيَطٍُ ضاْاوّ نُغٌ
غًًََُُوَ (ُٓو) ،واتُ زَْطٌ ؾاعري طًَطَِوٍَ زَقُ)

()49

نُ (طًَطَِضَوَ ُٓو نُغًَتًُ خُيايًَُيُ ،نُ

ْىوغُضّ ضؤَإ ،ثطؤغٍُ طًَطِاُْوٍَ ثآ ُٓجناّ زَزاتْ ْاويًَٓطاوَ َِٓ زووٌََ ْىوغُض)

()50

منىُّْ

ُٓدلؤضَ ؾًَىاظَ يُ زَقُ نريؤنُ ؾًعطيُنٍُ (زيَؿاز َُضيىاِْ)زا ظؤض بُ ضووٌْ بُزيسَنطيَت ،نىْهُ
(طًَطَِوَ) يُّ نُْس بطِطُيٍُ خىاضَوَزا دُخت زَخاتُ غُض نُغايُتِ نريؤنُ ؾًعطيُنُو زَيًََت:
(ْاىل) يُ ًَٓىَ ظويطَ
ُْى ُٖض ظويطَ !،وَٖا تىضَِو ؾًَتطريَ
زَضطاّ يُ خؤٍ زاخػتىوَ
ناوَْىاضٍِ ٖىؾًاضبىوُْوٍَ ْىوغتىوَ
ناوَْىاضٍِ ُٖغتاُْوٍَ ثًَؿًٌَ بىوَ
ناوَْىاضٍِ ُٖيَططتُٓوٍَ ٓاو ضووَ
---ْاىل ُٖض زَطُضِيَتُوَ
ْاىل ُٖض زَطُضِيَتُوَ
ْاىل ُٖض زَطُضِيَتُوَ
ُٓو نُغايُتًٍُ نُ ْىوغُض يإ طًَطَِوَ قػٍُ يُغُض زَنات ،ؾاعريٍ طُوضٍَ نىضز (ْاىل)يُ يُ
ظؤض بطِطُو يُنُ ظَاًُْناِْ نريؤنُ ؾًعطيُنُزا ْاوٍ ٖاتىوَ ،وَى نُغايُتًُنٌ غُضَنٌ ،نُ َُٖىو
ضووزاوَناِْ زَم بُزَوضٍ ُّٓ نُغايُتًُزا زَغىضِيَُٓوَو َاْاّ وايُ َُٖىو دىيَُو ناضتًَهطزًَْو يُطُأل
ضووزاوَنإ زَطُيُْآْ بؤتُ زايَُٓؤٍ ثُضَغُْسٌْ ضَوتِ ضووزاوَناِْ ْاو نريؤنُ ؾًعطيُنُيُ ،نُ ْاوٍ
(خسض –خهط) و نىضٍِ ُٓمحُز ؾاويػٌ ٓاىل بُطٌ َهايًٌ يُ ،يُغايٌَ ًَ ٍ1797الزٍ يُ طىْسٍ (خاىْخؤأل)
()51
يُ زَؾتِ ؾاضَظووض ٖاتؤتُ زًْاوَو يُغايٌَ  1855نؤنٌ زوايٌ نطزووَ) .
يًَطَزا خىيَُٓض وا َُظَْسَ زَنات نُ نُغٌ غُضَنٌ نريؤنُ ؾًعطيُنُ ،وَى تُوَضيَو
يًًَسَضِواْطآ ،واتُ وَغفُنإ زَضباضٍَ نُغٌ غُضَنٌ ضَْطساُْوٍَ باضَ غًاغٌْ ضؤؾٓبرييُو
وضزَناضيُناِْ وَغفًـ يُ ٓاغت واقًعٌ وَغفهطاوزايُ ،نُ ثًٍُ باآل بُ ظَإ زَبُخؿآ ،نىْهُ ( )7داض
يُ زَقُنُزا تًؿو خطاوَتُ غُض (ْاىل).
بُآلّ ُٓبآ ُٓوَف بعاْني نُ زؤخٌ نريؤنُ ؾًعطيُنُ تُْٗا بطيتِ ًُْ يُ ناضَنتُضٍ غُضَنٌ،
بُيَهى ناضَنتُضٍ الوَنًـ بُزيسَنطيَت يُ ًَاٍُْ ضَطُظو بطِطُ ظَاًُْناِْ نريؤنُ ؾًعطيُنُزا ،نُ وَى
ياضَُتًسَضٕ بؤ ناضَنتُضٍ غُضَنٌ ،واتُ يُ فُظاّ نريؤنُ ؾًعطيُنُزا نُغًَو ُٖيُ وَى ناضَنتُضٍ
غُضَنٌ غُيطزَنطيَتْ ضؤيٌَ غُضَنٌ زَبًٓآْ ضَوتِ ضووزاوَنإ زَطؤضِيَت ،يُطُأل نُْسئ نُغايُتِ تط،
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ُٖضوَى فًًح ٖاَىوٕ ( )Ph. Hamonيُطُأل فطَيٌ ثؤيًَٓهطزُْناِْ نُغايُتًُناْسايُو بُّ ؾًَىَيُ
ثؤيًًَٓهطزووٕ:

