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نُ زَغتًإ يُغُض ؾًعطّ نىضزّ زاططت و يُ
زضيَصزازضِّ و ضِووناضيًُوَ طىاغتًاُْوَ بؤ نىضتبًَصّ و
َِ.
قىوي

2

زمان و بريكردنةوةى
شيعري

حةكيم مةال ال حَ

3

حكومەتی هەرێمی كوردستان
وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان
بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕاگەیاندن
و
چاپ و باڵوكردنەوە

هەولێر -گەڕەكی ڕاستی/
نزیك گەراجی بەغدا
ژمارەی تەلەفۆن:
7446252660

سەرپەرشتیاری گشتی
سیروان عوسمان
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شارةزايى زمان ،يان دؤزينةوةى قووآليى وشة
غاآلًَْهُ بُ تاغُ و تاَُظضؤيًًُوَ ؾًعط يُ زواّ ؾًعطّ (غُباح
ضَِدمسَض )8691/88/81 :زَخىيَُُٓوَ و تؤوّ ًَْططػِ ؾًعط يُ
َطُّ برينطزُْوََسا زَوَؾًًََٓت ,ئًَػتاف َاوَيُنُ غُضطُضَِ
نًًَ
خىيَٓسُْوَّ نؤؾًعطّ( :خُوٕ وا خؤّ طًَطِايُوَ)ّ ئُّ ؾاعريَّ و يُ
ئاناَسا ٖامتُ غُض ئُوَّ ,نُ غُضْر و تًَبًًِٓ خؤَِ يُباضَوَ
َِ ثطؤشَّ ئُزَبًِ تطّ ,بُآلّ ؾًعطَنإ
بٓىوغِ ,ئُطُضضِ غُضقاي
َسَططٕ و
َُٖىو ناضيَهًإ يُ زَغت غُْسّ ,ضىْهُ خىيَٓسُْوَ ُٖي
ثًَىيػتًًإ بُوَ ُٖيُ ,يُ غُضيإ بىَغتِ و بُ وضزّ و
خؤتُضخاْهطزُْوَ بًاخنىيًَٓتُوَ ,ئَُُف يُبُض ئُوَّ ,نُ ئُّ
ؾاعريََإ.
يةكةم:
َػُّ ؾًعطّ نىضزيسا ؾًَىاظ و ثًَهٗاتُّ
يُْاو ئُو زًْا قُضَباي
خؤّ ُٖيُ و بُ زَْطًَهِ دًاواظَوَ يُ ًَٓبُضّ ؾًعطَوَ زَثُيعَِ.
دووةم:
ؾًعطَنإ يُ خاُّْ (غٌٗ ممتٓع -غاْايِ خؤبُزَغتُوَ ُْزاو)
زَضضىوٕ و ؾًعطّ قىوٍَ و ًَُٖازاضٕ.
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سيَيةم:
ُٖضوَنى ؾاعري خؤّ يُ الثُضَِ (َ ّ)16اًْفًَػتُنُيسا زياضّ
نطزووَ و زََيَِ( :دؤضيَو ثُضتِ و بايُخُٓزإ بُ يُنًَتًٌ بابُمت وَى
ضَطُظّ نتىثطِّ ثُيطَِو نطزووَ ,ئُّ ٖىُْضَف يُ ؾًعطّ نالغًهِ
َهى
نىضزيًُوَ فًَطبىوّ ,يُ ؾًعطّ نالغًهِ يُنًَتًٌ بابُت ًًُْ ,بُي
يُنًَتًٌ زيَطِ ُٖيُ َٔ ,ئُّ يُنًَتًٌ زيَطَِّ طؤضِيىَ بؤ يُنًَتًٌ
ويَُٓ).
َُتسا ويَُّٓ يًَو ثضطِاو (قىض تٓاظع) ضغت زَنات,
واتُ يُ ضواي
بُآلّ يُ ْاوَضؤنسا َُبُغتًَو :بُيُنُوَ ططيًَإ زَزا.
ضوارةم:
َِ ًَُٖا و ئاَاشَ زاخطاوٕ و نًًًِ تايبُتًٌ خؤيإ
ؾًعطَنإ بُ قىفً
زَويَت بؤ زَضطا يُغُض واآلنطزًْإ ,ئَُُف َُضدِ ؾًعطّ تؤنُُ و
َُ.
ضُْس ضني و قىوي
ثيَهجةم:
ئُّ ؾاعريَمشإ يُ ؾاعريَ غطنُناُْ و ُٖضوا بُ ئاغاِْ ؾًعط بُ
َهى ثًَىيػتُ ٖىُْضّ نُويهطزِْ ؾاضَظا بًت.
زَغتُوَ ْازات ,بُي
***

8

نؤؾًعطّ( :خُوٕ وا خؤّ طًَطِايُوَ ,زَظطاّ ضاخ و بآلونطزُْوَّ
ئاضاؽ ,ضاثداُّْ وَظاضتِ ثُضوَضزَُٖ ,ويًَط  )2004يُ غٌَ ؾًعط و
ضِؤَاُْ ؾًعطيَو( :غطووف)( ,بًًُُت)( ,ثًَػَُبُض)( ,ظيَىإ)
ثًَهٗاتىوَ ,نُ بُضَُِٖ غاآلِْ  1984تا  .2004ؾًعطَنإ يُ
ؾًَىَّ قُغًسَّ زضيَصزا ْىوغطاوٕ و ُٖض ؾًعطَيإ بؤ خؤّ
ْاًًَهُيُنُ .ئُوَّ ظؤض ؾاياِْ طىتٔ بًَت ئُوَيُ ,نُ َُٖىويإ
يُى زَْطِ و يُى ُْفُغًًإ ثًَىَ زياضَ .واتُ زَغتساططتٔ يُغُض
وؾُ و تُضنًب و ضغتُُٖ ,ضوَٖا َؤغًكاّ زَضووِْ يُ ُٖض ضىاضياْسا
ضىوًُْنُ ,ئَُُف يُو ُْٖطاواُْيُتِ ,نُ بُ ضَْطِ دًاواظ تَُاؾا
بهطيَتَُ ,بُغت ئُوَيُ ظؤض ؾاعريٍ تطَإ ُٖيُ ,نُ دًاواظيِ
زَْط و َؤغًكا يُ ؾًعطيَهًُوَ بؤ ؾًعطيَهٌ تط دًاواظَُٖ ,ضضُْسَ
دًاواظيٌ ئُّ زَْط و َؤغًكايُ ْابًَتُ خُوف بؤ ؾًعط ,بُ َُضدَِ
ؾًعطَنُ بُ ثًَىاُّْ ؾًعط بًَت ,بُآلّ َٔ بؤ خؤّ نُ زًَََهُ بُ
زوازاضىومن يُباضَّ ؾًعطّ نؤٕ و ْىيَِ نىضزيًُوَ ُٖيُ ,ئُوَّ بُالوَ
ثُغُْسَ ,نُ ؾاعري ُٖوٍَ بسات يُنطَِْط بًَت ,ضىْهُ ئُّ
يُنطَِْطًًُ ْاغٓاَُّ تايبُت بؤ ؾاعري زضوغت زَنات ,يُنطَِْطِ
َُبُغتِ يُ ؾًَىاظّ زَضبطِيِٓ ؾًعطَُْ ,ى بابُت و ْاوَضؤى .بؤ
منىوُْ (ْاىل )8119 - 8111 :يُ ضووّ ْاوَضؤنُوَ ؾًعطّ بؤ
(غطوؾت ,فُيػُفُ ,ئُظني ,زاؾؤضئ ,زئ) ْىوغًىَ ,بُآلّ يُ ُٖض
َُٖىوياْسا ؾًَىاظّ زَضبطِئ ُٖض يُنًَهُ و زَنطَّ يُ نىضزيسا ثًٌَ
بًًََني ؾًعطّ ْايًًاَُُْ( .الّ دعيطّ,)8961 - 8151 :
(َُويُوَُّ( ,)8111 - 8119 :سىّ)8619 - 8181 :ف
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بُ َُٖإ ؾًَىَٕ .واتُ زَغتًإ بؤ ضُْس بابُت بطزووَ ,بُآلّ ؾهٌَ و
ؾًَىاظّ زَضبطِئ يُنًَهٔ.
***
(خُوٕ وا خؤّ طًَطِايُوَ) ظؤضّ بُخؤوَ َاْسوو نطزّ ,نُ بُّ
ضُؾُٓ ؾاعري ,خىيَُٓض يُغُض ؾًعطّ خؤّ زَطريغًًََٓتُوَ ,بُضِاغتِ
تانى ئًَػتا نؤزَناِْ ئُّ ئُظَىوُّْ بُ تُواوّ بؤ ُْنطاوَتُوَ,
تابتىامن خىيَٓسُْوَيُنِ وضز بؤ ؾًعطَنإ بهُّ ,يُ ئايٓسَزا خىزا ياض
بًَت ناتِ ظياتط بؤ ئُظَىوِْ ئُّ ؾاعريَ (غطى و تايبُمتُْس)َ
تُضخإ زَنُّ ,بؤيُ ئًَػتا يًَطَزا ُٖوٍَ زَزَّ وَى زاْاِْ بُضزّ
بٓاغُيُى ئاوضِيَهِ يٌَ بسََُوَ تا زَضواظَ و ضؤؾٓايًًُى بًَت بؤ
خىيَٓسُْوَيُنِ فطاوإ و بُضبآلوتط.

شاعري و سوريالييةت:
غىضيايًًُنإ قىتاخباُْيُنِ ْاغطاوّ ًَْىَْسّ ئُزَبني و ناضّ
طُوضَيإ ئُوَ بىو ,نُ يُ ظَاِْ باو البسَٕ و بُؾًَىَّ ٖىُْض
ًًَُت بسَٕ بُ ؾتِ ْاَُعكىٍَ.
َُعكىي
ؾاعريّ ئُّ باغُمشإ يُّ ؾًعطاُْيسا ئُو قىتاخباُْيُّ يُبري
ُْنطزووَ و نؤََُيَِ تُضنًبات و ضغتُّ ًَٖٓاوَ ,نُ تًُْا ؾاعري
زَتىاَِْ بُناضيإ بًََِٗٓ ,ئَُُف بُ ثًَىاُّْ عُضَب واتُِْ( :جيىظ
يًؿاعط َاالجيىظ يػريَ) يُّ باضَوَ با ضاويَو بُّ تُضنًب و ضغتاُْزا
خبؿًَٓني نُ غُض بُ قىتاخباُّْ ْاوبطاوٕ.
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طىيَِ دؤطَُ .76ٍ ,طاوّ ْاو دؤطُّ ؾُوّ ضووٕ.84ٍ ,
خىزاوَْسّ ًًَٖهُ ضؤَاْػِ و زيساض ؾازَ .94ٍ ,ئامساِْ ضووخؤف
بُ خؤضَتاو .95ٍ ,ضَوضَِوَ قاقاّ يًَسا .97ٍ ,نًصّ ضووَُت ْاِْ
طُضّ .115ٍ ,نؤآلِْ خؤظطُ .128ٍ ,زََىضاوّ ضيَطا.149ٍ ,
ْاوضُواِْ نؤآلٕ .131ٍ ,ثُضاغىوّ ظَوّ .143ٍ ,زََىضاوّ
عُضز.145ٍ ,
َُاْبصاضزٕ و زياضَ يُ نؤّ
ئَُاُْ ضُْس منىوُْيُى بىوٕ نُ ُٖي
ؾًعطَناْسا ويَُّٓ زَطُُْرت ُٖيُ ,ئًَُُ يًَطَزا ُٖض ئُوَْسََإ
َبصاضز بؤ منىوُّْ ئُوَّ ,نُ ؾاعري ظؤض ٖىُْضَُْساُْ بىوَتُ
ُٖي
قىتابًًُنِ وضياّ ْاو ئُو قىتاخباُْيُ و تىاًْىيُتِ ُْخؿِ دٌَ
ثُدمُّ خؤّ زياضّ بهاتَُٖ ,ىو ئُوَف زَظاْني ,نُ الغايًهطزُْوَ
بؤ خؤّ ٖىُْضيَهُ ,بُآلّ بُ َُضدِ ئُوَّ زووض بًَت يُ خىاغتِٓ
نتىَتَُ ,بُغت ئُوَيُ وَى ئُو ناضَ ٖىُْضيًُّ ,نُ (طؤضإ) يُ
ْىيَهطزُْوَّ ؾًعطّ نىضزيسا بُضثاّ نطز ,نُ ناضيَهِ ئًَذطاض طُوضَ
بىو ,وَٖا بًَت ,ئًرت بُّ ؾًَىَيُ ْاوزَْطَّ ٖىُْض.
َبُتُ يًَطَؾسا بُ ثًَىيػتِ زَظامن :ئُّ الزاُْ يُ ظَاِْ باو و
ئُي
ًََِ
َهطزِْ ْاَُعكىٍَ ,نُ بىوَتُ ْاغٓاَُّ غىضيايًًُنإ ,بً
َُعكىي
ثرت يُ غُزَيُى (َُويُوّ) بُض يُوإ ئُّ ناضَّ نطزووَ ,بُآلّ
ضىْهُ ئُزَبِ نىضزّ يُ طؤؾُّ ضُثُنِ نىضزغتاْسا طريخىاضزوو
بىوَ ,ئُوَ ئُّ ٖىُْضَّ ُْبىوَتُ ٖىُْضيَهِ دًٗاِْ ,وَى ئُوَّ نُ
ِٖ غىضيايًًُنإ يُ دًٗاْسا زَْطِ زايُوَ .بؤ منىوُْ (َُويُوّ)
زََيَِ:
11

ًْ -1ؿتُّ طؤؾُّ تاض َعطِ تًُْايٌ
زاًْؿتىوّ طؤؾُّ تاضيهِ َعطُوتِ تًُْايٌ.
ُْ -2غًِ ثُدمُّ ثات ئُض غُضزّ نًَؿإ
باّ ُْغًِ ئُطُض ثُدمُّ ثًَت غُضَاّ بىو
يُّ زوو منىوُْيُزا ((َعطُوتِ تًُْايٌ)) و ((ثُدمُّ ثًَِ ُْغًِ))
بُ تُواوّ غىضيايني و ئُطُض ضاويَو بُ زيىاُْنُّ (َُويُوّ)زا
خبؿًَٓني ئُوَ منىوُْطُىل ثرت ُٖيُ ,بُآلّ با ُٖض ئُو زوو منىوُْيُ بُؽ
بٔ بؤ غُملاْسِْ قػُنَُإ.
يًَطَوَ زاوا يُ ؾاعري( ,غُباح ضَدمسَض) زَنُّ بُ وضزّ زابًٓؿَِ و
(َُويُوّ) خبىيًََٓتُوَ ,يُطٍَُ ئَُُؾسا زاواّ يٌَ زَنُّ ئُو زوا
بُضَُِٖ َٔ خبىيًََٓتُوَ بُ ْاوّ (َُويُوّ و تُقًُٓوَّ ظَإ),
ضىْهُ ئُّ (ؾاعريَ)يـ ظَاًَْهِ تُقًىَّ ُٖيُُٖ ,ضوَنى يَُُوزوا
منىوُّْ يُباضَوَ زيًَُٓٓوَ.
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شاعري و زمانى ثذاو:
ُٖض ؾاعرييَو تىاًْبًَتِ تُواو ثٍُ بُ وضزَناضيًُناِْ ٖىُْضّ
ؾًعط بُضيَت ,ئُوَ بُثًَِ بُضْاَُّ خؤّ ُٖوٍَ زَزات ,نُ نؤطا و
طُدمًٍُٓ ظَاِْ خؤّ ُٖبًَت ,واتُ وؾُّ تايبُت بُ فُضُْٖطٌ
ؾًعطّ خؤّ ,ئَُُف يُنًَو زَبًَت يُو ُْٖطاواُّْ ,نُ ئُّ ؾاعريَ
يُ زَْطِ ؾاعرياٌْ تط دًا زَناتُوَ ,بؤ منىوُْ يًَطَزا زَضًُٓ غُض
نؤطا و طُدمًٍُٓ ظَاِْ (َُسىّ) ,نُ نؤََُيًَهِ ظؤض وؾُ و
زَغتُواشَّ يُ ؾًعطَناًْسا بُناضًَٖٓاوَ ,تايبُتٔ بُ ظَاِْ خؤّ و
الّ ؾاعرياٌْ تط ْنيُْٖ .سيَهًـ يُواُْ وَنى :ظضثٓط = طًاّ ظوو
ثًَطُؾتىو ,ضؤياْسٕ = ضؤيؿنت ,ئاقاض = غٓىوض ,ضينت = ضؾنت .زاوايٌ
َِ .قطّ = َطر .يطف = ؾاآلو .ئًهُ = ئًرت .ضَدمُ =
= بَِ ئىغىي
ئاظاض ضُؾتىو .بعووت = غىوتَُُِْ.....تاز ,ئَُاُْ و منىوٍُْ
تطيـ نُ يُ زيىاُْنُيسا ُٖيُ وايإ نطزووَ زًْايُنِ ؾًعطّ
َبىوُْ بُغُض وؾُ
تايبُتًًإ بؤ ؾاعري زضوغت نطزووَ و ًْؿاُّْ ظاي
و زَغتُواشَزا.
يُّ باضَوَ ؾاعريّ نؤؾًعطّ (خُوٕ وا خؤّ طًَطِايُوَ)ف ُْٖسيَو
وؾُّ تايبُت بُ خؤّ بؤ تؤَاض نطزووئ َٔ ,بؤ خؤّ الّ ؾاعريَ
َِ خؤيني .ئُواُْف وَنى:
ْىيَدىاظَناٌْ تط َُْسيىٕ و ُْوباوَّ خُياي
(شيآْىوؽ .45ٍ ,طًآْاؽ .84ٍ ,ضاثُغت .98ٍ ,ثُمياْجتُو,
َِ,
َبىوّ .126ٍ ,طؤي
ٍ .107واضِغو .110ٍ ,ضَجُ .126ٍ ,يًَُٗي
ٍْ .127ىاوَ .131ٍ ,اليسًًَّْٓٗ .132ٍ ,بني .133ٍ ,ضيَطَِّ,
ٍ .135ثطِؾٓططِيَص .138ٍ ,نُواْسووَ .142ٍ ,ثاضيَعاو.)143ٍ ,
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ئَُاُْ و ُْٖسيَو وؾٍُ تطُٖ ,ضوَٖا ؾاعري بُ ثاؾططّ (وإ)
َُوإ) ئُّ وؾاُّْ ضغهاْسووَ
يُغُض ؾًَىَّ (َُيُوإ ,ثاي
(غطووؾُوإ ,39ٍ ,نتًَبُوإ .49ٍ ,بُُٖؾتُوإ.64ٍ ,
ئاقًكُوإُٖ .116ٍ ,تاوَوإ )121ٍ ,يُطٍَُ ئَُاُْؾسا ظؤضداض بؤ
ئُوَّ وؾُنإ بُضطِ ٖىُْضّ بُضظتط بجؤؾُٖٔ ,ضوا بُ غازَ و
َهى وؾٍُ تطّ بؤ خىاغتىوٕ و
غاناضّ ُْيساوُْتُ زَغت خىيَُٓض ,بُي
َِ ؾاعرياُّْ
تُضنًبِ نطزووٕ ,نُ ئُّ تُضنًباتاُْف ظازَّ خُياي
خؤيني ,ثًَُىاًًُْ يُ ؾاعريٍ تطّ وَضططتنب .ئُواُْف وَنى (باظّ باٍَ
بؤخنؤف .41ٍ ,ئاططّ ُْدًبعازَ .51ٍ ,غجًَسَّ تَُُِْ ضغتُ,
ٍْ .52ىيَصّ زضؤ بُظاْسٕ .54ٍ ,يىوتهُّ باضإ خىاضزوو.60ٍ ,
َُتاْسٕ .63ٍ ,ناِْ وَفا .63ٍ ,بىوَُيُضظَّ
َدُي
بُيَُِ ُٖي
َُغت بُ خطاثُناضّ .69ٍ ,بُضوبىوَِ ظيَسَضِؤيٌ .69ٍ ,ضوخػاض
َىو .71ٍ ,ئًٓذاُّْ غًَبىوضّ,
ظيطَى .70ٍ ,ئُؾهُوتِ خُواي
ٍ .73دؤطُّ ؾُوّ ضووُٕٖ .84ٍ ,وضّ وداغطِووٕ ,89ٍ ,خطؤؾِ
بؤيُنطاو .93ٍ ,زضَختِ ضووْانبُخـ .94ٍ ,خىاوَْسّ ًًَٖهُ
ضؤَاْػِ .94ٍ ,ئامساِْ ضووخؤف بُ خؤضَتاوًََ .95ٍ ,ططِ
غَُاظإ .97ٍ ,ختىونُّ ظًََِٓ دىاِْ )).99ٍ ,ئَُاُْ و
طُيًَهٌ تط ,نُ يُ زيىاُْ ؾًعطَنُزا ُٖٕ و خىيَُٓض زَتىاَِْ
بُغُضيإ بهاتُوَ.
يُطٍَُ ئَُاُْؾسا ُٖض يُباضَّ ظَاُْوَ ,ؾاعري ُْٖسيَو
زَغتُواشَّ زضوغت نطزووَ ,نُ ضَوُْقًَهِ ؾًعطيٌ دىاًْإ ُٖيُ,
ئَُاُْف َُٖىو يُ زآًَٖاِْ خىزّ ؾاعريٕ ,وَنى (َاْطِ ضاو
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طُوضَ .89ٍ ,واتُ َاْطِ تُواو طُف يُ ؾُوّ ضىاضزَزا)ُٖ( ,وضّ
وداغطِووٕ .89ٍ ,واتُ ُٖوضيَو ,نُ باضاِْ يٌَ بهُويَتُوَ,
ثًَضُواُّْ ُٖوضّ ُْظؤى)َ( ,اَعيَهِ طىاْططإ .103ٍ ,واتُ
ئاغهًَو طىاِْ ثطِ يُ ؾري بًَت)( ,تفُْطِ ظؤضبًََِ .116ٍ ,واتُ
تفُْطًَو ,نُ تُقُ ظؤض بهات)( ,باضاِْ تُوَظٍَ .72ٍ ,واتُ باضاًَْو
نُ بُخىضِ ُْباضيَت)( ,باّ طُوضَنطاو .116ٍ ,واتُ ضَؾُبا,
َطُضِاو.120ٍ ,
ثًَضُواُّْ ؾُٓ و ُْغًِ)( ,ئاويَُٓيُنِ غىوض ُٖي
َذ بىوبَِ و باف ُْْىيََِٓ ,ثًَضُواُّْ ئاويَُّٓ
واتُ ئاويَُٓيُى ,نُ تُي
بًَطُضز)( ,قًصَّ يُنَُني نتًَب .123ٍ ,واتُ ثُياَِ يُنَُني
نتًَب ,نُ زاْطاوَ( ).تطيفُّ يُضظيىّ طؤَاو .127ٍ ,طؤًََو نُ
َُقابًَت و دًىَّ خؤّ يُزَغت زابًَت).
ؾً

شاعري و نيطار:
ََُُْسٍ تط ظؤض بايُخِ بُ ويَُٓ و
ؾاعري وَى ُٖض ؾاعرييَهِ زَوي
ًْطاض زاوَ و بَُُف نؤؾًعطَنُّ ًَٓاناضّ نطزووًَْ .طاضَناِْ
َهى ًْطاضيَهٔ ,نُ
ئُّ ؾاعريََإ ُْ ضِيايًعَني ُْ ,ضؤَاْػني ,بُي
ظياتط يُ ثطِؤططاَِ غىضيايًًُناُْوَ ْعيهُ ,ضىْهُ نُ ًْطاضَناِْ بُ
زيىاضّ نؤؾًعطَنُوَ زَبًًٓت ,ئُو ًْطاضَ ضيايًعَِ و
َسا ْايُت ,نُ (ؾًَطنؤ بًَهُؽ8661/1/1 :
ضؤَاْػًًاُْت بُ خُياي
ََُِ( :بًَػاضاِْ:
–  )1188/1/6نًَؿاوِْ ,يإ ثًَؿرت بُ قُي
 ) 8511 – 8968و (َُويُوّ) و (ثريًَََطز– 1867 :
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 )1950/6/19و (طؤضإ )8691/88/81 – 8616 :و (زيالٕ:
ٖ )8661\88\11 – 8615اتىوُْتُ بُضُّٖ.
ًََو ويَُّٓ ْاو ئُّ نؤؾًعطَوَ بضني:
با ئًَػتا بُ زَّ نؤَُي
 -8يُغُضَخؤ غىوتاِْ زَْؤؾِ ٍ.86
 -1بُفطّ بَِ ثُميإ قاضِ خاْىوَنامناِْ تُظاْس ٍ.98
 -8بىوَُيُضظَّ َُغت بُ خطاثُناضّ ضِووْانًٌ ىلَ الزاوٕ
ٍ.96
 -6باضاِْ تُوَظَىل تاظَطُيؿتىو زضَْط نُوتِ ٍ.51
 -1زَغت زَخُيُٓ ئًٓذاُّْ غًَبىوضّ
ُٖغتِ خؤّ تًُْا
بؤ ناتِ نىضتِ طُؾُنطزِْ طىٍَ زَزضنًََِٓ ٍ58
 -9باضإ بُضطسووضيَهِ ؾاضَظايُ
ئامسإ بُ ظَويًُوَ زَزووضَّ ٍ.59
 -5ئايا قُيُضَِف
َسًَََِٖٓ ٍ.11
ًَٖالُّْ بُ ثىوؾِ غجِ ُٖي
 -1دىاِْ بهىشضَّ نَِ تابًؤّ َاٍَ و خُياٍَ زَنًَؿَِ ٍ.16
َ -6ؤغًكاشَٕ خطؤؾِ بؤيُنطاوت يُ زٍَ ْاططّ ٍ.68
 -81تًرتواغهِ يُ ظَوّ دًانطزَوَ
ضىوَ ْاو ئامساِْ ضووخؤف بُ خؤضَتاو ٍ.61
َجُضوَضيَهِ بُ يُثُنىتَِ زَضباظبىو يُ باخضُّ ثاؾا
 -88طىي
خُظُّْ طًإ و ُْٖطىيِٓ شيإ
بؤ غطووزبًَصإ زَطُضِيًََٓتُوَ ٍ.819
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 -81خُتًَهِ ضاغت و ضُخ
بُغُض ًُُّْٖ ثطِبىوَوَّ
ئُو باوَضِ و ضابُضاُْ زَنًَؿِ
نُ ُْياْتىاِْ يُْاو زَْطًَهِ بضىوى
زاوا بهُٕ مباْبُخؿُ باونِ غُض ظَوّ ٍ.811
 -88زَفتُضّ تًَبًًًُٓناِْ ؾًَىَناضيَو
ضَْطُ خاُْزاُْناِْ ًَٖٓايُ ْاو خؤّ
ْىوغِ نُضويَؿو ٍ.816
َُ -86ساٍَ طؤضِّ نطزَ ْكًَُِ ئُْطىغتًًُ ٍ.816
 -81ؾؤضَِبِ غُضضاوَّ باؾُّ يُ ئاوزا زؤظيىَتُوَ ٍ.881
َِ تاواْباض
 -89ثايعّ طىيَطِايُي
بُؾًَو يُ بُختُوَضّ بُٖاضّ بطز ٍ.881
 -85يازطاضيًُ نػجُزاضَناِْ ُْوَّ غطووؾعازَ
بُ ئاغجايٌ يُ زَظووّ نؤالضَ ضووْىوؽ زَنُٕ ٍ.888
 -81زاضغتاِْ طىيَع و ضٓاض
نطّ و ضَؾُباّ يُخؤ دًانطزَوَ
عىوزّ ىلَ زَتطاؾني ٍ.881
 -86شيإ ظيَطِيَهُ ضشاو
ؾُضِاْطًَعيَو نؤّ زَناتُوَ بؤ زضوغتهطزِْ طىيًُ ٍ.881
َِ
ُٖ -11تاوّ ثاضاوّ يُ َاي
َبدىاظّ فطيا بًِٓ ٍ.885
ثطِ نُؽ و ناضّ تا زي
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بٌَ طىَإ ويَُٓ و ًْطاضٍ تطّ يُّ ضُؾُٓ يُ نؤؾًعطَنُزا ظؤضتطٕ
و يُّ زَضفُت و ُٖيُزا بىاض ًًُْ َُٖىويإ بُغُض بهُيُٓوَ,
ًَاْسَططئ بؤ ئُو ناتُّ ,نُ داضيَهٌ تط زيَُُوَ غُض خىيَٓسُْوَّ
ُٖي
ئُّ ئُظَىوُْ غطى و تايبُمتُْسَ.

