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 الكرد ومعركة الدميقراطية يف العراق

 

 *د. خالد يونس خالد
 النقد واخلوف من الذات واخلوف من اآلخر

ال ميكنننف د ننند  ن حينننا دمي رنننا   دامي د   ننن    
فادامي د     ال ُتمنح إمنا ُتكَتسن  انادم و ن رمدفن     
ن دنضننا إ إا ننا د سنن  صنن م  تتننا د نإصننت    إمنننا    

نقنا ننننن إ خ نننننار  تنننننار   دننننننم   نننننف إمينننننامي  
فادامي د     شئ   الاي يف  دن ا   كما قنا  ا ندن    
نهي د ضا تدا   نث افن  نسسنلند   نرارصن  ق ن      
ك  شئ  دذدك ف ي دفض  داو ع  حلكو ندكن ا ال خت و 

 سف   وب كما قا  تندش إ   
يف سمنندن ا نناع دنن ما  مي د   ننا   دننند      
 ألنصننيف يف  ئنناألو  ألن  ن د ننااي سننف هننذ   د  نن    

ين ت ننك  دننان   دنن  تتنننمي كننان   مي د   نن   ند نن
ند سننن  ت نننك  ألاسمننن    صنننت ا      دننن  رتننن    

% سف  ألصو    نص تين رصاأل   99،9رؤصاؤها   ى 
ت نننو ي ك نننمي تد نننا  دامي د   ننن   نقنننا صننن   دمي  

 جانا   ف ذدك  دسل   يف  دك ما   رذكورة د ال إ    
  شكاد   هي هناك اما  د د ء ال مي نانمي انو   

دن نننا  ن  ات نننا   ن دنننت مو  ن دننننتو  ن   تنننا ء      

ن دمنمي  ن  رهاب  ن متربنمي مج ع هذ   رتنل  ا   
سرت  فننا إ فادن ننا  ننناهو شننتو نإ تننا ء ن نننمي      
نس اتدة نإرهاب  ألا و  افومي سف ذن ت و  ن نافومي  
سف  آلخدإ ال    مومي اأمي  دن ا  دم الاي  دَ نناء  هنو   

اأمي  دناقنا ُسمندن هنو     دإلصالح ن خل   نال  م مومي
 آلخنند د ن ننا  دننذدك ينن  دمي  كننومي  دناقننا اا  ننا      
نام ننننا   ننننف  دتمنننند ح ن دتننننن    ن  هااننننا     
ن ر اتد  إ  دك   لئ  ن دك  حباج  إىل  دتمانمي سنع  

  آلخد ف د    إمي در   خ  إ 
داننا هنننا دسنن  اتننا   ا ننا ت ننك  ر نناه و  ألمي  

در   سمدف  ذدك  أخذ كتاا   ند    دت  ا   نَسف 
ت ك   ختالفنا     نأ دمي  دجنع د  نو س ل  د  و ن       
ك سننامي  دمنندب  نقنناسو،  انن يف  ن رنمننا نساشننااأإ 
دكف سا  ن  ني  ان  ساين  دمي دقنو  هنو دانأ  نناسا        
 ن ا كات  سا  دوضع  دد هف يف  دمد     ن نا  حل نأ   
دإلصالح  نددغ تأ يف دمي  تلور  دوضع حنو  ألفضن    

   دنم أ  نإحيرت سا د   ا ة  دن   نألاأ  مم  ذدك حم
تد ا  خل  د نم إ ندكف سع ذدك  تتتا ا  دنا ء   
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سف اما د و مي   ناة  دنسناا  رن نار  دنذ ف دصن  و       
 د ننوا   نناة د  د نن   اننأمي  دكاتنن  قننا  ننا فع  ننف       
ص اصا   دم ا  د األناإ س ن  هنلالء  متنربنمي دا سن و      

مو   د وا محاة  دو ف  نقا اسنو  دا نو اناألسل صناه    
يف قت   دنم  حيو كااو  يف ق    دنساا  دناكتاتورع  
يف   ا صا ا رسا  د اش   يف  دداع  ألخ  سف  د دمي 
 راضيإ نحينو  ن نا  دكاتن   دتمدان   دامي د   ن       
 دمد ق ننن   د نننوا رغنننو إياا ات نننا   متنننربنمي  دن نننا  
ختد  ا دن ت ممنا  نكنأمي  دكاتن  اسني إياا نا  هنذ        

نىل  دلاغ ننن  نصننن يف صننننو  دامي د   ننن  امنننا دمي 
صننناحي   د ننند ن،إ دن كنننأمي  دكاتننن    ضننن   حل ننناة  
 دس اص   يف صور ا دن  دسو  مي دن دف ااسنتامي دن  ند     
 دم نا  د األنناإ س نال  نناإخوتي سننا هكنذ  تمننا  سسننأد     

  دامي د    ! إاكو ختت لومي  ألنر  إ 
 

 نظام صدام املنهار منوذج اإلرهاب ضد الشعب  
ا صننا ا ندند ننك  دننذ ف ا ننو  نامننرتن اننأمي اسننا

 نا فمومي  نننأ كننااو  دك ند  ألاسمنن   دمدا نن   رسنن م    
قمما ن نم    نإصت ا     نظ ما نإرهااا ضا  دننم   
 دمد قيإ فار ااد  ئما     د  اناهاها كن   نوا يف   
 دمنند   سننف كد صننتامي نسنندنر  ا  ننا   نإىل  ئنننوب   
د دنن    س نن  تننا ف ذدننك  ددجنن   دسننا ع   رهننااي      

إ حنننف امت ننا اننأمي خننون امننا  ألاسمنن        دنناسوع
ن د ضنننناأل ا   دمدا نننن  سننننف ت نننن    دمنننند   حنننننو  
 دامي د     جتم  و    انمي سد كناهو ن دنشن و    
نهنو قننا تداننو    ننى فتننا   ألاسمنن   دنننمود    دنن   
 كو شموب  رنل  إ فَن ُا  دسن لامي  متنرب جدمين     

  وات ا  رو   نك   سف هلالء  دسنال و سوظ نومي   
  رة  ألسد ك نن إ فننا   ر    ألسد ك نن   رتتاد نن    يف   

صااا   ألاسم   دمسكد   يف  رنل   سف ج    نسنف  
ج نن  ثاا نن    منن   حلدكننا    صننالسو   يف  دسنننو 
 راضنن    إىل دمي نصنن   إىل سدحي نن  رارصنن   دمنننمي     
ن رو ج    دتما  دوال ا   رت اة  د   ا يف  دتناخ   

سننننناااة  ألاسمننننن  نانننننناء  د و  نننننا  دمسنننننكد    ر
  داكتاتور   يف سو ج    روقميإ  

 
 بدايات التدخل األمريكي يف العراق

 دوال نا   رت نناة صنااا   دنسنناا  دمد قني  د األننا    
ا ناء تدصااتأ  دمسكد    نخاصن  يف صننو    حلندب    
 دمد ق      د ا  إ كما مل تمارضنأ  دوال نا   رت ناة    

سد ك   يف ا ان  دكو    يف سمدن جو ب  دس  ة  أل
حيو قاا   صنا ا  نجانان   نف     1990ا ا    اا 

صل دأ  دك   اأمي  دمد    ضندب  دكو ن  ألمي  دكو ن     
قننا إصننتود    ننى لاننار  دننن يف  دمد ق نن     ننى حيننا    
تم   إ فكامي جو ب  دس  ة  ألسد ك    انأمي  د ضن     
  خ    يف  د     دمدايإ ذدك كامي  د خ  دك   د نتح  

دسد كا ااخو   دند   ألنصنيف امنا   دكرب  ألاو ب دساا 
 محاق  صا ا اضدب  ئارة  ند   دكو  إ

 خللوة  ألنىل  د  إختذت ا  دوال ا   رت اة كاا  
ضدب  دمد   ن د د  دكو    ندكف سع   ا ناء   نى   
اساا صا ا  رسنت ا دوقن  د نو  كماسن  إصنرت ت مي      
درتص خ  دن وذ  ألسد كي  سف خال  ختو مي  ألاسمن   

م   سف  ان ا   صا ا حيسوإ  خللوة  د اا    خل  
كاانن    ننا إت اق ننا   سننكد   اننو غاد  نن   ن       
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 خل نن و ندسد كننا ا ننناء  د و  ننا  دمسننكد    نإيننا      
سنل   لسنن  د كند   دمند ق و يف كد صنتامي  دمند         
ن خو   د و   ن ر ااد    ألسد ك ن  يف  ن   خل ن و   

 د اضن     نتدك ا نكد صتاميإ نسف ثو جاء   دضندا  
اضنندنرة  خننو   د ننو    ألسد ك نن  دت د نند  دنننم   

  دمد قي سف إرهاب صا اإ 
إاين هننا دجنا سنربر  رو ف ن   رمارضن   دمد ق ن        
ااخو   د و    ألسد ك   ن درب لاا    ص اط اسناا  
صننا ا حيسننوإ فاددجنن   ر  ننوع كننامي  نن ل  اأاننناء 
 دننننم   دمد قننني ن  تننن   أل  نننا  ن دنسننناء ن نننافف 

 ن دك   دحي اءإ فنسناا  د من   دمد قني  د األنا      دت  
كنننامي قنننا جتنننان  كننن  حينننان   دالإاسننناا    نسنننار، 
 ألرهنناب اننأج ى صننورها  نكننامي  دنننم   نناجا   ننف    
 ر انس   ندص ح كاد د    ل    دنماة سف دع كناميإ  
إاين هنا دت   سع  رمارض   دمد ق     سف دمي  د د ن   

 ننو دمي  أخننذ  ال  سننأ   ئ نن   دنن  تنمنني  د د نن    ر
 رن ذ إىل اد  ألسامي  ناما ذدك ت اد  ردحي    ألخند.إ  
فأسد كا صت دج سف  دمد    ندكنف امنا حينوإ  ر نو     

 دمي  دمد    در سف حيكو  دلاغ  إ
 

 مرحلة التهيئة للدميقراطية
 خننن   دمننند   سدحي ننن   دت د ننند سنننف  دس نننو     

ا سامي/ داد   سف هذ   دماا  ناناد    4ن د اش     يف 
 دامي د   نننن  ندكننننف يف ظنننن    حيننننتال    سدحي نننن 

 ألسد كيإ د نا إ رتفن   دوال نا   رت ناة امنا إقند ر       
 ألسنننو  رت ننناة انننا حيتال إ نقادننن  دسد كنننا اأا نننا    
صتنس   اما       ألسنف ن  صنت د ر    منا امنا     

        صرت ت م    ألسد ك   يف  رنل   د ضاإ

تنننن ا هنننذ   ردحي ننن  حيادننن  فوضنننى  ن م  نننا   
 نن  سننف ق نن   دمناصنند  رننأجورة ن  الا  دسنن ل   إرهاا

 د م     رن ارةإ نانل   تنااا   دسندق  ن خللنمي    
نضمان  دن و،  رهاب  رو  نو ا     رع  د    ن   

 ن خلون يف ا و،  رو  نو  دمد ق وإ
ال دجنننا انننأمي  دوقننن  سالألنننو  اسننن اب  د نننو     
 ألسد ك   سف  دمد    ألمي إاسن اا ا  نل ع إىل  حلندب    
 أله     نصن لدة  د نوة  ألك ند  ن نا   نى  ألنضناع        
نت اد  جملا ر  داسو ن  دتتن     د نار   ن رمارضنوإ     
فإاسنن اب  د ننو    ألسد ك نن  يف  دوقنن   حلاضنند دننأ    
سسانألأ  دك  ة  د  ت و  إياا اتأإ الاا سنف إكمنا    

 سست اسا   ا اة ق     اس اب دهم اي
 امي د   نن  تتنن    ج ننوب  ر انس  رما  نن  د-1

ندواسنن  ا  نسالحي نن    رهنناا و ن ردتاقنن   دننذ ف     
  خ و   دمد   سف  خلارجإ

اننننناء  رلصسننننا   دامي د   نننن  دن شنننن أ   -2
 دامي د   نن  سننف  دمنند ق و دا سنن و  نرارصنن   
 دمم   دنامي د  ي ندنو يف دقن  سد حي نأ  درتا ن       
 د ا ة ن رو  نو   نى  دامي د   ن   فكن   سنف     

د ننوا يف س ننل  حلكننو   ات ننادي   قننا ة  دمنند     
   ت انمي د رتا    دامي د    إ

 حل اظ   ى  ألسنف ن  صنت د ر  نهنو سنف دهنو      -3
 سست ا    دوضع  دد هفإ

 إيا  فدص  دمم  د ما  وإ-4

تننننننننك    اننننننناكو ن دممننننننن  اننننننناد و او  -5
  دامي د    إ 
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نضننع ئننن  سلقتنن  دوضننع  داصننتور    ننا     -6
 دإلصت تاءإ

دص  دال سننن   جننند ء إات اانننا    ت   ننن   د ننن -7
 مي د   نن  نإات نناب ادرننامي نحيكوسنن  شنند    سننف  

 ق    دنم إ

   صت تاء   ى  داصتورإ-8

نضع صن     مي د   ن  صن م   ااجمن  حلن       -9
 د ضنن    دكد  نن    انننك   ننلسف د نننم   دكنند ع يف  
 دتمتننع حب وقننأ  دو ن نن  ن دامي د   نن  يف إخت ننار   

 شك   دمالق  سع  دمد  إ

ننننك   قنننوة  سنننكد   نشننند   ن ن ننن     ت-10
 حلما    دو فإ

جتد ننننا  ر   ننننن ا   دمسننننكد   ئما ننننا   -11
  دض يف يف  دمد   سف  ألص   

 محا   حي و    اسامي-12
    رت ن حب و   ألق  ا   د وس   ن دلاأل   -13

اناء  رلصسا   د  اف   ن درتاو   ن دار   ن   -14
 ن دتنا   

 د مو  ف  دمد قيتأسو  حلاج ا   ألصاص   -15

إضنناف  إىل  ننند    دن نناط  ألخنند.  رتم  نن  -16
ات   نن   ألجننو ء  دامي د   نن  ن رم ننن  إ نحي نننذ ك 
ت ننناد  رلاد ننن   ئا ننن  اضننندنرة إاسننن اب  د نننو    

  ألسد ك  إ  

 
 بدايات احلياة الدميقراطية

 دامي د   ننن  د سننن  سننند  إات اانننا  ر  ننني   
ق  نن  ادراا نن إ  دنننم  يف  دربرننامي  ننجننو  دغ   نن  ند

الاننننا سننننف فتنننن   دسنننن لا   دنننن ال    دتننننند م   
ن دتن  ذ ننن  ن د ضننناأل  إ نالانننا دمي تكنننومي  دسننن ل   
 د ضنناأل   سسننت     ننف  دت نناب  دس اصنني  نكننذدك    
ضنندنرة إصننت الد    دسنن ل   دد امنن   ند ننين    ننالا 
 ردكنناعإ دهم نن     ننرت ن حب ننو    اسننامي  نحي ننو  

 نن  هننذ   حل ننو     دنننم   دكنند ع ن ألق  ننا   نمحا  
مبوجننن   داصنننتور  دنننذع  سنننت      نننأ  دننننم إ   
رارصنننن  حيد نننن   دننننددع ن  ر  ة  حلنننندة  ر ممنننن     
اارسننلند    نمحا نن   جملتمننع سننف  د سننا  ن دمنننمي      

 ن  غتتاب ن  ئدمي إ 
 ألهننو سننف كنن  ذدننك هننو  حل نناظ   ننى صنن ا ة     

 دمنند   مبنننع دع تنناخ  دجنننم نخاصنن  سننف  ن       
 مي نصنور ا ن دسنمو    ن دكو ن      ئ  مي كرتك نا نإ ند  

 ن ألر مي نإصد أل  إ 
سنننف  ر نننو جنننا  جتنننان   خلالفنننا   رذه  ننن      

ن دلاأل  ننننن  ن دمدق ننننن   ن  رت ننننناع إىل سسنننننتو.    
 رسننلند ا   دو ن نن إ إختنناذ   جنند ء    دما دنن  حبنن  

  جملدسو ن د ت    نضمامي دسف  رو  نوإ
  

  دكد  يف اا    سمدك   دامي د    
   حلكننو   ننى  دتمدانن   دامي د   نن  سننف  دتننم

 دمد ق    نهي سنا   دن  يف سدحي ن   دتكنو ف يف هنذ       
 د رتة  د ت ة  د   در ف  ا  دمد    يف ظن  حيكنو   
 حلاكو  ألسد كني ادميندإ ف نا كنامي  دمند   يف ظنالا       

 17  سنننل نيف ق ننند نر ننن  نظ نننو نإرهننناب سننننذ  
داد  /ا سننننامي  نننناا   3-1968 ود و/ ننننو   نننناا  

 دنننم   ننان سننف كنن  سننا هننو حيودننأ    إ كننامي2003
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نكامي  د ت  ن  غتتاب  دسم   ألصاص   دنساا  د م  
 رن ننارإ نكننامي صننا ا ن ننن تأ ن سدتننأ  ت كمننومي     
اأرن ح  دنم  نرت كاتأ اأصاد   همم    را جمن   
 دمد   صمنا ك    دك  داناء  دنم   دمد قيإ ندنذدك  