()52

 -1نُغايُتِ غُضناوَيٌ يُْاويؿًاْسا ،نُغايُتِ ًََصوويٌ – نُغايُتِ ُٓفػاُْيٌ –
نُغايُتِ نؤَُآليُتِ...تاز.
 -2نُغايُتِ ضيًَٓؿاْسَض نُ يُبطٍ ْىوغُضَ.
 -3نُغايُتِ ضيَهدُض ،نُ َصزَبُخؿٌ خًَطو ؾُضِٕ.

يُ فُظاّ نريؤنُ ؾًعطيُنُزا (ْاىل) وَى نُغايُتًُنٌ غُضناوَيٌ ؾاعري ُٖيَػىنُوتِ يُطُيَسا
نطزووَو ظؤضيٍُٓ ُٓضنُناِْ خػتؤتُ غُضؾاٌْ ناضَنتُضٍ غُضناوَيٌ (ْاىل)ُٖ ،ضوَٖا يُ ثُْاٍ ُٓدلؤضَ
ناضَنتُضَزا نُغايُتِ ًََصوويٌْ ُٓزَبًـ زَبًٓطئَ ،نُ ؾاعري يُ زَقُنُزا ٓاَاشٍَ ثًَهطزووْٕ بىوُْ
خايٌَ زَقاويَعإُٖ ،ضوَى زَيًََت:
طُْرْالوَنامنإ زَثطغٔ يُ ًْؿاِْ
َريٍ بُبُْ بُضزَ ؾاِْ
زاخؤ خُوُْنُ ُٖض َاوَ
ْاىل زَطُضِيَتُ زواوَ
ُٓوٍَ زَبًٓطيَت بُثًٌَ ضانٍُ (فًًح ٖاَىٕ) ،زوو نُغايُتِ ًََصوويٌ (َريٍ بُبُ) و نُغايُتِ
ُٓزَبًٌ (عُىل بُضزَؾاٌْ)يُ نُ ُٖضزوونًإ زََاْطًَطُِْوَ بؤ ًََصووٍ َرياِْ باباُْنإْ غُضزٌََ
ُٓزَبًٌ ًًًٌَ (عُىل بُضزَؾاٌْ) ،نُ خاوٌَْ فهطَو ُٖيَىيَػتِ زياضيهطاوْٕ دًَطاّ ططْطًجًَساِْ ؾاعري يإ
ْىوغُضٕ بُ خىيَٓسُْوٍَ زَقًـ غُضجنٌ خىيَُٓض ضازَنًَؿْٔ زََاْطًَطُِْوَ بؤ ْاغنيْ ثًَسانىوُْوٍَ
ًََصووٍ َرياِْ بابإْ ؾاعرياٌْ ًًًٌَ.