َةى لة دةست دةرضوو:
شاعري و هةل
ُٖضوَنى يُ غُضَتاوَ طىمت ؾاعري بُوضيايًًُوَ زَغت يُغُض وؾُ
َُّ
و تُضنًب و ضغتُ زازَططيَت .زياضَ ؾاعريّ بُّ ضُؾُٓؾًإ ُٖي
َُّ ظَاُْواِْ بُغُضيسا
بُغُضزا تًَٓاثُضِيَت ,يإ ظؤض زَطُُٕ ُٖي
تًَسَثُضِيَت ,بُآلّ بُزاخُوَ (غُباح ضَدمسَض) بُو َُٖىو وضزَناضيًُوَ
يُ ثًَٓر ؾىيَٓسا زووضاضّ ططفتِ ظَاُْواِْ بىوَُٖ ,ضوَنى زَغتًإ
زَخُيُٓ غُض.
يةكةم:
َاغِ ئاو ظازَ ٍ.47
زياضَ َاغِ ُٖض يُْاو ئاوزا زَشّ و ظاوظَّ زَنات .ئُّ زاضِؾتُٓ
يُ بَُٓاّ ؾًعطّ ؾاعريَوَ زووضَ .ثًَُىايُ بًطىتبا (َاغِ
ضؤؾٓايٌ ظازَ) ضانرت بىو ,ضىْهُ ئاو ضؤؾُٓ و يُ ٖىُْضّ ؾًعطزا
(ضؤؾٓايٌ) دًَطاّ (ئاو) زَططيَتُوَ و ئُو ٖىُْضَ ؾًعطيًُف ,نُ
ؾاعريَإ يُ ؾًعطَناٌْ تطيسا دًَبُدًَِ نطزووٕ ئاضاغتُ زَنطيَت,
بُآلّ نُ طىتطا (َاغِ ئاو ظازَ) ئُوَ يُ ٖىُْض زووض زَنُويَتُوَ.
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دووةم:
ضاضؤطُّ بُيُّ ٍ.63
َُٖىو زَظاْني ,نُ ضاضؤطُ ثُيىَْسيٌ بُ بُيَُُوَ ًًُْ ,بَُيهى
ضاضؤطُ تايبُتُ بُ نُؾتًِ ْاو ظَضيانإ.
سيَيةم:
باخضُّ ثطتُقاٍَ.91ٍ .
ثطتُقاٍَ ,ضىْهُ زضَختُ ئُوَ باخِ ُٖيُ ُْى باخضُ .باخضُ
تايبُتُ بُ طىٍَ و ضًُُٕ .ئُطُضضِ يُ ظؤض باخضُّ َاآلْسا
ًَـ زَضِويَٓٔ ,بُآلّ بُوَ ْاطىتطَّ باخضُّ ثطتُقاٍَ .بار طُوضَ
ثطتُقاي
و فطاواُْ ,باخضُ طضهُيُ .بُّ ثًًَُ ئُطُض باخضُّ َاَيًَهًـ يُى
زوو بٔ زاض طىيَعّ تًَسا بًَت ,ئُوَ ْابًَتُ باخضُّ طىيَع.
ضوارةم:
َُنِ يُ زووضطُ ضاططت
نُي
َُناِْ نطز بُ زاض ؾُقُ124ٍ .
غُوي
َُنُ بُ نٓسض
زياضَ غُوٍَ تايبُتِ بُيَُُُٖ ,ضضِ نُي
ضازَنًَؿطيَت.
ثيَهجةم:
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َؤ ضًَصّ بُضظبىوُْوَّ خؤزَضخػنت بُضاْبُض َُضط
ُٖي
ًًَٖهُناِْ يُْاو زَغتِ طُضّ نطز.107ٍ .
َِ
َِ ُٖيُ .يُباتِ زَغتًـ ضٓطاي
َهى باي
َؤ زَغتِ ًًُْ ,بُي
ُٖي
َِ طُضّ نطز)
ُٖيُ .دا ئُطُض ؾاعري بًطىتايُ (ًًَٖهُناِْ يُبٔ باي
َِ طُضّ نطز)
ئُوَ ؾًاو زَبىو .يإ بطىتطايُ (ًًَٖهُناِْ يُْاو ضٓطاي
ُٖضوا زَبىو.

َُظُ
ُٖ 1116ي
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رِووداو و سةرضاوةى سرووشى شيعري
يُ دُغتُ و ضِؤسِ ؾًعطّ ُٖؾتاناِْ نىضزيسا ,ويَُٓ و وؾُ
ناضيطُضَناِْ (غُباح ضَِدمسَض) ضِؤسِ بُبُض دُغتٍُ بًَُٖعّ ؾًعط
نطزووَ ,زواّ ئُّ غُضَتايُ زَبًَت بُ (ئُغتًَطَيُنِ ؾًعطّ
َِ
نىضزّ) .يُنَُني نتًَبِ ,ضِؤَاُْ ؾًعطيَهُ بُْاوّ (ظيَىإ) يُ غاي
1988زا ضيَطاّ ضاثداُّْ ططتُبُض و زواّ ئُوَّ يُ ئاًََعيسا
ثؿىويُنٌ زا ٖاتُ نتًَبداُّْ نىضزيًُوَ و ضاوَاِْ نطزَ
َِ
ثًَؿاْطايُنِ ثطِ يُ تابًؤّ ؾًَىَناضّ .زواّ ئُّ بُضَُُٖ ياظزَ غاي
َىَتطا.
ثاّ ُٖضزّ ؾًعط زَناتُ خُي
تا بُشِْ ظضاظ و بُٖاضثؤؾِ( :ضووَنُناِْ خىزاوَْس )1999 -
َطا .يًَطَؾسا ئؤقطَ ْاططيَت,
زيَتُ زَْط و ُٖواضّ زووَّ زَناتُ َُْعي
َِ ؾًعط بُضؤنِ الغِ ضؤسِ بُضْازات و ختىونُ و
ضىْهُ خُظاي
خُْسَ و خطؤف و خُياٍَ و خىضثُ و خؤؾِ و خىوظّ ثًَسَبُخؿَِ,
بؤيُ ًَُٖٔ و يُغُضخؤ ُٖواضَناِْ زيهُّ نىيَػتاِْ ؾًعط زَطُضِيَت
َِ
و يُ ُٖض ناًََهًاْسا ُٖواضيَو يُغُض خؤّ تاثؤ زَنات .غاي
َُ),
َِ ( 2005ؾُضِّ ضٌ غاي
( 2004خُوٕ وا خؤّ طًَطِايُوَ) ,غاي
َِ َ( 2008طزوويُى ئاطاّ يُ َُٖىواُْ) و (غُز و يُنؿُوَ),
غاي
َِ غفط)َإ بؤ زَنات بُزياضّ.
َِ ( 2010غاي
غاي
يةةُّ بُضَُٖاْةةُزا ُٖغةةت زَنطيَةةت ,نةةُ ؾةةاعري ضةةاوّ غاْػةةؤضّ
يُغُض ضؤًُْتِ ْىوغًِٓ خؤّ ضِاططتىوَ ,بؤيُ ثُْا زَباتُ بُض وؾةُ و
زَغتُواشَطُيًَو ,نُ ثطِ يُ واتا و زَالالتةِ خؤيةأْ .غاْػةؤض َةُضز
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ًًْةةُ ضةةاوّ زَغةةتُآلتساضّ ظؤضزاض بًَةةت ,ؾةةاعري زَتىاًَْةةت خؤيؿةةِ
غاْػؤض يُغُض خؤّ زابًَٓت .واتُ زَبًَت ئاطاّ يةُ خةؤّ بًَةت ,ضةؤٕ
زَغةةت بةةؤ وؾةةُ و ضغةةتُ زَبةةات و ؾةةًعطّ ثةةٌَ زضوغةةت زَنةةات.
ؾاعرييَهِ وَى (ْاىل) ظؤض ئاظازاْةُ يةُ غةٓىوضّ َريْؿةًًِٓ باباْةسا
شياِْ بُغُض بطزووَ ,بُآلّ بةُ غةازَيٌ ضيَةطَِوّ (نةىضزّ- 8181 :
َهى بةةؤ خةةؤّ دًٗةةاًَْهِ ؾةةًعطيٌ ثةطِ يةةُ
ُْ )8111ططتؤتُبةُض ,بةةُي
َبةصاضزوو ,نةُ يًَىضِيَةصٕ يةُ
(غًشطّ بُيإ) و (سًهُُتِ ؾةًعط)ّ ُٖي
(نًٓايُ)( ,ئًشا)( ,ئًػتًعاضَ) و (ئًُا) ,ئَُُف خةؤ غاْػةؤضنطزٕ
بىوَ يُ ثًَٓاو بُضظ ضاططتِٓ ٖىُْضّ ؾةًعطزا( ,سةادِ قةازضّ نةؤيِ:
 )1897-1816طتىيُتِ:
(ْاىل ئىغتازَنِ طُىلَ ضا بىو
خعضّ ئابِ سُياتِ َُعٓا بىو)

()1

ئُطُض ؾاعري ُْبًَتُ (ئىغتازَنِ) وؾُ و ضغتُّ (َُعٓا)زاض,
ئُوَ بًُوَّ و ُْيُوَّ ؾًعطَناِْ بُالّ (ُْظّ) و (غًُِٖ َىَتًُْع
= غاْايٌ خؤ بُزَغتُوَ ُْزاو)زا زَضٔ ,نُ ئُّ زوواُْف بُ زَطُُٕ
ٖىُْضّ بُضظ و بُضدُغتُيإ تًَسا زيَتُ زَغت.
دًانطزُْوَّ (ُْظّ) يُ (ؾًعط) ناضيَهِ ئاغاُْ .يُنًَُإ وؾُ
َو ,زووًََإ
ضيَهدػنت و ٖؤًُْٓوَيُ و ْعيو يُ ظَاِْ ئاخافتِٓ خُي
َهُوَ.
ٖىُْض بُخؿًُٓ بُ وؾُ و ئًَذطاض زووضَ يُ ظَاِْ خُي
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ؾاعريّ ئُّ باغَُإ يُباضَّ ٖىُْضّ وؾُغاظّ و ضغتُبُْسيًُوَ
زَْطًَهِ ظؤض زَطُُٕ و ناضيطُضّ ْاو ؾُثؤىل ؾًعطّ
َِ غفط) ظؤض
غُضزََُنُيُتِ .يُ زوايَُني بُضًَُٖسا بُْاوّ (غاي
ٌَ زاوَ خىيَُٓضّ وؾًاض و زَطُُٕ يُغُض ؾًعطَناِْ خؤّ
ُٖوي
ضابططيَت .بُضَُُٖنُ ( )166ثاضضُ ؾًعطَُٖ ,ض ؾًعطيَهِ بؤ خؤّ
غُضدمِ يُغُض قُتًؼ نطزّ و سُيطإ َاّ .بؤ منىوُْ يُ ضىاضََني
ثاضضُزا بُّ ؾًَىَ زَثُيعَِ:
(زَضياّ بَِ ئاَإ
تُضَِ خٓهاوَناِْ ُْزايُٓوَ
تطؽ و طىَاِْ يُ ضؤخِ ضاخػتىوَ
ضِ َُْاوَ
ًَََُؿُوَ
َِ ضٓطًَو خؤي
بُ خُياي
زَغت بؤ َاٍَ و طؤضِغتإ زَبُئ
خُتاّ ئًَُُّ تًَسا ًًُْ
زَضيا
تطغٓاى و
غتَُهاض و
()1
غَُاناضَ)
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ؾاعري يُّ نىضتُ ؾًعطَيسا وؾُ بُ وؾُ زاوّ بؤ خىيَُٓض ْاوَتُوَ.
َُوَ ضىويُٓ ْاو
ئًَُُ ,نُ زاوَنَُإ بُظاْس يُ زًْاّ ثطِ يُ غًُبؤي
زًْايُنِ زيهُوَ ,نُ (واتا)يُ .ناتًَو ؾاعري زََيَِ( :زَضياّ بَِ
ًََني( :بُعػِ زضِْسَ و بَِ ويصزإ),
ئاَإ) بُ ئاغاِْ زَتىاْني بً
ضىْهُ بُ زوايسا زََيَِ( :تُضَِ خٓهاوَناِْ ُْزايُٓوَ) واتُ
ئُواُّْ ,يُ ضِووزاوّ ئُْفايسا بَِ غُض و ؾىئَ نطإ ,بطزِْ و ضؤيؿنت
و خٓهاْسِْ بُبَِ ئُوَّ ضيَطا بسات ضاوَإ تُضَُناًْإ ببًًَٓتُوَ.
ئُّ زَضيايُ (تطؽ و طىَاِْ يُ ضؤخِ ضاخػتىوَ) غُضزََِ
زَغُآلتساضيَتِ ئُو فاؾًػتاُْ تطؽ و تؤقاْسٕ َطؤظًإ داضِؽ زَنطز
و شيإ ثطِ بىو يُ طىَإ ,ثطِ بىو يُوَّ ضاضَْىومسإ نُوتبىوَ ْاو
باظُْيُنِ تؤقًَُٓضَوَ( .ضِ َُْاوَ) ُْيهَُُٕٖ ,ىو نطزاضيَهِ
ْاَطؤظاُْيإ ثُيطَِو نطز.
ًَََُؿُوَ
َِ ضٓطًَو خؤي
(بُ خُياي
زَغت بؤ َاٍَ و طؤضِغتإ زَبُئ)
ئُو غتَُهاضاُْ زًْاّ فطاواًْإ يٌَ نطزبىويُٓ ضُضَُ ضؤيُنُ ,يُ
َِ خؤَاْسا بًَت ,يإ يُ طؤضِغتاْسا ,ئُوا بُ ًٖىاّ ئُوَّ يُ زواّ
َاي
غىومتاى نطزمنإًٖ ,ضُإ بؤ َُْاوَتُوَ ئُوَ ُْبًَت ,نُ ثطِ ضٓطًَو
ًَََُؿِ دُغتُّ ؾًُٖسَنامنإ ,يإ ئُْفاٍ نطاوَنامنإ بًَتُ
خؤي
زَغت ,بُآلّ ئُوَف يُ َُساٍَ زَضىو ,ضىْهُ يُ بُضْاَُّ غًاغُتِ
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ًَََُؿُناًْؿًإ
َهى تَُاؾانطزِْ خؤي
ئُواْسا ُْى زَغتهُوتٔ ,بُي
قُزَغُ بىو.
(خُتاّ ئًَُُّ تًَسا ًًُْ
زَضيا
تطغٓاى و
غتَُهاض و
غَُاناضَ)
ئًَُُ بَِ طىْاٖني و ًٖض تاواًَْهِ ئًَُُّ تًَسا ًًُْ ,نُ ئُو
ضَطُظثُضغتاُْ (تطغٓاى) و (غتَُهاض) و (غَُاناض = غؤظاْني).
***
ضُْس ناضيطُضَ ؾاعري بُو ظَوم و غُيًكُيُوَ بًَتُ زَْط و
خىيَُٓضّ وضيا بُ خؤيُوَ غُضقاٍَ بهات ,يُّ باضَوَ ضُْسإ ثاضضُ
ؾًعطّ يُّ ضُؾُّٓ زيَتُوَ بري و ُٖضيُنًَو يُو ؾًعطاُْ يُغُضيإ
ضاَاوّ و َُغت و سُيطاًْإ نطزووّ ,ظياتط ئَُُف يُبُض ئُوَيُ ,نُ
تُضظّ برينطزُْوَّ فطاواْرت زَنُٕ و ًََؿهِ بُ ئُْسيَؿُ زاضَاٍَ
زَنُٕ.
َآل ثُؾًَى )8669 :ؾاعرييَهِ بُ ئُظَىوُْ و طُيًَو
(عُبسوي
ؾًعطّ دىاِْ ُٖيُ ,ظؤض يُ ؾًعطَناِْ بُ ظَاًَْهِ غازَ و ْاغو
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خػتىوَتُضِوو ,بُآلّ زَبًٓني يُ نؤثًُيُنًسا يُو غازَّ غازَيًًُ
اليساوَ زََيَِ:
(َٔ الفاويَهِ الغاضّ
طُيًَهِ ؾؤضِؾطًَطِّ َاْسووُْْاغِ
َػاوّ
يُو نُْاضاُْ ُٖي
َضًٓىّ
نُ تُْطًإ ثٌَ ُٖي
يُو زاطرينُضاُْ ضاثُضِيىّ
( )3
نُ شياًْإ ظَوت نطزووّ )
يإ زَبًٓني (ئُمحُز ؾاًَىو)ف بُ َُٖإ ؾًَىَ يُشيَط غًَبُضّ
غاْػؤضزا نؤثًُيُنِ وَٖاّ غاظ نطزووَ ,زََيَِ:
(ؾُو ,بُ طُضووّ خىيًَُٓٓوَ
زضَْطاَِْ زَخىيََِٓ
زَضيا ,غاضز و غطِ يًٌَ نُوتىوَ
ضًًََو
يُْاو ضَؾايٌ زاضغتاُْنُزا
بُضَو ثطِؾٓط
ٖاواض زَنات)
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ئُّ ؾًعطَ زاخطاوَ ثًَىيػتِ بُ نًًًًَو ُٖيُ ,نُ بًداتُ غُض
ثؿت ,ضىْهُ ؾًعطَنُ يُ زضومشِ ضَم و تُم زَضضىوَ و بُضطًَهِ
ٖىُْضٍ بُ باآل بطِاوَ .يُ خىيَٓسُْوَيُنِ وضزّ ئُّ نؤثًُيُزا
زَضزَنُويَت ,نُ (ؾُو = ًْؿتُإ) (بُطُضووّ خىيًَُٓٓوَ = ًَٖٓسَ
غتُّ يُ (ؾُو) نطاوَ طُضووّ ثطِ يُ (ؾؤضِف) بىوَ( .زضَْطاَِْ
زَخىيََِٓ = ثُياَِ خؤّ ؾُواُْ ضازَطُيًَُْت .واتُ بُزظيٌ
َسإ بؤ ًْؿتُإ و ؾؤضِف
زوشَُٓوَ ,ضىْهُ يُ ضؤشزا باْطُواظ ُٖي
َو)( .غاضز و غطِ يًٌَ
َٓازضَّ) (زَضيا = ؾُثؤىل بعووتُٓوَّ خُي
ُٖي
نُوتىوَ = ًَُٖٔ و ئاضاَِ زَْىيََِٓ) بؤيُ (ضًًََو = َطؤظًَهِ
ؾؤضِؾطًَطِ)( .يُْاو ضَِؾايٌ زاضغتاُْنُزا = يُْاو طٍُ و نؤَُآلِْ
َهسا)( .بُضَو ثطِؾٓط = بُضِووّ ئاظازيسا)ٖ( .اواض زَنات =
خُي
ثُياَِ خُبات و تًَهؤؾإ ضازَطُيًَُْت).
***
وَى يُ غُضَتاوَ ئاَاشَّ ثًَهطز (غُباح ضَِدمسَض) غاْػؤضّ يُغُض
َسَزات بُ وضيايٌ زَغت يُغُض وؾُ زابَِٓ,
خؤّ زاْاوَ ,بؤيُ ُٖوي
يإ زَغتِ بؤ ببات ,بُآلّ بُ ثًَضُواُّْ ئُّ ضَوت و ئاقاضَوَ ْاو
بُْاو زَبًٓني وؾُّ يُ زَغت زَضزَضًَت ,نُ يُْاو زًْاّ
َهى وؾُّ زيهُ ُٖيُ ,نُ ئُو
ؾًعطَناًْسا دًَطاّ ْابًَتُوَ ,بُي
دًَطا غُْطًُٓ بططيَت .وَى زََيًَت:
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َُتُ بىو)
(نُضويَؿو ًَٖالُّْ دًًََٗؿت و ُٖي

()6

يًَطَزا ئُوَّ دًَطاّ غُضدمُ وؾُّ (ًَٖالُْ)يُ ,ضىْهُ ًَٖالُْ
َساضَناُْ ُْى نُضويَؿو ,نُضويَؿو (الٕ)ّ ُٖيُ( ,طؤضإ)
َِ باي
َُْعي
زََيَِ:
(نُضويَؿو يُْاو الْا
()5
طىيَِ يُغُض ثؿت زاْا)
يإ زََيَِ:

()9

َِ ؾؤضِؾُ نىضتُنإ)
(بُخؤت ْكىَِ يُ زي
ًَو زَبَِ ئُو
(ؾؤضِف) وؾُيُنِ ظَم و ظؤثُ ,ؾاعريّ غًُبؤي
بُضطُّ يُبُض ضاَاَيًَت و ناآلّ وؾُيُنِ زيهُّ بُ باآلزا بربِيَت.
ًََػُ)ّ بُناضبًَٗٓايُ
واتُ ئُطُض يُباتِ ئُو وؾُيُ (ضووباض) ,يإ (بً
دىاْرت دًَطاّ زَططت.
يإ زََيَِ:
()5
(قُيُباضهُيُنِ نًو زضيَص)
َُتِ نًو زضيَص بؤ قُيُباضهُ ئُو ٖىُْضَّ تًَسا ًًُْ ,نُ
خُغً
َُتًَهِ غُثاوَ ,نُواتُ
َُتُنُ خُغً
ؾاعري زَيُويَت ,ضىْهُ خُغً
َُتًَهِ زيهُّ بؤ زياضّ
ؾاعري يُ ؾًَىَّ ثاضازؤنػسا زَيتىاِْ خُغً
َُنًَٓٔ.
بهات ,نُ خىيَُٓضّ وضيا ضابضً
با ئُّ غَِ منىوُْيُ بُؽ بٔ بؤ ئُوَّ ,نُ يُ ضُْس ؾىيًََٓهِ
زيهُزا وؾُّ بُّ ؾًَىاُْ بُناضًَٖٓاوَ ,يُ ؾًعطّ زيهُّ ُْٖسيَو يُ
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َٓطًَهِ
َُت زاضِؾتُّٓ زيىَ ,وَى (ثً
ؾاعرياِْ ٖاوضُضخسا ئُّ خُغً
َِ ًًُْ ,ئُوَ ًٖض
َٓط خؤّ يُ خؤيسا نًَىيًُ واتُ ضاّ و َاي
نًَىّ) ثً
َٓط ئًرت
ٖىُْضيَهِ ؾًعطّ يُ خؤ ُْططتىوَ ,ضىْهُ نُ طىتطا ثً
َُتِ نًَىّ يُ ظَيًٓسا ئاَازَيُ ,يإ (فُقًاُْيُنِ غجِ)
خُغً
ئًَُـ بُ َُٖإ ؾًَىَيُ و َُٖىو زَظاْني ,نُ فُقًاُْ ُٖض غجًًُ,
نُواتُ بؤ ؾاعري ٖىُْض ئُوَيُ نُ يُباتِ (غجِ) ضَْطًَهِ زيهُ
بُناضبًََِٓ ,زَاليُت يُ واتايُنِ زيهُ بهات ,وَى طىمتإ ثُْا
بُضيَتُ بُض ٖىُْضّ ثاضازؤنؼ.