يف ظ   اسا قا تدا   35فإمي دج اال  ا اة يف فرتة 
 خلنون سنف  دنذ   ن خلنون سنف  آلخندإ حيتنى امنا         
دند ك  دذ ف كنااو   م ننومي يف  خلنارج  نهنو يف ق ن       
نخننون   ننى ذن  ننو ندقدانناأل و  حي نن  كننامي ُ سنن د    
امضنننن و دن ُ سنننناقومي إىل  دت   نننن  اسنننن   نجننننو  
دقدانننناأل و يف  ر منننندإ كمننننا كننننامي د نسنننناا  مننننالء   
نجو ص ل سنف  دمند ق و نسنف  دمندب سنف  د  نا مي       

دمدا    ألخد.  رتو جا ف يف  خلارجإ دع حي اة هذ    
ندع ج  و كامي دانناء  ند    حلضنارة  م ننومي ف  نا      
خنننال  هنننذ   د نننرتة  خاصننن   ند نننك  دنننذ ف ندنننان   
نتد د و    ى  دم د  د  ايف  د م ي يف  دنا خ   كنو   
سف  دمد ق و رجمو  إىل  دا خ   ان  كنو سنف  دكند      

درة سنذ دحيا  نند   ر مد ف رجمو  إىل كد صتامي  ا
 اسا سف حيكو  دكد   دد س  سوجا   هلمدة  دكد    
ن دمدا   ن ألق  ا  إىل  خلارج سستمدة  امنو إا نا سنا    

   د  سستمدةإ
داا ش ت ا ال د تمنا كن      نى  رسنانسا   دن       
جتننندع   نننى  دتوج نننا   د سنننار   ن د م ن ننن  سنننف  
  ماا نن  نإصننالس   ف مننا  تم نن  ااد ضنن    دكد  نن إ  
فمم نننع   جتاهنننا   د كد ننن  ن دس اصننن    دمد ق ننن   
صنناهم  انننك  دن اننرخد دضنندب  حلدكنن   دت در نن    
 دكد  ننن  اسننن  ا  رغنننو نجنننو  فنننو ر  انننو هنننذ     
 دتوج نننا  يف سد حيننن  سم نننن إ فموقنننمي  ئما نننا   

 دس اص     صالس    دسن   ن دن م   كامي انك   اا 
ص   ا سنف  د ضن    دكد  ن   نكاان  هنذ   ئما نا        

ا  د ار د   نهي خارج  دس ل   نصنتكومي   نى   تدف
سا دظف   ى حياهلا يف  اك  دمم ي   ى  را.  د م ا  
نإمي ظ د اما  ردنا    نى  رنا.  د د ن  كمنا كنامي      
 حلا  يف إ د مي  خلم ين  سنف    نرت ن حبن   دكند  يف     
 حلكنو  دنذ تي إىل قلنع رؤن،  دكند  انانمي حماكمنن       

ذع  و خت تا كمنال   سف ق   ل    هلل  خل  ادي  د
د ننم   دكنند ع يف سدحي نن  سننا امننا  دت د نند  ر جننع  
 ئنناء  د ننااي سننف هننذ   د  نن   صنن   ندمي اننند يف      
إ ننالن إ رمبننا  كننومي سوقننمي  ألحيننا ب  د سننار   دك نند 
سدنا  سنف سوقنمي  ألحينا ب  د وس ن   دمدنا ن   سنع       
إ رت فنا اأمي هذ   ألحيا ب  د سنار   هني  ألخند. قنا     

يف ضنندب  حلدكن   دت در نن    صناهم  سسنناهم  جنا ة  
اادتمننانمي سننع  1978- 1973 دكد  نن  اننو صنننو   

قنننو    د مننن   دمد قننني امنننا   ت اق ننن   دمسنننكد     
 دمد ق ننن   دسنننوف ت    نسننننارك   حلننناب  دنننن و ي  
 دمد قننني   د منننن   ردكا ننن   يف  ئ  ننن   د وس ننن      
 دت اس ننن  سنننع حيننناب  د مننن   دمداننني   شنننرت كي     

اة رجمن و  نهنو ا نل    سمترب ف سناض ي  دكد   ت
 دمتنناة  دننذ ف كننااو   تمنناناومي سننع سناضنن ي  حلنناب 

  نكاا  1988ناما  اا  1973 دن و ي ق    اا 
حي نننذ ك اضنناالت و سننندن    ألا ننو كننااو  رمننومي   

  دن و  وإ  
 د م ن نننومي ن دننننوف ن ومي سنننف ا ا نننا  د مننن       

ن ئما ا   رتلدف  كنااو    ألمنا  خلنمند  رسنموا يف     
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 دكد  ن   نكنااو   نننومي حيندب   انا ة       ظ د  د ض  
 نحمو  دن ت    د وس    دكد   إ   

داا هنا دسن  اتنا   ندن  ررصني  دن  سند ا نا        
 دمنند    موسننا  ن دنننم   دكنند ع ختوصننا  إمنننا داننا  
اتا   دن  حلاد   دمد ق   يف  راضي  نسا ميكف دمي 
 رتت     أ  دوضع يف  حلاضدإ  دمم     دامي د     

ص د   ت م  فم  ا سا تد ا  ن دنا، دنف  د س   تا 
 كواننو   مي نند   و يف  ننوا ند  نن إ د ننا ذكنندُ  يف    
اا  نن  هننذ   ر ننا   اننأمي  دامي د   نن  هنني تدا نن        
نرارصنن  ندخننال  نث افنن  نسسننلند    ندننذدك فننإمي   
ك    سف  ألحيا ب  دمد ق    رساهم  يف س ل  حلكو 

قننا  ا نني  د سنن  هلننا جتدانن   مي د   نن  دصنن     ن 
خدج  هنذ   ألحينا ب سنف حيادن   دتمنا  ن دتنندذا       
نتمدضنن  د  مننع ن  ضننل ا  سننف ق نن  اسنناا صننا ا 
 دنننناسوع  د اشننننيإ نإمي هننننذ   ألحيننننا ب ا  ا  ت ننننا   
نقو  نناها حباجنن  إىل فنننرتة  سن نن   و  نن  اسننن  ا     
دتَ ُ نن   دامي د   نن   نحينن   د ضنن    دكد  نن  حيننال    
  مي د   ا   لسف د نم   دكد ع حي وقأ يف  حلد ن إ 

ندكنننف   شنننكاد   هننني سنننا. ت  ننن  هنننذ   د  نننا    
 ن ألحيا ب يف  درتا    دامي د     يف  اا  دمم يإ

إاننين د ادنن  اضنندنرة  خننو   ننا  كنن   سننف       
 د  نننننا  و  دمننننند ق و  نر   ت     ننننن  د  نننننو    
 دامي د   نن  نرارصننت ا يف  اننك  دمم نني  نك   نن   
سمائنن   د ضننا ا  دسنناخن   دنن   كننو  دتناقضننا      

د ق   نخاص   د ضن    دكد  ن  نقضنا ا  ألق  نا       دم
  د وس   ن دا ن  إ راذ  

 

 مقوالت جديدة وخميفة يف بدايات
 معركة الدميقراطية 

سا لرين دمي دقدد اما تتدرا    ماء ص اصن و  
 ندب   ودنومي انأمي  دلد ن  إىل  حلكنو  دنذ تي د كنند        
 و  إ نهنلالء هنو  دنذ ف صناهمو  اننك  س اشند دن       

شد اادتوق ع   ى نث  ن  سنل د دننامي دمناا     غ  س ا
إ نهنني 2003  نسننل د صننالح  دننا ف دمنناا   2002

 دوث  نن   دنن  إ رتفنن  امنند    مي د  نني فننار دي      
تمننا ع ادرنناايإ د ننف هنني  دامي د   نن  يف سنسننور    

 هلالء 
 

 اخلالفات الكردية يف ظل معركة الدميقراطية
 دكد   دمد ق ومي دساا سمدك   مي د      د ق   

  أل نناا  ر   نن   دكننف  دكنند  دا سنن و  نسننف خننال      يف
ق ننا  ت و فننن و  يف توحي ننا صنن وف و رو ج نن  هننذ    
 رمدك   رت     اتورة  مي د     نص م  إ فمننذ  

  ن دكد  ركمنومي  ئناء  ألكنرب    1992سا و/د ار  اا 
سننف كد صننتامي حيكمننا س اشنند   نانننك   مي د  نني     

 دكنن  ة يف ندانناع  دنننم   دكنند ع يف إث ننا  قارتننأ    
رارص   دامي د   ن   ن دتماسن  سنع  دننم   دمداني      
ن ألق  نننا   ن ن   ئنننو ر  دكننند ع  دمد قنننيإ دكنننف     
 د  ننا     دكد  نن  فننن   يف توحي ننا صنن وف ا رغننو    
 دوصا ا   دما اة سنف ق ن   ألخنوة  دنن و  و سنف      
ج    نسنف ق ن   دوال نا   رت ناة سنف ج ن  دخند.         

  ن دن  قضن    1998نخاص  إت اق   ن شنلف  ناا  
اضدنرة حي   خلالفا   دكد     دكد   إ حي   ن فن   
 دا  منننامي  دكد  نننامي يف ن شننننلف   نننى   ت اق ننن     
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نحبضور ن  دة  خلارج ن   ألسد ك ن  لانذ ك سنا دو     
ددرب     اناسو     رتنو  دكند  تو يف إ  رة ن حيناة     
خال  صت  دشن دإ حي ن  كنامي ين   سنو  دربرناا و       

ن دسننن  ماا   يف ادرنننامي ن حينننا   دكننند  و يف درا ننن  
ن سننو  حلكننوستو  دكنند  تو يف حيكوسنن  ن حينناة       
نتوحي ا  ر ا ا   ن دكمنارك ن دنو ر    ن رتندنفا إ    

 ندكف مل  ت    ذدك حيتى هذ   دسا  إ 
  جنا   دك    دذع حي  أ  دكد  هنو نقنمي حيندب    
  قتتا   ألخوع او  حلااو  دكن   ف  دنامي د  ي   

و ين  دكد صنننتااي امنننا سمنننارك    دكد صنننتااي ن دننن 
إ  ن دسنننل   1996-1994 احينننن  نخاصننن  د نننو ا 

 دك    دذع  لدح ا سنأ هنوي ك نمي ميكنف د كند  دمي      
 و ج نننو   حلادننن   دد هنننن  يف سمدكننن   دامي د   ننن   
 دمد ق نن  اربرننااو  نحيكننوستو  نرأل سننو  نقو  ننا 

 ستتار   ستنافس  
   

 الوعي بالتاريخ

 أل  ي  ألصنن   سوشنني  ُصنن    ن  نند  دننافاع   صنند   
   امي  ف دص اب هامي   دمدب يف حيدب حيا د مي  اا 

  فأجابي  دمدب ال   دؤنميإ سناذ  كنامي  أل نور    1967
    امي   تا سف س ودتأ  رمدنف    

إمي قد ءة اسن ل  د  لنيف   صند أل     يف  ر صن      
ا س    دمدب  تمل نا او ا سف  د نا ن    نف رغ ن     

 دمدانني سننف  د نناب     دتنن ا ن  يف  دنناخو  إىل  دم نن   
ن دن اكإ ف ي دنراا  د وا جنا دمي  د  و  قا ص لدن  
  ننى دغ نن   رلصسننا   د  اف نن  د ار صننا   دمدا نن      
 د  و   ن أل ا   ن دساس   انك   اا  يف  دوق   دنذع  

ئأ دغ    ألكا مي و  دمدب إىل  دار صا    جتما    
نخاص   دس اص  إ  هلان سنف تممن   د  نو  ن د نواي     
 دتننن  واي يف  آل  ب  دمدا ننن  هنننو  ر صننن    اسنننامي  
 دمدانني سننف خننال   دننرت    دمدانني   صننالسي  نهننذ   
 دسنناهدة انند   امننا  حلنندب  دمار نن   د اا نن   حيننو   
فنننن   خلنننرب ء  دس اصننن ومي  ألسد كنننامي ف نننو ا سننن   
 ألاسننامي  د ااننااي إاننامي فننرتة  حلنندب  دمار نن   د اا نن    

دانننأ الميكنننف  نتوصننن و  إىل ات مننن  س مننن  س ا هنننا   
ختلنن يف  دس اصنن  نف م ننا إ  ء شننم  سننف  دنننموب     
اننانمي ف ننو ا سنن   ذدننك  دنننم إ نسننف هنننا ظ نند   
فدنع جا اة دار ص   آل  ب ن دم وا   جتما    سنف  
خننال   ر صنن   أل بإ نسننف هنننا د ضننا إ       هتمنناا  
 ألسد كي ن دت  واي ن د  نو ع اار صن    صتنند       

 مالء د م نااد      فرب  سستندقومي ك ار قسو سن و
نقسو سن و دتنو أ  درت    دمداي   صنالسي  نقسنو   
لخد سنتميإ كما جنا  د وا ك    سنف  رستننار ف يف   
 دان ألد  دس اص    ألسد ك ن  ن ألنرا ن  ن  صند أل        

 رف ي انمي  د    ن آل  ب  دمدا  إ 
سا  منا يف هذ   د     ر تض  هو س ا. جنو ب  

 ال   دؤنميإ   امي سف دمي  دمدب 
 دمنندب   نندؤنمي اادتأك ننا كت ننا كنن  ة نكنن  ة      
ن لد ننومي كت ننا كنن  ة نكنن  ة  ندكننن و  تمدضننومي     
هلامينن  ت ننو هامينن   نسأصنناة ت ننو سأصنناة  ن دسنن   يف  
ذدك دمي  دمدب ال  دؤنمي  دتار خ  نف ن نيإ فإامنا ا    
 دو ي اادتار خ د . إىل هامي   دمدب يف حيندب  أل ناا   

 ا ألوإ دست   نسا حل  ا سف ه
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سادر ننا دمي دقودننأ هنننا د ضننا  هننو  مننا  دم   نن      
 دمدا نن  يف سو ج نن  إصنند أل    ن ماهننا يف سو ج نن    
 أل سا إ ند نين هننا اادتأك نا   ناا قنارة  دمندب يف       
إيا  حي  ن حيا دأل سا   د   كو  دند   ألنصنيفإ  
ال در ننا هنننا دمي د خنن  ت اصنن   هننذ   أل سننا   إمنننا    

اننا اتننا   ر صننتأ  دحينا   د كنندة يف سوضننوع ن حينا د  
نهننو  د ضنن    دكد  نن  يف سمدكنن   دامي د   نن  يف     

  د    رست   إ
   

 مناذج سيئة للعقلية املتشنجة يف الوضع الراهن
 ألاسم   دمد ق    رتماق    فم   دنم   دكند ع  
يف  دمنند   إىل   صننت اء سننف  دس اصننا   دسارنن   دنن      

 سار  سارصت ا ت ك  ألاسم  ضا  دكد   نسا حل  ا سف
اادمد   ن دكد  ن دمدب ن ألق  ا إ كما دمي  ا   ك    
سنننف  دمناصننند  ر   ننن   دمد ق ننن  ن دمدا ننن  إختنننذن  
سو قمي سما    نستننم  سف حي و   دكد   فنا       
 خلالفنننا  انننو  ئننناا و  نتوصنننم   د منننوة انننو   
 دنننم و  إىل  رجنن  شننمد كنن   سننف  دكنند   إصننت اد  

كنن   سننف  دمنندب     دمنن   سننع  دمنندب  س  مننا شننمد  
ضدنرة ضدب  دكند  اناد وة  ا نمنا  حل نو   دناجمن       

 هي إيا  حي  دخوع  ا   د ضا اهوإ
د لنني هنننا س نناال اسنن لا دكاتنن   د قنني   سننئ إىل   
 دمدب ق   دمي  سئ إىل  دكد   نهو  دكاتن  صن  و سلند     
سننف خننال  س االتننأ  دنن  تمننرب  ننف  دم   نن   دمدا نن      

د وس    دكد   إ ف ناال سنف    رتننم  ن رما    د   و   
 دنا وة د  ننو ر  هلننا ن  د نناء  ن حلننو ر  دم الانني  ر  ننا    
نت ا    آلر ء  ئأ ص  و سلد إىل كتاان  س ناال  تن من     

سن ننا  دكد ه نن   ن  ت اسننا  ضننا شننم  اكاس ننأ   ننى      
 د نو    د ضاأل    دمدا    رمدنفن  انارع  ألحي نا  انو     

هذ   د ننو   دمناصند     دكد  ن دمدب ن درتكمامي  نإخت ار
سم ن  جت ا  دنتو  دس اصني انو  د وس نا  ن دلو ألنمي     

  دمد ق  إ
داننا هنننا دسنن  ضننا  ألصننتاذ صنن  و سلنند ك نند      
 د قي  ف نأ  حلن  دمي  ن نا  س  منا د كند ع  حلن  دمي       
 ن ا  ندكنين ال د ت ا دمي دنأ  حلن  دمي  نن د اننم      
كاس  كادنم   دكد ع  ألمي ذدك قا  نمع كن    سنف   