ُٓجناَِ يًَهؤيًَُٓوَنُ:
 -1غطوؾتِ زَقٌ يًَهؤيًَُٓوَنُ ،غطوؾتِ (نريؤنُ ؾًعط)َو تىمخٌ (طًَطِاُْوَو وَغف)ٍ
يُخؤططتىوَ ،نُ بُ اليًَُْهٌ ططْطٌ زَقُنُ زازَْطئَ.
 -2نريؤنُ ؾًعط يُ ُٓزَبٌ ْىيٌَ نىضزيسا ،زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضزٌََ ضواْطُو زواّ ضواْطُ ،وَى
ؾؤضِؾًَهٌ طُوضٍَ فهطٍْ نؤَُآليُتِْ خايٌَ دًانُضَوٍَ غُضزَّ بىوَ.

 -3ثطؤغٍُ زَقاويَعإ الّ ؾاعري تايبُمتُْسٍ ٖىُْضّ يُخؤططتىوَو نؤتُ خاُّْ ًَُٖاو زَويََُُْسنطزٌْ
ُٖيَىيَػتْ فهطَناُْوَ.
 -4ظؤضٍ ٓاَاشَناِْ زَقاويَعاِْ ؾاعريُٖ ،يَططٍ زَاليُتِ شيإْ ْىيَبىوُْوَو فهطٕ ،نُ يُ ُٓجناٌَ
ُٖيَُصئْ ٓاَاشَو نُغايُتًُناُْوَ ٖاتىوْٕ يُ ُٓظَىوُْ ؾًعطيُنُزا بُضدُغتُ بىوٕ.
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ٓ -5اَاجنٌ زياضيهطزٌْ نُغايُتًُناِْ ْاو نريؤنُ ؾًعطيُنُ ،وَى ًَُٖايُنٌ ٖىُْضٍ زَبًٓطئَْ