َُظُ
ُٖ 1188ي
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اةرضلوة:
ًَُٓوَ و يًَهساُْوَّ:
8ة زيىاِْ سادِ قازضّ نؤيٌ ,يًَهؤي
غُضزاض سًَُس َريإ و نُضيِ َػتُفا ؾاضَظا ,يُ ضاثهطاوَناِْ
ئًَُٓساضيَتِ طؿتِ ضِؤؾٓبريّ و الواِْ ْاوضُّ نىضزغتإ,
.186ٍ ,8619
َِ غفط (نؤؾًعط) ,ضاثداُّْ نَُاٍ,
1ة غُباح ضَِدمسَض ,غاي
غًًَُاِْ ,بُضِيَىَبُضايُتِ ضاخ و بآلونطزُْوَّ غًًَُاِْ,
.11ٍ ,1181
َآل ثُؾًَىُٖ ,غجِ ُٖوضَ و ضِنًَفِ ضًا ,ضاثداُّْ
8ة عُبسوي
وَظاضَتِ ثُضوَضزَُٖ ,ويًَط.91ٍ ,1119 ,
َِ غفط.86ٍ ,
6ة غاي
1ة زيىاِْ طؤضإ ,حمَُُزّ َُال نُضيِ ,بُضطِ يُنُّ,
ضاثداُّْ نؤضِّ ظاًْاضّ عًَطام ,بُغسا.819ٍ ,8611 ,
َِ غفط.19ٍ ,
9ة غاي
َِ غفط.81ٍ ,
5ة غاي
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شيَوازى زمان و ئاراستةى زمان لة شيعرى
هاوضةرخى كورديدا
ًًَََٓت( .يُ
ؾاعري ,نُ خؤّ زؤظيًُوَ ئًٓذا زَتىاًَْت ُْٖطاو ُٖي
نتًَبداُّْ تايبُتِ باباتاٖريزا) ْاووًْؿاِْ يُنَُني ؾًعطّ( :غُباح
ضَِدمسَض)َ يُ ُْٖطاوّ ُٖؾتَُِ .واتُ :نؤؾًعطّ (غطووزّ ظَوّ -
)2012زا ,نُ ثطِؤشَيُنِ ؾًعطيِ ضِاغتُقًُٓيُ ,زاواَإ يٌَ زَنات
ئُو ثطِؤشَيُ بٓاغني .ظَاًَْهِ ناضا ,ضِاغتًِ بىوٕ زَضزَخات تًًَسا
بُناضًَٖٓطاوَ و بُ ئاَاشٍَ طُضَُوَ ططيًَساوَ .ئًَُُ بُضيُوَّ ئُو
نتًَبداُْيُ بجؿهٓني ,زَضًُٓ غُض غُنؤّ ثاضضُ ؾًعطيَو,
ؾاعرييَهِ نىضزّ ,نىضزغتاِْ ضِؤشُٖآلت بُ فاضغِ ْىوغًىيُتِ و
بُّ ؾًَىَ نىضزاْسووَاُْ.
ئاّ ..بطيا ضؤسِ باضإ
باضاَِْ يُ غَُا و غطووز ناًًُْيُى
يُْاو ثًَدُفِ طًَػىوّ بُٖاض ,يُ ْاخِ بازا
ؾُغتُّ بهطزايُتُ غُض دُغتُّ
ئُّ زاضَ وؾهُوَ.
ئاّ ...ناؾهَِ ناًْاو
َُؾًَطّ ناظيىَ بىايُ
َؤثُيُى يُ خىيَِٓ نُي
زي
َُ تاضيهُوَ,
َِ ئُّ دُْطُي
بتهايُتُ ْاو زي
( )1
ئاّ ...خؤظطايُ زابتهايُ .
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ضُْس بُضًَصَ ؾًعطّ ئاوا زاخطاو ,يُو زيى ثُضزَّ وؾُناًًُْوَ
َسا بهات و ضًَص و ُٖغيت
ًَت يُطُي
ْاظّ واتايُنِ زّ ضاو باؾكُي
ؾًعطيت زاضَاٍَ بهات يُ تطيكاُْوَ.
ؾًعطَنُ يُشيَط زََِ ضُقؤّ غاْػؤضزا ْىوغطاوَ ,بؤيُ
ٖىُْضيًاُْ ثُْاّ بؤ نًٓايُ و ئًػتًعاضَ بطزووَ و َُبُغتِ خؤّ ثٌَ
ثُضزَثؤف نطزووَ .زيىّ زووََِ ُْٖسيَو يُ وؾُنإ بُّ ؾًَىَ
َُإ زَزوئَ (ضؤسِ باضإ = ثُياَِ ؾؤضِف .غَُا و غطووز =
يُطُي
بعووتٔ و ْطنُّ ؾؤضِؾطًَطِّ .ناًًُْ = ًْؿتُإ .ثًَدُفِ طًَػىوّ
بُٖاض = غُْطُضّ بعاظ و بىوشاُْوَ .با = ثُياًََُٗٓض .زاضّ وؾو =
طُىل بَِ ْىوظَ و ضاُْثُضِيى .ناًْاو = غطووزّ ًْؿتُاِْ .ناظيىَ =
َِ تاضيو = ًْؿتُاِْ زاطرينطاو).
ُٖآلتِٓ خؤضّ ئاظازّ .دُْطُي
ئُطُض ئُّ ؾًعطَ ٖىُْضيًُ بُ زضومشِ ظَم و ظؤخ زابطِيَصضايُ ,ئُوا بُّ
ضُؾُٓ زَبىو.
َجُّ ؾؤضِف
ئاّ خؤظطُ نً
َُ و ْطنُ بًَت بؤ ًْؿتُإ و
ؾؤضِؾًَو ْاي
يُ غُْطُضّ بىوشاُْوَ و بعاظُوَ
بطُؾتايُتُ ْاخِ ئُّ طُيُ بًَسَْطُوَ.
ئاّ ناؾهَِ..
غطووزّ ًْؿتُاِْ
تًؿهِ خؤضّ ئاظازّ بىايُ
ئُّ ًْؿتُاُْ زاطرينطاوَّ
ضووْاى نطزايُتُوَ,
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ئاّ بطيا ضووْانِ بهطزايُتُوَ.
با ئًرت خىيَُٓضّ وضيا يُغُض ئُو زوو تُضظَ ؾًعطَ بًَتُ زَْط و
يُ تُضاظووّ ٖىُْضزا نًَؿاُْيإ بهات ,تا بؤّ زَضنُويَت ناًَإ
ضؤسِ ؾًعط و ؾًعطيًُتًإ تًَسايُ و خىيَُٓضّ وضيا يُغُض خؤيإ
ضازَططٕ .تا بعاًَْت ؾًعطّ غطى و فطَضنيٖ ,ىُْضّ بُضظ زَْىيََِٓ,
ُْى ؾًعطّ زَغتَُؤ و زضوؾِ بُخـ.
يُ نؤْسا ؾاعريّ زيهُمشإ ُٖبىوٕ بُتايبُتَُِ( :الّ دعيطّ,
ْاىلَُ ,ويُوَُّ ,سىّ ,وَفايِ )8611 - 8166 :زََِ ضُقؤّ
َهى خؤيإ بُ ثاضيَعَوَ
غاْػؤض بُغُض ؾًعطَناًْاُْوَ ُْبىوَ ,بُي
ؾًعطيإ ْىوغًىَ و بىوُْتُ غاْػؤض بُغُض خؤياُْوَ ,ئُوَف واٍ
نطزووَ ؾًعطَناًْإ وَى ًَُٖا و ًَُٖابؤنطاو ,يإ ًْؿاْهاض و
َبططٕ و يُالَإ نؤٕ
ًْؿاْهطاو مبًَُٓٓوَ و يًَهساُْوَّ فطاوإ ُٖي
ُْبٔ.
(ئُمحُز ؾاًَىو) ,نُ قػُ يُباضَّ ؾًعطّ غاناض و ؾًعطّ
ٖىُْض ثصئَ زَنات ,زََيَِ( :نُ ؾًعطيَهِ ضَغُِْ بَِ ئاَاْر
َُوَ غىثاغِ ؾاضَظايٌ و ظيطَنًِ
زَخىيَُُٓوَ ,يُ قىوآليٌ زي
زآًَُٖضَنُّ زَنُّ ,بُآلّ نُ زَبًِٓ ٖاواضيَهِ بُضظ و بًَُٖع تًُْا
زَضخُضّ ًَٖعّ قىضِط و زَْطُ و ئًَُُوَاْاِْ ًْاظَُْسّ ٖاوزَضزّ
َهًَؿاوَ)(.)2
خؤّ يُبري خؤّ بطزووَتُوَ ,ئاخِ ُٖي
ئُو ثًَٓر ؾاعريَ طُوضَيُّ نىضزيـ بُظؤضّ ثُْايإ بؤ نًٓايُ,
ئًػتًعاضَ و يُتافُت بطزووَ ,بؤيُ ُٖض ئُوَ ْني ,نُ ؾًعطَناًْإ
َهى ؾًعطّ زوو تىئَ و يُ ُٖضزوو زيىّ
يُى يؤ بًَت ,بُي
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ؾًعطَناًْاُْوَ ٖىُْضّ تاغُؾهًَٔ زَبُخؿٔ و خىيَُٓضّ وضيا
زَخُُْ زاوَوَ .خىيَُٓضيـ بؤ ئُوَّ ئُو زاوَ بجػًًََٓتْ ,اضاض زَبَِ
بهُويَتُ تًَطِاَإ و ٖعضّ خؤّ َاْسوو بهات .ئُّ تًَطِاَإ و ٖعض
َاْسوونطزُْف بُٖطَّ طُضِإ و تاغُ بُخىيَُٓضّ وضيا زَبُخؿًَت.
ئُطُض بُّ ثًَىاُْ ؾًعطيًُ بضًُٓ غُض ٖىُْضّ ؾًَىَناضّ ,ئُوا
ئُو ضاغتًًَُإ بؤ زَضزَنُويَت ,ئُطُض بًَتى ٖىُْضَُْسَّ تابًؤّ
ؾتَِ بهًَؿًَت و نتىَت وَنى خؤّ بًٓىيََِٓ ,ئُوا ُٖضطًع بُ
ئُْساظَّ تابًؤيُنِ زّ ٖىُْضّ تًَسا ًًُْ ,نُ ًَُٖا و ئاَاشَيُنِ
تًَسا بًَت و زَاليُت يُ َُبُغتًَهِ ثريؤظ بهات ,ضىْهُ ٖىُْضّ
نتىَت زواّ زضوغتبىوِْ ناًََطا .ئًرت زَيُوَّ ضِ بهات و ضِ بُ
بًُٓضّ خؤّ ببُخؿَِ .بُّ ؾًَىَيُ ,ئُطُض ثاضضُ ؾًعطيَهًـ ًَُٖا و
ئاَاشَيُنِ تًَسا ُْبًَت ,ئُوا تابًؤيُنُ و بُ ناًََطاّ ضاوّ ضيايًعَِ
نًَؿطاوَ ,نُ ئُّ ؾًَىاظَف ,يإ بًًََني ئُّ قىتاخباُْ ٖىُْضيًُف
زًَََهُ بىوَ بُشيَط ؾُثؤىل غًَُبىيًو و غىوضيايًػتًًُوَ.
َطريَنُّ (زافٓؿِ) ُٖضطًع بُ
تابًؤّ َؤْايًعا و ظَضزَخُُْ زي
َىاغطاوَناِْ (غًفازؤض زاىل) تصّ ْني يُ ٖعض و
قُزَض ناتصًََطَ ُٖي
ٖىُْض.
ئُّ ثًَىاُْيُ بؤ َُٖىو ضُؾُٓ ئُزَبِ و ٖىُْضيًُنإ ُٖض وايُ و
يًَطَزا دًَطاّ ًًُْ بُضاوضز يًَُْىإ َُٖىوياْسا بهُئ.
***
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ئُو ثًَؿُنًًُ با ئاضاغتُيُى بًَت بؤ ضىوُْ ْاو َُزاضَ
ؾًعطيًُنُّ (غُباح ضَِدمسَض)َوَ .ئُّ ؾاعريََإ تا ئًَػتا ُٖؾت
بُف يُ زيىاُْنُّ بُ ضاخ طُياْسووَ ,بؤخؤّ زَْطًَهِ ؾًعطيًُ و
بُ ئاغاِْ زَْاغطيَتُوَ.
يُْاو زَْطُ ؾًعطيًُناِْ ُٖويًَطزا ,نُ بُؾًَهًإ ثًَهًَُٗٓضّ
ططووثِ (ثًَؿطَِو)ٕ( .غُباح ضَِدمسَض) يُنًَهُ يُ ثًَهًَُٗٓضَنإ,
(طؤؾُيُنِ تايبُتٌ يُغُض خؤّ تاثؤ نطزووَ و تىاْاٍ يُ َُٖىويإ
غُضغىضًَُِٖٓضتطَ و ُْٖطاوّ زَطُُِْ َُٖيًَٓاوَ ,يُ َُٖىوؾًإ
دًاواظَ و بىو بُ خاوَِْ ضِاغتُقًُّٓ تاقًهطزُْوَّ ؾًعطّ
ٖاوضُضر).
* ْػهؤّ ؾؤضِؾِ ئُيًىوٍ ,زَقِ( :نؤض ّ -ؾًَطنؤ بًَهُؽ)ّ
بُضًََُٖٗٓا.
َُظُ ّ -ضَِفًل غابري:
* نًًُا باضإ ,زَقِ( :الونِ ُٖي
 ّ)1950بُضًََُٖٗٓا.
* ضِاطىاغنت ,زَقَُِ( :ضطِ غُطَُ ّ -ويىوز ئًرباًِٖ سُغُٕ:
 ّ)1951بُضًََُٖٗٓا.
* ؾُضِّ ْاوخؤ ,زَقِ( :يُ نتًَبداُّْ تايبُتِ باباتاٖريزاّ -
غُباح ضَِدمسَض)ّ بُضًََُٖٗٓا.
ئُّ ضِووزاواُْ يُ ئُزَبِ ْىيَِ نىضزيسا زَقِ ظؤضيإ بُضًَُٖٗٓاوَ,
ئَُاُْ زياضَناًْأْ و ثًَىيػتًإ بُوَيُ :بُ ًَتؤزّ ًََصوويِ
خبىيَٓسضيَتُوَ.
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يُ ؾًعطّ ئَُطِؤّ نىضزيسا َاْاّ قىوٍَ بُزَطُُٕ زَزؤظضيَتُوَ,
ئُّ ؾًعطَّ بُْاوّ (يُ نتًَبداُّْ تايبُتِ باباتاٖريزا) يًَهساُْوَّ
َسَططَّ و َاوَيُنُ خؤّ بؤ تُضخإ نطزووَ
قىوٍَ و ضُْس ئاضاغتُيِ ُٖي
تا بريوضِاّ خؤَِ يُباضَوَ زَضبربِّ.

يُنُّ:

طُضِاُْوَ بؤ يُنَُني ؾاعريّ نىضز و خىيَٓسُْوَّ نتًَبداُْ
تايبُتًًُنُّ ,طُضِاُْوَيُ بؤ يُنَُني ؾًعطّ نىضزّ ,نُ تا ئًَػتاف
َطاّ نىضزيسا ضيَطاّ
يُطٍَُ نًَؿُ و ْايُباضيًُناِْ نؤَُي
ططتىوَتُبُض ,ئًرت ْايُباضيًُنإ زيِٓ و َُظُٖبِ بٔ ,يإ فُيػُفِ و
ئايسيا ,يإ نؤَُآليُتِ و غًاغِ و نًَؿُّ ضًٓايُتِ و ططفتِ
عاؾل و َُعؿىوم و ناضَغاتِ َُضطباض و.....تاز ,ططيٓط ئُوَيُ
ًَسا يُْاوَاْسا زَشئ
َُٖىو ئُو ْايُباضيًاُْ يُ تًََُُْهِ ُٖظاض غاي
و ظووخاوَإ ثًَسَضًَصٕ.
ضَُو و تًَُاّ غُضَنِ قُغًسَنُ نًَؿُّ ؾُضِّ ْاوخؤيُ و وَى
منىوُْيُنِ بضىونهطاوَّ دُْطِ يُنُّ و زووََِ دًٗإ ويَٓاّ
زَنات و يًٌَ بىوَتُ زاخِ غُض زٍَ و ططيَِ ْار .خؤيؿِ بُضاْبُض
ئاطط خؤؾهُضاِْ نًَؿُنإ نطزووَتُ اليُِْ زووَّ ,بٌَ ئُوَّ يُبُضّ
ًٖض ناًََهًاْسا خؤّ زياضّ نطزبًَت ,ضَخُّٓ بابُتًًاُْ ئاضاغتُ
َىيَػت وَضزَططَّ ,ضَخُٓناِْ طؿتطريَ و اليُِْ
زَنات و ُٖي
يُنًَهًإ ْاططٍَ ,بؤ ضَِوايٌ و غُضخػتِٓ بُغُض اليُنُّ زيسا,
َهى خؤّ بُاليُْساضّ نًَؿُّ ُْتُوَنُّ زَظاًَْتُْ ,ى نًَؿُّ
بُي
زوو اليُُْنُّ زَغتُآلت .ضَخُٓناِْ وضز و بُدًَٔ ,بُآلّ بُ ظَاِْ
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ؾًعطّ تؤنُُ و ثُضزار ,ئُّ ُْ ُْويىَ ؾًَىَّ ُْٖسيَو ؾاعريّ زّ
َهى بُ ظَاًَْهِ ضطِ و نًٓايُ
بُ زضوؾِ ثُياَِ خؤّ بطُيًَُْت ,بُي
باظّ و ئًػتًعاضَ دىوآلٕ ٖاتىوَتُ زَْط .ئًرت ئاطط خؤؾهُضإ تًٌَ
زَطُٕ ,يإ ْا ,ئُوَ بُناض و بُضَُِٖ خؤّ ْاظاًَْت ,ئُوَ ئُوأْ
َُّ ْاو ؾًعطَنإ بًَتُْ ,ى ئُّ ُٖغتَِ
زَبَِ ئاطايإ يُ ٖاواض و ظايُي
بُ طؤضِيِٓ ضَوتُ ٖىُْضيًُنُّ.
ضُْس غاَيَِ زواّ ؾُضِّ ْاوخؤ ئُّ ؾًعطَ ْىوغطاوَ ,ئُوَف زياضَ
َُبُغتِ ئُوَّ تًَسايُ ,نُ يُ َُٖىو ئُو َاوَيُزا ئُّ ,ئُو خُّ و
َسَزا,
دُضطػىوتاُْ بُضّ ُْزاوَ و يُاليُنِ زيهُوَ باْطِ ئُوَ ُٖي
ئُو ناضَ ْاثُغُْسَ داضيَهٌ تط زووباضَ ُْبًَتُوَ.

زووَّ:

زَضًُٓ غُض زيَطِ بُ زيَطِّ قُغًسَنُ ,نُ بُّ ؾًَىَيُ زَغت
ثًَسَنات:
(طا بؤ طًاّ ْاو ظَيهاو ًَِ زضيَص زَنات
َُبابًـ يُناتِ باْطسإ)
نُي
يُّ زَغتجًَهُزا زوو دؤض نُؽ زَضزَنُوٕ .يُنًَُإ:
ْانُغًَهُ ,نُ بُ طاّ سؤٍ و زَبُْط زَضًَت ٌَ ,زضيَص زَنات بؤ
َُؾًَط
َِ و يُغُض ئُوَ زَشّ .زووًََإ :منىوُّْ نُي
ظَيهاو = طُْسَي
زَْىيَِٓ ,نُ ْطخِ ئُوَّ ثٌَ بطِاوَ ًَِ زضيَص بهات بؤ باْطسإ =
َجانِ ,بُضظنطزُْوَّ ٖاواضّ ئاؾتِ و
داضِزاِْ زَغت و زَّ و زي
تُبايٌ و بطايُتِ .ئُّ زوو دؤضَ نُغُف يُ نؤُْوَ تا ئًَػتا يُ
ْاوَاْسا زَشئ ,يُنًَُإ :نؤغجًَهُ يُضِيَِ ئاغىوزَيٌ شياْسا و
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زووًََإ :بُ ثًَضُواُْوَ .ثاف ئُو غُضَتايُ بُزوايسا ؾًعطيَهِ
قىوٍَ و ُْٖاغُ زضيَص ُْخؿُزاض زَنات و زََيَِ:
(تىوتِ بَِ ضاووضِوو زَّ زَناتُوَ
يُ ْعيو
ضَط و
طؤثهُ و
خىْضُ
زَوَغتَِ و ثًَِ يُ ظَوّ زَخؿًََِٓ)
يًَطَؾسا نُغًَهِ زيرت زَبًٓني ,بُ (تىوتِ) ضىيَٓطاوَ .ئُّ
َٓسَيُف بُوَ زَْاغطيَت ,الغايٌ و ئاغاْهَِ زَناتُوَ ,واتُ خؤّ
باي
زآًَُٖض ًًُْ و ًٖضِ يُ باضزا ًًُْ ,ؾاعري يُ ثاٍَ ْاوًَٖٓاُْنُيسا بُ
(بَِ ضاووضِوو) زايسَؾؤضَّ .نُ ًْؿاُْيُ بؤ قًَعَوِْ ئُو نُغُ تىوتِ
َُتُ .ئُّ نُغؤنُ قًَعَوُْف زيَت يُ ْعيو (ضَط = بَُٓاّ
خُغً
شيإ .طؤثو = زَغتجًَهِ شيإ .خىْضُ = طُؾاُْوَّ شيإ) ثَِ يُ
ظَوّ زَخؿًََِٓ و ْاظّ بُ غُضَوَ زَنات ,بُآلّ ُٖضضُْس زَنات:
(ُْخؿِ ْاوضُواِْ بُضزّ بؤ زضوغت ْابَِ)
واتُْ :اتىاَِْ ًٖض ٖىُْضيَو بٓىيََِٓ و يُ الغايًهطزُْوَ بُوالوَ
ًٖضٌ تطّ يُباضزا ًًُْ.
(نطاُْوَّ زََِ خؤّ
بُ نطاُْوَّ زََِ
ضَط و
طؤثهُ و
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خىْضُ
بُضاوضز زَنات
َِ زَزَٕ)
ثىوىل ثؤغتُّ يُبٔ باي
ئُّ ْانُغُ نطاُْوَّ زََِ زَضىيََِٓ بُ طُؾاُْوَّ زََِ ضَط و
طؤثهُ و خىْضُ ,بُآلّ ئَُإ غُضَايُّ شيأْ ,ئُوَّ ىلَ قبىوٍَ
ْانُٕ و ثىويًَهِ ثًَىَ زًََْٔ .واتُ ناضَ بًَفُضَِنُّ ئُويإ ًَٖٓسَ
بُالوَ ْاؾريئ و ُْؾًاوَ ثُغُْسّ ْانُٕ ,ضىْهُ ئَُإ ,نُ زَّ
زَنُُْوَ بُضًَُٖإ زَبًَت بؤ شيإ و غطوؾت ,بُآلّ زَّ نطزُْوَّ
ئُو ًٖض خًَطوبًَطيَهِ تًَسا ًًُْ ,ضىْهُ:
َُ و زإ يُغُض زَغتِ ْاِْ ْاِْ زَخىات
(طىيَطِايُي
ًَسَٕ
بؤ ناّ ال ُٖي
غُض يُ ضِيًَُ و ضووطُمناّ زازَخا)
َٓسَ طىَّ يُ َؿتِ ئُّ و ئُوَ و (ْاِْ زَغتِ ْاِْ ْاِْ =
ئُو باي
َُتِ ُْٖسيَو غُط) زَخىات ,وَى ئَُإ ضؤسِ غطوؾت و
خُغً
َهى يُطٍَُ ئُو ضؤسُزا زَشّ ,نُ ْاِْ
دىاِْ يُ ُْٖاويسا ْاشّ ,بُي
زَزاتَِ و بًُوَّ ضِ بًََِ ئُوَ زَنات و بؤ ُٖضاليُنًـ بًُوَّ ياضّ
ثًَسَنات ,ئًَُـ تًُْا فُضَإ بُدًًََٗٓاِْ يُغُضَ و بُ بطِياضّ ئُو
يُ ُٖض ؾىيََِٓ بؤّ زياضّ بهات ضووطُمنانُّ زازََِْ و ْىيَصّ غاختُ
زَنات .ؾًعطَنُ زضيَصَ بُ زاضِؾتِٓ بؤضىوٕ و ضَخُّٓ خؤّ زَزات,
َطا,
ئُجماضَيإ ضووّ زََِ زَناتُ غَِ دؤض نُغِ زيٌ ْاو نؤَُي
بطيتني يُ:
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( -8خُآلت و بُضاتِ زؤفطؤف)
َِ و بؤِْ وضضِ تُخ و سؤٍ)
(-1يإ ثًػِ و ثؤخً
َُّ دازووباظإ)
(-8زََُ بؤي
ئُّ غَِ دؤضَ نُغُف:
ًََهسا زًَََُٓٓوَ)
(يُ قاوغِ نًػُي
واتُ ُٖضغًَهًإ ًَٖٓسَ زضؤ و ناضّ ْابُدَِ و دازوويإ يُطٍَُ
َو نطزووَ ,ئًرت يُ ضىاضضًَىَيُنِ ثًػسا ,نُ بُ قاوغِ نًػٍَُ
خُي
زياضّ نطاوَ ,قُتًؼ زَبٔ و بؤ ًَُٖؿُيٌ زًَََُٓٓوَ.
دؤطُيُّ قُغًسَنُ يُ خىضَِ ْانُوَّ و ضٍَ زَنات تا زََاْباتُ
ْاو ُٖواضّ ئاظازّ ,نُ وؾُّ (خؤض)ّ يُ دًَطايسا بُناضًَٖٓاوَ.
زََيَِ:
(ئُضَّ خؤض بُ ثؤغتاٍَ يإ بُ ثًَآلوّ ئاوضيؿِ بؤ الَإ زيَت
ًََصوويُنِ يُ ٖاتٔ و ضىوٕ ُٖيُ و يُ ْىيَصزا زَيُضظيَت
باْطِ بُياِْ زَغتِ خًَطَ و ضطض و يؤضِ ْاوضُواِْ زََطيََِٓ
ْازياضيًُإ زَبًَِٓ)
بُ وؾُّ (ئُضَّ) ثطغًاض زَنات :ئاظازّ بُ غُضباظّ ثؤغتاٍَ يُ
ثَِ زيَتُ ْاوَإ ,يإ بُ ثًَؿُُضطُّ ضُنُُؾطِ .ؾاعري يُ ضيَع و
خؤؾُويػتًسا ضُنُُؾطَِّ ْاو ْاوَ ثًَآلوّ ئاوضيؿُِٖ ,ضوَٖا ئُوَف
زياضّ زَنات ,نُ ئاظازّ الّ ئًَُُ ًَُٖؿُ يُ ٖاتىضؤزا بىوَ بؤ
الَإ و بُوَف ًََصوويُنِ زضوغت نطزووَ ,ئُوَْسَ يُو ٖاتٔ و
ضىوُْ تَُُِْ بُغُض بطزووَ واّ يًَٗاتىوَ يُ ْىيَص = ضَوتِ ئاؾتًسا
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زَيُضظيَتْ .ىيَص يًَطَزا وَى الّ طُىلَ ؾاعريّ ضؤسجاى نًٓايُيُ يُ
َسإ بؤ طُيؿنت بُ سُقًكُت.
خاويَِٓ و ُٖوي
ئاظازّ وؾُيُى ًًُْ ,نُ بؤ يُنُجماض ؾاعريّ ئُّ باغَُإ وؾُّ
خؤضّ بؤ خىاغتبَِ ,ئًَُـ بؤ خؤّ بُناضّ ًَٖٓاوَ و َُبُغتِ خؤّ
ثٌَ ضِاطُياْسووَ.
َشإ بؤّ
ئاظازيًُ بُ تَُُُْنُّ الّ ئًَُُ باْطِ بُياِْ غُباّ غاي
ََِ .ئاظازّ
زَبًَتُ خًَط و طُؾُ بُ غًُاّ زَزات و ضطض و يؤضِ ْاًًَٖ
ًَٖٓسَ ناضواِْ ًَٖٓاوَ بؤ ٖؤبُّ ئًَُُ و طُضِاوَتُوَ (يُ خاِْ يُخ
ظيَطِيُٓوَ تا َُٖىو ؾؤضِؾُناِْ نىضز و تا ئًَػتا) يُ ظَاِْ
ًًًَُْٗٓنامنإ تًَسَطات .ئُو زَظاَِْ نُ:
(ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزاَإ ْىوغًًُوَ
ئًَُُ َُٖىو بًَسَْطِ خىزاَإ ْىوغِ
ئًَُُ َُٖىو بًَسَْطِ خىزا زَْىوغًُٓوَ
ئًَُُ َُٖىو بًَسَْطِ خىزا زَْىوغني)
وؾُّ خىزا غؤفًًاُْ دًَطاّ نطاوَتُوَ ,ضاغتُوخؤ َُبُغتِ
َهى خىاظَيُنُ بؤ طُوضَتطئ زَغُآلت ,نُ
خىزاّ باِْ غُض ًًُْ ,بُي
يُ ئاغتِ زاخىاظيًُنامناْسا ثُْاَإ بؤ بطزووَ .ثًَؿرت يُ
ؾؤضِؾُنامناْسا بًَسَْطِ ئُو زَغُآلتَُإ ْىوغًىَ و ئًَػتاف
زَيٓىوغًُٓوَ و ُٖض زَْىوغني .بؤيُ:
(يُ ئاويَُّٓ ْىوغًٓسا زَغتًَو زَبًٓني
دًَطؤضِنَِ بُزَْط و بًَسَْطِ زَنات
يُّ دًَطؤضِنًَهطزُْزا
41