دمي  ننننا  إىل ذدننك  رسنننتو. د ننن د اادننننم      دكنند  
 دمداي  نهذ  خلنأ جسن و  فم نى  دكند ع دمي رنرتا      
 دنم   دمداي ن دنموب  ألخد.  س  منا   نى  دمداني    
نغ   دمي ررتا  دنم   دكد عإ نإاأ انانمي   حينرت ا   
 رت ننا   ا ن مننا ناننو  ألق  ننا   دمد ق نن   ألخنند. ال  

 رنل ن إ د نا    ميكف إيا  حين  دأل سنا   دن   كنو    
ذكد  يف كتااي  ألخ   كتااي  د ااي  ند  دذع حينا   
  ننى جنناألاة سننف ن  رة  د  افنن   دسننو ا    امنننو مي    
" د ض    دكد    او  حل نو    صنالس   ن دم ماا ن     

  سننف دمي 2003ن داند نن "  دل منن   د اا نن    وا ننو   
 دمدب  رتنا  ف ن حلاقا ف   ى  دكند  شنممو  كند     

   اادتوجننأ حنننو  دوال ننا   رت نناة    كد صننتامي  دمنند 
  ألسد ك    نرمبا إصد أل   تاري اإ

صننا ا حيسننو اكنن   نم  تننأ نإرهااننأ إ ننرتن     
اوجنننو   دننننم   دكننند ع  ندنننو اسد نننا  ن  نننرتن      
اإصننلالح كد صننتامي  دمنند    نقننا إصننت اا  ألصنن    
 دك مان   ضا  دكد   يف حيو  دفا  دمد قني صن  و   

د ااد ضننن   سلننند ذدنننكإ ندقنننو  جا سنننا اأانننأ  ضننن
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 دمد ق    موسنا دك ند رنا  ضند ااد ضن    دكد  ن         
نداأ شمع  اكتاااتأ  ك    سنف  دكند  دمي  ت ودنو  إىل    
ج     دتنا   د وسي  دكد ع ن دا وة إىل   ا تنا    
نسلاد   هذ   د و.  دكد     رتننا ة سنف  د  نا       
 دكد    اإختاذ سو قمي دك د صد س  نحياسناإ إانأ  دع   

دأ  نممومي اما  دكد  إىل سما  ة  دمند    سلد ندس ا
د ضنا  نهنذ  سنا الاد نا  حننف دانا   ف ادمنا ء ال جنننا        
حيال رمض    نااحل ا ات  إىل  د  سسان ة  ُتاه  
ف  ا درن ح لالن  ألاد اء   نداا نص  و سلند ن نند     
دس ادنا ام   يف دنراا  نكأاننا امن   اأسنامي  دكنف ال     

سع شم أ  نال   اصنو   دسامي  اسامي شد مي ال  تضاسف
سرصي دستأ نن نأ  نال    نو انأمي درخند ف حي وقنا     

 كما دأ ندنم أ  دذع  نتمي إد أإ
   الا  دمداي  نتأك ا  قنناة  ئا ندة ن دمدا ن     
نداو ظم مناذج ص    خَل ن   دكد ه ن  انو  دننموب     
ن د وس نننا  ن ألق  نننا  ن دلو ألنننمي  دمد ق ننن إ  دم ننند 

 نننأ   ننن   د وضنننى     السننني  ضننند ستممنننا اكاس 
ن د      ن حل ا ن دكد ه    نا   رم وسنا   خلا  ن     
ن دت ننند ا   نننى  د تننن  ن دننننتو ن دسننن   ن دن ننن  
جنند ألو حبنن    اسنناا  إ ن قننو  جا سننا  ن ننف ن نني   
نإ ر ك ن ر صنننننن   نسننننننف خننننننال  سسنننننناهم  يف   
 دسنننن م نار   ن دنننننان   ن رناقنننننا    ننننى  نننناة   

 ن  صناهم    سستو ا   سف دمي اما  د ضناأل ا   دمدا 
سساهم  جا   يف ت و    رو قنمي  دكد  ن   رتمتن       
ن ئما ننا   د وس نن   دكد  نن   رتلدفنن   ندضننم       
 ئ ننا   دنن  تننا و إىل  دتمننا   سننع  ألخننوة  دمنندب  
ن حل اظ   ى نحياة  دمد  إ ندقو   ف قنا ن  د ضنا    

اننأمي  دممنن  سننف دجنن  تنننك    ندنن  كد  نن   دصنن ح    
األو دكاذ نن  امننا  سل  ننا دصاصنن ا كنت منن  سننف اتنن   

  د ضاأل ا   دمدا  إ 
امو  دن ا  د ناء ن ج  سنف دجن    صنالح  دكنف     
 دت مو نإاكار حي و   آلخد ف  نإهاا   د  ا     دن   
ت و  شم ا لخد سف دج   حلد ن  دن ل ا نا إ صن  ا     
دم   ا  ك ذ   ت    د نت  نتمم   خلالفا   نتت دج 

   دن  هني   ددفا  تناجي  دسماء او  ر ااد  ئما  ن 
اتنناألو ر نن  ت ننك  دم   ننا   رت   نن  ن  صننت ا    إ   
ك اانننا جتنننارة اننناساء  الاد ننناء سنننف  دمننندب ن دكننند   
ن ألق  ا   نق    سف  حل اء  سف  هلا ألو  د  تتن    
شننموانا  نحنننف ال ممنن  سننف دا سنننا  نسننف د  ادنننا  
نسف ت ك  ألرن ح  دلاهدة  دن  صن ل  اسن   هنذ      

 ف  اإ  د  اء    د  ام   
       

إساءة إستعمال الدميقراطية قد تكون وسيلة 
 لإلضطهاد واإلستغالل

رارص   دامي د   ن   تناج إىل ن ني اادتنار خ      
ن ر صن  دصن اب  د نن   د ت لن يف  دنناجع سنف دجن         
 رست   إ ن دمم  اار    دامي د     رتناج إىل ف نو   
 د كنند  دننامي د  ي نسا  ننا  دامي د   نن  نسسننانأل ا   

تدا    دذ     ى   دتا ا ا اإ   شكاد    دك  ة هي ن
 دت  ننن  يف  رو قنننمي  ن درت جنننع  نننف  آلر ء  نخننند     

   ت اق ا إ
د ا كامي   ت ا  انو قنو.  رمارضن   دمد ق ن  يف     

  نيف سل د صنالح  دنا ف   2002دنامي يف دن خد  اا 
    ى  ند    مي د  ني فنار دي    2003يف دن أل   اا 
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ندكننا اسمع  د وا تتندرا  كن  ة   ادرااي تما عإ 
تننا و إىل  حلكننو  دننذ تي   دن دقنن  سننف  حلكننو  دننذ تي  

 د كد إ 
 دامي د     نص    ااجم  حل   رنكال   ألثن   
ن دلاأل  ننن  انننا  رت ن  رت نننا   نحيننن   ئم نننع يف    
رارصنننن   حلد نننن   ن  حيت نننناظ حب وق نننناإ ندكننننف   

   دامي د     قنا تكنومي نصن    دإلضنل ا  ن دتنك ن     
إذ  سا ُدص    إصت ا س ا  نُفسد    ى دصا، ص لدة 
قوس   ن حياة دتضل ا قوس   دخد.   كما هو  حلا  
يف تدك ا  د واإ يف حيو جنا اأمي  دامي د     د ل  
حينننال شننناسال دتمنننا   درانننع قوس نننا   ت  ننن  يف     

 صو سد إ  
 دامي د     ال جتا حيال صن د ا دأل سنا  إذ    

   نإذ  صنن لد  حل ننا  إفت ننا    ر  ة يف  رمارصنن 
 د وسي  دنوف ين   ى  دم و إ نحي نذ ك تتن ح  
 دامي د   ننن  نصننن    دإلضنننل ا  ن  صنننت ال إ    
 ئم ع  م و اأمي هت د نص  إىل  دس ل  يف دراا نا  
 نننف  د ننن    ات اانننا   دامي د   ننن   نشنننف     
حيدناا  نتد   قذرة ضنا  ئن  مي  رنا د . إىل    

 ئم نع  م نو دمي   إااالع  حلدب  دمار    د اا ن إ ن 
شارنمي نص  إىل  دسن ل  يف إصند أل    نف  د ن      
  ات اانننا   دامي د   ننن  د ضنننا  نهنننو   تنننك     
اادنننم   د  سننل ينإ ن ئم ننع    ننو  ننالء دمي     
حيننناب  د ضننن      صنننالسي  درتكننني قننن ا   نننى 
 دسنن ل  اا ات ااننا   دربراا نن  يف تدك ننا  نن  نند 
 خلارج نن   درتكنني غننو    ننو   د ننوا اكنن  خت ننمي 

أمي تدك ا دف تسمح ااد ار د   د كد  يف  دمند     ا

نهو نحياانأ  ئا نا   ن  سس ن    صنالا  دنذع       
 لسف ااألتاتورك   دك د سف إميااأ ااد دلمي  دنذع  
إ تننرب  دتنناتورك   دكتنناب  ألصننو     تنن  ن  تننك   
اادننننم   دكننند ع يف كد صنننتامي  دننننماد    كمنننا   

   تك اادنم   ألرسينإ  
عراق أم على مستوى اإلستفتاء على مستوى ال

 كردستان بني احلرب والسالم
إذ  كامي د امي د   ن  ذدنك  دوجنأ  د  ن ح  رغنو      
إياا ات ننا  فك ننمي ميكننف دمي تكننومي  دامي د   نن  يف     
 نننننند    رسننننننت    حيننننننو جتنننننندع   ات ااننننننا  
 دامي د   ننن   قنننا  تننندح شننن خ دن ل ننن   هلل انننأمي   
 د ار د   ك د   نَسف  تو  د  ار د   ف نو كنافدإ دن   

ا  ا و    و قنوسي   منااي انأمي  د ار د ن  تضند      ق
انادمد    نيم نأ سمنانال  نف  دنو ف  دمدانيإ ك ننمي       
تكننومي  دنت منن  يف هننذ   حلادنن  إذ  ُدجنندع إصننت تاء يف 
 دمنننند     ننننى  داصننننتور  دننننا ألو  دننننذع  ننننا و إىل  
 دامي د     ن دتما    ن د ار د    نك نمي ميكنف دمي   

. شننم  ت ننو   دامي د   نن  يف  دمنند     ننى سسننتو   
خنندج دتننو  سننف انند ثف  دم و  نن  ن د  نند ن دس ننو       
 د م ننني  دتنننا سي  نهنننو مل مينننار،  دامي د   ننن    
ن تنننأثد اأاسنننيف  دنننا ا ا   ر دضننن   سننناذ  ه نننأ    
 د  ا     دمد ق   د ممارص   دامي د     ندإلصت تاء 
حل   رنكال   دمدق   ن  ى ردصن ا  د ضن    دكد  ن     

 ن    نقضا ا  ألق  ا   د وس   ن دا 
  صننت تاء   ننى  د ار د نن    ننى سسننتو.  دمنند     
ميكنننف دمي  كنننومي كارثننن    نننى  دننننم   دكننند ع  ألمي  
 ر ننننا د  ئسننننن م  تكمننننف يف ف نننننا مي  دتمداننننن    
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 دامي د     د نم   دمد قني  إضناف  إىل  خلنون سنف     
 د ار د ننن   اسننن   ضنننممي  دنننو ي  دتنننار ي دنننا.    
  دك   ف سف دانناء  دننم   دمد قني  حي ن   مي دج ناال     

كنن  ة تد د نن  اننو  د ناانن  ن حلنندنب ن خلننون      
 ن د ت  ن  ضل ا إ 

د ت ا اأمي  دتتد ح  دذع د ىل اأ  ألصتاذ سسمو  
 د ننار  اي رألنن ل  حلنناب  دننامي د  ي  دكد صننتااي    

القن   سف دمي  دنم   دكد ع هو  دنذع  تنار شنك   دم   
سننع  دسنن ل   ردكا نن   تتنند ح يف حم ننأإ فاألصننتاذ     
 د ننار  اي    ننو  ر ننا د  روجننو ة  نهننو  م ننو اننأمي   
فنننن   رل ننن   دكننند ع يف  دتما  ننن   دامي د   ننن    
ن د ار د ننن   منننين  حلننندب انننو  ئننناا و  دكننند ع  
ن دس ل   ردكا    دمد ق  إ ند ت ا اأمي مج ع  دكد  

إذ  سا فن  سلمح  ص توحيانمي خ مي  د  ا ة  دكد   
 د ار د    يف حيو توجا يف  دوق   حلاضند خالفنا    
نتناقضا  او شد ألح كد    ك  ة نق ا  ت اإ ن  ى 
هذ   ألصا، فإاين د ترب اأمي   صنت تاء   نى سسنتو.    
كد صتامي هو  حل   ألس    خت ار شنك   دمالقن  سنع    
 دنسنناا  دننامي د  ي  حلنناكو يف  دمنند  إ ألمي  أل ننا    

يف  دمنند    ننف قنا نن  صنن  وع  دمنند    روحيننا  سن ال  
ن دضى  ئم ع  يف حيو دمي    نا   د  ندع صن ل ع    
إد. ننندنب  سو ننن   احينننن  انننو  دكننند  ن دسننن ل    
 ردكا ننن   ندنننف تكنننومي مب نننانر  د نننو    دمد ق ننن     
سو ج   حيدب  دمتااا   امنا كن  هنذ   ررصني  دن       
حل نن  اننادمد    خاصنن  إذ  د ركنننا اأاننأ دننف  كننومي     

د   جنن   همننوسي  امننا دمي جنند  سننف  دسننالح   د منن
 هلمننوسيإ كمننا دمي انناء  حلنندب اننو  دكنند  ن دسنن ل   

 ننننمع  دكننند  اننناد موء إىل  دنننان   ألخننند. نسن نننا    
إصنند أل  إ ن ألهننو سننف كنن  ذدننك نجننو  دننواي كنند ع  
قننوع جننا  يف دنراننا ندسد كننا ن متننرب ثننااي  كننرب قننوة 
س اجدة سنسمن  امنا  د نواي  دتن  واي  كمنا دانأ ال       

جننا خالفننا  اننو  ئما ننا   دكد  نن   ر   نن  يف   تو
 خلننارج كاخلالفننا   روجننو ة اننو  د  ننا     دكد  نن   
نقو  نننناها يف  دننننا خ   ألمي  دمو سنننن   دنننن  ت  نننني 
 خلالفننا  اننو  د  ننا     دكد  نن  غنن  ستننوفدة يف      

  خلارجإ    
 

تشكيل جلان كردية من أجل تنظيم اإلستفتاء 
 على مستوى كردستان

دمنند   غنن  سسننت د  ن ر ننانن تننا     دوضننع يف  
دننا. قلا ننا  كنن  ة سننف  دكنند  سننف تننأ ا  دوضننع     
نإسكاا   صن لدة قنو. سسنت اة  دن مجا نا    ن ن       
ستنننا ة سما  نن  حل ننو   دنننم   دكنند ع  دن تكتنن    
سمو ا  قوس   شنوف ن   دن  دنا ن  سما  ن  دكن      
سننا هننو غنن   دانني  جم نن   دكنند  يف  ر منند انننك    

تامي اننك   ناا إىل تنسن و دا سن و     خاص  نيف كد ص
ف منننا  سنننمى ا منننامي  دممننن  سنننف دجننن  إصنننت تاء يف  
كد صننتامي اإشنند ن  ألسننو  رت نناة ن د ننو.  داند نن     
 اا نناة د نندن إخت ننار شننك   دمالقنن  اننو  دكنند      
 دمد ق و ن حلكوس   ردكا    دمد ق  إ نهناك د ضنا  
مجا ننا  تسننتما ا سنن ا د  نناال   دلارألنن  د نندن      

وقننمي  دسنن م  اتمنن  سننف هضننو حي ننو   سو ج نن   ر
  دكد  يف كد صتامي  دمد  إ 
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إسنا   كد صتامي  دمد   او س رت   ند  و إثننو  
إجنند ء   صننت تاء   ننى سسننتو. كد صننتامي دت د نند      
ستن   دكند  يف كد صنتامي  دمند    دن  د ناء اتما نا       
 د ننورة  دكد  نن  ف مننا إذ  رفضنن   حلكوسنن   ردكا نن   

 ار د ن  كأقن  ت نا د  كمنا        رت ن حب   دكند  يف  د 
مت   ت ا     أ يف سل د    رمارضن   دمد ق ن  كمنا    
ذكداننا د ننال إ ن  ننان دمي  دكنند   سننتو  ومي  ر ننا د  
 اتم نن  سننف فننن   دمم  نن   دامي د   نن   دن جمنن    
 دامي د   ن  نصن     ضننل ا   دننم   دكند ع  كمننا     
هننو  حلننا  يف تدك ننا نإ نند ميإ نهنننا سننف  دضنندنرع      

  ى  مي  دكد  يف كد صنتامي  دمند     ت  نومي     دتأك ا 
يف توج نننات و نسلننناد  و نن ننن  و  نننف  دكننند  يف    
 ألجنننا ء  ألخننند. سنننف كد صنننتامي  اسننن    دسننندنن 
 خلاص   د  سد ا ا  دكد   ن حلاد   خلاص  د منل ن   
 آلسننن   دنن  كاانن   نن  صنن لدة     ر    دكد  نن    