ُٖيَططٍ ُٓظَىوٌْ ؾاعريو زَضبطٍِ نًَؿُناِْ غًاغٌْ ًََصوويٌْ نؤَُآليُتِْ ُٓزَبني.
ثُضاويَعَنإ
 -1ذلُس قابط عبًس ،فهاْ ايهىٕ ايؿعطٍ َٔ ايتؿهًٌ اىل ايتسيًٌَ ،ػتىيات ايتذطبُ ايؿعطيُ عٓس ذلُس
َطزإ ،زاض ًْٓىّ ،غىضيُ ،مُٖ ،167ضوَٖا بطِواُْ ْاَُّ َاغتُض (ؾًعطٍ نريؤنٔاًََع يُ ُٓزَبٌ
نىضزيسا) باخإ امحس محُاَني.44ٍ ،
-2عُىل تاٖري سػني بُضظجنٌ(ز) ،نُْس تىيَصيُٓوَيُنٌ ضَخُٓيٌ ،بآلونطزُْوٍَ ُٓنازميًاٍ
نىضزٍ،ناثداُّْ سادِ ٖاؾُِٖ،ويًَط .121ٍ،2014
-3محًس احلُساٌْ (ز) ،بًُٓ ايٓل ايػطزٍ َٔ َٓعىض ايٓكس األزبٌ ،املطنع ايجكايف ايعطبٌ يًطباعُ وايٓؿط
وايتىظيع ،ط ،1993 ،2م.45
 -4فانٌ ثاَط ،ايىسسات ايػطزيُ يًدطابَٓ ،ؿىضات اضاؽ ،ط ،2012 ،1م.36
-5دُالٍ ُْٓىَض غُعًس ،تُنًٓهٌ طًَطِاُْوَ يُ ضؤَاِْ (ًَٓىاضٍَ ثُضواُْ)ٍ بُختًاض عُىل زا ،بُضِيَىَبُضيَتِ
ناخْ بآلونطزُْوٍَ غًًَُاِْ ،ناثداُّْ نَُاٍ ،غايٌَ .29ٍ ،2009
-6امحس ْاِٖ ،ايتٓام يف ؾعط ايطواز ،زضاغُ ،غًػًُ ضغآٌ داَعًُ ،زاض ايؿؤوٕ ايجكافًُ ،بغساز ،ط،2004 ،1
م.20
-7تعفًتإ تىزوضوف واخطوٕ ،يف اقىٍ اخلطاب ايٓكسٍ اجلسيس ،تطمجُ وتكسيِ امحس املسيين ،زاض ايؿؤوٕ
ايجكافًُ ،بغساز ،ط ،1987 ،1م.102
 -8تعفًتإ تىزوضوف ،ايؿعطيُ ،ؾهطّ ايٓذىت و ضداْ بٔ غالَُ ،زاض تىيكاٍ ،زاضايبًهاْ – املغطب ،ط،2
 ،1990م.41
 -9عبساهلل ايغصاٌَ ،اخلطًُٔ وايتهفري َٔ ،ايبًٓىيُ اىل ايتؿطحيًُ ،نتاب ايٓازٍ ايجكايف ،دسَ ،ايػعىزيُ ،ط،1
 ،1985م.321
 -10امحس ْاِٖ ،ايتٓام يف ؾعط ايطواز ،م.14
 -11تعفًتإ تىزوضوف ،املبسأ احلىاضٍ ،تطمجُ فدطٍ قاحل ،ايؿؤوٕ ايجكافًُ ايعاَُ ،بغساز ،ط،1992 ،1
م.8
 -12غُضناوٍَ ثًَؿىو.82ٍ ،
 -13عبساهلل ايغصاٌَ ،اخلطًُٔ وايتهفري ،م.21
 -14عبسايكازض ضسًِ ،عًِ ايعٓىُْ ،زضاغُ تطبًكًُ ،زاض ايتهىئ يًتأيًف وايرتمجُ وايٓؿط ،ط ،2010 ،1م.86
 -15عبسايكازض ضسًِ ،عًِ ايعٓىُْ ،م.90
 -16يف سىاض َع عبسايىٖاب ايبًاتٌ ،دلًُ ايجكافًُ ،تكسض عٔ املهتب ايجكايف ايػعىزٍ يف بطيطاًْا و ايطيٓسا،
ايعسز  ،19ايػُٓ ايطابعُ ،1996 ،م.12
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 -17نؤبُضُّٖ ،زيَؿاز َُضيىاِْ ،زَظطاّ ناخْ بآلونطزُْوٍَ ٓاضاؽ ،ؾُقاٌَ طىآلٕ ،ناثٌ يُنُّ،
ُٖويًَط.324ٍ 2009 ،
 -18عبسايكازض ضسًِ ،عًِ ايعٓىُْ ،م.232
 -19زيىاِْ ْاىل ،يًَهؤيًَُٓوٍَ ذلُسٍ َُال نُضيِ ،ناثداُّْ نؤضٍِ ظاًْاضٍ نىضز ،بُغسا.195ٍ ،1976 ،
 -20ذلُس َفتاح (ز) ،زيٓاًَهًُ ايٓل( ،تٓعري واجناظ) ،املطنع ايجكايف ايعطبٌ ،ايساضايبًهاْ ،املغطب ،ط،3
 ،2006م.72
-21ذلُس بًٓؼ ،ظاٖطَ ايؿعط املعاقط يف املغطبَ ،كاضبُ بًٓىيُ تهىيًُٓ ،زاض ايتٓىيط يًطباعُ وايٓؿط ،ط،2