َُٖىو ئاواظيَو زَضًَتُ ْاو زَْىونِ زضَوؾاوَّ َُىل
خؤؾدُبُض
َصزَ و بًًًَٓٓو
ًََٗٓاِْ ضاوّ ئُفػاُّْ طًاّ ضىاض وَضظ)
بؤ ُٖي
َِ ْائىًََسّ
ئُّ نؤثًُيُ ثطَِ يُ ًٖىا ,ثًَؿرت ئُطُض زضِى و زاي
َطُّ ضؤسِ ؾاعريّ تًُْبًَت ,ئُوا يًَطَزا تطووغهُّ ًٖىا ُٖضيَُِ
نًًَ
ََِْ( :ىوغًًُوَ و
َِ ثطِؾٓطساض نطزووَ و بُْاوّ َُٖىوَاُْوَ زَي
زي
ْىوغِ ,زَْىوغًُٓوَ و زَْىوغني) وا زضِّ بُ ؾُوّ تاضيهٌ زا ,ئُطُض
ْىوغًُٓنَُإ ئاويَُٓيُى بًَت ,ئُوا زَغتًَهِ تًَسا زَبًٓني ,نُ
دًَطؤضِنَِ بُ زَْطِ ئًَُُ و بًَسَْطِ ئُو = زَغتُآلت ,زَنات .بُو
ناضَؾِ تًَهطِاّ غؤظ و يُضَّ زَْطُإ زَضًَتُ ْاو زَْىونِ َُىل خؤف
َُتِ ئُوَّ ثًَىَ ضُغجًىَ
َٓسَّ خُغً
خُبُضَوَ = ثُثىوغًًَُاُْ ,ئُو باي
َِ خؤف بُ َُٖىو اليُنسا
طىايُ يُ ظََاِْ سُظضَتِ غًًَُاُْوَ ُٖواي
َُنُؾًسا َصزَ زياضَ ,زينت زياضَ بؤ ثؿهىوتِٓ
ضازَطُيًَُْت .يُ ُٖواي
ضاوّ طًاّ ضىاض وَضظ = ًَُٖؿُ بُٖاض = بُٖاضّ طُيؿنت بُ
غُضفطاظّ.
(بُختُوَضّ و زضووزّ ظََني
َتُظئَ و تاغًَُٓض ْني)
ضووزاو و زميُِْ زي
يُّ زوو زيَطَِزا ثُيىَْسيٌ ًَْىإ وؾُنإ بُّ ؾًَىَيُّ يًَسيَت:
بُختُوَضّ يُغُض ظًََٓسا
َتُظئَ ًًُْ.
ضووزاوّ زي
زضووز بؤ غُض ظَوّ
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زميُِْ تاغًَُٓض ًًُْ.
ًََٗٓاِْ ضاوّ ئُفػاُّْ
ئُّ زوو ثُيىَْسيًُف ثُيىَْسٕ بُ (ُٖي
طًاّ ضىاض وَضظ)َوَ ,نُ بُ (طُيؿنت بُ غُضفطاظّ) يًَهُإ زايُوَ.
َُبُغتِ ئُوَيُ ,بُختُوَضّ بُ واتاّ شياِْ ثطِ نُيف و غُفا و
َهى
َتُظئَ ًًُْ ,بُي
َٓسّ زيَت ,ئُوَف ُْى ضووزاويَهِ زي
غُضبً
ئُوثُضِّ ناَِ شياُْ .زضووزيـ زَغت بُضظنطزُْوَ بؤ ضيَعططتٔ يُ
َهى بُ ثًَضُواُْوَ
َُٖىو ؾتًَهِ َُظٕ زميًَُْهِ تاغًَُٓض ًًُْ ,بُي
َطري و بالويَُٓ.
زميًَُْهِ زي
زواّ ئُوَّ ؾاعري بُ زووضوزضيَصّ شياِْ بُختُوَضّ و غتايـ و
َٓسَّ ئاوّ
ضيَعَإ ثًَـ ضاو زَخات ,زيَت قػُ يُطٍَُ تًَهطِاّ باي
وؾهايٌ زَنات بؤ ئُوَّ َُٖىويإ ئُضنِ غُضؾاِْ خؤيإ بُدٌَ
بًَٗٓٔ ,ئُواًْـ يُ ثطؤغُّ ثًَهًَٗٓاِْ شياِْ ثطِ يُ ؾُوم و ؾازيسا
بُؾساضبٔ .زََيَِ:
َٓسَّ ئاويِ نطز
(فُضَىوّ يُ باي
بؤ وؾهايٌ نُ ضَطِ بُ ٖات و بريَوَضّ تُ ِض و
ثاضاوَ
َٓسَّ وؾهايًؿِ نطز
فُضَىوّ باي
بؤ قُضاغ طؤالوّ غُض بُ ؾُختُ)
َٓسَناًْـ بؤ ئُوَيُ نُ:
باْطًَٗؿتِ َُٖىو باي
ًََو بؤ ؾاشِْ شيإ بضٓٔ)
(ؾاي
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َٓسَنإ
بُآلّ باي

(زياضبىو نتًَبًَهًإ خىيَٓسبىوَوَ
بُضشَوَْسّ زاضيَو ْىوغًبىوّ)
زياضَ وؾُّ (زاض) َُبُغت زاضيَهِ يل و ثؤخ ثطَِ و ئُوَف
َهاِْ ظؤض ثًَىَّ ثابُْسٕ و
نُغايُتًًُنُإ بؤ زياضّ زَنات ,نُ خُي
يُشيَط غايُّ بطِياض و زَغتُآلتًسا بٔ.
َٓسَ طؿتطري بىو الّ ؾاعري بؤ
يُ زيَطَِناِْ ثًَؿُوَزا وؾُّ باي
َٓسَ زًًََََٓتُوَ
َٓسَّ ئاوّ و وؾهايٌ ,بُآلّ زاوتط يُى باي
َُٖىو باي
َٓسَناِْ زيهُ زَنات ,ضىْهُ يًَطَوَ زََيَِ:
و ْىيَُٓضايُتِ باي
َٓسَ زَغتِ ضَف و غجًٌ
(باي
زضيَصّ َطؤظ زَْاغًَت
ضووخؤؾًٌ غطوؾتًـ)
َٓسَ بُ غُضْاؽ زازََِْ و بُ ئاغاِْ زَغتِ ضَف =
ؾاعري باي
خطاثُناض و زَغتِ غجِ = ضاندىاظ ,يُ يُى دىزا زَناتُوَ ,زَغتِ
ضَف ضُْس زضيَص بَِ ئُوَ ُْٖاَُتِ ظؤضتطّ يًَسَوَؾًَتُوَ ,بُ
ثًَضُواُْوَ زَغتِ غجِ ضُْس زضيَص بًَت ,ثًت و فُضِّ ظياتطّ زَبًَت بؤ
َٓسَنُ ؾاضَظايٌ يُ غطوؾتًؿسا ُٖيُ ,واتُ
شيإ .يُطٍَُ ئُوَؾسا باي
ناتًَو غطوؾت = شيإ ,يُ طُؾُ و ُْؾُزا زَبًَت ,ئُو زَيٓاغَِ.
ْاغًِٓ غطوؾت = شيإ ,ثُيىَْسَ بُ ْاغًِٓ زَغتِ ضَف و غجًًُوَ.
بُّ ثًًَُ ,ئُطُض غطوؾت = شيإ ,ضووؾًٌ تاٍَ بًَت و يُ طُؾاُْوَؾسا
ََِ:
َٓسَنُ زَخىيًََٓتُوَ و زَي
ُْبًَتُٖ ,ض زَيٓاغَِ .ثاف ئُوَ ْاخِ باي
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ًَٓايُ يُو ظَويًُّ نُ ًًَٖهُّ يُغُض زازََِْ
(زي
ظَوّ طُف يُ ظَوّ ثُضوَض ْانات)
طُف = طعّ .ظَوّ ثُضوَض = يُدًَِ غُزإ داض وتطاوّ ًْؿتُإ
ثُضوَض بُناضًَٖٓطاوَ.
َٓسَنُ:
باي
(َُٖىو ؾتًَو يُباضَّ ئًَُُوَ زَظاًَْت)
ئُوَف زَظاِْ نُ:
(تًُْا يُ زََُ زََِ َُضطسا
خؤبًٓني بُ ضوخػاضَاُْوَ زَضزَنُوَّ)
نُ زَمشطئ:
(زَظاًَْت ثاف ضُْس ضؤش نطّ يُ دُغتَُإ ثُيسا زَبَِ
غُضَتاف ناَُ بُؾِ زَخىات)
يُّ زيَطِاُّْ غُضَوَزا ,نُ ضغتُإ نطزٕ ظاْايٌ و ٖؤؾًاضّ بُ
َٓسَ زضاوَ ,يُ َُٖىو ضوويُنُوَ ؾاضَظايٌ يُ شياِْ ئًَُُ ُٖيُ,
باي
ضاى و خطامثإ يُ يُى دىزا زَناتُوَ ,ئاطاّ يُ نطزاضّ دىإ و
َِ الَاُْ تا
ضَفتاضّ ْاؾرييُٓاُْ و يُ غُضَتاّ شياُْوَ زي
زََاْطُيًَُْت بُطؤضِ ,يُْاو طؤضِيؿسا زَظاَِْ ضؤٕ نطّ تًَُإ زَزا و
غُضَتاف ناّ بُؾِ يُمشإ زَخىات.
َٓسَيُنِ غًشطاوّ زَغتهطزّ ؾاعريَ و زضوغتهطاوّ
نُواتُ باي
خُياٍَ و بريّ ؾاعريَ ,ئُوَ ؾًعطّ بُضظَ وؾُ غًشطاوّ زَنات و يُ
قاوغِ ضاغتُقًُّٓ خؤّ زَضّ زيََِٓ و تًَهٍَُ بُ ٖىُْضّ زَنات.
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ظؤض وؾُ ,ئُطُض بُ َىدُضِضَِزّ و بَِ زَاليُتًَو خبعيَٓطيَتُ ْاو
َهى زَبًَتُ وؾُيُنِ
ؾًعطَوَ ,ئُوَ ثًَِ ْاطىتطَّ ٖىُْض ْىاْسٕ ,بُي
بَِ طًإ و بَِ باآلثؤؾًِ ٖىُْض و تًُْا يُ خاُّْ ؾًعطّ خؤضِغهِ و
فؤيهًؤضزا دًَطاّ زَبًَتُوَ.
ضُْس دىإ (َُويُوّ) بُض يُ ُٖض زَْطًَهِ ؾًعطّ (ثَِ)ّ
بُخؿًىَ بُ (ُْغًِ) و زََيَِ:
ُْغًِ ثُدمُّ ثات ئُض غُضزٍ نًَؿإ
()3
بساضَف ُْ تؤّ زٍَ زَضووٕ ضيَؿإ
واتُ :ئُّ باّ ُْغًِ ,ئُطُض يُّ نطِيَىَ تىوؾُّ ُٖوضاَاْسا
َِ زَضووٕ
ثُدمُّ ثًَت تُظّ و يُطؤ نُوت ,ئُوا بًدُضَ ْاو زي
بطيٓساضاُْوَ = ثًاو ضاناِْ خىزا ,نُ َُبُغتِ ؾًَداِْ
ُْقؿبُْسيًُ ,بُزَّ ظيهطّ خُفًًُوَ ًَٖٓسَ ئاظاضّ زَضووِْ خؤيإ
َِ ئُواْسا
زاوَ بطيٓساضيإ نطزووَ ,ئاطازاضبُ ثُدمُّ ثًَت يُ بؤتُّ زي
طُضّ بهُوَ.
َٓسَنُّ الّ (غُباح ضَِدمسَض)يـ واتاّ ضابُض ,غُضنطزَ,
باي
َعاِْ زَضزإ و ئاطازاض بُ َُٖىو ضطنُيُنِ شيامنإ زَطُيًَُْت,
ساي
ئُوَ ئًَُُئ ؾاضَظايًُإ يُ زَْط و ضَْط و ؾًَىَّ زَْىوى و
َٓسَّ
َٓسَ ُٖيُ ,بُآلّ ئًَُُ ْني بتىاْني باْطًَٗؿتِ باي
ضىاضثُىل باي
وؾهايٌ و ئاوّ بهُئ بؤ ئُوَّ نؤببُٓوَ تانى يُ ثُضَِناًْإ ؾاَيًَو
َِ ؾًعطّ تؤنُُيُ يُ
بُ قُز باآلّ ؾاشِْ شيإ بضٓٔ .ئُوَ خُياي
ضيَطاٍ وؾُوَ ؾًاوٍ زَزات بُ ناضّ ُْؾًاو و ُْنطزَِْ.
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َِ ؾازَاِْ بُ باآل بطِا ,ئًرت طؤضِاًَْهِ
زواّ ئُوَّ شيإ ؾاي
بُٓضَِتِ بُغُضزا ٖات و بُوَّ طُيؿت ,نُ ؾاعري بًََِ:
َدؤؾِ زضَختِ تاظَ ئاوزضاو
(شيإ بُ زي
زََإ الويًََٓتُوَ و زَدطيىيََِٓ)
يًَطَزا ثًَىيػتُ ثُيىَْسيِ ًَْىإ (زَدطيىيََِٓ) و (زضَخت) زياضّ
َٓسَيُ بُتايبُتِ ضؤيُنُ و ئًَُـ بُغُض
بهُئ .دطيىَ زَْطِ باي
زضَختاُْوَ زًَْؿَِ ,واتُ بُ ضُؾَِٓ دطيىَيإ تًَهٍَُ بُ ضٌَ و ثؤثِ
زضَخت زَبًَت وَى :ئُوَ زيَتُ طىَّ ,زضَختُنُ زَدطيىيََِٓ ,خؤ
ئُطُض واف ُْبًَت بًًََني :ؾاعري واّ زاْاوَ ,نُ (زضَخت زَدطيىيََِٓ)
ئُوَف غىضيايًًاُْيُ يُ ؾًعطزا دًَطاّ تايبُتِ ُٖيُ و ؾًاوَ و
زَؾًَت .يُّ ضووَوَ ؾاعري خؤّ يُ واقًعِ زضَخت الزاوَ ,نُ
َُتُ دىاُْناًُْتِ.
يُدمُنطزٕ يُ خُغً
ثاف ئَُاُْ نُغايُتًًُنِ ُْْاغطاو زَضزَنُويَت و واَإ
ثًَسَْاغًََِٓ:
(ئُو ثًاوَّ
يُغُض غٓطِ خؤّ زاوَ بُ ظَويسا
َىوشَّ تطف و َعض
بؤِْ ُٖي
َِ بًَُٖع زَنات)
ضاوّ تًَط خُوّ زَبطيػهًَٓتُوَ و زي
َِ بًَُٖع زَبًَت ,ؾاعري يُ خؤؾًًاْسا زَططّ:
نُ ئُو ثًاوَ زي
َِ ثطِ بىو يُ ططيإ
(زي
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ططياِْ خؤّ يُ طؤضاًًُْنِ ًًًًَسا زؤظيًُوَ
ؾُثؤىل زَزا)
َِ ؾاعري
زياضيهطزِْ (طؤضاِْ ًًًَِ) ثُيىَغتبىوِْ زي
زَطُيًَُْت بُ ُْتُوَ و ًْؿتُاُْوَ ,يُ طؤضاِْ ًًًًَسا بُتايبُتِ
(الوى ,سُيطإ ,بُيت ,ضَُُضّٖ ,ؤضَ ,ئاّ ئاّ) طُىلَ ضووزاوّ
َطاّ نىضزّ زَطًَطُِْوَ و نُغُض و
َتُظيَِٓ ْاو دُضطُّ نؤَُي
زي
َسَططَّ ؾاعري َُبُغتِ
َػىوتإ زَنُُْ بُؾِ طىيَطط ,ئُوَف ُٖي
زي
يُ (طؤضاِْ ًًًَِ) ؾؤضِؾِ ُْتُوَيٌ بًَت بُ ؾًَىَيُنِ خاوئَ.
زواّ زَضبطِيِٓ ئُو غؤظَ ,ؾاعري زَضًَتُ غُض وؾُّ زٍَ و زََيَِ:
َىَتِ زٍَ
(ئاّ خُي
تَُاؾاّ ُٖض نىيًَُنت زَنطز
غُضدمِ ئُويَِ زَزا و غُضدمِ زَضِغها
زٍَ ضيَُٓايًِ زَنات و ئُوَّ ئُو ثًَُسََيًَت
ئُو يُ ُْخؿِ ْاوضُواِْ بُضز زَْىوغِ)
(ُْخؿِ ْاوضُواِْ بُضز) يُ زيَطَِناِْ غُضَتاّ قُغًسَنُزا
ٖاتىوَ ,يُوَّ تىوتِ ُٖضضِ زَنؤؾًَِٖ ,ض ُْخؿًَهِ يُغُض بُضز بؤ
زضوغت ْابًَت ,ضىْهُ ْانُغًَهِ زَْطُوَضَّ ئُّ و ئُوَ و قػُّ
ًََتُوَ ,بُآلّ يًَطَزا بُ فُضَاِْ زَيًَهِ خاوئَ دًَبُدَِ
ئُوإ زَي
َىَت) يُ عىضفِ
َُّ ,بؤتُ باضَطاّ سُم( .خُي
زَنطَّ ,ئُو زي
غؤفًًاْسا بُ واتاّ ضًُنًَؿًِ طؤؾُطري زيَت ,نُ بَِ غطتُ سُم
َُّ يُطٍَُ
زَزويََِٓ .واتُ ( :بُ ضَُِْٖسيَهِ ؾًَىَ ضِؤسًًُوَ َاَُي
َُّ واقًع نطزووَ) .يُّ وؾُيُؾسا ؾاعري ئُوََإ بؤ بُيإ
دىوي
48