  امنننننا إجننننند ء   ات اانننننا    1992سننننننذ  ننننناا  
      ا    هناك يف د ار سف ذدك  دمااإ  دامي د 

 خللوة  د  دقاا     ا  ر اجدنمي  دكند   اننك    
سنننسو  نامننا  ر صنن  سست  ضنن   نإقاسنن   ننند       
 دننننان   ن دسننن م نار   دتو  ننن   ر ننناجد ف  دكننند  
اتوحي ننا  دتنن ون  ن  تتننا  ااحلكوسننا   ألنرا نن     

 د نن  دكسن   دنددع  دمنناا  دمناري  هلنا سربر ت ننا  نهني      
  ننى ن نني  دكنند  اإشننكاد ا   رسننت    يف  دمنند   يف  

  رمارص   دمم        رس    دامي د    إ  
      

اخلالفات الفكرية والسياسية بني القيادات 
 الكردية واجلماهري الكردية

الانننا سنننف    نننرت ن اوجنننو  خالفنننا  فكد ننن    
نص اصنن   اننو س ننا   آلالن سننف  دكنند  يف كد صننتامي 

ن ر اجد ف  دكد  يف  خلارج انك  خناص  انك   اا  
حينو   د  ن  د  ء  د  نا     دكد  ن  يف  دتماسن  سننع      
 ألحيا  إ ف ناك سمو ا  كد     نهي غ  سنسمن   
يف دحيننا ب ص اصنن    تلادنن   د  ننا     دكد  نن    
اضدنرة  دتأك ا   ى كد صتامي نرص  دت ون  
نتوحي ننننا     رتننننو يف  دسنننن  ماا   ندرا نننن     

 د  نمدك  كم   ثورع حمتم  نتوحي ا قو   
رو ج ن   ألحينا    نتو  نن   دننم   حبن   دكنند      
يف ت د نننند ستنننن   ان سننننأإ يف حيننننو هننننناك   
مجا ا  دخد. تلكا   ى حي   دكند  يف تننك     
 ند  كد    ن  صنت ا ة سنف  دسندنن  دد هنن       
ن رد هننن  دصاصننا   ننى كد صننتامي ندنن ل   ننى      

 سنف   دمد    نذدك اس    رو قمي  دس     دكن   
 دتنس مننا  ن ألفنند   سننف حينن   دكنند   نصننموا   
سو ج نن   رننا  د ننوسي  دمدنانني  رتلنندن  ن رننا  
  صننالسي ن  صننالسوع  رتلنندن د ضننا  ن خلننون  
سف تنس و هذ   د و. ا س ا دضندب  دكند   إذ    

 مل  كف  دكد  سنسموإ
 د دن سف تنس و  دكد  يف  دا خ  ن خلارج  

   الاا دمي  نمد هو رنع نقوع حيو      س    حي
 دكننند  ااألسنننامي  نا ارتنننأ   نننى  دننند  يف نقننن    
 حلاج إ نَسف  م و د ف   و   دتند ع انو امنا    
 د  ننا     دكد  نن  ناننو امننا  د ننو.  دكد  نن     
 ئماه  نن   د اضنن  إ ندكننف كمننا ذكنند   اننأمي دع 
 منن  سننف ق نن   دسنن ل   ردكا نن   دمد ق نن  ضننا  
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 دكننند   نننل ع إىل رص صننن ون مج نننع  د  نننا      
د     ن دوقون نر ء  د  ا     دكد    رو ج    دك

 روقميإ دسا إذ  إختذ   د  نا     دكد  ن  سو قنمي    
غ  س األ   نسسانس  نإصتس م  د ذ ف   ضمومي 
حي و   دكند   فنذدك  منين ا ا ن  هنذ   د  نا          

   ى  را.  د م اإ
 التنظيمات السياسية الكردستانية يف اخلارج

اا   يف  خلننارج ال  دتنس مننا   دس اصنن    دكد صننت
  نننك  سننناا  ر نننا رة  فمنننا  د ضننناء  دتنسننن مو     
 دك   ف   حلناب  دنامي د  ي  دكد صنتااي ن   نا      

%  5 دو ين  دكد صتااي ال  تمان نمي مخس  اار ن    
او  ر اجد ف  دكد إ فإذ  دخذاا  دسو ا س ال  كنأكرب  
سدكا جتمع كد ع  نف  ا سا   ارب س   ددنمي كند ع    

 نننا  ن نننند    دتننن مي ن جملنننال  نسو قنننع هلنننو إذ 
دارتا  ن نر اند نسلنااع  ن تنار ف  نا دكنرب  نا       
ركننف سننف  دكتنن  ن دار صننا   جنننا اأاننأ ال  تمننان   
 ا  د ضاء ك  تنس و ددمي  ضو  ا  دق  سنف ذدنك    
نسننف هنننا  س نند دنننا حي   نن  س ا هننا دمي  د  ننا        
  دكد    ي  دمي تستمع آلر ء  دكند  يف  ر مند  إذ  سنا   

فكداا مب ا   آلالن ا   رال و سف  دكند   ر ناجد ف   
 سف  ألجا ء  ألرام  سف كد صتاميإ 

ص  ح دمي  دتنسن مو  دكن   ف سسن لد مي   نى     
 دوضننع اسنن  ا يف كد صننتامي  دمنند    دكننف  خلالفننا     
ا ن مننا قاألمنن   إىل  رجنن   تننم      مننا توحي ننا      
    رتننو يف  دسنن  ماا   ندرا نن   نهننذ  سننا  ننل ع إىل 
إصنت اء  دكند  سن منا ألمي هنذ   خلالفنا  يف حي   ت نا       
د س    ى دصا،  ر ا ن ن ألصاص ا  إمنا   ى دصنا،  

سننا ع نش تنني  رغننو ت ننا    د نن ال  اننو هننذ        
 د  ننا   إ نسننع كنن  ذدننك فننإمي  دكنند  انننك   نناا        
ررتسننومي ق ننا  ت و  دمنناا نجننو   د ننا   يف  دوقنن    

 دت ان  حلاضد  نألمي  دسدنن تتل   هذ   دتأ  ا ن 
حيننو   د  ننا ةإ دكننف   صننت اء ظنناهد  خاصنن  حيننو     
 نننار، هنننذ   د  نننا    دصننناد    دت ننناب  رتمنننن   
اإج ننننار  دنننننا، اننننا مد ط يف صنننن ون  حلننننااو  
 دك   ف يف   خ  كد صتامي د  تنو    نى  دوظناألمي    
ن رسلند ا   نهي   نى دصنا،  دنوالء د  ناب  ندن ل      

حيو  إ فن ف   ى دصا،  دو ن   ن دك اءة يف دغ    أل
هنا املني ألا سننا  حلن  يف  دن نا  دنا نأ سنف دجن         
 ألفضننن   سنننع   حينننرت ا ن دت نننا د هلنننذ   د  نننا       
نضنندنرة تتنن  ح  رسننار    دسنن      دنن  تضننممي      

  دتمي  دكد عإ 
 

 الطريق إىل السالم يف العراق

 دلد   إىل  دسالا يف  دمند   ميند  نرب كد صنتامي     
ا    ألما  اس  ضممي  دمد    ألمي  د ض    دكد    كا

نإستتنناص د  ننوة  دمسننكد   ن  قتتننا     دمد ق نن   
كمننا دا ننا كاانن   نناسال سسننا ا  نس اشنند  د تنناخال   
 داند نن  يف  دمنند  إ إضنناف  إىل كننومي كد صننتامي كاانن   
 رنل نن   آلسننن  د  ننو.  رمارضنن  د سنن ل   ردكا نن إ   
نقا صاهو  ا  ك   سف  دمناصد  د سار   ن دا ن   

 اضاال   دنم   دكد ع سف  جن   حلد ن إ    دمدا   يف
كمننننا دمي  دلد نننن  إىل  دسننننالا مينننند سننننف او اننننن       
 دامي د   ننن   نرارصنننت ا    نننى دصنننا،    نننرت ن   
حب و    اسامي  نحي   ئم ع يف  حلد ن    نى دصنا،    
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 دما دنن  ن رسننان ة ام ننا   ننف  دنننوف ن   ن دمنتنند   
 ن رذه   إ 

د  نسنف  سف  دتم  إ ت ار  دمند   دف ااسنتامي لخن   
 دتم  د ضا إ ت ار  كإ د مي  خلم ين دسن   اسن يف    
نهو دمي ا س     اسامي  دمد قي  تو قن  د  د ن   دكنف    
  شكاد   هي ف ا مي  رمارص   دامي د     ن دتمدا  
 دامي د      نسف هنا تأتي  ر اننإ ين    نى   
 ناصنند ق ا  نن  كنن  ة ف ننو  دامي د   نن  سننف     

 نف ن ني  فنادو ي     خال  قد ءة  دتار خ  دمد قني 
اادتار خ  ن دو ي اادنكسا   د  سد ا نا  دمند      
ن دو ي حبضارة  دمد    د  حيان  صنا ا حيسنو   
دمي   سنناها  ن دننو ي ااهلامينن  نص اصننا   د منن    
 هلمم نن   كاف نن    لاألنننا  رصننا سننف دمي  دمنننمي    
ن  رهنناب ن دس ننو ن د  نند ن حلنندب دننف  نن  د نن   

   مو  سف دمي  سنك    د ق  إ   ى  دمد ق و دمي
 دمد    تكومي سف شم و إثنو   دننم   دمداني    
ن دنننم   دكنند ع  إضنناف  إىل  ألق  ننا   د وس نن      
 ألخد. سنف تدكمنامي نلشنور و نك نا مي نصند امي      
ن و ألنننمي   ن ننن  دخننند. غننن   رسننن مو  دسنننن    
ن دننن م   سننف سسنن   و ند ا ننا و نسنننا أل و 

 ن  و  نغ هنوإ ندكن  هنلالء  حلن  يف دمي  من       
حبد نن  ندسننامي نإصننت د ر   ننى قنناا  رسننان ةإ دسننا  
 دننذ ف رنناندومي  رع  د نننت ن ألحي ننا   ن نكنندنمي  
  ننى  دنننموب ن ألق  ننا  حي ننوق و ف  ننذه و  إىل   
 ئنننا و  ند م منننو  دمي  دمننند   دنننف    نننى لسننننا   

 إ  نسست د  نسوحيا  ااد وة ن  ضل ا 

 
 القضية الكردية بني الشرق والغرب

 رق االوسطودورها يف  مستقبل الش

اننا ن ذع انناء دن   دتم  ننا اننو اضننم  س نناه و 
ستا ندنن  يف  د كنند  دمدانني   صننالسي حيتننى اسننتل ع 
 ا ا  ر اه و  كما قا  كوا وشن و،  انأمي  ا نا    

  رمااي  سا ااا   ى ف و  روضوع  دذع امائأإ
إ  دتم  ننا اننو   صننالا كم  نناة نسننن و ناننو 1

ع  ئاا  ن دم   ن    دت اب  دس اصي   صالسي  أُلحيا 
   صالسو    د   تكد  حل     نتدفا  آلخدإ

إ  دتم  نننا انننو  دم ماا ننن   دنننند  دنصنننل      2
  صت ا     نانو  دم ماا ن   دامي د   ن  ن دتننو د     
 د كدع  دتما ع نذدك اس   فن   دم ماا ن   دنند    
دنصننننل     صننننت ا         ننننا   ننننف  دم ماا نننن     

    صالسو    رت اان  يف   دامي د      نفن   دم   
إيا  حين  د ضن    ثن ن  ن األ  ن  ن حيناة يف  دمنامل       

  رس و  رماصدإ
إ  دتم  ا او حي   دننموب يف ت د ند ستن ها    3

نرارصنن  هننذ   حلنن  يف  اننك  دمم نني ناننو ا ااننا   
 دس لا   ردكا   مبننح شنم  سنف  دننموب دن دق  ن       

 سف  ألق  ا  حيكما حم  ا حمان  إ
 نننا انننو  ألخنننوة   نننى دصنننا،  دما دننن  إ  دتم 4

ن رسان ة ان ل  دندنط ناو  ألخوة  ن  ن ج نا    
 قوس   ن  ن   غارق  يف رارصا   د  د ن  ضل ا إ  
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 أوال: التفكري الغربي واألمريكي للقضية الكردية:
 رلصسنننا   دس اصننن   ن  صنننرت ت م    ألنرا ننن     

تنسد إىل  د ض    دكد    اسندة ختت نمي    ن ألسد ك  
يف سنل  ات نننا ن   الت نننا  نننف اسدت نننا د  ضنننا ا     
 دمدا    نذدك  مو  ئم   دص اب إصنرت ت م   دت نك   
 دان  اادتماسن  سنع  دنذ كدة  د  اف ن   دكد  ن   دن        
تننرت   اننو  حلد نن  ن دم و  نن إ ف ننناك سننف ااحي نن    

دننن  ستننن    دسد ك ننن  دنرا ننن  إصننند أل     اتننننك    ن
كد  ننننن  سدت  ننننن  د تنننننو  مي  دمدناننننني   صنننننالسوع  
ن  صد أل  ي  ألسين   نسف ااحي   دخند. إصنتما    دكند     
د تماسنن    صننرت ت مي سننع  د نندب سننف سنل نن  سا ااننا   
 دكد  سف إضل ا  نإصنت ال  نق ند نمحنال  إانا ة سنف      
ق ن   ألاسمن   دمدا ن  ن رسن م   دن   كنو كد صننتامي        

دا     صالس   د  ض    دكد  ن   إضاف  إىل  دالس االة  دم
 نسو ق  ا  دس     سف  دكد  نكد صتاميإ  

 دار صا   د  ُت    يف  رلصسا   ألصرت ت م    نف  
 د ضنن    دكد  نن  تننانر حيننو  حمننور س ننو نإصننرت ت مي  
نهني  ئنو ب  ننف صنل   كن   نخلنن  "سناذ  ميكننف دمي      

 تملي  داند   دكد     ردت    د مامل "
حينن  يف سنتتننمي  د ماا ننا     إدت  نن  كلادنن  اا  

اأصتاذ جاسمي دنراي ست ت  يف  دار صا   داند ن   
ن ا نننا   دتننند  ا   د وس ننن   ألق  م ننن   داند ننن    
ن د     ف  دسالا  فلدح   ّي  دسل    رذكور "ساذ  
ميكننف دمي تملنني  داندنن   دكد  نن   ردت  نن  د مننامل "  
نا نمننا داننا دفكنند اننائو ب قننا ي ال جتنناناين ألاننين ال 

ت  ا سف جو اك فأان  دسن  صنااع  د ند رإ إصنأ       دص

اما  د  ا  و  دكد  ن دمدب ن د د، ن درتك ندتين 
 اائو ب اما صت  دش دإ

صننأد  امننا  رسننلندو  دك ننار مبننا فنن  و امننا   
رؤصاء  ألحيا ب انك  س اشد نغ  س اشدإ ندت   دنأ  
اائو بإ ندتأصمي دمي دقو  اأمي  ئو ب كامي صناذجا إىل  

سنذ ج   حي ن  دكنا  دكن    نى محا ن        داما حينان   د 
 رتاحل  د دا    نمي ف و هنذ   رتناحل  ن نمي تم  ن     
 روقمي  كما دكنا  ألغ   ن    نى  دنن يف نسنا إىل ذدنكإ       
ض ك  ألصتاذ  خل   نقا ي  د  ا     دكد  ن  د سن    
سله نن  رو ج نن   حلننا   ن دكنند  ال  سننت  ومي  ندنن   

قننا  كد  نن  ألمي دحيننا ا و جت نن  خ ا ننا اسنناا  دمال   
 داند    نألمي  دكد  ال د انمي دمي  ست  ان  سف ج   
 ألاسم   د  تت كو اكد صتاميإ نقا  د ضناإ  دكو ن    
نحينناها كاندنن   دا نن  صننا    د  نندب   ننك سننف     

  دن يف دك د سف ك  كد صتاميإ 
كامي ذدنك يف سنتتنمي  د ماا ننا  كمنا ذكند        
نكاا   د  ا     دكد    ال   دن  ت كند اار اد نا     

اص    ن دس اص  ال تلسف اار اد ا إ نكاان   يف  دس 
 د  ا     دكد    ال   د  ت ين دغااي  الصنلو اا   
 ددجم ننننن  ن دت اس ننننن  ن د م ن ننننن  ن د سنننننار   
ن دا ن نن  ن د وس نن  ن دلاأل  نن   نكاانن  يف ا ننل   
 رسننتن ع  دس اصنني   ا ا سنني كمننا كاانن  دك د نن    
  د  ا     دمدا   ن درتك   ن د ارصن   سنع  ألصنميإ   

مل  كف د كند  دمي   كندن  حيتنى ذدنك  حلنو اننئ       
إمسننأ  رتنن    ام ننا   ننف  ر اد ننا   نمل  كننف  مي   
  كدن  مبا ميكف دمي  مل أ د  دب س اا  سا ميكف 

 دمي  أخذن  سنأإ 
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إذمي ساذ  ميكنف د كند  دمي  ملنو  د منامل  ن دمنامل      
هنا  مين انار  وا  د داني   د ندب ندسد كنا  ن د ندب      