 ،1985م.253
-22دًٌَُ قآب ،يُخُوَا ،ثًَؿهُؾهطزْٕ يًَهؤيًَُٓوٍَ دَُاٍ بابإ ،زَظطاّ ناخْ بآلونطزُْوٍَ
ٓاضاؽ ،ناثٌ زووَُّٖ ،ويًَط .35ٍ ،2008
-23غُضناوٍَ ثًَؿىو.20ٍ ،
 -24درياض دًًٓتَ ،سخٌ جلاَع ايٓل ،ت ،عبسايطمحٔ ايىب ،زاض ايؿؤوٕ ايجكافًُ ايعاَُ ،بغساز ،م.90
-25عبساهلل ذلُس ضنىإ ،ايبِٓ ايػطزيُْ ،كس قكُ ايككريَ ،زاض ايهٓسّ يًٓؿط وايتىظيع ،عُإ ،2002 ،م.14
 -26زيىاِْ ْاىل.183ٍ ،
 -27امحس طعُُ (ز) ،ايتٓام بني ايٓعطيُ وايتفهًو ،م.181
 -28غريا قاغِ ،بٓاْ ايطوايُ ،زاض ايتٓىيط يًطباعُ وايٓؿطـ ط ،1بريوت  ،1985م.156 ،113
-29زيىاِْ ْاىل.181ٍ ،
-30زيىاِْ ْاىل.184ٍ ،
-31زيىاِْ ْاىل.188ٍ ،
-32دبىض عبسايٓىض ،املعذِ االزبٌ ،زاض ايعًِ يًُاليني ،بريوت ،ط ،1984 ،2م.124-123
-33زيىاِْ ْاىل.181ٍ ،
َ-34ريإ دُالٍ ذلَُُز ،بًٓاتِ ضووزاو يُ ظَاِْ نىضزيساَُ ،يَبُْسٍ نىضزؤيؤدٌ ،ناثداُّْ ضَْر،
غًًَُاِْ ،غايٌَ .178ٍ ،2009
 -35زيىاِْ ْاىل.190ٍ ،
-36غًعا قاغِ ،بٓاْ ايطوايُ ،زضاغُ َكاضُْ يف ثالثًُ جنًب ذلفىظ ،زاض ايتٓىيط يًطباعُ وايٓؿط ،ط ،1بريوت
 ،1985م.113
 -37غًعا قاغِ ،بٓاْ ايطوايُ ،م115.-114
-38ثُضيَع غابري ،بًٓاّ ٖىُْضّ نريؤنٌ نىضزٍ ،يُغُضَتاوَ تا نؤتايٌ دُْطٌ زووٌََ دًٗاِْ ،زَظطاّ
ناخْ ثُخؿٌ غُضزَّ ،غًًَُاِْ.336ٍ ،2001 ،
-39زيىاِْ ْاىل.187ٍ ،
 -40غًعا قاغِ ،بٓاْ ايطوايُ ،م.113
 -41زيىاِْ ْاىل.188ٍ ،
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 -42ضيًُٓ ويًًو ،اوغنت واضئْ ،عطيُ األزب ،تطمجُ ذلِ ايسئ قبشٌ ،املؤغػُ ايعطبًُ يًسضاغات وايٓؿط،
بريوت ،1987 ،م.97
 -43زيىاِْ ْاىل.195ٍ ،
 -44عًِ ابطاًِٖ (ز) ،ايعَإ واملهإ يف ضوايات غآب طعُُ خطَإ ،ايٓاؾط االٖايٌ يًطباعُ وايٓؿط وايتىظيع،
ط ،2002 ،1م.101
 -45زيىاِْ ْاىل.186ٍ ،
-46زيىاِْ ْاىل.185ٍ ،
 -47ععايسئ امساعًٌ ،ايؿعط املعاقط ،قهايا وظىاٖطه ايفًُٓ واملعٓىيُ ،زاض ايجكافُ ،بريوت ،بال تأضيذ،
م.204
-48امحس طعُُ سًبِ (ز) ،ايتٓام بني ايٓعطيُ وايتطبًل ،م.221
 -49غُضناوٍَ ثًَؿىو.225ٍ ،
ُْ -50دِ خايًس ُْمجُززئ ُٓيَىَِْ ،بًٓاّ نات يُ غآ منىوٍُْ ضؤَاِْ نىضزٍ زا ،شاِْ طٍُ ،ؾاض ،ضاظ،
يًَهؤيًَُٓوَيُنٌ تًؤضٍ ،ثطانتًهٌ ،ضَخُٓيٌ ،زَظطاّ ناخْ ثُخؿٌ غُضزَّ ،غًًَُاِْ.73ٍ ،2004 ،
ُٖضوَٖا بطِواُْ :غًعا امحس قاغِ ،بٓاْ ايطوايُ ،م.131
 -51عالْايسئ غذازًٍََ ،صووٍ ُٓزَبٌ نىضزٍ ،ناثداُّْ َُعاضيف ،بُغسا.214ٍ ،1952 ،
-52ذلُس ععاّ ،حتًًٌ اخلطاب األزبٌ ،عًِ نىْ املٓاٖر ايٓكسيُ احلساثًُ ،مَ .208ىقع احتاز ايهتاب ايعطب
عًِ ؾبهُ االْرتًْتhttp:/www.awu.dom.org ،