َُ بًَطُضزَنُّ
زَنات ,دًًىَّ تُغُووف يُ ضؤسًسا ططؾُّ زَّ .زي
ؾاعري ثًٌَ زََيٌَ بٓىوغُ:
(ضُتُّ ثًَآلو طُوضَ يُ خُوزإ)
وؾُّ زوواُّْ (ثًَآلو طُوضَ) غىوز وَضططتُٓ يُ ئُفػاُْ و
َُواْسا,
َساِْ ثاي
سًهايُتِ طىَّ ئاططزإ ,واتُ ظيازَضَِويهطزٕ يُ ثًاُٖي
بُ ضُؾًَٓو زًََٖٓطيَتُ ثًَـ ضاو زووض بًَت يُ َطؤظِ ئاغايٌ.
يًَطَؾسا ضُتُناِْ ًََُُنُت ئُواُّْ ضاو و ضووت زَنُٕ ئاغايٌ
ْني ,نُ ثًَآلويإ طُوضَ بَِ ,زَبَِ قُواضَؾًإ ظَبُالح بًَت .طُوضَ
ثًؿاْساِْ ضُتُنإ ,ظيازَضِؤيًًُ بُوَّ ,نُ ئُو ثًؿُ قًَعَوُْيإ يُ
ضازَبُزَض نطزووَ.
(يُ خُوزإ) واتُ ًَٖؿتا زَغتِ ثًػًإ بُ تُواوّ ُْخػتىوَتُ
طُضِ ,ضغتُناِْ زازَّ ئََُُإ ثًَسََئًَ:
(ضِيَطاوبإ ًَٖؿتإ
ًَإ باف يًَسَزا و تؤظاوّ ُْبىوُْ)
زي
ضيَطاوبإ ئاضاَُ ,ئاغىوزَيٌ خؤّ زَْىيََِٓ و ثؿًَىّ تٌَ
ُْنُوتىوًََٖ ,ؿتا ضُتُ ظحلؤضتُنإ بُ ثًَآلوّ طُوضَوَ ُْنُوتىوُْتُ
ؾًَالِْ دازَوبإ.
َطُّ ثُضشيٓهطاو
(زَضطاّ نًًَ
بُ ثُدمُّ فطيؿتُ و خىزاوَْس َؤضنطاوَ)
َو ,ثُضشيِٓ
َطُّ شياِْ خُي
بؤ ضيَططتٔ يُ بُزناضيٌ ضُتُنإ ,نًًَ
بُ زَوضزا نًَؿطاوَ و ْاتىأْ ئُو غٓىوضَ ببُظيَٓٔ ,ضىْهُ بُ ثُدمُّ
نُغاِْ فطيؿتُ ئاغا و خىزاوَْس َؤضّ يًَسضاوَ.
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َىوٕ
(ثىوؾِ قُضاغِ ضيَطا خُواي
ئُغح بُ َاتِ بُ تُنًاْسا زَضِوات)
َىوٕ =
ثىوؾِ قُضاغِ ضيَطا = نُغاِْ فُضاَؤؾهطاو .خُواي
بًَهاضٕ .ئُغح = نُغِ ضَغُٕ و ؾؤضِؾطًَطِ.
َهُ بًَهاضَنُ زَغىوتَِ ,ضىْهُ نُؽ
َِ بؤ خُي
ئُّ نُغُ زي
سًػابِ بؤ ُْنطزووٕ.
ئُغح = نُغُ ضَغُُْنُ:
(بريزَناتُوَ و غًَبُضّ َافىوضّ ُْخـ زيَطيِٓ ؾاضَ)
يةكةم:
بري زَناتُوَ و يُْاو ٖعضزا زَشّ.
دووةم:
بؤتُ غًَبُضيَو بُغُض نىيتىوضّ شياُْوَ و زَيجاضيَعَّ.
ُٖض ئُو ئُغجُ ضَغُُْ:
(ْازياض ُْبىوَ و ْازياض ًًُْ
تَُُِْ دىاْىويٌ يُْاو زضِنِ زَّ تًص و ْعيو طىضط
طىظَضاْسووَ)
زضِنِ زَّ تًص = دُيالز .طىضط = زيهتاتؤض.
ُٖضطًع يُثًَـ ضاو بعض ُْبىوَ و ْابَِ ,نُغايُتًًُنِ وَٖايُ ,نُ
ًَُٖؿُ يُبُض ضاواُْ و خؤّ زَْىيََِٓ ,ئُّ ثًاوَ ضَغُُْ ُٖضَِتِ
الويَِٓ يُشيَط زَغُآلتِ غتَُهاضزا تًَجُضِاْسووَ.
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َسَبطَِّ
(غُض ضازَوَؾًَِٓ و ضاو ُٖي
زََىضاوّ ناضواْضِ
ًََهِ ْاخؤف زَبًًَٓت)
وَى الفًتُّ ُٖواي
ناضواْضِ = ئُوَّ ناضواِْ ضاغتِ و ثانِ بُضٍَِ زَنات ,يإ ضابُضّ
َِ
ًََهِ ْاخؤف زي
َطا ,الّ ئُّ باف ْايُتُ ثًَـ ضاو ,وَى ُٖواي
نؤَُي
زَتُظيََِٓ و ئاظاضّ زَزات.
بُآلّ ئُّ نُغايُتًًُ يُ تًَهؤؾاِْ خؤّ ْانُوَّ.
َىويٌ بُضّ زَزا
(ثىوؾًـ خُواي
طُضَايٌ زََِ ئُغح ًَٖعّ زَزاتَِ
َُٖىو ْاخِ بُ ثًتِ ظَوّ زيَتُ نىٍَ)
ئُوَتاَِْ يُ تًَهؤؾاُْنُيسا تًَهٍَُ بُ نُغاِْ فُضاَؤؾهطاو زَبًَت,
بُ طُضَايٌ = تني و تاو بُخؿني بُ نُغاِْ ثؿتطىَّ خطاو ,زَياْبعويََِٓ
َُنًََِٓ و بُوَف ثؿتطىَّ خطاو ,يإ
و يُ خُو ضايإ زَضً
فُضاَؤؾهطاوَنإ ْار و ُْٖاويإ تصّ زَبًَت يُ فُضِ و ثًتِ خاى =
ًْؿتُإ .نُ يُو خُوَ ضاضُْني و بُ ئاطا ٖاتُٓوَ ,ئًرت ئُغح =
نُغايُتًًُ ضَغُُْنُ زيَتُ طؤ ,يُْاو قػُناًْسا غُضنؤُْ زَبًٓني ,نُ
بُ (بُؽ ُْبىو) زَغت ثًَسَنات .واتُ ثًَؿُإ ضازَطُيًَُْت ,ئًرت بُغُ
و واظ بًَٓٔ .....تا نُّ .ئُغجُنُ بىوَتُ ضؤسِ ؾاعري و ضاظّ خؤّ
زَزضنًًََٓت.
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(بُؽ ُْبىو
سادِ يُقًُم زوا ؾًُٖسّ ُٖويًَط بىو
بُؽ ُْبىو
قىَطّ زوا ؾاعريّ تطثُ و ُٖغت و تاغُ بىو
بُؽ ُْبىو
ئاو و خؤٍَ و با خؤ نىشّ نُوتُ ًَْىاًْإ
ئاطط زوا ْاوبصيىاًْإ بىو
بُؽ ُْبىو
ًَٖعّ ئاطط نىشيَُٓوَ زظّ ثُتاتُّ بُضاظ بىوٕ
بُؽ ُْبىو
َبعضِناْسِْ نىيًَطَنُّ
ؾُوّ ثًَـ ُٖي
َُ طُمنُنإ خىيَٓسبىوَوَ)
ظاًْاضيًُنِ يُباضَّ تاآلِْ ضاي
يُ ؾُضِّ ْاوخؤزا طُيًَو قىضباِْ زضا ,يُطٍَُ خَُِ ئُواْسا
ؾًُٖسنطزِْ سادِ يُقًُقُ نؤضُضيًُنُ زار و نُغُضّ خؤّ ُٖيُ.
زاخُنُّ ئُوَيُ يُ طُضَُغًَطَوَ بؤ نىيَػتاِْ ُٖوا خؤف ٖاتىوَ,
نُضِ طُضَايٌ ؾُضَِنُ طًاِْ ئًَُؿِ نطزَ قُضَبطووت.
ئُّ زشّ بُئاطاَُْساُْ يُْاو بىوًَْهِ نطاوَزا بُ زشّ يُى نطاو,
بُغًُتِ بُؽ وا قىَطيـ بُ خؤٍ و ئاواظ و غرتاًُْوَ بىو بُ
قىضباِْ .ضؤسِ ؾاعري زَيُوَّ بُ نىضتِ باؽ و خىاؽ يُو ؾُضَِ
ْاَُٖىاضَ بهات ,نُ بؤ ُْتُوَنَُإ طُىلَ غُخت و زشواض بىو,
اليُُْنإ ئاو = اليًَُْو ,خؤٍَ ,يإ خاى = اليُُْنُّ زّ ,با =
بعووتُٓوَ ؾُضِ يُ ًَْىاًْاْسا تاوّ غُْس ,بُ ضُؾَِٓ زَغت يُغُض
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ثُيُثًتهُّ تفُْط و ضُنِ قىضؽ بىوٕ زَياْىيػت يُنرت ثاناَُ
َِ يُى بربِٕ ,يُطٍَُ َُٖىو ُْٖاَُتًًُناْسا بُزاخُوَ
بهُٕ و قطَِ ضؤي
(ئاطط) بىو بُ ْاوبصيىإ.
يُّ زوو زيَطَِزا ؾاعري طُضِاوَتُوَ غُض ئُو فُيػُفُ نؤُّْ ,نُ
زياضّ نطزووَ َُٖىو طًَتِ يُ ضىاض ضَطُظ ثًَهٗاتىوَ بطيتني يُ( :با,
ئاو ,خاى ,ئاطط) ضَطُظّ ضىاضَّ زَبًَتُ ئاطط خؤؾهُض بُ َُبُغتِ
ئُوَّ يُ ضوويُنٌ تطَوَ وآلتُنَُإ بُضَو ويَطاِْ بُضيَت ,ئُويـ
ضووّ ئابىوضيًُ .ئُو ئاطط خؤؾهُضَ زَغتِ بؤ َُٖىو بُضوبىوًََو
زَبطز ,تُْاُْت ثُتاتُّ بُضاظيؿِ ضُثاو زَنطز.
يُ غَِ زيَطِّ نؤتايٌ ئُو نؤثًُيُزا ؾاعري بُ زاُْثُيعِ (بُؽ
ُْبىو ,بُؽ ُْبىو) تًَطِاَاًَْهِ َُتطغًساض يُباضَّ َطزٕ و ضِؤسُوَ
زَزاتُٖ ,ضوَٖا ضُْس باضَنطزُْوَّ زاُْثُيعِ بُؽ ُْبىو ,يُضِووّ
ؾًَىاظّ زضِاؾتُٓوَف بايُخِ ؾًعطيٌ تايبُتِ ثًَسضاوَ و نػجُ يُ
َسَغًًََٓت ,ضىْهُ يُ طُضَُّ ئُو ؾُضَِزا تًُْا (نىيًَطَ)
دُضط ُٖي
غُضَايُّ شياِْ بىوَ ,ئُويـ ثطِيؿهِ ططِّ ئُو ؾُضَِّ بُضنُوتىوَ
َبعضِناوَ .ئُوَمشإ ثًَسََيَِ ,ؾُوّ ثًَـ ناضَغاتِ نىيًَطَنُّ
و ُٖي
َهاض و تاآلْضًًُنإ بُزَغت ًَٖٓاوَ.
ظاًْاضّ يُباضَّ طُْسَي
ؾاعري يُ ضيَطاّ ضؤسًُوَ ئُو ضؤشطاضَ ضَف و تىوؾُّ ًَٖٓايُوَ
بُض زيسََإ و يُ ضىاضضًَىَّ ضُْس تابًؤيُنِ غُضدمطِانًَؿسا ُْٖسيَو
ََُِ ؾًعط بؤ نًَؿائ ,ثاؾإ زيَتُ غُض ئُوَّ بُ زوو
زميُِْ بُ قُي
زيَطِ قػُ يُباضَّ خؤّ زَنات ,نُ زوو ناضّ بُ ئُدماّ طُياْسووَ.
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يةكةم:
(ثطضِ يُبُض باضإ خىوغاوّ ضيَهدػتُوَ)
باضإ = تًَهؤؾإ بًَُٖعّ ؾًعط و غؤظ بؤ ُْتُوَ و ًْؿتُإ.
دووةم:
(ئُغجِ ضاويؿِ بُ ًَىاْهُّ نًصّ نافطؤف بُغتايُوَ)
ئُغجُنُ ئُوَْسَ بُضِيَع و بايُخساضَ يُباتِ سُبٌ بُ ؾتًَهِ دىإ
و ْاياب زَيبُغتًَتُوَ ,نُ ًَىاْهُّ نًصّ نافطؤؾُ ,بؤ ؾاياِْ
َبصاضزووَ.
ئُغجُنُ ئُو ؾتُ ؾاياُّْ ُٖي
ئُغح = ضؤسِ ؾاعري ئُوَ ًًُْ ,نُ بًباتُ َُيساِْ ضاونطزِْ
َهى بُناضّ ًَٖٓاوَ بؤ ضاونطزِْ خطاثُناضإ,
نُضويَؿو و ناضَاَع ,بُي
َِ نىضزيإ بُضَو ويَطاْبىوٕ بطز و ًْؿتُاًْؿًإ
ئُواُّْ ,نُ َاي
خىئَ ثؤف نطز.
ثاف ئُوَ زميًَُْهِ زيهَُإ ثًَـ ضاو زَخات ,ئُويـ يُ
ُْٖاَُتًًُناِْ بُضَُِٖ دُْطًََُ .صوو طُىلَ طُىلَ ضريؤنِ ؾُضِ و
قات و قطِّ و َُضطُغامتإ بؤ زَطًَطِيَتُوَ ,طُىلَ طُىلَ الثُضَِّ
زيهُّ ًََصووف باؽ و خىاغًإ يُ ُْٖاَُتًًُناِْ ثاف دُْط
نطزووَ ,دُْط دُْطُ و نىؾنت و بطِئ ,ضؿتِ ْادىإ و ْاَطؤظاُْ,
َىيَطاِْ و بطغًُتِ و ُْزاضّ و.....تاز ,بؤيُ ؾاعري
ناضَغاتِ َاي
زََيَِ:
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(فطِوفًٌََ يُ ًَْىإ نطِياض و فطؤؾًاض
َؤظيٌ باظاضِّ ثاف دُْط)
ئاي
يُ ُْبىوًْسا باظاضِ زَبًَتُ طؤضَِثاِْ زَغتربِئ و غُختُضًَتِ و بطا
َؤظيًُنإ وَى ثُتا ضعَ
بُظَيٌ بُ بطاوَ ْآًَََِ .طًَطَُ و نًَؿُ و ئاي
َسَغتًَٓٔ .نُ ئَُُّ ثًَطىتني دا زََيَِ:
َو ُٖي
يُ طًاِْ خُي
(ًٖض ؾتًَو يُبُض ُٖتاو ْاتىيَتُوَ
بُفطيـ زؤخِ زَطؤضَِّ)
ُٖتاو = ئاويَُٓيُنُ َُٖىو ضؿتُنإ وَى خؤّ ًْؿإ زَزات,
َؤظيًُّ ْاو باظاضِ وَى خؤّ زَخاتُضِوو .باظاضِ ْاوَْسّ
ئُو فطِوفًٌََ و ئاي
َطايُ ,ئُطُض بُفطيـ يُبُض ُٖتاو تىايُوَ ,ئُوا
ئابىوضّ نؤَُي
طؤضِاًَْهِ بُغُضزا زَّ و زَبًَتُوَ بُ ئاو ,بُآلّ ُٖض ئاويؿُ زَبًَتُ
َِ و ثاؾإ ُٖوض و بُفطّ ىلَ زَباضيَتُوَ .بُفط ًٖضِ تًَسا ْابًٓطَّ,
ُٖي
بُؽ نُ بىو بُ ئاو ,ئُوا ئاويَُٓ ئاغا َُٖىو ؾتُنإ وَى خؤيإ
تًًَسا زَضزَنُوَُٕ ,بُغتِ زووََِ ؾاعري ئُوَيُ (ًٖض ؾتَِ يُبُض
َهى ئُطُض زؤخُنُ يُ باضيَهِ خطاثُوَ
ُٖتاو = ضاغتِ)زا بعض ْابَِ ,بُي
بطؤضَِّ بؤ باضيَهِ باف ,ئُوَ ًٖض يُوَ نُّ ْاناتُوَ نُ (ُٖتاو =
ئاويَُٓ  +ضاغتِ) ئُو ضاغتًًُيإ وَى ًََصوو غُملاْسووَ و بُ دؤضيَو
ُْخؿاْسووياُْ ُٖضطًع يُ ياز ْانطئَ ,نُواتُ خطاثُ و
ْاثُغٓسيًُناِْ ضؤشاِْ دُْط ,ضىوُْتُ تؤَاضطُوَ و بؤ تًََُُْهِ
ظؤضّ ثاف ضؤشاِْ دُْطًـ ُٖض زًَََُٓٓوَ.
ئُغح الّ ؾاعري بُو َُظًُْتُّ ثُيساّ نطزووَ ,يُ يازّ ْانات
و يُباضَيُوَ زََيَِ:
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َُ خىضثًًَُنِ َات و تطغٓاى غُض تا ثًَِ يُضظاْسَوَ
(زي
ُٖتاوّ ثًَـ ئاوابىوًْـ ئُو ُٖغتُّ بؤّ ُٖبىو)
ئُغح ,نُ بطابىو بؤ ضِاوّ خطاثُناضإ ,يُثاف نؤتايٌ ٖاتِٓ
َُضِاونًًَُى زَبًَت ,ئُويـ ئُوَيُ ,ئايا يُ ثاف
دُْط ,تىوؾِ زي
دُْط وآلت بُ شياِْ ناَُضاِْ زَطات ,يإ ُٖض بُ ويَطاْهطاوّ
زًًََََٓتُوَ و طُؾُ و ُْؾُّ شيإ ْايُُْوَ ْاو زؤخًَهِ ئاضاّ و زووض
يُ ؾُضِ و ُٖضاُٖ .تاو = ضاغتًـ بُض يُوَّ يُ نٍُ زَضضََُِٖ ,إ
ُٖغتِ بؤ ئُو َُغُيُيُ و ئُغجُنُ ُٖبىو.
داضيَهِ تط ؾاعري زَطُضِيَتُوَ غُض (تىوتِ) يُ خىيَٓسُْوَّ
َٓسَيُ نطا .زيػإ ُٖض زايسَؾؤضَّ و
ؾًعطَنُزا قػُ يُباضَّ ئُّ باي
زََيَِ:
(تىوتِ نُ سُظّ يُ خىاضزِْ ثُثىويُّ وؾو بىوَوَيُ
ضاوّ يُ ُْٖطاوَناُْ ئاخؤ ضيَطا وٕ زَنُئ يإ ْا)
ثُثىويُّ وؾهُٗآلتىو نًٓايُيُ يُو تًَهؤؾُضاُّْ ,نُ يُ ؾُضِّ
َُتًَٓطإ و نطاُْ قىضباِْ .تىوتِ يُطٍَُ
ْاوخؤزا بىوُْ قىضباِْ ,يإ خُي
ئُو سُظَؾًسا غُضدمِ َُٖىواليُى زَزات تا بعاَِْ ئُو ضيَطايُّ
(ثانإ) ططتىوَاُْتُبُض زَطُئ بُ ُٖواض ,يإ تىوؾِ الضَِّ زَبني,
ئُطُض يُ ضاغتُضَِّ تطاظائ ,ئُوَ يُ دُشْاًُْتِ ,ئُطُضيـ ثًَضُواُْ
بىو ئُوا بري زَناتُوَ ,نُ قػُ و ًْاظّ طًَطَؾًَىيَٓإ زووباضَ ناتُوَ
ًَسا بصّ ,بُآلّ ئًَُُ:
بُغُضَاْسا و بُختُوَضاُْ يُ ثاي
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(تًَِ ْاضِواْني و فُضاَؤؾِ زَنُئ)
ضىْهُ تاظَ ضاغتُ ضيَطاّ خؤَإ ططتىوَ و قػُ بَِ غُضوبُضَناِْ
ئُو ْطخِ قٓضهُ تىوضيَهًإ َُْاوَ ,بؤيُ يُ زار و خُفُتسا:
َح زَزا)
(خؤّ زَخىاتُوَ و زَضووِْ قىي
بَُُؾُوَ ْاوَغتًَت و طريؤزَّ ُْخؤؾِ زَضووِْ زَبًَت ,ئُوَتا
زَنُويَتُ ساَيًَهُوَ ,نُ ؾًَتاُْ:
(ثُضِ يُ نًهِ زَضزَنًَؿِ و ًًَٖهُّ زَؾهًًََٓت)
يًَطَ بُزواوَ ؾاعري داضيَهِ زّ ئاضاغتُّ ؾًعطَنُّ بُ باضيَهٌ
تطزا زَطؤضِيَت و بُزوو ثُيعِ زّ غُضدمُإ يُغُض ؾًعطَنُ قُتًؼ
زَنات ,ئَُُف بُبَِ ئُوَّ يُ ْاوَضؤنِ بابُتُنُ زووض نُوتبًَتُوَ
زََيَِ:
يةكةم:
(ضيَطاّ خؤٍَ باضاْاوّ تًَسا نؤزَبًَتُوَ)
ئُو ضيَطا بًَٓاظاُّْ ضُوضِيَص ,يإ قريِتاو ُْنطاوٕ بُ طؤَاو زَظئَ ,نُ
ئَُُف بؤ طىْسْؿًُٓنإ و ُْٖسيَو يُ نؤآلُْناِْ ْاو ؾاض ططفت زضوغت
زَنُٕٖ ,ؤّ نؤبىوُْوَّ باضاْاويـ بُضَُِٖ ؾُضَِ ُْططيػُنُيُ ,ضىْهُ
ؾُضِ زَغتِ ئاوَزاِْ نُيُثضُ نطزووَ .خؤظطُّ ؾاعري ئُوَيُ ,يُباتِ
ؾُضِ ئاؾتِ دًَطاّ بططتايُ و يُ غًَبُضيسا زَغتِ ئاوَزاِْ بطُؾتايُتُ
ئُو ؾىيَٓاُْ.
دووةم:
َُتًَُٓض)
َدُي
(ؾُقاًَـ تطووغهُّ ضاو ُٖي
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َُتًَُٓض = غُضابَُ ,بُغتِ ئُوَؾِ
َدُي
تطووغهُّ ضاو ُٖي
َهاِْ فطيىزَض بؤ
تًَسايُ ,نُ ؾُقاَُنإ مجُيإ زيَت يُ خُي
بُضِيَىَبطزِْ ناضوباضّ غًاغًًإ.
يُ ُٖضزوو ضغتُنُّ غُضَوَزا ,نُ ئاططّ ؾُضِّ ْاوخؤ زاويُ يُ
َُنَُإ ُْطُيؿتىوَ بُوَّ زَغتِ
نعّ ,بُآلّ ًَٖؿتا ْاوضُ ضهؤي
ئاوَزاِْ بُّ الوالزا بطات و نُغاِْ غاختُناض و فطيىزَض يُ ْاوزا
ًََُْٓٔ ,بؤيُ ثُيىَغت بُو زوو ضغتُيُ زََيَِ:
(شيإ ضووّ خؤف نطز و بعَيُنِ ْىاْس)
بُآلّ يُطٍَُ ئُّ بعَ و ضووخؤؾًًُزا ًَٖؿتا ؾاعري ضيػِ
َُ ,بؤيُ ُْٖسيَو بريوضِاّ
طىَاُْناِْ ُْبىوَتُوَ بُ طىضيؼ و زووزي
تطَإ بُ طىيَسا زَزات ,ثاؾإ ثطغًاضنطزٕ زيًََٓتُ ئاضاوَ ,زََيَِ:
(ُْٖسيَو زََئًَ غُضَتاّ ضيَطا فُضِ و دىاًًُْ
ُْٖسيَهًـ زََئًَ نؤتايٌ)
غُضَتاّ ضيَطا = ضيَهُوتِٓ ًَْىإ زوواليُُْ غًاغًًُنُّ
زَغُآلت .نؤتايٌ ضيَطا = بؤ يُنذاضَنِ بُٓبطِنطزِْ نًَؿُنإ يُ
َػؤظ ُٖضزوو
ثًَٓاوّ بُضشَوَْسيٌ باآلزا .ئُّ وَى ضاوزيَطيَهِ زي
ضيَطانُّ ثًَىاوَ ,وضزبًٓاُْ تًَِ ضاَاوَ .بؤيُ زَْىوغًَت:
(ضِيَبىاضّ غُضَتا و نؤتايٌ بىوّ
نؤتايًـ وَى غُضَتا
َُٖإ ُٖغتِ بؤّ ُٖبىو)
زَغتجًَهِ ئاؾتُوايٌ ُٖغتِ خُِْ نطزووَ و زٍَ و ْاخِ ثًَِ
طُؾاوَتُوَ ,يُطٍَُ ئَُُؾسا (نؤتايٌ) ضَوتُ غًاغًًُنُ َُٖإ
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ناضّ تٌَ نطزووَ ,بُآلّ بُُْٖسيَو نَُىنىضِيًُوَ ,نُ بابُتًًاُْ
ضَخُّٓ خؤّ يًَططتىوٕ.
ًٖض يُ بابُتُنُ زووض ْانُويَتُوَ و ُٖض يُ غؤضاخسايُ بؤ ئُوَّ
َُ خىضثُنُّ ًَٖىضناتُوَ ,بُآلّ
َطري و ثطِ تاغُ ,زي
َعطًًًَُٓنِ زي
بابعاْني ضيَطَِوّ ؾًعطَنُ بؤ ناَُ ئاقاضَإ زَبات ,بُ ض ئُدماًََو
زَطُئ ,زََيَِ:
(غُضدمِ زضَختُ بُضظبىوَناِْ ئُّ زَغت و ئُو زَغتًؿِ
زاوٕ)
زضَختِ بُضظَوَبىو = غُضاِْ ُٖضزووال .ئُّ زَغت = اليًَُْو.
ئُو زَغت = اليُُْنُّ زّ .زواّ ئُو غُضْر و تًَطِاَاُْ ضووبُضِووّ
ثطغًاضيَو زَبًَتُوَ و ئاضاغتُّ خؤّ و َُٖىواِْ زَنات ,زََيَِ:
(ئُّ طًاُْوَض و ضووَى
غُوٍَ و ًَٖعّ زَغت
ًٌََٖ و ويَُٓ
َهؤٕ و غُنؤ
باي
فُضِ و دىاِْ ضيَطا ِٖ نًًَُ نَِ)
ثًَؿرت باغِ (ضيَطاّ فُضِ و دىاِْ) بؤ نطزئ ,ئًَػتاف ثطغًاض يُ
َهؤٕ  ,غُنؤ)
(طًاُْوَض ,ضووَى ,غُوًٍََٖ ,عّ زَغت ,ًٌََٖ ,ويَُٓ ,باي
زَنات و ثًًَإ زََيَِ :ئُو ضيَطايُ ضيَباظّ ناًَاُْ,ناًَإ.
(يازاؾتِ خؤّ ُْْىوغًىَتُوَ)
تانى ثٌَ يُ ضاغتِ بًَٓني و بعاْني ئُو ضيَطايُ زَبًَتُ ُْخؿِ دٌَ
ثُدمُّ نَِ .ئُّ ضيَطايُ يُ ضيَطايُنِ ئُفػاُْيٌ زَضًَت ,ضىْهُ:
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(تًؿهِ ضؤشيـ بُزَوضّ خؤيسا
زَغىوضِيَتُوَ و ْاظاًَْت نؤتايًًُنُّ نُيُ
يإ نىيَٓسَضَ)
بُآلّ ئُوَْسَّ تًَسايُ (تًؿهِ ضؤش = بُضَُِٖ ئاظازّ) ؾاز و
خُْساُْ و ًٖىايُى زَبُخؿَِ ,ئَُُف بُوَزا زياضَ:
( ظَضزَخُُْ ثامشاوَّ تًؿهِ ًْاُْ و ئُوَْسَّ ضاو و زَّ بططَّ
غؤظ ثصيَُٓ)
ئُّ غؤظ ثصاْسُْ ئُوََإ ْاخاتُ بُضزَغت ,نُ (ؾازّ و ًٖىا)
َهى َاوَّ زَويَت ,بؤيُ ثًَُإ زََيَِ:
خًَطا بًَُٓزّ ,بُي
(وَختًَهِ ظؤضّ ويػت
َِ ضاضَْىوؽ
تا زضَختِ بُختِ يُ قؤثُُْ خؤي
ضواْس)
َسًََٖٓا و
ثطؤغُّ ئاؾتِ زوواليُُْ ,ظؤض خاو ُْٖطاوّ ُٖي
زاًْؿنت يُ زواّ زاًْؿنت ططيَهاِْ بُ ظَمحُت زَنطاُْوَُٖ ,ضضِ ئُّ
َِ يُالّ ئُو ضاضَْىوغُ َصزَ
ؾاعريَمشاُْ ,ضطنُ بُ ضطنُ زي
بُخؿُيُ و ضؤشَنإ تا بُ ئُدماّ طُيؿتىوٕ و ئًَُـ يُ غُوظَآلِْ
خانِ ضاضَْىوغسا زضَختِ بُختِ ضواْسووَ ,نُواتُ ظؤض ْعيو
بىوَتُوَ يُ ئاواتُ َُظُْنُّ ,يُّ ضووَوَ بُخؤّ و ُٖضزوواليُِْ
ظَضز و نُغو زََيَِ:
(زٍَ ْاتىاًَْت فًٌََ يُ طًإ بهات و ؾتِ ىلَ
بؿاضيَتُوَ
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زٍَ و طًإ يُطٍَُ يُنسا تُضاظووٕ بُزَغتِ
فطيؿتُوَ)
زٍَ و طًاِْ ُٖضزووال زوو تاّ تُضاظووٕ ,زَؾتًَهِ بًَطُضز و
خاوئَ ثًَىاُّْ ثًَسَنات :يُطٍَُ غُضنُوتِٓ ئُّ ثطؤغُيُزا ,واتُ
َهطزٕ ,بُآلّ ًَٖؿتا شياِْ
ٖاتُٓنايُّ ئاؾتِ و تُبايٌ و يُنرت قبىوي
َطا ُٖض َُتطغًِ بطغًَتِ و ُْزاضٍ يُغُضَ ,يُّ ضووَوَ
نؤَُي
ؾاعري ,ضىْهُ ؾًعطَنُّ يُغُض ضَطُظَناِْ ْاو غطوؾت زاضِؾتىوَ,
َٓسَ زَنات و زََيَِ:
َطاّ نىضزّ باؽ يُ باي
يُباتِ َُٖىو نؤَُي
َِ
َٓسَ ثَِ و باي
(باي
َساُْيُوَ ططت
بُ ضًهً
ئًَُُ يُ بطغًًُتًًُنُّ ُْطُيؿتني)
َطايُ ,نُ بُزَغت ُْبىوِْْ :إ ,ئاو,
ؾاعري ضووّ زََِ يُ نؤَُي
ًَََِٓ ,زَغت و ثًَِ ْاوَتُ
ناضَبا ,بُْعئ و َُٖىو خؤضانًَهُوَ زَْاي
غُض طُزَّ ٖاواض ٖاواضيُتِ ,بُآلّ ئًَُُ يُو بطغًُتًًُّ
تًَُٓطُؾتني ,تًُْا ئُوَْسَ ُْبَِ بؤَإ ضووٕ بىويُوَ ,ئُّ ُْتُوَيُ
ضاضَضَِؾُ:
َبُضزّ و ْاَُضزّ زضؤفطؤف خٓهاوٕ)
(يُْاو زي
واتُ :بَُيًَِٓ ضاضَغُضنطزِْ ططفت و نًَؿُناًْإ يُاليُٕ
زضؤفطؤؾُوَ ثًَسَزضيَت ,بُآلّ ئُو غُضوبُْسَ ُٖض طفت و بَُئًَ يُغُض
َضٓني بىوَ و ًٖضٌ تط .بَُئًَ غو تًَط ْانات ,ناضنطزٕ بؤ
بَُئًَ ُٖي
دًَبُدًَهطزِْ بَُئًَ َُغُيُيُ .ضَْطُ (ؾُّ)يـ بَُيًَِٓ زابَِ ,نُ
بؤ (وَىل) بًَت ,بُآلّ طريوططفتُنإ نطزّ بُ (زيَىاُْ) .يُ َُٖىو
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َُ ,نُ ئُدماًََهِ بًَتُ زَغت.
زًْا ُْتُوَ ناتًَو بَُيًَِٓ ثٌَ قبىوي
بَُيًَِٓ بَِ َايُ َايُثىوضُ.
ؾاعري يُ نؤثًُنُيسا وتُيُنِ (غىٖطابِ غجًَٗطٍ)ّ وَبري زيًََٓتُوَ,
ًََت( :يُّ باضوزؤخُزا ,نُ
داضيَهًإ يُ وَآلَِ ضَخُٓططيَهسا ,نُ ثًَِ زَي
َِ بُ ظًَتٓاَسا زَنًَؿًَت تؤ ًْطُضاًٌْ ئاو خىاضزُْوَّ
ئَُُضيها ْاثاي
َِ َُغُيُنُ يًَطَزايُ ,بُالّ
ًََتٖ :اوضِيَِ ئاظيع ,ئُغً
نؤتطيَهًت .زَي
َهاُْوَ ,نُ يُ ؾًعطَوَ فًَط ْابٔ ًْطُضاِْ ئاو خىاضزُْوَّ
ئُو خُي
()4
نؤتطئ ,نىؾنت يُ ظًَتٓاّ و َُٖىو ؾىيًََٓهِ زيهُ ئاغايًًُ)  .يًَطَزا
يُغُض غَِ خاٍَ زَوَغتني:
يةكةم:
َُبُغتِ غىٖطاب ئُوَيُ ,ئُطُض وآلتًَو ئاضاَِ و ئاغايؿِ تًَسا
َِ خؤّ تًَط ئاو خبىاتُوَ ,ئُوَ
ُْبًَت ,نُ نؤتطيَو بتىاَِْ بُ ناَِ زي
وآلتًَهِ ثطِ يُ نًَؿُّ غًاغِ ,نؤَُآليُتِ ,ئابىوضيًُ ,نُواتُ
زَتىاْطَّ ْاوبٓطَّ (ويَطاُْ خاى).
دووةم:
(غُباح ضَدمسَض) يُوَزا ططَو زَباتُوَ ,نُ يُ ؾًعطَناًْسا و
بُتايبُتِ يُّ قُغًسَيُيسا َُٖىو زََاضَناِْ يُؾِ ططَّ زاوَ بُ نًَؿُ
َطاّ نىضزيًُوَ ,ئُطُض الّ (غىٖطابِ
و ُْٖاَُتًًُناِْ نؤَُي
غجًَٗطّ) بُ فطاواِْ ُٖغت بُ بري و ئايسياّ تُغُووف و عريفإ بهطيَت,
ئُوا الّ ئًَُـ ئُو بريوضِايُ ُٖيُ ,بُآلّ ئُّ َُغُيُّ ُْتُوَ و
ًْؿتُاِْ خػتىوَتُ غُضووّ بريوضِاّ تُغُووفُوَ و ئُوَْسَّ خَُِ
َِ نطزووَتُ ُٖواضطًُْ ,ى ًَٖٓسَ بريوضِاّ تُغُووف واًًُْ.
وآلت زي
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سيَيةم:
غىٖطاب يُ ثًَٓاوّ طُيؿنت بُ سُقًكُتِ عريفاْسا ,دطُ يُ
غُفُضَ ضؤسًًُناِْ ,بُ دُغتُف ثًَِ يُ ًْؿتُاِْ خؤّ بطِيىَ و
َُاًْا ,بُضيتاًْا,
وآلتُناِْ (شاثؤًٕٖٓ ,سغتإ ,بُضِاظيٌ ,فُضَِْػا ,ئُي
ًَاَُْ ,ػا ,ئَُُضيها ,يؤْإ,
َُْسا ,ئًتاي
ئُفػاْػتإ ,ئًػجاًْاٖ ,ؤي
ًَػط و ثانػتإ) طُضِاوَ و يُ َُٖىوؾًاْسا دطُ يُ طُؾتًَهِ
دُغتُيٌ ,طُؾتًَهِ ضؤسًؿِ تًَسا بىوَ بؤ تًَطُيؿنت يُ غُيطّ
ؾًعُيُتًًُنُّ خؤّ غُض يُ (بىوزايٌَُ ,غًشِ ,غىِْٓ,
ظَضزَؾتِ ,يُٖىوزيًُت) زَضبهات و بطات بُ سُم ,واتُ يُ بىوٕ و
ًًًَُْٗٓناِْ نُوٕ و نطزطاض تٌَ بطات.
بُآلّ غُباح ,ئُطُض يُ ضيَطاّ خىيَٓسُْوَوَ ئُو زيٓاُّْ بُغُض
نطزبًَتُوَ ,ئُوا يُضِووّ دُغتُيًًُوَ ئُوناضَّ ُْنطزووَ ,بؤيُ
َِ تُغُووف و عريفإ
زَتىاْني بًًََني ؾًعطَناِْ غىٖطاب يُغُض ًًَٖ
ضيَطَِوّ خؤيإ ططتىوَ ,بُآلّ الّ ئُّ ُٖض غؤشيَت وَضططتُٓ يُو
ظاْػتُ ضؤسًًُ و ًٖضٌ تط.
َٓسَ بطغًًُنُّ ًَٖٓا ,زياضَ َُبُغتِ نؤيُ يُ
غُباح ,نُ ْاوّ باي
ََِ:
بطيتِ تاى ,بؤيُ بُ زوايسا زَي
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َفطِٕ بؤ غُض تُختِ بُختِ
(ُٖي
بُضهُنإ زابُف ببُٓ ئامسإ
يُ ئُغتًَطَ و
َاْط و
خؤض
ْعيو ببُٓوَ
ؾًَىاظّ طفتىطؤ ئاغاُْ)
َٓسَنإ
بُختِ ضَؾِ ؾاعري زضَختًَهُ ثًَىيػتِ بُوَ ُٖيُ باي
يُغُضّ بًٓؿُٓوَ ,يُ بُضظايٌ ئُو زضَختُوَ بُضهُنإ بُضَو تُؾكِ
ئامسإ بفطِٕ ,بفطِٕ و يُ ئُغتًَطَ و َاْط و خؤض ْعيو ببُٓوَ بؤ ئُوَّ
َُّ ًْؿتُاُْنُّ بطُئُْ بُ سُم و بًَت بُٖاْاَاُْوَ .يُ
ئاه و ْاي
ئامسإ (ؾًَىاظّ طفتىطؤ ئاغاُْ) وَى ئُّ غُضظًََُٓ ُْطبُتُّ ئًَُُ
ًًُْ ,نُ طفتىطؤنإ يُباضَّ ثطؤغُّ ئاؾتِ نؤبىوُْوَ يُغُض
َطايإ ُٖضاغإ نطزووَ.
نؤبىوُْوَ زَزَُْ زَّ يُى و نؤَُي
َطازا.
َُ بُغُض بُضشَوَْسيِ باآلّ نؤَُي
بُضشَوَْسيِ اليُْساضّ ظاي
ًَبىوٕ بىو بُ ؾاْاَُيُى و ُٖض زوايٌ
َهطزٕ و يًَو ساي
يُنرت قبىي
ْايُ.
ؾاعري غؤفًًاُْ زَغتبُضزاضّ َُخًىوقات زَبًَت و ثُْا بؤ خىزا
زَبات ,نُ ئاوَّ بهات بُغُض ئُو ئاططَزا و يُّ زَضز و بُآليُّ
ضؤشطاض قىضتاض ببني.
ُٖضوَى زضيَصَثًَساِْ ئُو َُبُغتُ ,واتُ ضاضَغُضنطزِْ نًَؿُّ
ظَوّ يُ ئامسإ ,ؾاعري زضيَصَّ ثًَسَزا و زََيَِ:
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(زاناُْ و باباُْف زضَختِ بُخت
زَثاضيَعٕ و ضاوزيَطيٌ نطاُْوَّ قؤظاخُّ ثَُؤٕ)
َٓسَنإ زاناُْ و باباُْ = ًَْط و ََِ ثاضيَعطاضّ يُ زضَختِ
باي
بُختِ ًًًَُت زَنُٕ ,ثاضيَعطاضّ يُ بُختِ ؾىوّ بؤ ئُوَّ (ٖات)
بَِ و (ُْٖات) بطِوا بُضِيَِ خؤيُوَ ,يُطٍَُ ئُوَؾسا ئُضنًَهِ زيهُ يُ
ئُغتؤ زَططٕ ,نُ ضاوزيَطيهطزِْ قؤظاخُّ ثَُؤيُ تا زَّ بهاتُوَ و
ثَُؤ يُ ظيٓساِْ قؤظاخُ بًَتُ زَضَوَ ,زياضَ ثَُؤ ,يإ ثَُىو غجًًُ
و ئُّ ضَْطُف يُ ظووَوَ نطاوَتُ ًَُٖاّ ئاؾتِ و تُبايٌ.
َِ
َٓسَزا ئُغتًَطَ زيًََٓتُ نايُوَ و بُ خُياي
بُزواّ ئُضنِ باي
غؤفًًاُْ زَخياتُ طُضِ ,ئُويـ ُٖض يُ ئامساُْ ,زََيَِ:
(ئُغتًَطَ يُْاو طُآل و بؤِْ خىزايًسا
َٓسَإ زَناتُوَ
بُ ثطِؾٓطِ بً
بؤ ْعيو
ًَىَّ غُض يو و
ُٖوضّ ئاواظ ُْضّ و
خؤضّ ثؿىو خؤف)
بُطُضِخػتِٓ ئُغتًَطَ ئُوَيُ نُ يُْاو (طُآل و بؤِْ = بُظَيٌ و
غؤظّ خىزايٌ)زا بًَُٖعّ َىطٓاتًعئاغاّ ثطِؾٓطِ بُضَو بُضظايٌ
(عُضف) زََاْبات و ْعيهُإ زَخاتُوَ يُ:
يةكةم:
ًَىَّ غُضيو ,نُ زَغت ثًَِ ْاطات ,بُآلّ بُو بُضظايًًُوَ يُ
خىزاوَْس ْعيهُ.
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دووةم:
ُٖوضّ ئاواظ ُْضُّْ ,ى ططَُططَِ داضِغهُض ,ئاواظّ ُْضّ =
َؤغًكاّ ًْاِْ ئاٖىضايٌ.
سيَيةم:
خؤضّ ثؿىوخؤفُْ ,ى خؤضّ تاوغًَٔ و ثطِوونًَُٓض ,ئَُُف
َُتِ خؤضّ ْاو بُُٖؾتُ .وؾُّ خؤض يُ ئُزَبًاتِ ٖاوضُضخسا يُ
خُغً
بطيتِ (ئاظازّ) دًَطاّ ططتىوَ.
ثطِؾٓطِ ئُغتًَطَ زازَبُظَّ و بُ ثًًهاُّْ ًَىَّ غُضيو و
يُويَؿُوَ بؤ ْاو ُٖوض و يُ ُٖوضيؿُوَ بؤ طُيؿنت بُ خؤض = ئاظازّ,
ئُدماًََهُإ بُزَغتُوَ زَزات .نُ يُ ئاًََعّ ثطِؾٓطِ ئُغتًَطَزا
طُيؿتني بُو َطاظَ ثريؤظَ ثطِ ْاظ و ًْاظَ ,ئًرت:
(زَْطِ ئامسإ َُٖىو بُختُوَضيًُناِْ بؤ ظَوّ
زَطُضِيًََٓتُوَ)
زَْطِ ئامسإ = َصزَّ خىزايٌُٖ ,ضضِ تفام و نُضَغُّ
بُختُوَضيِ خؤّ ُٖيُ زايسَبُظيََِٓ بؤ غُض ظَوّ و خًَطوبًَط بُ ضِيَصُْ
زَباضَّ بُ غُضَاْسا ,يُو غُضنُوتُٓزا بؤ ئامسإ = عُضؾِ خىزا,
طُيؿتِ بُوَّ نُ:
(خىزاوَْس ئاَاشَيُنِ بؤ نطزّ)
ئاَاشَنُف ئُوَيُ نُ ثًَِ زََيَِ:
(زضَختِ بُختت سًهُُتِ ثًَػَُبُضإ
َٓسَ زَخىاظيَت)
بؤ مسؤضَ و باي
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مسؤضَ طًاْساضيَهِ وضيا و بعيَىَ ,يُبُض ئُوَّ ظؤض زَطُضَِّ خًَطا
سًهُُتِ ثًَػَُبُضإ بُ َُٖىو اليُى زَطُيًَُْت.
َٓسَوَ بهُئ ,ضىْهُ واّ بؤ زَضِ يُو
ثًَىيػتُ قػُف يُباضَّ باي
ؾىيَُٓزا ٖىُْضيًاُْ دًَطاّ ُْططتىوَ .ئَُُف يُوَوَ زََيًَِ ,نُ
َٓسَّ خؤؾُويػت و زَْطدؤف و
َٓسَ ظؤضٕ و يُطٍَُ باي
شَاضَّ باي
َٓسَّ بُز فُغاٍَ و زَْط ْاغاظ و ظيإ
دىإ و بَِ ظياْسا باي
بُخؿًؿُإ ُٖيُ .ثًَؿرت ؾاعري ْاوّ (َُىل خؤؾدُبُض)ّ بطزووَ و
َٓسَّ
ظؤض دىإ يُ دًَطاّ خؤيسا زايٓاوَ .زَبىو يًَطَؾسا َُٖإ باي
بُناضبًَٗٓايُ ,ضىْهُ ثُيىَْسيًُنِ دىاِْ يُطٍَُ وؾُّ
(ثًَػَُبُضإ)زا زضوغت زَنطز ,نُ سُظضَتِ غًًَُإ يُنًَهُ يُ
ثًَػَُبُضَ ْاغطاوَنإ ,بُآلّ يُ ضوويُنِ زيًُوَ ئُوَف يُ وؾُّ
َٓسَّ باف و
َٓسَ زَخىيَٓطيَتُوَ ,نُ ؾاعري ُٖض َُبُغتِ باي
باي
زَْطدؤف بَِ ,ضىْهُ يُ ؾًعطَنُزا ,نُ بُ خاويَِٓ قػُّ يُباضَّ
زياضزَنإ نطزووَ و بُ ضؤسًَهِ غؤفًًاُْ ُٖغت و ُْغتِ خؤّ
َٓسَّ دىإ و زَْطدؤؾِ َُبُغتُ ,نُ بُ ئاواظّ
زَضبطِيىَُٖ ,ض باي
َطري و بالويَِٓ خؤّ ,سًهُُتِ ثًَػَُبُضإ بضطَِّ ,ئُو ناتُ
زي
يًَهساُْوَّ ؾًعطَنُ واٍ يًَسيَت :مسؤضَ بُ بعؤظيٌ خؤّ سًهُُت
َٓسَف بُ زَْطِ زَيطُيًَُْت بُ َُٖىو اليُى,
بآلو زَناتُوَ و باي
يإ ضىْهُ ؾًعطَنُ بُ ضؤسًَهِ غؤفًًاُْ ْىوغطاوَ و ْاوّ
َٓسَناِْ (تىوتَُِ ,ىل خؤؾدُبُض ,قىَطّ ,سادِ يُقًُم و
باي
ٖىَا)ّ ًَٖٓاوَ ,ثًَُىايُ وا دىإ بىو يًَطَؾسا (تاووؽ)ّ
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بُناضبًَٗٓايُ .ضىْهُ زَبًٓني (ابٔ عطبٌ)ٍ سُنًِ و َتُغُووف,
َُتِ ًَٖعّ ضؤساِْ زاْاوَ .وَى زََيَِ:
تاووغِ بُ ضواي
َا ضسًىا يىّ باْىا يبعٍ ايعًػا
()5
اال وقس محًىا فًٗا الطواويسا
واتُ :ئُوإ يُ ضؤشّ يًَهسابطِاْسا سىؾرتّ غىوضيإ ظئ ُْزَنطز,
َُطُض ناتًَو ,نُ سىؾرتَنإ باضيإ تاووؽ بىايُ .يًَهسابطِإ = فكٌ
ثًَضُواُّْ وقٌ.
ؾاعري يُ زضيَصَّ قُغًسَنُيسا ئَُُمشإ ثًَسََيَِ:
(ئاوات خىاغنت ًْطاّ يُْاو ؾهؤ ضووٕ زَبًَتُوَ)
ًْطا و غُضدمِ ضاوّ ئاوات يُ ُٖض ؾىيََِٓ ,نُ خىاغت و ؾهؤّ
يٌَ بًَت زَطُؾًَتُوَ ,يُ وؾُّ (ؾهؤ)زا ئُوَ زياضَ ,نُ ؾاعري
َطإ ,نُ غُضبُضظ و
َُبُغتِ ئُو نُغايُتًًاُّْ ْاو نؤَُي
َهاض و بُزضَِفتاض,
ؾهؤَُْساُْ زَشئ ,بُ ثًَضُواُّْ نُغاِْ طُْسَي
نُ ؾهؤّ خؤيإ يُزَغت زاوَ .بؤ ئُوَّ (ؾهؤ) ناضوباضَناِْ باف
بطِوا بُضِيَىَ ,ئُو نُغاُّْ ,نُ ضيَع و ؾهؤّ ؾهؤَُْسإ زَثاضيَعٕ,
ئُّ ثًَساويػتًًاُّْ بؤ زيَٓٔ بطيتني يُ:
يةكةم:
(ضطاّ بًَُٖعّ ضاو) بؤ ضاوزيَطيهطزِْ ْاضَِوايًًُنإ و ناضَ
ْازضوغتُنإ.
دووةم:
(زَّ و زووّ ُْضَِ زيىإ) واتُ :طفتىطؤ ُْضّ و يُغُضخؤناِْ
زيىإ .وؾُّ زيىإ واتا ضوونُؾًًُنُّ (زيىَخإ) زَطُيًَُْت ,نُ
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ْؿًٓطُّ ثًاوّ بُضظ و زَغتُآلتساضَ .واتا ٖىُْضيًُنُؾِ يُ بطيتِ
(بًٓايُّ نؤبىوُْوَناِْ ئاؾتًِ ًَْىإ اليُُْ غًاغًًُناِْ نىضز)
بُناضًَٖٓطاوَ.
سيَيةم:
َِ الزَضَنإ و
َٓسَّ نؤضُضّ) واتُٖ :اتُٓ غُض ًًَٖ
(ٖؤططبىوِْ باي
طريغاُْوَيإ يُغُض ًََعّ ئاؾتِ.
ضوارةم:
(نطاُْوَّ طىيَضهَُاغِ) نطزُْوَّ نًَؿُ و ططفتُ زاخطاوَنإ و
ئاؾهطانطزِْ ًْاظَ خاويَُٓنإ.
ثيَهجةم:
(بُؾُ ُٖتاوّ ُْؾىمناّ بؤ زًََٖٓٔ) طُؾُنطزِْ ئاظازيِ
َُنإ و غُثاْسِْ ضاغتِ و زضوغتِ يُ
ضازَضبطِئ و ثًًَإ يُ ُٖي
دًَطاياْسا.
زواّ ًَٖٓإ و زَغتُبُضنطزِْ ئُو ثًَساويػتًًاُْ ؾاعري بؤ خؤّ
زََيَِ:
(بُزواّ ئُو بُؾُ ُٖتاوَ ضىوّ)
ؾىئَ ئُو بُؾُ ُٖتاوَ ثريؤظ و بُْطخُ نُومت ,ضىْهُ َُبُغتِ
َػؤظيًُوَ بُ ئُدماًََو بطُّ ,بُآلّ ظؤض بُزاخُوَ:
بىو بُوثُضِّ زي
(وَى ئُوَّ بُزواّ تُضّ و تابىوتِ زوا نُمسُوَمب) وَٖا
بىوّ.
يًَطَزا زيػإ ؾاعري بًَعاضَ ,تائُوثُضِّ بًَعاضبىوٕ بُزَغت طًَطَُ
َِ ئُّ دًَطاّ
و نًَؿُ غًاغًًُنُوَ و ًَٖؿتا بُ ناّ و خىاغتِ زي
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َسَنًَؿَِ و ئُوَف
ُْططتىوَ ,بؤيُ بُ غؤظَوَ ئاه و سُغطَتِ بؤ ُٖي
زَظاًَْت ,ئُو ثطؤغُّ ئاؾتًًُ بُ غُضياْسا غُثًَٓطا و ُْياْتىاِْ
َسا بهُٕ .ئُطًٓا وا يٌَ ُْوّ بىوٕ يُنرت بػطُِْوَ.
الضّ يُطُي
زواّ ئُوَ ,نُ بُو ضُْس زيَطَِ قػُّ يُباضَّ (ئُغتًَطَ)وَ نطز,
يًَطَوَ زيَتُ غُض قػُنطزٕ يُباضَّ (َاْط)َوَ .زََيَِ:
(َاْط يُْاو زَغتُسا خؤّ خعاْسَ تُْهايٌ ئاو)
ئاو الّ غؤفِ و عاضيفُنإ بطيتًًُ يُ (َُعطيفُ) بُتايبُتِ يُ ضٍَِ
و ضِضُّ ياضغاًًُْناْسا = نانُيٌ ,زواّ قىضباًْهطزٕ و خىاضزِْ
طؤؾتُنُّ يُغُض ُٖض يُنَِ يُ دَُٓؿًٓإ ثًَىيػتُ ئاوّ بُزوازا
خبىضيَتُوَ ,ئُّ ئاوَ ْاوّ زيهُؾِ ُٖيُ ,وَى (ئاوّ ضُضر = ضؤشطاض,
ؾُضبُتِ وَسسَت ,ؾُضبُتِ ؾا)(.)6
ؾاعري بُ وؾُّ ئاو ,نُ بامسإ يًَىَنطز ,ثُيىَْسيًُى يُطٍَُ (بابا
تاٖري)8181 - 885 :زا زضوغت زَنات ,نُ يُنًَهُ يُ طُوضَ
َبُْسّ ؾا خؤؾًَٔ = ؾا َىباضَى
ثًاواِْ ضيَباظّ ياضغاًًُْنإ و زي
بىوَ( .)7يُ بُضَو نؤتايٌ قُغًسَنُؾسا زَطُئ بُْاوّ ثريؤظّ ئُو
ظاتُ.
َِ زَضىو
(يُ زي
َِ يُْاو غٓطِ بًَت
زي
يإ يُغُض ظَوّ وَى يُى وايُ و يُى نًَؿًؿِ ُٖيُ)
ئُّ غٌَ زيَطَِّ غُضَوَ ضاظُيُنٔ يُباضَّ وؾُّ (َاْط) ,نُ وَى
َِ يُْاو غٓطُسا بًَت ,يإ بهُويَتُ غُض ظَوّ ًٖض يُ
َِ وايُ ,زي
زي
َُيُ ,نُ َُُٖ و بُ ًٖض ؾًَىَيُى
َُغُيُنُ ْاطؤضَِّ ُٖض ئُو زي
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طؤضِاِْ بُغُضزا ْايُتَ ,اْطًـ يُغُض يُثِ زَغتِ بًَت ,يإ ُْبًَت
و خؤّ خبعيًََٓتُ ْاو تُْهاويَهُوَُٖ ,ض َاْطُ و ًٖضٌ تط .وَى ضؤٕ
َِ يُ غٓطُسا بَِ ,يإ يًَِ بهُويَتُ غُض ظَوُّٖ ,ض ئُوَيُ بُبَِ
زي
ًٖض طؤضِاًَْوَ .اْطًـُٖ ,ضوَٖا ًٖض ْطر و بُٖايُنِ خؤّ يُ
زَغت ْازات ,يُناتًَهسا ,نُ بهُويَتُ ْاو تُْهاويَهُوََ .اْط
َِ ًَٓـ بهُويَتُ
بهُويَتُ ْاو ئاوَوَ ,بطَو بُ َُعطيفِ زَزات ,زي
غُض ظَوّ ,ئُوا ظَوّ ثُضوَضَ و يُْاو خانسا سًىٍ زَنات.
ؾاعري يُ زواّ َاْط زيَتُ قػُ يُباضَّ (خؤض) ,ثًَؿرت ئُوَّ
َِ بهُويَتُ غُض ظَوّ) با بعاْني ناّ ثاضضُّ ظَوّ
زياضّ نطز (زي
زََيَِ:
(زَنُويَتُ ئُو ؾىيَُّٓ ظَوّ
نُ خؤض تًًَسا ًَٖع زَزاتُ
ضَِظ و
باٍَ و
طىإ)
ضَِظ ًَُٖايُ بؤ َُٖىو زضَختُنإُٖ ,ضوَى ضؤٕ باٍَ و طىاًْـ ًَُٖإ
َُنإ .واتُ :بُ غَِ ًَُٖا ُٖض َُٖىويإ زَناتُ
َٓسَ و ئاشَي
بؤ غُضدُّ باي
نُضَغُّ قُغًسَنُّ ,نُ ثُيىَْسيِ ضاغتُوخؤيإ بُ غطوؾتُوَ ُٖيُ و
ؾاعري بُ َُبُغتِ خؤّ ًَٖٓاوُِْٖ .ضغًَهًإ ُٖضيُنُ و بُ بُضَُِٖ
خؤيإ شيإ خؤف زَنُٕ.
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قُغًسَنُ بُضَو نؤتايٌ زَضًَت و داضيَهِ زّ زووضاضّ ئاظاض
زَبًَت و زََيَِ:
(بطازَضامن بابا تاٖري و ٖىَا
يُ ئامسإ َُيُُْ خىاضَوَ
ضاوّ نىؾنت و بطِئ ًَٖؿتإ ُْْىوغتىوَ)
َٓسَيُنِ ئُفػاُْيًًُ و يُباضَيُوَ وتطاوَ ,نُ غًَبُضّ
ٖىَا = باي
بهُويَتُ غُض ُٖض نُغًَو ناَُضاِْ و بُختُوَضّ زَبًَتُ َايُّ .الّ
ؾاعرياِْ نالغًهِ ضؤشُٖآلت طُىلَ داض ْاوّ ٖاتىوَ .ؾاعري (بابا
تاٖري) و (ٖىَا) زَناتُ زوو ٖاوضِيَِ خؤّ ,يُنًَُإ بامسإ نطزووَ بؤ
ض َُبُغتًَهُ و زووًََؿًإ بُ َُبُغتِ ئُفػاُْ ًَٖٓاويُتِ و يُ
ًََت ,نُ بُ بؤُّْ ؾُضِ و ُْٖاَُتًًُناِْ ثاف
ْاواخٓسا ئُوََإ ثًَسَي
دُْطُوَ ئُّ ْاوضُ طضهُّ ئًَُُف ؾًَىَّ ئُفػاُْيٌ وَضططتىوَ ,واتُ:
َجآلوّ.
َو و ْعيو يُ خُياي
ضَوتُ غًاغًًُنُ زووض يُ واقًعِ خىاغتِ خُي
تهايإ يًَسَنات يُ ئامسإ ئُو ؾىيَُٓ بًَطُضز و خُوؾُ زاَُبُظٕ بؤ ئُّ
غُضظًََُٓ ُْْط و تُْط نطاوَّ ئًَُُ .زاَُبُظٕ ,ئًَىَ منىوُّْ
بُضدُغتُّ خاويَٓني و خؤتإ َُطًًَٓٔ بُ يًتاوّ ئًَطَوَ ,ضىْهُ َِٓ
َربيٓساضاُْ تًًَسا زَشيِ ,ضىْهُ ًَٖؿتا نىؾنت و
َؿهاواُْ و زي
ٖاوضِيَتإ زي
َُواُْناِْ دُْطُ .تهايُ زاَُبُظٕ ,ضىْهُ
بطِئ طىضظّ زَغتِ ثاي
ًَٖؿتا ْاوضُنَُإ ُْبىوَتُ بُُٖؾتًَهِ ئاضاّ ,نُ ئًَىَّ فطيؿتُ تًًَسا
بصئ .يُطٍَُ زَضبطِيِٓ بًَعاضيًُنُيسا زَبًٓني وَى ئُوَّ ,نُ خؤّ بُ
ََِ:
ئاوات زَخيىاظَّ ,ثًَُإ زَي
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َتإ ُْيُتُ غُض يًَىاْتإ
(زي
ظَوّ زََىضاوّ طُف و طُضَُ و ئُغح بُو ْاوَزا
تًَسَثُضِٕ
َؤظّ يُ زايو ْابَِ و يُ غىاضإ ْازا
خؤضيـ بُ ئاي
بابا تاٖري َىوضوويُى يُ ًَْىامناْسا بعض بىو
َىوضوويُنًـ يُ َؿتىوّ خُدمُضّ ٖىَا نُوت)
ئُّ زوا نؤثًُيُ يُطٍَُ نؤثًُّ ثًَـ خؤيسا زش بُيُنٔ ,يُوَّ
زََيََُِ( :يُُْ خىاضَوَ) يًَطَ زََيَِ( :ظَوّ زََىضاوّ طُف و
طُضَُ) .يُوَّ زََيًَت ( :ضاوّ نىؾنت و بطِئ ًَٖؿتإ ُْْىوغتىوَ),
َػِ و
َؤظّ يُ زايو ْابَِ) بُطؿتِ يُوَّ قُي
ََِ( :خؤضيـ بُ ئاي
يًَطَ زَي
ْائىًََسّ ُٖيُ ,نُضِ يًَطَ ئاضاَبىوُْوَ و ئىًََسَواضُّٖ ,ضوَٖا
غُضّ يُ وؾُّ (َىوضووَ ,ؿتىوّ خُدمُض) زَضْاضَِ و ْاظامن َىوضوو
ض ًَِْٗٓ و ضاظيَهِ يُ ثؿتُوَيُ و ْاؾعامن خُدمُض و ٖىَا ض بري و
ئايسيايُى نؤيإ زَناتُوَ .بُُٖضساٍَ زَبًَتُ ثطغًاضيَو يُ خىزّ
ظَإ و ضًَصّ ظَإ بُزيًَٗٓاوَ ,زيىيَهِ تطّ فُْتاظيا و ؾًعطيًُمتإ
ثًَؿهًَـ زَنات.
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ثاشكؤى
()1
يُ خىيَٓسُْوَّ قُغًسَّ (يُ نتًَبداُّْ تايبُتِ باباتاٖريزا) ئُّ
خاآلُّْ خىاضَوَ خؤيإ ضِووٕ زَنُُْوَ و زاواَإ يٌَ زَنُٕ بًآْاغني:
يةكةم:
ؾاعرياًَْو ,يإ ْىوغُضاًَْو ,نُ غطوؾت زيَُٓٓ ْاو ْىوغًُٓوَ يُ
نؤُْوَ ُٖبىوٕ و بؤ دىاِْ بًَت ,يإ بؤ بابُتِ ضَواْبًَصّ غىوزيإ يُ
ضَطُظَناِْ غطوؾت وَضططتىوَ .يُ ئُوضوثا ْاتؤضايًػتُنإ ئُوَيإ يُ
بُضْاَُّ خؤياْسا دًَطري نطز ,نُ (غطوؾت خبطيَتُ ْاو ضىاضضًَىَّ
ئُزَبًاتُوَ) غُباح ضَدمسَضيـ بُ وضزّ ثُيطَِوّ ئُو بُضْاَُيُّ نطزووَ و
ضَطُظَناِْ غطوؾت يُْاو زيَطَِ ؾًعطَناًْسا دًًىَيإ زَّ .ؾاياِْ طىتُٓ,
َبِ (خىاظَ و نًٓايُ)زإ و دىإ
ئُو ضَطُظاُّْ بُناضّ ًَٖٓاوٕ يُ قاي
ئاَادمُنُّ ثًَهاوَ ,ئُطُض زَغت يُغُض ئُوَ زابططئ ,نُ ضَطُظَناِْ
غطوؾت يُّ قُغًسَيُزا ضغت بهُئ ,ئُوَ ناضيَهِ ثًَىيػت ًًُْ و
خىيَُٓضّ وضيا خؤّ يُ ؾًعطَنُ و يًَهساُْوَنُيسا بُ باؾِ ُٖغت بُ
ْاتؤضايًػت بىوِْ ؾاعريّ ئُّ باغَُإ زَنات.
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دووةم:
ؾًعطيَهِ غًاغًِ ٖىُْضّ و بُضظَٖ ,ىُْض و بُضظيًُنُّ يُوَزايُ
َهى
زَغتِ بؤ زضومشِ ظَقِ غًاغِ ُْبطزووَ و ضاغتُوخؤيٌ تًَسا ًًُْ ,بُي
َُ و ٖاواضّ بُضظ زَبًػتني ,دؤف و
يُشيَط يًَىَوَ قػإ زَنات ,بُآلّ ْاي
خطؤؾِ تًَسايُ و بؤ ْىوغني و بُزيًَٗٓاِْ ,غًاغًًاُْ طىضِّ بُخؤّ زاوَ,
بُآلّ دؤف و خطؤؾُنُ يُشيَط ثُضزَّ دىاًِْ ٖىُْضزايُ و غازَ و ثاضاوٕ,
َهى بُضطِ خىاظَ و نًٓايُ و ُْضّ و ًْاًًْإ ثؤؾًىَ .يُ ؾًعطّ
بُي
نالغًهًُاْسا ضُْسإ ؾاعريَإ ُٖيُ ,نُ ؾًعطّ غًاغًًإ ْىوغًىَ,
َِ- 8111 :
بُآلّ َٔ بؤ خؤّ ؾًعطَ بُْاوباْطُنُّ (ؾىنطّ فُظي
َِ ططتىوّ و يُ ؾىيَِٓ خؤيسا قػُّ يُباضَوَ نطزووَ.
 )8611زي
ئًـ نُ ئًَػتُ ضووّ يُ ُٖوضاظَ غُضَويًَصّ ُْنُّ
بريّ وضزيؿِ ئُوَّ ُٖض بُ زووعا و ْىيَصّ ُْنُّ.....تاز.
ئُو ؾًعطَ ظؤض دىإ سًهايُت يُ ثؿًَىيًُنُّ ْاو سهىَُتِ (ؾًَذ
َُ ضَِف و طُؾُنإ.
َُمحىوزّ سُفًس) زَنات و زَغت زَخاتُ غُض خاي
يُ ؾًعطّ ْىيَؿُاْسا يُنَُني ؾًعطّ غًاغًِ ٖىُْضّ ,نُ زٍَ و
ُْٖاوّ ططيَساّ بُخؤيُوَ ؾًعطّ( :وَضَ خىاضَّ ئُّ خىانُّ غُضيبإ يُ
َُوَ وَضَ خىاضَّ)ّ (ئُْىَض قازض حمَُُز )8665 :بىو,
نًهُّ ُٖوضّ ئاي
ظؤض ٖىُْضيًاُْ سًهايُت يُ ْػهؤّ ؾؤضِؾِ ئُيًىوٍ زَنات( ,غُباح
ضَِدمسَض)يـ يُّ ؾًعطَيسا ٖاتىوَتُ َُيساِْ غًاغُت و ٖىُْضَُْساُْ
ؾُضِّ ْاوخؤّ نىضز بُ زضيَصايِ ًََصوو ضاظُ زَنات.
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سيَيةم:
َهطزِْ غًاغُتسا ,يإ بُ ؾًعططىتٔ غًاغُتِ
ؾاعري يُ ثاٍَ ؾًتُي
غاآلًَْهِ بؤ زاضِؾتىوئ ,نُضِ ُٖضوَنى بُْاووًْؿاِْ ؾًعطَنُزا
زَضزَنُوَّ و تا طُيؿنت بُُْٖسيَو وؾُ و زَغتُواشَ ضؤسًَهِ غؤفًًاُّْ
تًَسا زَزضَوؾًَتُوَ ,واتُ :قُغًسَنُ غًَهىضهُيًًُ (غًاغُت,
غؤفًطُضّٖ ,ىُْضّ زاضِؾنت) ئَُُف واّ نطزووَ ,نُ ؾًعطَنُ تاّ
تُضاظووّ غُْطًٓرت بًَت يُ ؾًعطَ غًاغًًُناِْ زيهُ.
ضوارةم:
يُ خىيَٓسُْوَّ قُغًسَنُزا ,ؾاعريَإ وَى نُغًَهِ طريخىاضزوو زيَتُ
ثًَـ ضاو يُ ًَْىإ (ئىًََس و ْائىًََسّ)زاُْٖ .سيَو داض ضَؾبًُٓ و زٍَ بُ
ئاظاضُْٖ ,سيَو داضيـ طُؾبًُٓ و خُْسإ .بُوَؾسا زَضزَنُوَّ ,نُ بُ
َُإ بٔ و
َُضِاونُوَ قُغًسَنُّ ْىوغًىَ ,يُّ باضَوَ با خىيَُٓضيـ يُطُي
زي
بطِياضّ خؤيإ بسَٕ.
َُضِاونُ ,ضىْهُ ُٖض ضؤشَّ بُ ُٖوايُى
غًاغُت بؤ خؤّ ثطَِ يُ زي
َِ خؤّ زَطؤضٍَِ ,واتُ :بُتايبُتِ غًاغُتِ طُالِْ ضؤشُٖآلتِ
غًجاي
َُضِاونُ و
ْاوئ ,نُ ًَٖٓسَّ ؾاضَظايًُإ يُباضَيُوَ ُٖيُ ,ئُو زي
ْاغُقاَطريّ و طؤضِاِْ ئاضاغتُ يُ باضيَهُوَ بؤ باضيَهِ زّ بىوِْ ُٖيُ.
ئَُُف ضاغتُوخؤ ناضّ يُ ٖعضّ ؾاعري نطزووَ و بؤيُ ؾًعطَنُّ زووفام
زَبًٓطَّ.
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ثيَهجةم:
ئَُُ غًًََُني داضَ يُباضَّ ؾًعطّ ئُّ ؾاعريََاُْوَ زَْىوغِ.
َبُْسيِ بُ ؾًعطَناًُْوَ ,ؾتًَهِ يُال بؤتُ ططَّ ,ئُويـ ئَُُيُ,
يُطٍَُ زي
نُ ُْٖسٍَ داض يُ ْىوغًٓسا زووضاضّ ططفت زَبًَت ,نُ بطيتًًُ يُ غامتُّ
ظَإ .واتُ زاْاِْ ُْٖسيَو وؾُّ ظيازَ ,نُ ٖىُْض يُ ضٓط ؾًعطَنُ
َسَثطِوونًَٓٔ ,يإ ُْٖسٍَ داض وؾُيُى زازََِْ ,نُ يُ دًَطاّ خؤيسا
ُٖي
ََِ:
َؤظيًُى زَخُُْ ْاو ؾًعطَنُوَ .وَنى زَي
ًًُْ و ئاي
َُ و زإ يُغُض زَغتِ ْاِْ ْاِْ زَخىات)
(طىيَطِايُي
طىيَطِايٍَُ بؤ نُغِ شيط بُناضزَّ ,ؾاعري يُو زيَطَِ و زيَطَِناِْ ثًَؿُوَزا
تىوتِ زازَؾؤضَّ ,نُواتُ (طىَّ يُ َؿت) ضاغتُ ,بُ واتاّ طىيَِ يُ
َؿتِ نُغاِْ زيهُزايُ و خؤّ ًٖضِ ثٌَ ًًُْ.
ََِ:
يإ زَي
(غُض يُضِيًَُ و ضووطُمناّ زازَخا)
ضووطُمنا = قًبًُمنا ,ئُّ ئاًََطَف زازَْطَّ ,زاْاخطَّ .بُضَاٍَ
زازَخطَّ.
ََِ:
يإ زَي
َىوشَّ تطف و َعض)
(بؤِْ ُٖي
َىوشَ ئًرت تطف و َعض
تطف و َعض ظيازَيُ ,ضىْهُ ,نُ طىتطا ُٖي
ئاَازَيًًإ ُٖيُ.
ََِ:
يإ زَي
(تَُُِْ دىاْىويٌ يُْاو زضِنِ زَّ تًص و ْعيو طىضط
طىظَضاْسووَ)
77