 حلنند  ن راا نن  ن دامي د   نن إ    ننناهو  هننو  دمننامل 
ن دددمساد    ناهو هي ا ا    دتار خإ ن   مي هنذ   
غنن  صنن  ح  ندكننف هننذ  هننو  دو قننع  اكنن  سرصنن أ      
نلالسننأ  سننف ف نند سنناقع ألك نند سننف س  ننار إاسننامي يف   
 دمنننامل  د ادننن   نإصنننت ال  اننننع نإصنننتممار غداننني   
ندسد كيإ ندكف  دو قع   دن ا سأ دمي اتماس  سمنأ  

 اي  ام ا   ف  ر اد ا إ انك    ال
إذمي ك مي ميكف د كد  دمي  تماس و  سع هذ   دو قنع  
سف   ن     ضل ا   دذع  مااواأ سف ق ن  إخنو ا و   
 دمننندب ن دنننرتك ن د ننند،إ إا نننو انننادن   سنننتو  ومي  
حي   نن  ن حينناة ندكننف إصننرت ت م    نهنني إصننت اد      
ق ننو  إصننتمد ر     ضننل ا  ن د  نند  دمدانني  درتكنني  

تأصنن ل هننذ   دننان   د وس نن   ن ؤكننا  د ارصنني سنننذ 
  ى ك م   د وس    اما  حلدب  دمار    ألنىل نإا  نار  

  السرب  ور تو  دم ماا   ن د ارص  إ 
د ا حيذرُ  يف كتااي  ألخ   دتا ر يف  وا و سنف  
 دماا  راضي  امننو مي   د ضن    دكد  ن  انو  حل نو       

  نن  يف   صننالس   ن دم ماا نن  ن داند نن      د ننو.  د ا
 دننند   ألنصننيف سننف دمي  دكنند   دمنند ق و نامنناهو     
 دكد   آلخد ف  صن مانمي دا سن و سنرب ف اادتوجنأ     
حنو  د دب نخاص   دوال ا   رت اة  ألسد ك   إذ  مل 
جتا  دان   دمدا   نإ د مي نتدك ا ن رل د   صنالسي  
حيال د  ض    دكد     نص  ا  خ   يف  دتو  مي د   

   د  تت كو اكد صتامي ن كم نا  صاحل  دمدب ن دان

اادمالقا    صتممار    نهي  دمند   نصنور ا نتدك نا    
 نإ د ميإ  

ااد  دنم   دكد ع نق ا  تأ ختندج سنف سسنتن ع    
 ر اد ا   دس اصن   نتناخ   نامل  دس اصن   دو قم ن        
اادتماس  سع  ألحيا   سف سنل ن   رتن     رت ا دن      

ا انمي نكمنننا قنننا  ك سننننمدي "اسنننا ا  دنننذ ف  سننن   
دا س و"إ  ن مين ذدنك سنا  ن  ني دمي ت اسنأ د  ندب      
ن دوال ا   رت اة س اا  سا ميكف دمي تأخذ إ مل  كنف  
دسننناا  دكننند  إال  خ نننار ن حينننا نهنننو ت ننن    د ننن     
ت ك هو  دس اصي ن درب غماتي سف  دند  إىل  د ندبإ  
نكاا   د  ا     دكد    سربة دمي تت ذ هذ   دسن     

   دندق   دساس و س   ن إ  حيو نجا  اأمي ك   دلد
نداا س تنع اأمي  دنساا  دمداي  رن ار ن دنساا  دنند   
دنصلي  ئا ا اادت ا   سع  دمو س   دن  صن   ندمي   
 شد  إد  نا هني  دن    نا   دلد ن  دسناا  دكند  دمي        

  تم و  هذ    جتا إ
 

 ثانيا: التفكري العربي اإلسالمي للقضية الكردية
اي   صالسي يف  د ض   الكا هنا   ى  دانر  دمد

 دكد    را دأ سف تأث  س اشد   ى توجأ  دكد  حنو 
 د دب نتان    د ض    دكد   إ دسا  دانر  دسنوف    
دإل ننا   دسننوف    رن ننار ف  سنن  دننأ فا   نن  امننا     
ت نننن   ج د ف نننن  نإصننننرت ت م   رنصنننن ا مبمننننئ      
غورااشون نسف اما    تسو ثو انوتوإ فادس اصن    

اد   د س  هلنا فا   ن  كن  ة يف  د ضن        ددنص    حل
 دكد  ننن  ألمي  د ضننن    دكد  ننن  ال ت نننا  ستننناحل ا   
 ر اشدة يف  دند   ألنصيفإ نسف ااحي   دخد.  ادن   
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 دس ا  دلاد ااي اضندنرة دمي ت من  رنصن ا  نر  دكنرب     
يف قض    دمد   ن دكد إ   ى دع حينا  حننان  تننان     

  ننن   روقنننمي  دمداننني   صنننالسي سنننف  د ضننن    دكد  
د ا   تأ يف رصو ص اص   دند   ألنصيف اائاء  دذع 
 تم   ااد ض    دكد    س اشدة  ا نمنا انرتك  دنانر    
 دسنننوف   دار صنننتنا  ردت  ننن  يف هنننذ   روقنننع سنننف  

   ارتا إ
إضننمان  دنسنناا  دمدانني  دمنناا  نتنند   ص اصنن     --

 ألسف  دمداي سنذ  دست نا   اما هامي  حيدب  أل ناا  
 رلرنن   دنن  درنن  اادمننامل  دمدانني      دسننت   ن دنكسنن   

نإحيتال   دض    د دا   نقلاع غاة نص د ء صن ناء  
  سف ق   إصد أل  إ

صنن لدة حينناب  د منن   دمدانني   شننرت كي   ننى  --
س اد ننا  حلكننو يف كنن  سننف  دمنند   نصننور ا  نهمننا      
 حلااامي  داكتاتور امي  د ذ مي حينانال إحيتكنار  حل   ن     

 ضا  ألاسم   دمدا    ألخد.إ
دس اص   دمان ا   دنساا صا ا حيسو  خاصن    --

اما تتن    صنا ا خلتنوسأ نتسن و رألاصن   دمند         
  نرارصنن  حينندب شنناس     ننى  دنننم     1979 نناا 

 دكنننند ع  ن دت لنننن يف اننننو ش تنننن تأ  د وس نننن   
نإصننت ا ا  دسننالح  دك م ننانع حبنن   دنننم   دمد قنني   
 داننا نكنند   ندق  ننا   نص اصنن   دتتنن  ا   ئسننا   

هابإ نحيا  ك  ذدك دسناا داسنار  دنان     ن د مع ن  ر
 دمدا    نغاد ا اتأ  ا سنف امنا  ألاسمن   دمدا ن       

 ن و   اإ

شف صا ا حيداا  ان ا ن    نى إ ند مي  ن و ن      --
ساكن   حلندب سنف ق ن   ن   خل ن و دتناحل  دمند          

 نسف ق   صور ا دتاحل إ د ميإ

شننف حينندب  ان ا نن  ضننا  ئننارة  ندنن   دكو نن      -
ك  أل د ن نصدق   ألسو    نحيند  لانار   نإحيتالهلا  نهت

  دن يف  ن دمم    ى إذال    اسامي  دمداي ن رس وإ

إا  ار إصنرت ت م    ألسنف  د نوسي  دمداني نفنتح      -
 ألانننو ب دسننناا  د نننو    ألسد ك ننن  اننناخو   دنننند    
 ألنصننيف سننف دنصننع داو ا ننا  ن فننع فنناتورة  دتو جننا     

  ألسد كي سف ق    دمدب دا س وإ

ي د  ضننن    دكد  ننن  سنننف ق ننن      همنننا   دك ننن -
 رنسوسنن   دمدا نن  نخاصنن  جاسمنن   دننان   دمدا نن    
سسننت ن ا سوقننمي  دننا  و  د نن م سممنند  د ننذ اي يف    
تتنندراتأ حبنن   دنننم   دكنند ع يف ت د نند ستنن      
ان سننأ  إ ر كننا سنننأ  لننورة  دوضننع  دمدانني  د ننا ا 
حنننو  دت سنن و ن دتنننت  إذ  جتاهنن   دمنندب حي ننو      

و س  واا حمدنس  سنف حي وق نا   قوس   تما  ها درام
 يف  دند   ألنصيفإ 

 نناا إ ر ج  د ضنن    دكد  نن  يف جننان  د مننا     -
جاسمنن   دننان   دمدا نن  حيتننى امننا إصننت ا ا  دسننالح 
 دك م انع حب   دنم   دكد ع  ا    نى  دمكنل سنف    
ذدننك  تضنناسن  جاسمنن   دننان   دمدا نن  سننع اسنناا     
صنننا ا حيسنننو  ند  نننف  جمل نننل  دنننو  رع د ماسمننن    

كار  رننا دمسننا    حلم نن     الس نن   هلا فنن  إىل     إصننتن
تنو أ   اتتنار    دمد ق ن    سلكنا  تضناسنأ  دتناا      

يف  5075سع  دمد    داسند جد ناة  دسن      دمنا      
 إ نسف  رلصنمي دمي سوقنمي سنسمن     1988د  و   14
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 دت د ند  د  سننل ن   هننو  آلخنند كننامي صنن   ا سمتننرب   
اب  دمننند   انننأمي  حلم ننن   ألسد ك ننن  ت نننان إىل إرهننن 

نإاتنننننا   إ  داسننننند تتننننند ح سنسمننننن   دت د ننننند 
يف جد ناة   1988د  نو    20 د  سل ن   اتوال يف 

 دمدب إ  ن اسند  دت اصن   ا نذ   دتنا  يف كتااننا        
سوقمي  رنسمنا   د  سنل ن   سنف  دكند    دتنا ر يف      

  إ1995 دسو ا  سل م  جاسم  دناساال  

ممو رفا ن ر ء خارج    دان    صالس    جملنت -
اممنننامي ُام نننا سنننارة حي  مننن  إختننناذ سوقنننمي سننننا  

 -اادنساا  دمد قيإ  داسند ظ ند   صنالا خنامي  حي  منأ     
ك ننمي داننا   دنسنناا  د م نني سو  ن ننأ  ألكنند   ااد ننا     

  إ113  ص  1991 دساس    د اهدة    ر  دت وة 

 روقمي  دسن م د منل د   صنالسي سنف  د ضن        --
نس مننا   دس اصنن     دكد  نن   ن رو قننمي  دما أل نن  د ت  

  صالسو    دمدا   ن د ارص   ن درتك   سنف  د ضن     
 دكد     ن اا  دت ك  اإيا  حي  هلنا   جمن   دكند     
  كنندنمي ددننمي سنندة  يننا  نصنن    د  نندنج سننف هننذ   

  رأ  إ

دسنناا هننذ   رننناها  رلرنن  ن د م نناة  ننف ف ننو      -
 دمو قننن   دننن  قنننا ترتتننن    نننى سسنننت     دنننند  

 د  نننا     دكد  ننن   ناتأ  نننا سنننف  ألنصنننيف  قننندر  
 ئماه   دكد صتاا    رس وق  اادتوجأ حنو  د دب  
نإيننا   القننا  صننا ق  نتمننانمي  د نناخ و   رما دنن     
 داند   ددصو خار    دند   ألنصيف  اننك   ضنمف   

 هلو كما د  هو حي وقا  مي د    إ 

     
 التنظيمات السياسية الكردستانية واألمر الواقع

 يالعراق كردستان
جن    د  ا     دكد صتاا    دمد ق   يف تكو ف  

 القا  ج اة سع    ا   ألنراني ن دوال نا   رت ناة    
 ألسد ك  إ ن كف  دتنس مامي  دكد صنتاا امي  دكن   مي   
 حلاب  دنامي د  ي  دكد صنتااي اا اسن   د نار  اي      
ن   ننا   دننو ين  دكد صننتااي اا اسنن   دلاد ننااي دمي 

ا يف   شرت ك    داند    حي ن   سناهمامي   يا  سوقم م
يف إجتما ات ننا  داند نن   ن تنن  امي سننع  دتنس مننا      
 دامي د   نن    جتما  نن  قنند ر   دتنناحل  د ضنن      

سنل د   شنرت ك      دكد  ن   سن نا   نى صن     ر نا       
اننوفمرب  نناا   10-8 داند نن   حلننا ع ن دمننند ف يف  

ن دنننذع حيضننند  ر  نننومي سنننف  حلنننااو      1999
ا و  دنننامي د  ي ن دنننو ينإ حي ننن  دكنننا  دكد صنننتا

 رل د   انأمي  دسنالا  حل   ني دنف  ت  ن  يف  دنند        
 ألنصيف اانمي إيا  حي   ا   د  ض    دكد   إ هنذ   
إضاف  إىل ض يف    ا   ألنراي   نى  دنسناا  درتكني    
اضننندنرة إينننا  حيننن  د  ضننن    دكد  ننن  نإشنننا       
 دامي د   نن  نإحيننرت ا حي ننو    اسننامي ق نن  ق وهلننا   
 ضننو  يف    ننا إ نسننف  ئننا د اادننذكد دمي كننال سننف  
اد لاا ا نفداسا صاهمتا يف إيا   رنل ن   آلسنن  يف   
كد صننتامي  دمنند    نإقننناع  دوال ننا   رت نناة اننا و     

إ كما صاهم   دنان   ألنرا ن  يف   1991 د د ر  اا 
تنس و نسد ق     ات ااا   دربراا    دكد صتاا   يف 

 إ1992ار  اا كد صتامي  دمد   يف د 

نجنننا   دتنس منننا   دكد صنننتاا    دمد ق ننن  
ضادت ا يف  د دب ندنو اسن  ا  نقنا  كنومي  روقنمي      
تكت ك ا سف جاا   د ندب  دن إصنرت ت م ا  حيسن     
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 رمل ننا   داند نن إ ن خ نن   دوال ننا   رت نناة يف  
 رما دننن  ا نننوة دكنننرب دنننا و  دننننم   دكننند ع يف   
كد صنننتامي  دمننند   سنننف خنننال    نننو  رمارضننن    

 د اضنني  688مد ق نن   نقنند ر س ننل  ألسننف    د
اوقنننمي محنننال   د منننع ضنننا  دننننم   دمد قننني     
نخاصنننن   دنننننم   دكنننند ع  نسد ق نننن   ألجننننو ء 
 دمد ق ننن  مبننننع إصنننتلالع  دلننناألد    دمد ق ننن    
نسننننع تننناخ   د نننو    دمد ق ننن  يف كد صنننتاميإ   
نجن ننننن   دوال نننننا   رت ننننناة اإينننننا  قا ننننناة  

الء امنا  إصت  ار ت   يف كد صتامي  ن دن  مت إجن  
سوظ   ننننا دثننننناء تنننناخ   د ننننو    دمد ق نننن  يف 
 دماصنننم   دكد  ننن  درا ننن  ال ننن  سنننف ق نننا ة     
 د ار  اي يف  دنتمي  د ااي سف  دتسنم نا  دلند    
قو    دلاد اايإ ثو سا د ن  دمي رجمن   دوال نا     
 رت نناة إىل  رنل نن  انناخو دكننربإ كمننا صنناهم      

  دوال ا   رت اة يف "إت اق ن   رتناحل  ن دسنالا"   
ن روقمنن   1998د  ننو / صنن تمرب  نناا   17يف 

سنننف ق ننن   دسنننا ة سسنننمو   د نننار  اي نجنننال       
 دلاد ننننااي ن    ننننا ن  نننن  سسننننا ا ن  نننندة     
 خلارج نن   ألسد ك نن   دسنناا   سننا دو دندرب  نن إ 
نتضمف   ت ا  إ  ان    قتتنا   دنا خ ي  نإقاسن      
حيكوسننن  دق  م ننن  سوحيننناة   نننى دصنننا، اتننناألو  

ا     رتنننو يف نتوحي ننن 1992إات اانننا   ننناا 
كد صننتاميإ  نذه نن   دوال ننا   رت نناة دامننا سننف   

إجتمننناع  رمارضنننن    ذدنننك سننننف خنننال  تنسنننن و  
تننننننننند ف  29 دمد ق نننننننن  يف ا و ننننننننورك يف  

إ حي نننن  صنننناهو  1999 د ننننااي/اوفمرب  نننناا  

 روقنننمي  ألسد كننني يف ا نننورة  رنننندنع  د نننار دي  
 دننامي د  ي  دتمننا ع  دربرننااي د منند   مبو ف نن   

 ننن إ نتو دننن   دتلنننور     نننى    رمارضننن   دمد ق
 دساحي   دمد ق   ن دنند   نصنل   دتناحل  دكند      
امننا دمي إختننذ   د  ننا     دكد صننتاا    دمد ق نن  
سوق نننا دك ننند نضنننوحيا يف تماس ننن ا سنننع دسد كنننا   
دتنناحل  د ضنن    دكد  نن  ن دمد ق نن  ككنن     ننا   
دت   الت وإ نخاصن  امنا جنناح دسد كنا ت من        