غُضناوَنإ

ﺃ -عُضَبًُنإ:

 .1امحس طعُُ سًبِ (ز) ،ايتٓام بني ايٓعطيُ وايتطبًل ،ؾعط ايبًاتٌ منىشدآًَ ،ؿىضات اهلًُٔ ايعاَُ

.2

ايػىضيُ يًهتاب ،وظاضَ ايجكافُ – زَؿل.2007 ،

امحس ْاِٖ ،ايتٓام يف ؾعط ايطواز ،زضاغُ ،غًػًُ ضغآٌ داَعًُ ،زاض ايؿؤوٕ ايجكافًُ ،بغساز ،ط،1

.2004
 .3تعفًتإ تىزوضوف واخطوٕ ،يف اقىٍ اخلطاب ايٓكسٍ اجلسيس ،تطمجُ وتكسيِ امحس املسيين ،زاض ايؿؤوٕ
ايجكافًُ ايعاَُ ،ايعطام ،بغساز ،ط.1987 ،1
 .4تعفًتإ تىزوضوف ،ايؿعطيُ ،ؾهطّ ايٓذىت و ضداْ بٔ غالَُ ،زاض تىيكاٍ ،زاضايبًهاْ – املغطب ،ط،2
.1990
 .5تعفًتإ تىزوضوف ،املبسأ احلىاضٍ ،تطمجُ فدطٍ قاحل ،ايؿؤوٕ ايجكافًُ ايعاَُ ،بغساز ،ط.1992 ،1
 .6دإ نىٖٔ ،بًُٓ ايًغُ ايؿعطيُ ،تطمجُ ذلُس ايىايٌ و ذلُس ايعُطٍ ،زاض تىيكاٍ ،املغطب.1986 ،
 .7درياض دًًٓتَ ،سخٌ جلاَع ايٓل ،ت ،عبسايطمحٔ ايىب ،زاض ايؿؤوٕ ايجكافًُ ايعاَُ ،بغساز.
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 .8دبىض عبسايٓىض ،املعذِ االزبٌ ،زاض ايعًِ يًُاليني ،بريوت ،ط.1984 ،2
 .9محًس احلُساٌْ (ز) ،بًُٓ ايٓل ايػطزٍ َٔ َٓعىض ايٓكس األزبٌ ،املطنع ايجكايف ايعطبٌ يًطباعُ وايٓؿط
وايتىظيع ،ط.1993 ،2
ضيًُٓ ويًًو ،اوغنت واضئْ ،عطيُ األزب ،تطمجُ ذلِ ايسئ قبشٌ ،املؤغػُ ايعطبًُ يًسضاغات
.11
وايٓؿط ،بريوت.1987 ،
غًعا قاغِ ،بٓاْ ايطوايُ ،زضاغُ َكاضُْ يف ثالثًُ جنًب ذلفىظ ،زاض ايتٓىيط يًطباعُ وايٓؿط ،ط،1
.11
بريوت .1985
عبساهلل ايغصاٌَ ،اخلطًُٔ وايتهفري َٔ ،ايبًٓىيُ اىل ايتؿطحيًُ ،نتاب ايٓازٍ ايجكايف ،دسَ ،ايػعىزيُ،
.12
ط.1985 ،1
عبسايكازض ضسًِ ،عًِ ايعٓىُْ ،زضاغُ تطبًكًُ ،زاض ايتهىئ يًتأيًف وايرتمجُ وايٓؿط ،ط.2010 ،1
.13