(زَّ تًص) ُْطىتِٓ باؾُ ,ضىْهُ َُٖىو زضِنَِ ْىونِ تًصَ و زضِنِ زَّ نىٍ
ًًُْ.
ََِ:
يإ زَي
(شيإ ضووّ خؤف نطز و بعَيُنِ ْىاْس)
ضووّ خؤف نطز ظيازَيُ (شيإ بعَيُنِ ْىاْس) زضوغتُ .ضىْهُ بعَ يُ
ضووّ خؤؾسا زضوغت زَبًَت .ئًرت وتِٓ (ضووّ خؤف نطز) زَبًَتُ باض
بُغُض ؾًعطَنُوَ.
ََِ:
يإ زَي
(ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزاَإ ْىوغًًُوَ
ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزاَإ ْىوغِ)
بؤ زَغت ثًَىَططتِٓ ئًذاظ ئُو زوو زيَطَِ بُّ ؾًَىَ زاضِيَصضَّ ٖىُْض يُ
خؤّ زَططَّ:
(ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزاَإ ْىوغًًُوَ و ْىوغٌ)
ََِ:
بُ زوايسا زَي
(ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزا زَْىوغًُٓوَ
ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزا زَْىوغني)
يًَطَؾسا بُ ثًَىاُّْ غُضَوَ (ئًَُُ َُٖىوَإ بًَسَْطِ خىزا)ّ زووَّ
ظيازَيُ و زووضٕ يُ نىضتبًَصيًُوَ.
ًَُٓوَيُنِ ُٖيُ يُ
يُباضَّ ؾاعري و وؾُ و غامتُّ ظَاُْوَ يًَهؤي
نؤضِيَهسا يُؾاضّ (غًًَُاِْ) خىيَٓسووَُتُوَ يُ زَضفُتًَهسا بآلوّ
زَنَُُوَ.
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غامتُّ ظَإ الّ ظؤض يُ ؾاعرياِْ نؤٕ و ْىيَُإ ُٖيُ َٔ ,يُو
ًَُٓوٍَ يُ ؾاضّ غًًَُاِْ خىيَٓسووَُتُوَ قػُّ يُباضَّ ؾاعريَ
يًَهؤي
َُنإ نطزووَ ,زاُْبُظيىّ بؤ ئاغت ؾاعريَ نُّ زَغتُآلتُنإ ,ضىْهُ
نُي
الّ ئَُإ ًَٖٓسَ ظؤضَ نتًَبِ غُضبُخؤّ زَوَُّٖ ,ضوَٖا يُ
ًَُٓوَنَُسا زَغتِ يُغُض ؾاعرياِْ نالغًو زاططتىوَ و ُْٖاتىوّ
يًَهؤي
بُالّ ؾاعرياِْ ْىيَسا .وا بؤ ضووْهطزُْوَّ َُبُغتُنُ زوو منىوُْ يُباضَّ
زوو ؾاعريّ نؤٕ و ْىَّ ثًَـ ضاو زَخُّ تا زَضبهُويَت ,نُ زاْاِْ
وؾُيُى يُ ضغتُيُنسا و دًَطا ُْططيَت ضُْس ظيإ بُ ثُيهُضّ ؾًعطَنُ
ََِ:
زَطُيًَُْتَُ( .سىّ) زَي
ثريٍ َُْاَِ باغِ دىاًُِْ نطزَ ثىوف
تاظَّ زضَختِ طووىل ئٍَُُ زَضزَنا ضطؤ(.)8
يُّ بُيتُزا وؾُّ (ثىوف) دًَطاّ خؤّ ُْططتىوَ ,ضىْهُ َُْاّ ,نُ
وؾو بىو زَبًَتُ ضًًهُ .ئُوَ طًايُ زواّ وؾهبىوٕ زَبًَتُ ثىوف.
(يُباتِ دىاًُِْ ,دُواًُِْ ضاغتُ بُ واتاّ الوّ ,طُدمًَتِ ,دُوإ
فاضغًًُ).
خؤ ئُواُّْ ,نُ (َُسىٍ)َإ بُ وضزّ خىيَٓسووَتُوَ ,زَظاْني ضُْس بُ
خَُِ زاضِؾتِٓ وؾُ و تُضنًبات و ضغتُغاظيًُوَ بىوَ ,نُضِ زَبًٓني
يًَطَزا غامتُّ ظَإ بُضؤنِ ططتىوَ.
يُ ؾًعطّ ْىيَؿُاْسا يُ (طؤضإ)َوَ تا بُ ئًَػتا طُيًَو داض ضووبُضِووّ
ئُّ ططفتُّ ظَإ زَبًُٓوَ.
وا بطووغهُ ؾًعطيًُناِْ (ُْشاز عُظيع غىضََِ )8618 :بُضضاو
ضِووْاى زَنُُْوَ .ئُّ ؾًعطَ نىضت و خُغتاُْف ضًَصّ خؤيإ ُٖيُ,
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ضىْهُ ؾاعري تًًَسا بُنَُرتئ ضِغتُ ,واتايُنِ دىإ و َُظٕ زَزات بُ
زَغت خىيَُٓضَوَ .قػُ يُباضَّ غامتُّ ظَاُْ و غُيطّ يًَٗات ؾاعري
ْىوغًىيُتِ:
نىيًَطَيُى
بُغُض نُيًُغُضَناُْوَيُ
نُؽ يُ ٖاواضّ باضإ ْاضِ
باضإ يُ َُيساِْ ؾُضِزا بُتًًَُُْ
ًَإ ضِفاْسووَ...
نًًًِ زي
ضاوَ خىَاضَنإ ضاوَضِيَِ ضني؟
ضاوَ خىَاضَنإ بُ زياض ضًًُوَ زاًْؿتىوٕ؟
باضإ يَُُيساِْ ؾُضِزا بُتًًَُُْ.
يُّ ؾًعطَزا (ضاوَ خىَاضَنإ)ّ زووَّ ظيازَ و يُ ضطِوثطِّ ؾًعطَنُّ
نُّ نطزووَتُوَ .ؾًعطَنُ ظؤض ؾاعرياُْيُ و ثطِ ؾًعطيًُتُ ,بُآلّ ئُّ وؾُ
ظيازَيُ ظياِْ بُدُغتُ و ًَٖعّ ظَاِْ ؾًعطَنُ طُياْسووَ.
(ُْوظاز ضَِفعُت)8618 :يـ ,يُ ُْٖسيَو ؾىيَٓسا وؾُّ ىلَ زَبًٓني,
َجطِووناْسووَ و ؾًعطيًُتًإ يُ زَغت زاوَ,
نُ ٖىُْضيإ يُ ضُْط ُٖي
الواظّ ظَإ و غاضزيٌ و غطِّ ُٖغت زَبًٓطيَت .منىوُْ:
َِ فًَٓهِ ضَُِ ضِاَىوغإ
 – 1ؾَُاي
(فًَٓهِ) ظيازَيُ ,ضىْهُ باّ ؾَُاٍَ بؤ خؤّ فًَٓهِ بُخؿُ .وا دىإ
بىو يُ ؾًَىَّ (زشيُنسا) وؾُيُنِ زيهُّ يُ دًَطا زابٓايُ.
 -2زَْطِ زوعا و ْعايُنِ يُ تاويَط بُ تَُُْرت و
زوعا و ْعا يُنًَهٔ ,ئُو عُضَبِ و ئُّ نىضزّ.
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َِ عًؿل
 -3يل و ثؤخ و ضً
يل و ضٌَ يُنًَهٔ .يل و ثؤثِ عًؿل زضوغتُ.
 -4غُضثُيهُ طًايُنِ غُوظ
طًا ُٖض غُوظَ ,نُ وؾو بىو ,ظَضز زَبًَت و زَبًَةتُ ثىوف ,واتُ:
َُتِ غُوظ يُويَسا
ْاوَنُّ يُ طًاوَ زَطؤضِيَت بؤ ثىوف .نُواتُ خُغً
دًَِ ْابًَتُوَ.
يُّ ثاؾهؤيُزا ,نُ قػَُإ يُباضَّ غامتُّ ظَاُْوَيُ  ,واّ ثَِ
ضانُ  ,بؤ خعَُتهطزِْ (غُباح ضَِدمسَض)يـ ضاويَو بُ َُٖىو
الثُضَِناِْ ئُّ نؤؾًعطَيسا بُغُض ْاوّ (غطووزّ ظَوّ) خبؿًَُُٓوَ,
بُ ًٖىاّ غىوز يًَىَضططتِٓ يُ ناضّ ئايٓسَيسا .غامتُّ ظَإ يُ
ؾًعطَناْسا زَبُٓ زووبُف:
يةكةميان:
زاْاِْ وؾُيُى ,نُ يُ ؾًعطزا دًَِ ْابًَتُوَ و ظيإ بُ ٖىُْضّ
زَضبطِئ زَطُئُْ.
منىوُْ:
(نىوضُ و نؤآلٕ و ؾاض ضِ بُغُض زيَت) ٍ26
دووةميان:
زوو وؾُنُّ غُضَتايُ .يُنًَهًإ ظيازَ ,بؤ ؾاعرييَهِ ضطِبًَصّ
ََِ:
وَى (غُباح ضَِدمسَض) ْاؾًَت .يإ زَي
ًَََُؿِ بُ ؾاضِيَسا ْاضِوات)
(نُوّ ثُضِ و تىوى خؤي
ٍ40
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َٓسَيُ ,ئُوَ
ًَََُؿِ ضَْطًَهِ غُثًىَ بؤ ثُضِ و تىونِ ئُو باي
خؤي
ٖىُْض بىو يُ ؾًَىَّ ثاضازؤنػسا وؾُيُنِ ٖىُْضيٌ بُناضبًَٗٓايُ.
ََِ:
يإ زَي
(َُتطغًٌ غطوؾت
ئاطط نُوتُٓوَ
بىضِنإ
َبعضِناِْ َاْط) ٍ52
ُٖي
قػُ يُباضَّ وؾُّ (بىضِنإ)َ نُ ئًَُـ ئاططّ يًَسَنُويَتُوَ,
نُواتُ يُطٍَُ ئاططنُوتُٓوَزا واتايُى نؤيإ زَناتُوَ ,ثًَُىايُ يُ
َِ) ٖىُْضيرتَ .ضىْهُ ئَُاًْـ يُ
دًَطايسا (بىوَُيُضظَ ,يإ وؾهُ غاي
َُتطغًًُناِْ غطوؾنت.
ََِ:
يإ زَي
(طؤضاِْ ئًَػهِ يُؾِ ئُو َطؤظُ زَتىيًََٓتُوَ)
ٍ102
وؾُّ (يُف) ظيازَيُ.
ََِ:
يإ زَي
(يُ ْاغًِٓ خىزا و يُ ْاغًِٓ تؤزا) ٍ103
(ْاغًِٓ) زووَّ ظيازَيُ ,بُتايبُتِ ,نُ زواّ خىزا ثًتِ (و) ُٖيُ.
ََِ:
يإ زَي
(زََُوَّ بؤ ؾىيًََٓو بطِؤّ
ؾىيَُٓنُ تؤّ ئُّ ؾًعط) ٍ104
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يُ دًَطاّ (ؾىيَُٓنُ)( ,ئُويَـ) باؾرت دًَطا زَططَّ .زَضبطِيِٓ
(ؾىيًََٓو) و (ؾىيَُٓنُ) ظَوقِ تًَسا ًًُْ .يُ الثُضَِ ()110زا زووباضَ
نطاوَتُوَ.
ََِ:
يإ زَي