ك نن  اادتنناخ  يف  دنانر  درتكنني مبنننع  د نو    درت  
كد صنننتامي  دمننند    نحيدسنننامي  دنننندكا   درتك ننن  
اارساهم  يف إ ا ة اناء  دمد    ن رلاد   سنلخد   

 5000اإاسننن اب  د نننو    درتك ننن   نقو س نننا    
 جناع سف كد صتامي  دمد  إ   

 كردستان يف الشمال والشرق والغرب:
نجنناء  نر كد صننتامي تدك ننا  دنن   سننم  ا  دكنند   

دن كد صنتامي  ردكا ن   إضناف  إىل     كد صتامي  دننماد   
كد صتامي صور ا   د دب   نكد صتامي إ د مي   دند  إ 
ك  ستت ع دتلور    د ض    دكد    ندحيا    دند  
 ألنصننيف  م ننو اوجننو  إت اق نن   ألسننف اننو تدك ننا      

  كننامي 1978نصننور ا ن دمنند   نإ نند مي سنننذ  نناا    
 د دن سن ا    نا  دنانر  دكند ع  نسننع تسن   سنا       

    نا " دمتنااا   دت د   ن   نرب  حلنان "إ       د   و 
ن م ننو كنن  ااحينن  شنند  دنصننلي اننأمي حينناب  دممننا   

  كننننامي ذ   صنننن   PKK دكد صننننتااي  رمنننندنن ب  
اادنسننناا  دسنننورع  حي ننن  جننننح دنجنننالمي يف تكنننو ف  
 القنننا  ج ننناة سنننع صنننور ا نسنسمننن   دت د ننند      
 د  سننل ن  إ نكاانن  هننناك  ناصنند حينناب  دممننا     
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تدك ا تسناهو يف تنار  ا     دكد صتااي سف كد صتامي 
يف ن  ع  د  نناع  د  ناا نن إ ننقننمي دنجننالمي نحيااننأ     
سوق ا ص   ا سف  دتنس منا   دكد صنتاا    دمد ق ن      
ننص  ا اادممالء ألسد كاإ ن خ  يف قتا   ن نمي سنع   
فتنناأل   د ننو    دكد  نن  تننارة ضننا  د ننار  اي نتننارة  
دخد. ضا  دلاد اايإ نصدح دنجالمي يف س اا   سمنأ  

اننأمي  1998داد نن   نناا   12   دوصننيف يف يف س نن
"هننناك تل مننا  نج ننو   دتوحي ننا هنناتو  د ننوتو    
  حلنناب  دننامي د  ي  دكد صننتااي ن   ننا   دننو ين  
 دكد صتااي  ضمف   ألدة  دن وذ  ألس كي   صد أل  ي 
 درتكننني"إ نقنننا  اتنننا  تننننك   ك نننامي كننند ع يف     
كد صننتامي  دمنند   سننا  يي "صنن كومي ذدننك  دك ننامي يف    

 ن ا   ى دصا، سما  تنا اك  تأك ا  دع دا و دصاصأ س
ص مم ومي سف ذدك  دك امي خنمد   لمننا سف  خل مي  
نهلذ  كنامي ترب ند هنذ   دك نامي ن دق ن  ق اسنأ ن ج نا        
دصاصنن ا   ننى  ات نننا نهننافا دصاصنن ا دنننا  نذ  دهم نن    
حي و   اادنس   إىل شموب  رنل  إ نهلذ  د ضا  خ نا 

نك   ن  جنا  يف    يف سدحي   س انس  شنا اة ن ن  ن   
 دمننند   "إ إات نننى  - ئننننوب  كد صنننتامي  ئنوا ننن   

 تتد ح  دس ا دنجالميإ

فنننن  دنجنننالمي نحياانننأ يف إضنننمان  نر  حلننناب 
 دننننننامي د  ي  دكد صننننننتااي ن   ننننننا   دننننننو ين 
 دكد صتااي  ا  صا ا انك  غن  س اشند ات اد  منا    
سنننع  د ننندب نتوحي نننا ج و همنننا رو ج ننن   خللننن     

د ا ننن   ن دسنننماح د  نننو     ألنجالا ننن   دسنننور      
 درتك   اادتاخ   ر اشد يف كد صتامي  دمند   دضندب   

إ نت     دسن نار وها     PKKسو قع حياب دنجالمي 

نخت   صور ا اس ود   ف دنجالمي ندجربتنأ مب نا رة   
صننور ا امننا  دت ا ننا  درتكنني  نمت خل ننأ سننف ق نن    
 ناصننند  ر نننااد    درتك ننن  اادتمنننانمي سنننع  روصنننا   

 دفد   ننا  نصنن   إىل صننمف إا نند  ع يف    صنند أل  ي يف
 جا دة تدك  إ  

ن   مي ت     ألحيا   اما  د د  دمند   سنف   
 كتاتور نن  صننا ا حيسننو  ثننو  ننو   دت د نند إىل      
إحيتال  د مد    نتوث ن   دتمنانمي  دكند ع  ألسد كنيإ     
نهنا ظ د او  ر  خلون  درتكني ن دسنورع ن   د انيإ    

اة  ألسننف دمنناا نحياندنن   دننان   د الثنن  إحي نناء سماهنن 
ندكف فن   هذ   ئ و  ات من  ضن و ا     1978

 دسد ك     ى تدك اإ  
صنننور ا نإ ننند مي يف جن ننن  دسد كنننا إ خنننا  

 رما د  اإت اا  ألنىل سساااة صنا ا ن  رهناب  نإت ناا    
 د اا     و تنسن و  د ا ناة نحماندن  إاتناج دصن         
 داسار  دناس إ نهنا  خ    د ض    دكد    يف   ألدة 

صنننرت ت م    ألسد ك ننن  ضنننمف سدحي ننن  جا ننناة      
اإ ت ارها نرق  د ض يف   ى ك  سنف صنور ا نإ ند مي    
ات د ك  دكد  يف  د  ا ف   ى غد ر  نر كد   دمد   
ن دت ا ا    درتك   ن د من    نى  رسنار ف  ن و  ن ا     
إىل ص م  سسار     دكد    دمد    ف سلو  إصند أل     

 تدك ا  إ د مي نصور ا إ
 

 كور ع س  و يف  دسو اإ *ااحي 
*هذ   ر ا  هنو  ئناء  ألن  سنف س نا   و ن  نامننان ف       

  ت     صننند  ئاء  د ااي يف  دما   د ا اإ
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 تعلق الكرد التارخيي باحلرية 

 و حكم بالدهم بأنفسهم

 
  

 عصمت شريف وانلي
  

بعد القضاء على االمارات الكردية  الاادةدب بعةد    
دفاع األخرى بدون ان تتمكن من تاديةد ااااتاةا للة   

عن البالد مع نصيب من النجاح اصبح تاريخ القةرن  
التاسع عشر يف كردستان العثماني  خاص  عبارب عن 
سلسةةل  مةةن الثةةارات الشةةعبي  يقادطةةا  ةةيا  اةةر   
صةةافي  و رلةةان ديةةن يف سةةبيل األسةةتقالن و اةةرد   
"الةةةروم" مةةةن كردسةةةتانق و كةةةان يقصةةةد  بةةةالروم  

مةن الرةر    الدول  العثماني  و أي فاتح الةن  يةيت    
خضةةاع الةةبالد   أي القسةةطنطني  بالنسةةب  للكةةرد  ال 

الكرديةة  مكمةةل  بةةل ان سةةالاا ان عثمةةان األوا ةةل 
م  وكةاناا انسسةةاس يسةمان بالدطةةس الاكية  باسةةس  ر   

كما فعل السلطان سليمان القانان  يف القرن السةاد   
عشر يف فرمان كان يستخةر بةل بةامكس علةى العديةد      

 وم  و  روملة  أي البلقةان  و  ا  رمن البالد ذكر مناة 

كردستان و  بل لزيرب القرم و ساريا و فلسطا و 
مصر و مك  املكرمة  و ريهطةاق و كانةل كلمة   روم      

دولة   بيزنطة   و طة  نسسةاا تعة        اىل تشه سةابقا 
منةةت تقسةةيس    االمرباااريةة  الرومانيةة  الشةةراي  ق  

امرباااريةةة  رومةةةا لقسةةةما  اسةةةس  ةةةرا  و اخةةةر 
االق اسس  تركيا  على تركيةا   اون من ريرب ق و كان

االسةةياي  الردالةة  ابةةن بطااةة  مةةن بةةالد املرةةر       
العربةةة  و اصةةةل بربةةةري املالةةةاد يف انجةةة  عةةةام      

مق و ال ةةةة  ان اسةةةةتمرار الكةةةةرد يف تسةةةةمي  1304
االتةةراا العثمةةانيا باسةةس  الةةروم  يرمةةز ايضةةا يف     

اىل ان كاف  القااد و امللاا  التاكرب اجلماعي  الكردي 
الةةبالد  فةةتح لانةةب الةةتين اتةةاا مةةن الرةةر  بريةة   اال

الكردي  كاناا من الظاملا و جيب ردطس و ال فر  يف 
طتا با األريريق و الرومان القدماء و بةا بيزنطة    
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و ان عثمانق و محالت القادب اليانةانيا و االبةاارب   
الرومان يف البالد الكردي  مسةجل  يف االاةار القد,ة      

 ناا بدون طاادبقو كان الكرد يقاوما
اار الشةيخ عبيةدامش يةدينان      1880و يف عام 

يف مدينةة  ناةةري و مقااعةة  طكةةاري  يف كردسةةتان     
العثمانيةة  لنةةاب  وان  داليةةا يف كردسةةتان تركيةةا    
علةةةى الدولةةة  العثمانيةةة   و كةةةان  ةةةيخ الطريقةةة      
النقشةةبندي  يف املنطقةة   فيسةةط  رابطةة  اسةةتقالن     

ان  يف اورميةة  كردسةةتان  و كاتةةب القنصةةل الربيطةة   
االبا مساعدب بريطانيا لتحقيق طةتا ادةد   واعةدا     
بةةاداام األاليةةات املسةةيحي  يف كردسةةتان  و كةةان لةةل  
اتبةةةةاع كةةةةثهون يف كردسةةةةتان االيرانيةةةة   فالتةةةةاح 
ددودطا و كاد حيتل تربيز  فتعاونل تركيةا و ايةران   
ضد دركتل  و كان ينقصةاا التنظةيس  و واسةل كةل     

ا ضةد.ق و كانةل روسةيا ال ترريةب     من انكلاا و روسي
ايةةةام دولةةة  كرديةةة  اسةةةالمي   علةةةى دةةةدودطا     يف 

 اجلنابي  بعد الصعابات اليت الاتاةا يف القضةاء علةى   
شةةيخ  ةةاميل االسةةالمي  يف القسقةةا ق فةةالق  ال اةةارب

تركيةا اىل مكة     و نستةل  امشعبيةد  القبض على الشةيخ 
 وافتل املني ق ديث

د اةةةار الشةةةيخ  مةةةا   1919و يف صةةةيا عةةةام  
دليةةةةل الطريقةةةة  القادريةةةة  يف منطقةةةة     برزجنةةةة 

السةةةليماني   علةةةى بريطانيةةةا  و يقةةةان الكالانيةةةل    
ويلسةان امةاكس املةدن  الربيطةان  انةتاا يف العةرا ق       
"كةةان للشةةيخ  مةةاد اتبةةاع كةةثهون بةةا العشةةا ر      
الكردي  يف ايران ممن يؤيةدون مشةروعل يف تيسةيط    

ا كردسةةتان دةةرب و مادةةدب"ق و دةةدال املعركةة  بةة

الكردي  يف مضيق بازيةان   ةرا    القاات الربيطاني  و 
كركاا  فجرح الشيخ يف املعرك  و اخت اسها لبرةدادق و  
ملةةا زار. الكالانيةةل ويلسةةان يف املستشةةسى ديةةث كانةةل    
تعاجل لرودل انكر الشيخ دةق اية   كمة  بريطانية      
يف  اكمتل و استمر مطالبا حبري  كردسةتان اةس فةتح    

فا علةى ذراعةل و بةل اورا  مةن القةر ن      دجابا كان ملسا
كةةان اةةد كتةةب علياةةا بالايةة  الكرديةة  نةة  البنةةاد    
األربعةة  عشةةر الةةيت كةةان اةةد اعلناةةا الةةر يط األمريكةة   
وودرو ويلسان دان دق الشعا  يف تقريةر مصةهطا و   
ن  البيان املشاا التي كان اةد اعلنةل الربيطةانيان و    

شةعا   دةان دةق ال   8/11/1918السرنسيان بتةيريخ  
الةةيت كانةةل تةةرزح ريةةل الةةنه العثمةةان  يف األنعتةةا  و    

 Arnold Wilson Loyaltiesالتحةةرر  انظةةر كتةةا     

1917-1920, Oxford 1936, pp. 137-139ق  
 

و من طت. امركات الااني  اليت اادطا  ةيا  و  
رلان دين ,كن اعطاء امثلة  اخةرى كةثهب  و مناةا     

عيد بةةهان يف امركةةات البارزانيةة  و اةةارب الشةةيخ سةة 
ديار بكر و اارب سيد رضا يف درسيس  بل و مةد مةا   

  مااباد الةيت ترأسةاا القاضة   مةدق     ياعالن ياار
امنةةا طنالةة  ايضةةا دركةةات كرديةة  كانةةل تقادطةةا       
منظمةةةات ريةةةه دينيةةة  بةةةل سياسةةةي  كثةةةارب ارارات 

الةةةيت اعلنتاةةةا   1930-1927 اريةةةري داا  اعةةةاام  
 عةةن اةةارات منظمةة   خايبةةان  االسةةتقاللي   فضةةال

 العقاد األخهب اليت نظمتاا ادزا  سياسي ق
و كةةل طةةت. امركةةات كانةةل تقةةان و تةةؤمن حبةةق 
الشعب الكةردي يف تقريةر مصةه. بنسسةل  طةدفاا ان      
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ا الشعب نسسل بنسسةل و يكةان سةيد نسسةل     تحيكس ط
علةةةى ارال بةةةالد. كردسةةةتان  سةةةااء عةةةن اريةةةق      

كةةاف  االسةةتقالن التةةام  او امكةةس الةةتات  او اريةةاد مت
 با األم  الكردي  و األمس اجملاوربق

و كةةةان معظةةةس املةةةراابا و الردالةةة  الرةةةربيا  
التين لاباا كردسةتان خةالن القةرن التاسةع عشةر و      
دتى امر  العاملية  األوىل يتااعةان لةمة  الكردية      
مستقبال باطرا كدول  مستقل  بشرط نبةت االالفةات   

ا دةدث  الداخلي  و وددب العمل الاا   اس ددث م
و سبق ذكر. من وعاد املسةاء باسةتقالن كردسةتان    

تاس لاعةادطس يف معاطةدب   يف معاطدب سيسر  اس خيان
جناح امرك  الكمالية  يف تركيةا و تقسةيس     لازان بعد

د السعةل الكةرديق محةل السةالح و     ركردستانق و كان 
الثةةارب علةةى الةةدون الةةيت تقتسةةس كردسةةتان و الةةدون 

د طةةت. االخةةهب باملةةان و األوروبيةة  الةةيت كانةةل تسةةاع
السةةالح ملنافعاةةا االاصةة   و مناةةا الةةنس  بالنسةةب       
لربيطانياق و كان طةد  طةت. االنتساضةات يف البداية      

لشيخ سةعيد   األستقالن الاا  الكردي كما يف اارب ا
برزجنةةةة  األوىل و اةةةةارب  مةةةةاد  و اةةةةارب الشةةةةيخ

كلمةةة  تعةةة  "االسةةةتقالن" الو طةةةت.  – خايبةةةان  
 منطقةة  اراراتق اةةس محلةةل الظةةرو  يف –بالكرديةة  

الاااعيةة  بعةةةد بةةةروز االدةةةزا  السياسةةةي  الكرديةةة   
للمطالبةة  بةةامكس الةةتات  لكردسةةتان داخةةل دةةدود    
الدون القا م  كما ددث يف يااري  مااباد  اليت مل 
تعةةس سةةاى سةةن  وادةةدب  و الثةةارات الةةيت اادطةةا      
مصةةطسى البةةارزان  يف كردسةةتان العةةرا  علةةى رأ     

,ااراا  الكردستان ق و كما رأينا اصةبح  امز  الد

طةةد  األدةةزا  الكردسةةتاني  يف العةةرا  منةةت عةةام      
الاصةةةةان اىل دةةةةل فةةةةدرال  ضةةةةمن عةةةةرا    1992

د,قراا   مع التيكيد على دةق تقريةر املصةهق امةا     
عبةةدامش اولةةاالن   العمةةان الكردسةةتان  بر اسةة  دةز 

 1984فقةةد بةةدأ بةةالثارب يف كردسةةتان تركيةةا عةةام    
 الااةةل ذاتةةل بالد,قراايةة  يف تركيةةةا و    مطالبةةا يف 

 ريرير كردستانق
و يف الاااةةةع مل يكةةةن الشةةةعب الكةةةردي يف بدايةةة  
القةةرن العشةةرين يف اوضةةاع التماعيةة  و ااتصةةادي     
متكنل مةن ماالاة  ريةديات طةتا القةرنق فقةد فقةد        
اخةةر اماراتةةل  األاطاعيةة   ةةبل املسةةتقل  يف منتصةةا 