عبساهلل ذلُس ضنىإ ،ايبِٓ ايػطزيُْ ،كس قكُ ايككريَ ،زاض ايهٓسّ يًٓؿط وايتىظيع ،عُإ.2002 ،
.14
عًِ ابطاًِٖ (ز) ،ايعَإ واملهإ يف ضوايات غآب طعُُ خطَإ ،ايٓاؾط االٖايٌ يًطباعُ وايٓؿط
.15
وايتىظيع ،ط.2002 ،1

.16
.17

ععايسئ امساعًٌ ،ايؿعط املعاقط ،قهايا وظىاٖطه ايفًُٓ واملعٓىيُ ،زاض ايجكافُ ،بريوت ،بال تأضيذ.
فانٌ ثاَط ،ايىسسات ايػطزيُ يًدطابَٓ ،ؿىضات اضاؽ ،ط.2012 ،1

ذلُس َفتاح (ز) ،زيٓاًَهًُ ايٓل( ،تٓعري واجناظ) ،املطنع ايجكايف ايعطبٌ ،ايساضايبًهاْ ،املغطب،
.18
ط.2006 ،3

ذلُس بًٓؼ ،ظاٖطَ ايؿعط املعاقط يف املغطبَ ،كاضبُ بًٓىيُ تهىيًُٓ ،زاض ايتٓىيط يًطباعُ وايٓؿط،
.19
زاض ايبًهاْ ،املغطب ،ط.1985 ،2
ذلُس قابط عبًس ،فهاْ ايهىٕ ايؿعطٍ َٔ ايتؿهًٌ اىل ايتسيًٌَ ،ػتىيات ايتذطبُ ايؿعطيُ عٓس
.21
ذلُس َطزإ ،زاض ًْٓىّ ،غىضيُ.

ﺏ -نىضزيُنإ:


 .1ثُضيَع غابري ،بًٓاّ ٖىُْضّ نريؤنٌ نىضزٍ ،يُغُضَتاوَ تا نؤتايٌ دُْطٌ زووٌََ دًٗاِْ ،زَظطاّ
ناخْ ثُخؿٌ غُضزَّ ،غًًَُاِْ.2001 ،

 .2دًٌَُ قآب ،يُخُوَا ،ثًَؿهُؾهطزْٕ يًَهؤيًَُٓوٍَ دَُاٍ بابإ ،زَظطاّ ناخْ بآلونطزُْوٍَ
ٓاضاؽ ،ناثٌ زووَُّٖ ،ويًَط .2008
 .3دُالٍ ُْٓىَض غُعًس ،تُنًٓهٌ طًَطِاُْوَ يُ ضؤَاِْ (ًَٓىاضٍَ ثُضواُْ)ٍ بُختًاض عُىل زا،
بُضِيَىَبُضيَتِ ناخْ بآلونطزُْوٍَ غًًَُاِْ ،ناثداُّْ نَُاٍ ،غايٌَ .2009
 .4عالْايسئ غذازًٍََ ،صووٍ ُٓزَبٌ نىضزٍ ،ناثداُّْ َُعاضيف ،بُغسا.1952 ،