(ُٖوضّ غُض ئاو بَِ ثُضوا و غُضطُضَاُْ زَططًَََِٓ)
ٍ107
(ُٖوض  -زَططًَََِٓ) يُ ؾًعطّ ئًَػتًَتًهِ زووضَ ,بؤيُ يُباتِ
زَططًَََِٓ زَنطا وؾُيُنِ زيِ ٖىُْضّ زابٓطَّ .وَى (زَضطَِّ ,زَثطًَََِٓ,
َُتِ غُثًى و باو .ضُْس
ًَََِٓ )...بَُُبُغتِ الزإ يُ ساي
زَْطنًََِٓ ,زَبؤي
دىاُْ يُّ زيَطَِزا ْىوغًىيُ:
ًََػُّ طؿت زَغتُآلتُنإ زاطريغا) ٍ109
(ظَإ يُْاو بً
يُباتِ (زاطريغا) و ثُيىَْس بُ ظَاُْوَ بًٓىوغًايُ (ثصاٖ ,اتُطؤ,
ثُيعِ) ئُوَ ٖىُْضّ يُخؤّ ُْزَططت و وَى (ُٖوض) و (زَططًَََِٓ)ّ
يًَسَٖات.
ََِ:
يإ زَي
(ظَوّ ضووّ ططش نطز و زََىضاوّ بُيُنسازا) ٍ113
(ططشنطزٕ و زََىضاو بُيُنسازإ) يُى ؾنت و يُنًَهًإ ظيازَيُ.
ََِ:
يإ زَي
(بُضزّ ضًَُِ ًَٖالُّْ زاْا) ٍ113
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(بُضز) و (ًَٖالُْ) بَِ تُْاغىبٔ .يُدًاتِ بُضز ثًَُىايُ (دطيىَ)
طىدماوتطَ.
وؾُّ ظيازَ ,نُ نىضتهطزُْوَيإ ظَإ ضطِتط زَنُُْوَ و زووض زَبَِ يُ
ظيازَضِؤيٌ.
منىوُْ وَنى:
َٓسَيُ
(ئُّ ئُفػىوِْ زٍَ ضاوت ٖاوتاّ ًَٖالُّْ ئاوَزاِْ باي
ئُّ ئُفػىوِْ زٍَ ضاوت ٖاوتاّ ئاويَُّٓ زَغتطًَطِّ بُضزََِ
بىونُ
ئُّ ئُفػىوِْ زٍَ ضاوت ٖاوتاّ بُضزَْىوغِ ويَُٓزاضّ باثرياُْ)
ٍ41
(ئُّ ئُفػىوِْ زٍَ ضاوت ٖاوتاّ) زووَّ و غًًَُّ ظيازَٕ .الّ وايُ بُّ
ؾًَىَيُ بىايُ ٖىُْضيرت زَبىو.
َٓسَيُ و
(ئُّ ئُفػىوِْ زٍَ ضاوت ٖاوتاّ ًَٖالُّْ ئاوَزاِْ باي
ئاويَُّٓ زَغتطًَطِّ بُضزََِ بىوى و بُضزَْىوغِ ويَُٓزاضّ باثرياُْ)
يإ ْىوغًىيُ:
(طؤضاًًُْى بؤ ئاناضّ ئُّ شووضَ
َٓسَّ ضآًَٖسضاو بؤ خؤؾدىاِْ
طؤضاًًُْى بؤ تًؿهِ ْاو زَْىونِ باي
طؤضاًًُْى بؤ سًهُُتِ يُنُّ غآلو
طؤضاًًُْى بؤ الو الوّ ضَْط َطزووّ غُض زيىاضّ َاَيًَهِ بطِزضاو)
ٍ.51
غَِ (طؤضاًًُْى)ّ زواّ يُنُّ زووباضَنطزُْوَيُ ,نُ خؤف بُطىَّ
ْاخىات .وا بٓىوغطايُ ضانرت بىو:
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خؤؾدىاِْ