تكةةةن  القةةةرن التاسةةةع عشةةةر  و علةةةى كةةةل دةةةان مل  
األرسةةتقرااي  و ابقةة  النةةبالء الةةيت دكمةةل تلةة     
األمةةارات اةةادرب بةةالتعريا علةةى محةةل عبةة  النضةةان 
الاا  ألنقساماتاا العديدب بعضاا على بعض و والء 
معظةةس امرا اةةا للسةةالاا و  ةةاطات ايةةرانق و كانةةل 
امركةات الشةعبي  الةيت اادطةةا رلةان ديةن و مشةةايخ      

  تاةب كالنةار   ار  صافي  تستقر للتنظيس العصةري 
ق و مل تسةةمح طةةت. بعةةد دةةا يف ادشةةيس اةةس  مةةد 

بظاةار   الظرو  و ال الاال يف مطلع القرن العشرين
بارلاازيةة  و مةةثقسا كةةرد بعةةدد كةةا  و      ابقةة 

اىل األمةام مةع نصةيب     النضةان  جترب  تؤطلماس لةدفع 
كةةا  مةةن النجةةاحق و خرلةةل كردسةةتان مةةن امةةر   

اجليةا  الاكية     العاملي  األوىل ااعا صسصسا خربتاا
و الروسةةي  و الربيطانيةة  و  ةةاعل فياةةا اجملاعةةات و  
الرب الكرد مع ذل  ملشارك  العثمةانيا يف "اجلاةاد"   
أي يف دةةةر  ال نااةةة  دةةةس فياةةةا و ال يةةةلق و بعةةةد 
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امر  انكر املساء الاعةاد الةيت كةاناا اةد اطعاطةا      
للكةةرد و مل يكةةن دةةؤالء امةةا الةةتي كةةان للعةةر  يف   

اء بانشةةاء دون عربيةة  ملصةةاماس و لكناةةا ايةةام املسةة
 دصلل على استقالدا بعد داق

و اضاف  لكل طتا ددث تريه لتري يف السلسس  
السياسي  و ايديالالي  امكس يف الدون الشراي  مةا  
با ابل امر  و بعدطاق فكانةل الدولة  تقةام علةى     
الاالء لشخ  السلطان يف تركيا العثمانية  و لشةخ    

يران  و على الدين  األسالم السة  يف تركيةا   الشا. يف ا
سالم الشيع  يف ايران بدون أي متييز اخةر بةا   و اال

املسلما على اسةا  اللرة  او القامية   مةع األعةاا       
ببعض امقا  الشخصي  "ألطل التم " أي الطاا ةا  
املسيحي  و الياادي  من  اطل الكتا  ق و بعد امر  

ف  الةدون اامية  تقةام    ترهت املساطيس و اصبحل كا
دةةا  لعلةةى سةةيطرب القاميةة  الكةةربى او الةةيت سةةبق    

ممارسةة  السةةلط  علةةى القاميةة  او القاميةةات األاةةل    
 –عةةددا ق دقةةا ان امكةةس امللكةة  ادةةاي  يف العةةرا     

كةةان يعةةا  بةةبعض    –مةةرورا  بةةاألدارب الربيطانيةة    
امقا  الثقافي  "ألخااننا األكراد" و لكنل مل ينسةت  

عطاب ملمثل  الكةرد خةالن فةاب األنتةدا  يف     الاعاد امل
اجلنابي   منطق  دكس ذات  ضمن  كردستانلعل  

 امدود العرااي ق
 و من العاامل األساسي  اليت ااارت اامةاع الةدون  

يف كردستان و درمل بالتةال  الكةرد مةن     االمربيالي 
تيسةةيط دولةة  دةةس بعةةد امةةر  العامليةة  األوىل طةة      

ا اجلياسااتيج  من الدرل  اروات بالدطس و مااعا
األوىلق و اان األ  تاما  باا  و كان من املستشراا 

السرنسةةيا الةةتين كتبةةاا كةةثه عةةن الكةةرد  "بةةين       
كردستان ط  العماد السقري للشر  األوس  و خمزن 
مياطةةل"ق فاةة  ريزيةةرب املةةاء و الةةنس   اةةروتا المةةا  

ن تتاالدان ساي  يف البالد اجملاورب  و رينية  بالاديةا  
االضراء و السةاان الداخلية  املزروعة  بةا سالسةل      
اجلبةةان و بةةاملراع  االصةةب  و املنتجةةات امياانيةة  و 
امبا  و التبغ و خشب اجلاز و السنديانق و  ةعباا  

 عامل ال يقتصد يف بتن اجلاادق
ادى فشل الثارات الكردي  يف كردسةتان تركيةا يف   

  خطةهب  فاب ما با امربا العةامليتا اىل انتكاسة  
يف نسسي  الشعب الكردي و لقبان اعداد متزايدب من 
الكةةرد بسياسةة  التايةة ق و لكةةن انةةدالع اةةارب دةةز  

 1984العمةةةان الكردسةةةتان    قاقا  منةةةت عةةةام   
بزعام  األ  عبةدامش اولةاالن كةان دةا ان ترةه طةت.       
األجتاطةةات السةةلبي  بسضةةل تنظيماةةا املرتكةةز علةةى      

سةةتعداد اال سالدةةا وودةةدب املةةثقسا و العمةةان و ال 
للتضحي  بالنسط  فيعادت سناات النضان اىل الشعب 
الكردي  عار. بالعزب القامي  و األمل يف املستقبل و 
التحةةةرر الةةةاا   و  ةةةاركل اجلمةةةاطه الكرديةةة  يف   
النضان دسب ااااتاا و اصيبل بيضةرار لسةيم ق و   
مل تكةةن اطةةدا  الثةةارب األنسصةةان بةةل خمضةةرم  أي    

 ريريةر كردسةتان  و مةن لاة       مزدول  مةن لاة   
اخةةرى  دمقراةة  تركيةةا ق و اةةد اعلةةن اا ةةد الثةةارب  
مةةرتا واةةا القتةةان بريةة  الاصةةان اىل دةةل سةةلم    
للنةةزاع عةةن اريةةق امةةاار مةةع تركيةةا الةةيت رفضةةل   
العرال ألعتبارطا دز  العمان "كمنظمة  ارطابية "   
ال ,كن الدخان معاا بيي داارق و بعد القاء القةبض  
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  1999ولةةاالن يف  ةةباط مةةن عةةام    علةةى عبةةدامش ا 
نتيج  ملؤامرب دولي  ترأستاا امريكا  كان دفاعل عن 
نسسةةل و دركتةةل امةةام  كمةة  امةةن الدولةة  الاكيةة    
مركزا على ندمل ممل السةالح و األكتسةاء باملطالبة     
بتحايةةل تركيةةا سةةلميا اىل  يااريةة  د,قراايةة      
يعةةيس فياةةةا كافةة  املةةةااانا باملسةةاواب و ينعمةةةان    

امريات الشخصي ق يف الاااع ان طت. املطاليب تكةاد  ب
عاما ريل راية    15ال تع   يئا لشعب ااتل خالن 

دز  العمان و مل خيسةر مقةاتلا. امةر  ضةد دولة       
عاتي  حيكماا اجليس عمليا و تعترب نسساا مةع ذلة    

ل عسةةكريا علةةى بةةلرايةة  و اناةةا اةةد ت دولةة  د,قرا
مركة  الاانية    "األرطا "ق و األرطا  بنظرطا طةا ا 

الكردي  ماما كانل اساليب نضةادا و لةا كةان بةالقلس     
 فق ق
 

 حق الشعب الكردي يف تقرير مصريه
  السرنسةي   Le Mondeكتبل صةحيس   لامانةد   

"ان  1998نةةةافمرب  19يف افتتاديةةة  دةةةا بتةةةيريخ  
الكرد اخر  عب كبه مايزان يرفض لل دةق تقريةر   

  األمريكيةة  Timeاملصةةه"ق و لةةاء يف الةة  التةةايس  
ن اكرب اامية   ا"ان الكرد يشكل 1999عدد اون اذار 

اتنيةةة  يف العةةةامل ال دولةةة  دةةةا"ق و صةةةرح طيلمةةةات   
ييدث مستشار املانيا االسبق  ر ةيط دكامتاةا  يف   

لينةةر تةةاريط رانيةة ق  بملدةةديث لةةل مةةع الصةةحيس  األ
ديسةمرب   31عةدد  ال  Berliner Tagesspiegelيرل ب 

جلاليةةات الكرديةة  و الاكيةة  اةةا ال "ان ا 2000عةةام 
تتقاتل يف  اارع مدينتنا طامبارا  اديانا بالسةالحق  

كان خطي فاددا ان الدون العظمى مل تيخةت اةرارا يف   
بانشةةاء دولةة  كرديةة     1919معاطةةدب فرسةةاي عةةام   

جيةةب ان نةةدخل طةةتا النةةزاع االطةةه   لمسةةتقل ق فاةة
 مظهب األرياد األورب ؟"ق

ب التمييةز بةةا  بالنسةب  مةق تقريةر املصةه جية     
الطبيع   و طا نظةري  و   الصعيد ارد ولاد. على

با امكانية  اسةتعمالل و كةتل  الرريبة  او األرادب يف     
ممارسةتل و ألي ريةةرال  و طةةت. األسةئل  تةةثه اضةةايا   
خمتلسةة  علةةى الصةةعيد املثةةال  و األخالاةة   و علةةى     
الصةةعيد امقةةاا   و الصةةعيد السياسةة ق و الصةةعيد    

طا ما تقان بل املثل العليا كالعدالة   املثال  األخالا  
و اةةانان الطبيعةة   و امقةةاا  طةةا مةةا يقةةان بةةل       
القانان او العر  الةدول   و األلابة   تلةا دسةب     

اال  يف منااش  ولا  النظر املطرود  و ال ,كن اال
 طت. األسئل  امنا  اول  األلاب  بشكل مقتضبق

يؤمن الشعب الكردي  و كاتةب طةت. السةطار طةا     
د ابنا ل  بانل  عب وادةد  و ان وانةل كردسةتان    اد

لرريس مةن جتز تةل السياسةي   و ألن    طا بلد واددق با
لكرد دق تقرير املصةه كةيي  ةعب اخةرق طةت. طة        ل

النظرب املثالي  و الطبيعي ق فحةق الشةعب الكةردي يف    
تقريةةر مصةةه. بنسسةةل طةةا دةةق ابيعةة  أي اةةا س     

ل مبجةةرد ولةةاد طةةتا الشةةعب  و دةةق ابةةدي ريةةه اابةة
للمسةةاوم  و البيةةع و الشةةراءق ال يسةةتطيع أي انسةةان    

دي كةةةردي و ال أي دةةةز  كةةةردي و ال أي ليةةةل كةةةر 
مةن  تةاا. علةى     صالتخل  عن طةتا امةق او األنقةا   

دسةةا  األليةةان القادمةة ق و اذا مةةا مارسةةتل ادةةدى     
ليةةان القادمةة  اعةةادب األليةةان بشةةكل مةةا تسةةتطيع األ
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ر  اخةر  بشكل او اخرق و ال يستطيع أي ا تلممارس
دون  درمان ال من ريه كردي  أكان دول  او اماع 

الشةةعب الكةةردي مةةن دقةةل يف تقريةةر املصةةه  باسةةس    
او بالقابق انةل دةق بةا  مةا بقة        انان و الدستارالق

و يالدةةةا ان  قولةةةل االرالالشةةةعب الكةةةردي علةةةى 
الصحاف  العاملية  عنةدما تطةرح القضةي  الكردية  يف      

كردسةتان فاناةا    اددى الدون اماوي  على لةزء مةن  
المةةا ال تطرداةةا يف الااةةل ذاتةةل يف الةةدون األخةةرى    
اجملةةاورب أي مبجماعاةةاق فسةة  عقيةةدب الةةرأي العةةامل     

 ايضا ان الشعب الكردي طا  عب واددق
سقةةل عليةةل الةةدون  تو القةةانان الةةدول  طةةا مةةا ا  

املستقل  فيما بيناا  و ال ,ثل العدالة  و املثةل العليةا    
ديئةة  الشةةامل  لعكةةطق و ابالضةةرورب  بةةل اةةد ,ثةةل ا

الدول  ط  األمس املتحدب  و طةت.   اليت جتسس القانان
منظمة  أي يعية  دولية  اعضةادطا دون مسةتقل  و      
متساوي  نظريا يف امقا  و الاالبات  و دةا الةط   
امةةن ألخةةت القةةرارات السياسةةي  او العسةةكري  لسةةرال 

م بةةالقابق و اةةد وادةةاام القةةانان الةةدول   عنةةد اللةةز 
الةةةةدون العضةةةةابق د,قراايةةةة  او نصةةةةا     تكةةةةان

د,قراايةة  او دكتاتاريةة  بةةل طمجيةة  النظةةام  فةةال   
اطمي  لتل  و دا كلاا نسط األعتبار مادامل عضةاب  
يف  نةةدوب ماناةةاتن العليةةا  كمةةا سةةبق لةة  ان  يةةل    
األمس املتحدب  امنا اد تتخت املنظم  ارارا ضةد ادةد   

سةافر    اعضا اا اذا مةا جتةاوز القةانان الةدول  بشةكل     
عةةرا  صةةدام دسةةا لةةدى ادتاللةةل كمةةا دةةدث ضةةد 

على دكتاتاري   2003لدول  الكايلق اما در  عام 
بريطانيةةة  و مل  –صةةةدام فكانةةةل دربةةةا امهكيةةة   

ريدث بقرار من األمس املتحدبق و يالدا انةل مةازان   
يف العامل دكتاتاريات اخةرى كةثهب تظلةس  ةعاباا  و     

دب و تتمتةةةع لكناةةةا مازالةةةل عضةةةاب يف األمةةةس املتحةةة 
 باعتبارطا و بكامل دقا  العضاي ق

و يالدا ان الشعب الكةردي ,ثةل كتلة  بشةري      
تسا  بعددطا و مساد  و اةروات بالدطةا و ااااتاةا    
الكامن  و خطارب اضةاياطا مةا متثلةل معظةس الةدون      
األعضاء يف األمس املتحدب  اكثر من مثاني  اعشارطا  و 

صةي  دولية  لةل    لكنل يف نظةر القةانان الةدول  ال  خ   
ذات دقا  و ال يسةتطيع كشةعب متثيةل نسسةل امةام      
طيئةةةات األمةةةس املتحةةةدب او الةةةاكس الدوليةةة  لطلةةةب  
العدال ق فال ولةاد للشةعب الكةردي يف نظةر القةانان      
الةةدول  اال كةةيفراد مةةااانا يف الةةدون الةةيت تقتسةةس   

دةق   كردستان و خاضعا لقاانا طةت. الةدونق و ال  
سل دتى امام  جلن  دقا  للشعب الكردي متثيل نس

اال يف دالةة  رفةةع  –األنسةةان  التابعةة  لةمةةس املتحةةدب 
  مةةظاضةةيتل مةةن ابةةل دولةة  اخةةرى عضةةاب يف املن   

الدولي   و ,كن انتاا ملثل طت. الدول  رفع القضي  
دتةةى امةةام الةةط األمةةن او اجلمعيةة  العامةة  لةمةةس  

 1963كمةا فعةةل األريةاد السةافيات  عةةام     –املتحةدب  
د العةرا   و  كةر ط عبدالكريس ااسس لصةا   بعد سقا

لكةةن  ةةاوالت السةةافيات بةةاءت بالسشةةل لعةةدم تةةافر   
د كةر اكثري  من الدون لصامااق و ,كن ايضا ألفراد 

ضةد تركيةا امةام     يومن مااا  تركيةا تقةديس  ةكا   
 الكم  األوروبي  مقةا  األنسةان   علمةا ان تركيةا     

االريةةاد طةة  عضةةاب يف اجمللةةط األوروبةة   و لةةيط يف 
و طةةتا مةةا فعلةةل  ةةاما السةةيد   األوروبةة  دتةةى ا ن
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د اخةةرون مةةن تركيةةاق و لكةةن كةةرعبةةدامش اولةةاالن و 
البةةل يف اضةةايا دقةةا  األنسةةان السرديةة  لةةيط مةةن   
 ةةيناا دةةل القضةةي  الاانيةة  الكرديةة  و اطميتاةةا      

 رمزي  فق ق
و مةةن العجيةةب ان دةةق تقريةةر املصةةه  و طةةا يف   

د اصةةبح يف عةةر  لةةاطر. دةةق يةةاع  للشةةعا   اةة
القانان الةدول  امةال  لةزءا مةن دقةا  األنسةان  و       
ط  دقا  فردي  بالتعرياق و كةان األمةر خيتلةا يف    
القةةرن التاسةةع عشةةر و دتةةى ناايةة  امةةر  العامليةة    
األوىل  فقةةد كةةان دةةق تقريةةر املصةةه يف تلةة  امقبةة  

مليةةةا و يتطةةةابق مةةةع  مبةةةدأ    الطايلةةة  يتما ةةةى ع 
ل اامية  دةا العةدد الكةايف و       القا ل بين كة القاميات