 .5عُىل تاٖري سػني بُضظجنٌ(ز) ،نُْس تىيَصيُٓوَيُنٌ ضَخُٓيٌُٓ ،نازميًاٍ نىضزٍ،ناثداُّْ سادِ
ٖاؾُِٖ ،ويًَط .2014
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َ .6ريإ دُالٍ ذلَُُز ،بًٓاتِ ضووزاو يُ ظَاِْ نىضزيساَُ ،يَبُْسٍ نىضزؤيؤدٌ ،ناثداُّْ ضَْر،
غًًَُاِْ ،غايٌَ .2009
ُْ .7دِ خايًس ُْمجُززئ ُٓيَىَِْ ،بًٓاّ نات يُ غآ منىوٍُْ ضؤَاِْ نىضزٍ زا ،شاِْ طٍُ ،ؾاض ،ضاظ،
يًَهؤيًَُٓوَيُنٌ تًؤضٍ ،ثطانتًهٌ ،ضَخُٓيٌ ،زَظطاّ ناخْ ثُخؿٌ غُضزَّ ،غًًَُاِْ.2004 ،

ز -زيىاُْنإ:

 .1زيىاِْ ْاىل ،يًَهؤيًَُٓوَو يًَهساُْوٍَ ذلُسٍ َُال نُضيِ ،ناثداُّْ نؤضٍِ ظاًْاضٍ نىضز ،بُغسا،
.1976
 .2نؤبُضُّٖ ،زيَؿاز َُضيىاِْ ،زَظطاّ ناخْ بآلونطزُْوٍَ ٓاضاؽ ،ؾُقاٌَ طىآلٕ ،ناثٌ يُنُّ،
ُٖويًَط.2009 ،

زْ -اَُّ ُٓنازميٌ:

 .1باخإ امحس محُاَني ،ؾًعطّ نريؤنٔاًََع يُ ُٓزَبٌ نىضزيساْ ،اَُّ َاغتُض ،ظاْهؤٍ غًًَُاِْ،
غهىيٌَ ظَإ – بُؾِ نىضزٍ.2014 ،

طؤظاضَنإ:
ﺃ -عُضَبِ:

 .1يف سىاض َع عبسايىٖاب ايبًاتٌ ،دلًُ ايجكافًُ ،تكسض عٔ املهتب ايجكايف ايػعىزٍ يف بطيطاًْا و ايطيٓسا،
ايعسز  ،19ايػُٓ ايطابعُ.1996 ،

ًٓٓتُضًَْت:

 .1ذلُس ععاّ ،حتًًٌ اخلطاب األزبٌ ،عًِ نىْ املٓاٖر ايٓكسيُ احلساثًَُ .ىقع احتاز ايهتاب ايعطب
عًِ ؾبهُ االْرتًْتhttp:/www.awu.dom.org ،
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Intertextuality in poetic story
(Piramagroon Pays a Visit to Nali’s Room)
poet Dilshad Mraiwany
Asst.Prof. Dr. Abdulqadir Hama Amin Muhammad
Sulaimany University
School of Languages – Kurdish Dept.
Abstract:
This thesis about story in verse “Piramagroon Pays a Visit to Nali’s Room”
which is wrote by Kurdish poet “DlshadMeriwani”. There are description and narrating
elements in this text. Meriwani used an intertextual knits to Nali’s poem “Oh gentle
wing passing, my soul sacrifice to your dusts way”.
It consists of: Introduction, Two chapters; the first chapter entitled: “Text and
Intertextuality” which deals with: What a text, term and concept of intertextuality, and
poetic in text titles. The second chapter entitled: “Intertextuality and its Types”, it deals
with: the types of intertextuality as; allusion, characters, etc. Although, the most
significant conclusions shows, and the list of references also.
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