بطِزضاو)
ََِ:
يإ زَي

(طؤضاًًُْى بؤ ئاناضّ ئُّ شووضَ
َٓسَّ ضآًَٖسضاو بؤ
بؤ تًؿهِ ْاو زَْىونِ باي
بؤ سًهُُتِ يُنُّ غآلو
بؤ الوالوّ ضَْط َطزووّ غُض زيىاضّ َاَيًَهِ

َِ خؤّ زَضِوا
(ثًَػَُبُضيَو ضووَو َاي
َِ بُخًَطايًًُنِ غُيط يًَسَزا
زي
َِ خؤّ زَضِوا
نُضويَؿهًَو ضووَو َاي
َِ بُخًَطايًًُنِ غُيط يًَسَزا
زي
َِ خؤّ زَضِوا
ُُْْٖطًَو ضووَو َاي
َِ بُخًَطايًًُنِ غُيط يًَسَزا
زي
َِ خؤّ زَضِوا
يُبرينطاويَو ضووَو َاي
ٍ64
َِ بُخًَطايًًُنِ غُيط يًَسَزا)
زي
ضُْس ثاتهطزُْوَّ ئُو ضغتاُْ يُ ؾًَىاظّ ضِووِْ ؾاضاوَ ,يإ ؾاضاوَّ
ضِووِْ (غُباح ضَِدمسَض)َوَ زووضٕ .ئايا ئُطُض نؤثًُنُ بُّ ؾًَىٍَ
خىاضَوَ زابطِيَصضايُ ٖىُْضّ و ضطِوثطِتط ُْزَبىو.
(ثًَػَُبُضيَو ,نُضويَؿهًَوُُْْٖ ,طًَو و يُبرينطاويَو
َِ خؤيإ زَضِؤيؿنت و
بُضَو َاي
ًَإ بُ خًَطايًًُنِ غُيط يًًَسَزا)
زي
يإ ْىوغًىيُ:
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َسإ
(طىي
يُغُض يًَىّ ثُدمُضَ
الَجا
يُغُض يًَىّ ثُدمُضَ
زيىإ
يُغُض يًَىّ ثُدمُضَ
ؾََُِ
يُغُض يًَىّ ثُدمُضَ) ٍ73 ,72
ئُطُض بُّ ؾًَىَ زابطِيَصضايُ ئُوا ُْٖاغُّ ؾًعطَنُّ غىاض ُْزَنطز.
َسإ ,الَجا ,زيىإ و ؾََُِ
طىي
يُغُض يًَىّ ثُدمُضَ.
بُ َُٖإ ؾًَىَ ئُّ زوو نؤثًُّ خىاضَوَف زَتىاْطَّ ضطِبهطيَُٓوَ.
يةكةم:

دووةم:

(ضؤْت ويػت ئاوٖا ضيَطات يُشيَط ثًَسا نؿا
و غًَبُضّ زَغتِ يُغُض غُض ضاططتِ
َئاوايًِ يٌَ نطزّ
ضؤْت ويػت ئاوٖا َاي
َسايُ ْاو ئاو) ٍ79
ضؤْت ويػت ئاوٖا تؤضِّ ُٖي
(ئُو زاضَّ تَُبىوضّ ىلَ زضوغت نطا
ئُو زاضَّ تابىوتِ يٌَ زضوغت نطا
ئُو زاضَّ ثُيصَّ ىلَ زضوغت نطا
ٍ95
ئُوزاضَّ فُالقُّ ىلَ زضوغت نطا)
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ثاشكؤى
( )2
ْاوّ سادِ يُقًُم و ؾًُٖسنطزِْ يُ قُغًسَنُزا ٖاتىوَُٖ ,ضوَٖا
يُ ئُظَىوِْ ئُّ ؾاعريَزا بايُخِ ظؤض ثًَسضاوَ و بُ ططيٓطِ وَضطرياوَ.
زواّ ضِووزاوَنُ يُ َُٖىو نؤؾًعطَناِْ بُ تاغُ و بطئ نىالُْوَوَ
زووباضَ زَبًَتُوَ و وَى ناضزاُْوَيُنِ ضاضَْىوغػاظ و برينطزُْوَيُى
ًَُٖؿُ ,بُؾًَىَّ دًا دًا زَطُضِيَتُوَ غُضّ و بُطؤضِاْهاضيًُنِ تط,
يُغُض ئاغتِ فؤضّ و بابُت وَى :ضِاغتِ بىوٕ و بىوِْ َطؤظ
وَضيسَططيَتُوَ ,ضَِْطًؿُ بُ زضيَصيِ تَُُِْ ,بُ برينطزُْوَّ زآًَُٖضاُْ
ناضّ يُغُض بهات.
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ثاشكؤى
( )3
يُ ؾًعطّ نالغًهًُاْسا خُضَإ بُضَنُت زآًَُٖضَإ ظؤضٕ ,بُآلّ
ْابًٓني نُغًإ ْاويإ يُ تانُ ؾًعطيَهًإ ْابًَت .تًُْا ئُوَْسَ ُٖيُ يُْاو
زَغتٓىوغُناْسا زَبًٓني ُْٖسيَو ؾًعط يُغُضيإ ْىوغطاوَ (مرثيه ,تطدًع
بٓس ,بٗاضيات ,خمُؼ ,ضباعِ ,فطزَ ,ػتعاز) ,نُ ئَُاُْف ًٖضًإ ْاوْني
َهى زياضيهطزِْ ؾًعطَنُيُ بُثًَِ ئُو بُؾاُّْ غُضَوَ.
بؤ ؾًعطَنُ ,بُي
يُ ؾًعطّ نالغًهًُاْسا يُنًَتِ بابُت زَطُُُْ زَطُُٕ ,ئُطُض ؾًعطّ
يُى بابُتًؿًإ تًَسا بًَت ,ئُوا ُٖض بُيتُ و غُضبُخؤيٌ خؤّ ُٖيُ .يُّ
ضووَوَ ُٖضوَى( :غُباح ضَِدمسَض) خؤّ ئاَاشَّ ثًَساوَ يُ ؾًعطَناًْسا
غىوزّ يُ ؾاعرياِْ نالغًو وَضططتىوَ .واتُ الزإ يُ يُى بابُتِ ,يإ
ئُطُض بابُتُنُف يُنًَو بًَت ُٖض نؤثًُ و ضَْطًَهِ ٖىُْضيٌ خؤّ ُٖبًَت.
واضاى بىو ْاوّ يُ ؾًعطَناِْ ُْْايُ و يَُُؾسا ثُيطَِوّ ؾاعرياِْ
نالغًهِ بهطزبىايُ.
ْاويًَٓاِْ ؾًعط يُ قؤْاخِ زواّ نالغًهُوَ ,واتُ :طىاغتُٓوَ بُضَو
ْىيَدىاظّٖ ,اتُ نايُوَ ,يُّ باضَوَ ئُطُض ْاوّ ؾًعطَناِْ (طؤضإ)ّ
طؤضِاْهاض بًًَُٗٓٓوَ ْاوَوَ ,ئُوا زَتىاْني قػُ يُباضَّ ئُّ خاآلُْوَ
بهُئ.
يةكةم:
ًٖض يُنَِ يُ ْاوّ ؾًعطَناِْ (طؤضإ) بُ ئُْساظَّ زوو ؾاعريّ
ٖاوزَوضَّ خؤّ ظَوم و ؾُوم و ضَوُْقِ ٖىُْضيًإ تًَسا ًًُْ .ئُوَف
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وَى( :أنشودة املطر = غطووزّ باضإ)ّ( -بسض ؾانط ايػًاب)ّ عُضَب و
(قساّ ثاّ آب = خىضَِّ ثًَِ ئاو)ّ (غٗطابِ غجٗطٍ)ّ فاضؽ.
دووةم:
ْاوّ يُ ؾًعط ْاوَ بؤ ئُوَّ ؾًعطَنُّ بًَٓاو ُْبًَت ,بُآلّ ُْٖسيَو
داض يُْاو ؾًعطَناْسا تُضنًبِ ٖىُْضيٌ وَٖايإ تًَسايُ ,نُ دىإ دىإ بؤ
َُّ بُٓضَِتًٌ زَم ,ئُواًْـ
ْاويًَٓاِْ ؾًعطَنُ زَؾًَٔ و زَبٔ بُ دىوي
نَُٔ ,بؤ منىوَُُْ :ىل زٍَ /ؾًعطّ غهاآل .24ٍ ,ئاغهُ ًْطاّ ضاو/
ؾًعطّ دىاِْ يُ الزَّ .33ٍ ,ناًِْ غًشط يا زَضياّ عًؿىَ /ؾًعطّ يُ
زضظّ ثُضُوَ .35ٍ ,زؤظَخِ غىضبُت /ؾًعطّ بؤ طُوضَ نضًَو.41ٍ ,
منىوُّْ زيهُّ يُّ ضُؾُٓ ُٖٕ و َُٖىو خىيَُٓض بُ (زيىاِْ طؤضإ)
ئاؾٓإ.
سيَيةم:
ُْٖسيَو ْاوّ زيهُّ يُ ؾًعطَناِْ ْاوَ ,نُ ُٖض بُ خىيَٓسُْوَّ
ْاوَنُزا ظؤضيَو يُ ْاوَضؤنِ ؾًعطَنُت زَزاتُ زَغت .منىوُْف وَنى
ؾًعطّ يُ غُضََُضطِ ًٖىازا .93ٍ ,خؤظطُّ بُ ثاض .21ٍ ,يُ زضظّ
َُّ بًَهاض .199ٍ ,قايُ َطز .212ٍ ,ئُدماَِ
ثُضُوَْ .34ٍ ,اي
ئُشزَٖاى.352ٍ ,
(غُباح)يـ ُْٖسيَو يُ ْاو و ْاووًْؿاُْناِْ ؾًعطيًُتًإ تًَسا ًًُْ.
َُ)( ,دُْطٓاَُنإ)ّ نؤمنإ وَبري زيًََٓتُوَ( .غُز و
وَى( :ؾُضِّ ضٌ غاي
يُنؿُوَ)( ,ايف يًًُ و يًًُ) زيًََٓتُ ياز .ئَُاُْ يُ نىَّ و ئُو ْاوَ
ٖىُْضيًاُّْ زيهُ يُنىَّ .وَىَ( :طزوويُى ئاطاّ يُ َُٖىواُْ)( ,ظَإ
َِ َاْط)( ,نىوثُ يُ ًَىاْساضيٌ َاغًسا).....تازْ ,اظامن ُٖض ؾًعطَ
و زي
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و ْاوّ يًَسَْطيَت ,ضَْطُ يُ نؤّ ؾاعرياِْ ْىيَُاْسا ْاو ُٖبًَت الّ ضُْس
ؾاعرييَو زووباضَ بىوبًَتُوَ ,ئَُُ يُاليُى و يُاليُنِ زيهُؾُوَ ؾًعط
ئُطُض ْاوْطا ,ظؤض ثًَىيػتُ ؾُوقًَهِ ٖىُْضيٌ واّ تًَسا بًَت ,نُ زٍَ و
ُْٖاوّ خىيَُٓضّ وضيا بططيَتُْ ,ى ُْٖسيَو ْاوّ غازَ و غاناضّ
َُّ بُٓضَِتًٌ زَم.
ْاؾاعرياُْ ,نُ ْابٔ بُ دىوي
َساِْ (ضواْطُ ,1975/4/25 :شَاضَ
يُ ؾًعطّ ْىيَُاْسا زواّ غُضُٖي
( ّ)15ضِؤشْاَُّ ٖاوناضّ :ؾًَطنؤ بًَهُؽ ,سىغًَٔ عاضف,6391 :
دُالىل َريظا نُضيِ ,6339/6/61 – 6391 :نانَُُّ بؤتاِْ:
 ,6391دَُاٍ ؾاضباشيَطِّ( .)6316 :فُضيس ظاَساض )6311 :واظّ يُ
ْاويًَٓاِْ ؾًعط ًَٖٓا ,ئَُُ دطُ يُوَّ ناضيَهِ باؾِ نطز ,ئُوَمشإ
ًََت ,ثًَىيػتُ ؾًعط ئُوَْسَ فطَضني بًَت ,خؤّ الّ خىيَُٓضّ وضيا ْاو
ثًَسَي
زضوغت بهات .زواّ ئَُُ يُ نىضزغتاِْ ضؤشُٖآلتًـ (ئاظاز ضؤغتَُِ)
ئُو غًػتَُُّ ثُيطَِونطزووَ و ْاوّ يُ ًٖض ؾًعطيَهِ ُْْا .ئايا ئُّ زوو
ؾاعريَ بُو ناضَيإ ًٖض ظياًَْهًإ بُ ؾًعطَإ طُياْس .يُ وَآلَسا زَبَِ
َهى خػتًٓاُْ غُض ئُوَّ ,نُ ؾًعط طًاًُْبُض ًًُْ ْاوّ ىلَ
ًََني ُْخًَط ,بُي
بً
َهى ظازَّ خُياٍَ و
بٓطيَت ,ؾًعط ضؤسًُبُضَ ,بُآلّ يُ غهُوَ ْايُتُ زَض ,بُي
تًَفهطيُٓ و ئًرت ئُوَ زَبَِ خىيَُٓضّ وضيا يُ خُياٍَ و فًهطيسا ْاوّ بًَتُ
زَغتْ .اوْإ يُ نؤؾًعط ,يإ زيىإ ناضيَهِ ثًَىيػتُ :ئًَُـ بُ زوو
ؾًَىَ ,يإ ْاو بٓطئَ زيىاِْ فآلٕ ,يإ ْاويَهِ ٖىُْضيًاُّْ غُضزًًََاُّْ
واتازاضاُّْ ىلَ بٓطيَت ,نُ خىيَُٓضّ وضيا ضيَٓىيَِٓ بهُٕ بؤ ْاو ؾًعطَنإ .يُ
ؾًعطّ زواّ (طؤضإ)َوَ ُْٖسيَو ْاوّ ؾًعطيِ زضَوؾاُْوَ ,ثًَىيػتُ يُ
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َبُغت) و (نُشاوَّ
(ؾًَطنؤ بًَهُؽ)َوَ زَغت ثًَبهُئ ,نُ يُ (تطيفُّ ُٖي
َُُت:
ططيإ)َوَ ,طُياْسّ بُ (َٔ تًٓىويَتًِ بُططِ ئُؾهَِ) ,يإ (يُتًف ُٖي
 )6311يُ (خىزا و ؾاضَ بضهؤيُنَُإ) و (ئُو ٖؤْطاوَيٍُ نُ تُواو زَبَِ
َآل ثُؾًَى)
و تُواو ْابَِ)يُوَ ,طُياْسّ بُ (طُضزَيىوىل غجِ) ,يإ (عُبسوي
يُ (فطًََػو و ظاّ) و (بيت ؾهاو)َوَ ,طُياْسٍ بُ (ؾُو ًًُْ خُوْتإ ثًَىَ
ُْبًِٓ) ,يإ (فُضٖاز ؾانُيٌ )6316 :يُ (ثطؤشٍَ نىوزَتايُنٌ ًَْٗين) و
(َُٖىو ضاظٍ َٔ ئاؾهطايُ و َُٖىو ئاؾهطاٍ تؤ ضاظ)َوَ ,طُياْسٍ بُ (ئُّ
َِ ضووْاى زَناتُوَ و تَُُمن زَغىوتًَينَ) ,يإ (ضَفًل غابري) يُ
ضطايُ زي
(ثؿهؤنإ زَطُؾًَُٓوَ) و (غىوتإ يُبُض باضاْسا) طُياْسٍ بُ
(ضووْبىوُْوَ) ,يإ (ئُمحُزّ َُال )6311 :يُ (ظَضزى) و (ئامسامنإ يُ
ؾُقكُّ باٍَ بًَعاض نطز)َوَ ,طُياْسّ بُ ( خُوُْناِْ ظويُخيا)  ,يإ (دُالٍ
بُضظدمِ )6319 :يُ (غَُاّ بُفطّ ئًَىاضإ) و (يازَوَّ نُغًَهِ
َساًَْهِ تط بؤ ططتِٓ َُوانإ) .....تاز.
بُضبا)َوَ ,طُياْسّ بُ (ُٖوي
(غُباح ضَِدمسَض)يـ ؾًعطَناِْ ثطِٕ يةُ ضََةع و ضاظ ,بةُ ظَةاِْ نةؤز
قػُ زَنُٕ و نًًًُنُيإ الّ خىيَٓةُضّ منىوُْيًًةُ ,بؤيةُ ٖةُض بةُبَِ ْةاو
بىوْايُ ضانرت بىو ,ضىْهُ ؾةًعطَنإ بةُو ضةطِوثطِيُّ خؤيةإ ُْٖةسيَو ْةاو
زيَُٓٓ ظَيِٓ خىيَُٓضَوَ .ؾًعط نُ ئُوَّ يُباضزا بًَةت ٖىْةُضّ باآلزَغةت
ببُخؿَِ ,ئًرت ض ثًَىيػت بُ ْاو ُٖيُ.
ظؤضيَو يُ ْاوَناِْ ؾًعط ,وَى ُْٖسيَو َاْؿًَتِ وتةاضّ غًاغةِ وإ,
بُ خىيَٓسُْوَّ َاْؿًَتُنُ ْاوَضؤنِ ؾًعطَنُت يُ ال بُضدُغتُ زَبًَت و
تًَسَطُّ َُغُيُ و ضِووزاوَنُ ضةًًُ و َةاوَّ تًَطِاَةإ و وضزبىوْةُوَ بةؤ
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خىيَٓةةُض ْآًًَََتةةُوَ ,يةةإ يةةُ بُٓضَِتةةسا َةةاوَّ تًَطِاَةةإ يةةُ ثًَهٗاتةةُّ
ؾةةًعطَنُزا ًًْةةُ .بؤيةةُ بةةُ تايبةةُتِ ْةةاوّ يةةُّ دةةؤضَ ظيةةإ بةةُ ؾةةًعط
زَطُيةًَُْت .بةةؤ منىوْةةُ ؾةةًعطيَهِ (ْةةُوظاز ضَِفعةُت) بُغةةُض زَنُيٓةةُوَ
بُْاووًْؿاِْ (َُٖاباز).
َُٖىو ؾُويَهِ غِ و يُنِ َاضت
بطووغهُّ زَْطًَو
ؾاضّ َُٖاباز ضِازَُٖشيًََٓت:
((با ثاف َُضطِ َٔ
نضإ ضاوّ دىإ بُططيإ ُْؾؤٕ
خَُِ بؤ ُْخؤٕ
با يُدًَِ ؾني و ثطض نطزُْوَ
خؤضًُِْٓوَ
َػٔ وآلخإ بؤ غىاضإ ظئ نُٕ
ُٖي
بؤ َُٖإ ُٖواض بُضِيًَإ خبُٕ))
َو زَبًٓٔ
غبُيًَٓـ َُٖىو خُي
ؾاض زاض و بُضزّ
نىوضُ و زيىاضّ
بُخىئَ ثاضاوٕ
بُ ظَبط و ظَْطِ ئُضتُف تُْطاوٕ
ظَاِْ ؾًعطَنُ ,ظَاًَْهِ يُناضنةُوتىوَ .طةُظ و ثًَىاْةُّ ئةُزَبًـ
ًََةةت :ئةةُو ْاويًَٓاْةةُ ظيازَيةةُ ,دؤضيَةةو نةةُّ تًَطُيؿةةنت و نةةُّ
ثًَُةةإ زَي
ظاًْاضيًُ يُباضَّ ٖىُْضّ ؾًعط و ؾًعطيًُتُوَ ,ضىْهُ:
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يةكةم:
ًََو زَظاْةني ,نةُ يةُو ؾةاضَزا ضةِ
ؾُوّ َ ّ31اضتِ َُٖىو غاي
ضِوويسا.
دووةم:
ضِغتُناِْ ْاو نُواُْنإ بُ ؾةًعطنطزِْ وَغةًُتٓاَُنُّ ؾةًُٖس
ثًَؿُوا (قاظّ حمَُُز)َ و ئُو وَغًَتٓاَُف يُضِووثةُضّ ًََصووَناْةسا
ُٖيُ و ظاْطاوَ.
سيَيةم:
يُ زوا زيَطِزا وؾُّ (ئُضتُف) بُناضٖاتىوَ ,نُ وؾُيُنِ فاضغًًُ
بُ واتاّ غىثا ,يإ غُضدُّ ضِيَهدطاوّ غةُضباظّ ,نةُ ئَُاْةُف ئةُّ
ناضَ ْاَطؤظاُْيإ ئُدماّ زاوَ.
ئًرت ْاظامن يةُّ ؾةًعطَزا ْاوَنةُ ض ؾةًعطيًُت و ئًَػةتًَتًهايُنِ
ًََت .ئايا ْاوّ وا ُْبىوِْ باؾرت ًًُْ ,يةُ
تًَسايُ و زَيُوَّ ضًُإ ثَِ بً
ُٖبىوِْ.
يُ ؾًعطّ نىضزيسا (ْاىل) قػُّ يُنٌَُ نطز ,ئًَُةَُاْإ زَبًَةت
َُاُْوَ غىثاغِ ئُّ ؾةاعرياُْ بهةُئ ,نةُ ُٖضيةُى يةُ قؤْةاخِ
يُ زي
خؤيسا قػُّ يُنَُِ نطزووَ .بٌَ ئُوَّ يًًَإ بًَعاضبني ,بةُضزَواّ ئةُو
ئاؾ ةكُ طةةُوضَ و ضِاغةةتُقًٓاُْ زَخىيًَٓٓةةُوَ ,نةةُ قػةةُّ يُنةةًَُإ
نطزووَ( .غُباح ضَِدمسَض) يُنًَهُ يُ ئاؾةكُ طةُوضَ و ضِاغةتُقًُٓناِْ
ؾًعطّ نىضزّ ,نًًًِ ًَْٗٓةِ ئُؾةكِ زؤظيىَتةُوَ ,ؾةىيَٓجًَِ يُغةُض
وؾُزا زًًََََٓت.

َُظُ
ُٖ 1186ي
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سةرضاوة:

ٖ -8فتُْاَُ ,اواّ غطب -مشاضَ قفط ,8851-8ٍ ,نطَاْؿاَ.
ؾعط= بٗطاّ َٗسوّ.
 -1طؤظاضّ (واتُ) ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئُمحُزّ ؾاًَىو ,غاظزاِْ
بُضِؤش ئانطَيٌ ,شَاضَ (.851ٍ ,)11
ًَُٓوَ و يًَهساُْوَ و يُغُض
 -8زيىاِْ َُويُوّ ,نؤنطزُْوَ و يًَهؤي
ْىوغًَُِٓ :ال عُبسويهُضميِ َىزَضِيؼ ,ضاثداُّْ ايٓذاح ,بُغسا,
.181ٍ ,8698
 -6عاؾل ًَُٖؿُ تًُْايُ ,شيإ و ؾًعطّ غىٖطاب غجًَٗطّ,
وَضطًَطِاِْ :ئاظاز بُضظدمِ ,ضاثِ ْىَّ ,ضاثداُّْ تاضإ ,تاضإ,11ٍ ,
.18
 -1تطمجإ االؾىام ,ابٔ العربي ,وَضطًَطِاِْ بؤ فاضغِ :زنتىض طٌ
بابا غعًسّ.611ٍ ,
 -9غطغجطزطإ ,غُيًس حمَُُز خىادُزئ ,ضاخ زوّ8816 ,
تٗطإ.56ٍ ,
ْ -5اوّ ؾاخؤؾًَٔ يُ َُٖىو غُضضاوَناِْ ياضغاًْسا ٖاتىوَ و
تَُُِْ وا زياضّ نطاوَ ( 8159 - 8181ظايًِٓ) .بابا تاٖري يُ
ََِ:
ؾًعطيَهًسا نُ بُ ؾًَىَ ظاضّ يُنِ ْىوغًىيُتِ زَي
ّ تاٖري يُنِ ئًعذاظ زيطّ
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ّ ؾاَِٖ ضى خؤؾًَٔ َُٖطِاظ زيطّ
ّ َُعؿىقَِ وَْاَِ فامتُ يىضِ
غُٓوبُض قاَُتَِ ثطِ ْاظزيطّ
َبُْسبىوِْ بابا تاٖري بُ ؾاخؤؾًَُٓوَ باف
يُّ ضىاضيُٓزا زي
زَضزَنُويَت.
ًَُٓوََُّ :ال عُبسويهُضميِ
 -1زيىاِْ َُسىّ ,يًَهساُْوَ و يًَهؤي
َىزَضِيؼ ,ضاثِ زووَّ ,ئؤفػًَتِ سػاّ ,بُغسا.116ٍ ,8616 ,
ُْ -6شاز عُظيع غىضََِ ,تاظطُّ َُْس و ئُواِْ تط (نؤبُضُّٖ),
ضاثداُّْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَُٖ ,ويًَط .1111
َسَفطِيَُُٓوَ (نؤبُضُّٖ),
ُْ -81وظاز ضَِفعُت ,ثُضيًُنإ ُٖي
ضاثداُّْ وَظاضَتِ ثُضوَضزَُٖ ,ويًَط .1116
 -66غُباح ضَِدمسَض ,غطووزّ ظَوّ (نؤؾًعط) ,يُ بآلونطاوَناِْ
زَظطاّ ضاخ و بآلونطزُْوَّ بُزضخإ ,ضاثداُّْ ًَٖعٌُٖ ,ويًَط .1161
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