ارال متثل باا األكثري  و اااة  ااتصةادي  مسةاعدب    
رادب يف التحرر الاا  تستطيع ان تصةبح دولة    و اال

عادب بعد الةراء   –مستقل  دسب دق تقرير املصه 
استستاء يف املنطق ق و اام نةابليان خةالن دروبةل يف    

كمةا   بيق طتا املبدأ باسس الثارب السرنسةي   طاوربا بت
ابق مبدأ القاميات من ابل الدون األوربية  الكةربى   
ملسةةاعدب الشةةعا  البلقانيةة  يف الةةتخل  مةةن الةةنه      
العثمةةان  خةةالن القةةرن التاسةةع عشةةر  و ابةةق اخةةها  

ناايةةة  امةةةر  العامليةةة  األوىل لتصةةةسي    بعةةةدسةةةند 
اجملريةة  و األمرباااريةة   –األمرباااريةة  النمسةةاوي  

ا للحصةةةةان علةةةةى  العثمانيةةةة  و مسةةةةاعدب  ةةةةعابا  
األستقالنق و كمةا رأينةا كةان الشةعب الكةردي الشةعب       
الاديةةد الةةتي وعةةد باألسةةتقالن انةةتاا اةةس نقضةةل   
الاعةةاد املعطةةاب لةةلق امةةا الشةةعب األرمةة  يف تركيةةا      
العثماني   و كان مبعثرا يف كاف  مدناا من كردستان 

الشمالي  اىل األناضان فالقسطنطني  و البلقةان  فقةد   
القةا ما علةى  ةؤون الدولة  ضةحي       ذطب بيمر من 

  اانةاء امةر  و جلةي مةن     1915م القتل اجلماع  عا
 منل اىل البالد اجملاورب و ارمينيا الروسي ق اجن

و كانل مث   مسةتعمرات ر ية   معةا  باةا     
كمسةةةتعمرات يف القةةةانان الةةةدول  و دةةةا ا اةةةا و  

طنالة    لددودطا علةى االةرا   الر ية   و كانة    
ات" ر ي  يف كل من بريطانيا و "وزارب مستعمر

فرنسا دتى ما بعد امر  العاملي  االوىل  و كانةل  
 الةط االنتةدابات  يف ديناةا تسةلس     االمس عصب  

اىل دون  كمةا يف افريقيةا   ادارب املستعمرات الر ي 
اةةس ب األديةةان  صةةناعي  متقدمةة   اوربيةة  يف اريلةة

  كمةةا دةةدث يف  نللاصةةان اىل األسةةتقال  تسةةاعدطا
يةةا مةةثال و يف الكانكةةاق و مثةة  بةةالد اخةةرى    ناميب

كانةةل مسةةتعمرب يف الاااةةع بةةدون ان يعةةا  باةةا    
كمسةةتعمرب كةةاجلزا ر الةةيت كانةةل فرنسةةا تعتربطةةا  
مقااعةة  فرنسةةي   و بةةالد اخةةرى ريةةل اممايةة     
السرنسي  او الربيطاني  و ريهطمةاق و بعةد امةر     
العامليةة  الثانيةة  و دركةةات ريةةرر الشةةعا  متكنةةل 

ستعمرات من ريريةر نسسةاا  امةا برضةاء     معظس امل
الدون الصناعي  املستعمرب  كما فعلل بريطانيا يف 
ادنةةد و الباكسةةتان و فرنسةةا يف عةةدد مةةن الةةبالد     
األفريقي  و مدريشقر   او مبساعدب األمةس املتحةدب   

   او عن اريق امر  التحرري    الط الاصاي 
ي   الصين –و طتا ما ددث يف اجلزا ر و يف  ادند 

دون  ي  كما كانل تسمى اماع  من االثالسرنس
داليا ط  السيتنام و كةامباد  و الوو ق و دامةل   
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امر  لتحرير فيتنةام االاة  عقةاد  ضةد فرنسةا      
 اوال اس امهكاق

و مةةازان يف العةةامل عةةدد مةةن  املسةةتعمرات ريةةه     
  باةةةا االر يةةة   ريةةةل ا ةةةاء خمتلسةةة   ال يعةةة    

طةة  كردسةةتان يف  كمسةةتعمرات  و ال ةة  ان ادةةداطا  
تركيا  و لعل وضعاا اساأ بكثه من ريهطا  فاة  بلةد   
 تةةل عسةةكريا  ماةةدد يف ترااةةل الثقةةايف و لرتةةل  و    
الدةةق لةةل يف املطالبةة  باايتةةل و ال دتةةى اسةةتعمان      
ا لق و الخيتلا رأي الساسيالال  الاك  ا اعيل 

عديدب  بيشكج  عن طتا يف املاضاع  و نشر بل كتبا
ا عشةرين عامةا  و مةن    حة اىل سةجنل بن  بالاكي  ادت

 كتبل "كردستان مستعمرب دولي " ق 
لقد تاصلل  املستعمرات الر ية   اىل االسةتقالن   
تقريبا بدون اتةان و يف اريلةب األديةان برضةاء الةدون      

عدب األمةس املتحةدبق امةا  املسةتعمرات     و مسةا املستعمرب 
اريلب األديان ان  ةاال   علياا يفريه الر ي   فكان 

بةةا ريرريةة  اايلةة  األمةةد  و لكةةن تروفاةةا كانةةل    در
 تلةةةاق فقةةةد اسةةةتساد  ةةةعب السيتنةةةام يف دربةةةل      
التحرري  من مساعدات الصا الشياعي   و اسةتسادت  
اجلزا ر مةن دعةس الةبالد العربية  دةا و معظةس الةرأي        
العام السرنس  و العامل   فقةد انقسةس الشةعب السرنسة      

معسةةكرين  نسسةةل اانةةاء دةةر  اسةةتقالن اجلزا ةةر اىل   
متخاصةةةما األون ينةةةادي بالافظةةة  علةةةى اجلزا ةةةر   
كمقااع  فرنسي  و الثان  يعمل ملساعدب اجلزا ةريا  
و اعةةاا  فرنسةةا حبةةق الشةةعب اجلزا ةةري يف تقريةةر     

لس اجلنةران  سة تمصه. بنسسل  و طتا ما ددث عنةدما  
ديران امكس يف فرنسةا  و كةان يساةس مسةهب التةاريخ       

صةةه للجزا ةةر و ادت ممارسةة  فةةاعا  حبةةق تقريةةر امل
 ق1962طتا امق اىل األستقالن عام 

و لكن در  األنصار يف سةبيل ريريةر كردسةتان    
تركيا اد ددال يف ترو  خمتلس  و عسهبق فاكيا 
دولةة  عسةةكري  كةةبهب و "د,ااراايتاةةا" املعلنةة  يف 
الدسةةةتار زا سةةة  و خاضةةةع  ألرادب اجلةةةيس و طةةة     

طق  مع اسةرا يل و عضةا   دليس  امهكا األوىل يف املن
 ي لا األالس   و تلقل مساعدات عسكراساس  يف د

و مالي  طا ل  من امهكا و الدون األوربي  الكةربىق و  
ارضةةاء لاكيةةا وضةةعل امهكةةا اسةةس دةةز  العمةةان       
الكردستان  على ال ح  املنظمات األرطابي  منةت بةدء   
القتةةان و تبعتاةةا بعةةد دةةا معظةةس الةةدون األوربيةة   

و امتنعةةل الةةدون العربيةة  و األسةةالمي  يف    الكةةبهبق
طت. الظرو  عن تقديس اية  مسةاعدب دةت. امركة      
الكردي  التحرري   ماعدا ساريا بشكل  ةدود دتةى   

  بسةةبب اضةةي   ةةح  امليةةا. الةةيت بقيةةل 1998عةةام 
لساريا و العرا  نتيج  للسةدود الةيت ااامتاةا تركيةا     

اط علةةى ناةةر السةةرات يف كردسةةتانق امةةا دعةةس األوسةة   
الد,قراايةة  الاكيةة  للحركةة  التحرريةة  الكرديةة      
فكان  دودا  مسن  من األ خاص دفعاا مثنةل رياليةا   
و يعي  دقةا  األنسةان و عةدد مةن الشةبان الةتين       
 ةاركاا يف دةةر  األنصةةار و تنظيمةات دةةز  العمةةان   
عن عقيدب  فةالرأي العةام الاكة  يتبةع عةادب وسةا ل       

ب اجليس اال ما نةدر   األعالم و طت. تقيد نسساا باراد
و نشاد مع ذل  انستادا  دودا يف الصحاف  الاكي  

 يف السناات األخهبق
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و طنال  فر  اخةر بةا امركة  التحررية  الةيت      
اادطا دز  العمان الكردستان  يف تركيةا و امركةات   
التحرري  يف معظس املسةتعمرات األخةرى  فقةد كانةل     

البحةةةار  طةةةت. األخةةةهب تقةةةع لررافيةةةا  فيمةةةا وراء  
بالنسةةةب  للةةةدون الصةةةناعي  األوربيةةة  املسةةةتعمرب و  
تنتم  اضاف  لتل  لثقافات و دضةارات اسةالمي  او   
افريقي  او اسةياي   تلةا كليةا عةن الةااث الثقةايف       
للدون األوربية  املسةتعمرب الةيت كانةل تعةر  نسسةاا       
بانتما اةةا للحضةةارب املسةةيحي  و اياماةةا علةةى الةةااث   

عضةاا  بالرومان  القديس  كما ان يق  او السكري األرير
كةةةان يسسةةةر ادتاللةةةل لةةةبالد متخلسةةة  صةةةناعيا و     
ااتصاديا "جبلب املدني  دا" كما كانل تسعةل فرنسةا   
و انكلاا و ريهطا يف البالد املسةتعمربق امةا كردسةتان    
الشةمالي  و الرربية  فةال مثة  حبةر يسصةلاا لررافيةا        

كة  و  عن بقي  الدول  الاكية   كمةا ان الشةعبا الا   
الكردي ينتميان لنسط اجملماعة  األسةالمي  و لةيط    

دع  طنالةة  سةةاى الطبقةة  الاكيةة  اماكمةة  الةةيت تةة  
طةاء  ةسا  لةيط مةن     ريباناا  اوربي   و ط  مبثابة   

 ةةينل امةةط التقاليةةد األسةةالمي  الةةيت تتقيةةد باةةا     
 األكثري  السادق  من األترااق

و على كل دةان ال يسةاال يف تةاطرب األسةتعمار     
ان املستعمر الظامل ابةيض اللةان او مسةيحيا او    ان يك

اوربيا و املستعمر املظلام ان يكةان اسةاد او ا ةر او    
اصسر اللان و اال يكان مسيحياق فاألستعمار اام على 
ادةةتالن بةةالد متةةيخرب صةةناعيا و عةةادب فيمةةا وراء     
البحار من ابل دون متقدم  صناعيا مب السةيطرب  

 يخبط االمثانقو امصان على املااد االام ب

و طنالةة  امثلةة  ألنقسةةام بلةةد لةةل نسةةط املسةةتاى  
امضةةاري اىل بلةةدين مسةةتقلا بةةدون ان يكةةان مثةة   
حبر يسصل بيناما  كما ددث بةا ادنةد و باكسةتان    

اس با الباكسةتان و بةنرالديس  و بةا     1947عام 
اجلمااريةة  التشةةيكي  و سةةلافاكيا  و بةةا اريايةةا و   

د دةةر  ريةةرر واةة      بعةة1993امبشةة  يف عةةام  
خاضاا الشعب األرياي دامل سبع  و عشرين عامةاق  
و كانل اريايا مبثاب  نافةتب األمربااارية  امبشةي     

 على البحر األمحرق
 

 وفيق بني عراق فدرالي تهل ميكن ال
 و حق الكرد يف تقرير املصري؟

كةةان كاتةةب طةةت. السةةطار يف الكتةةا  الةةتي نشةةر.  
ي  الكرديةةة  يف عةةةن القضةةة 1970بالسرنسةةةي  عةةةام 

العةةرا   لةةاء ذكةةر. اعةةال.  اةةد ااةةاح  اضةةاف  مةةل  
فدرال  د,قراا  للقضةي  الكردية  يف العةرا   دةال      
دت. القضي  يف كل من ايران و تركيا و سةاريا علةى   
نسةةط األسةةط الد,قراايةة  السدراليةة   و يف مردلةة   

يف املسةةةةةتقبل  عنةةةةةدما تتااةةةةةد مسةةةةةاطيس  تاليةةةةة 
و تتاضةح املصةا  املشةاك      الد,قرااي  يف املنطقة  

بةةا امماةةا املختلسةة   دةةال  جملمةةاع القضةةي  الكرديةة   
 –بصةارب اصةطناعي     –بازال  امدود الةيت تسصةل   

با الزا اا األربع  و تاديدطا ضةمن دولة  كردية     
فدراليةةة  د,قراايةةة  مةةةع الافظةةة  علةةةى العةةةرى    
السيدراليةة  الةةيت جتمةةع بةةا الكةةرد و لهاناةةس مةةن   

و ريهطس  و ذل   االيرانيا  ا و السرالعر  و الا
للةةبالد و ضةةمن نطةةا  اريةةاد فةةدرال  او كانسةةدرال   



 
 
 
 
 

 
  

 

34 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –العربي  سردم

الشراي  على  اكل  مةا ريةاون األمةس األوربية       االمس
ضمن ااار األرياد األورب ق  داليا  ريقيقل فيما بيناا

و ياأ  داليا السيد ليسكار دي ستان و طا ر يط 
وربي  عليا لاضةع  سابق للجمااري  السرنسي   جلن  ا

و  ريةةاد اوربةة  جيمةةع مةةا بةةا  ةةا  ةةط دسةةتار أل
عشرين دولة  اوربية  و دسةب مشةروع طةت. اللجنة        
سا  يكةان لةريةاد األوربة  ر ةيط وادةد منتخةب       
مةةن ابةةل الربملةةان األوربةة   و الةةط وزراء و دفةةاع    
مشةةاا  ملةةن يرريةةب  و ااتصةةاد مادةةد و عالاةةات    

اوروبةا"   خارلي  مادةدب يةديرطا "وزيةر خارلية     
ريل ا را  الر يط االوروب   و برملان اوربة  اةا س   
داليا و امنا بصةالديات ماسةع ق طةتا مةع الافظة       
على الةدون األوربية  "الاانية " القا مة  داليةا مةع       
تقلي  صالدياتاا لصا  األرياد األورب   اذ ال ,كن 
الرةةاء مةةا يسةةمى "بالةةدون الاانيةة " الةةيت عا ةةل يف  

بةامرو  فيمةا بيناةا و نشةرت يف      اوربا خالن ارون
القةةارب الةةدمار و الكراطيةة  بةةا األمةةس بةةا ليلةة  و     

 ضحاطاق
و اذا مةةايف يف املسةةتقبل انشةةاء مثةةل طةةتا االريةةاد  
السدرال  او الكانسدرال  با األمس و الشعا  الشةر   

اوسةطي  او يف منطقةة  الشةةر  األدنةى سةةا  ريةةل    –
القضةةةةي  الكرديةةةة  مبجماعاةةةةا بشةةةةكل سةةةةلم  و     

,قراا  و تصبح كردستان املادةدب فةدراليا ارال   د
سةةةالم و رخةةةاء و طمةةةزب وصةةةل مبااعاةةةا اجلرةةةرايف   
املتاسةة  بةةا األمةةس الاكيةة  و العربيةة  و السارسةةي   
اضاف  للكردي  و ريهطةا ملصةلح  اجملمةاع و مصةلح      

كرر طةتا الكاتةب نسةط     1970كل منااق و منت عام 

االراء  .ء يف مناسةةةبات اخةةةرىق و اةةةد تبةةةدو طةةةتاالرا
خيةةاالق و لكةةن األريةةاد األوربةة  كةةان خيةةاال و السةةيما 
با فرنسةا و املانيةا اللةتا اناكتةا اااطةا يف امةرو        
فيمةةا بيناةةا يف القةةرن التاسةةع عشةةر اةةس يف امةةربا   
العةةةامليتا  و طمةةةا االن ركيزتةةةا االريةةةاد االوربةةة   و 
مةةازان طةةتا االريةةاد حيةةاون  ةةق اريةةق وددتةةل و      

منت نااي  امر  العاملي  الثانية    تاسيعاا و تاايقاا
دتةةى االن  و خيطةةا خطةةاب اىل األمةةام اةةس يتااةةا     
لتاايةةد مةةا دققةةلق و طنالةة  معارضةةات لةريةةةاد      
األورب  دتى داخل الدون العضةاب و دون اوربية  مل   
تدخل يف األرياد او مل تتافر فياا  روط العضةاي ق  
و رفضل سايسرا الدخان يف األريةاد األوربة   و طة     

 دةةد ذاتاةةا مثةةان دةة  لةريةةاد  بةةل اكتسةةل بعقةةد  يف
 اتسااات معل يف اجملاالت اليت    الطرفاق

و لكةةن امكانيةةات األريةةاد بةةا الةةدون الشةةراي  و 
الرريبةة  بةةل مازالةةل بعيةةدب  و لةةا ان التةةاريخ يسةةه    
بسةةرع  مل تكةةن معروفةة  سةةابقا ق و اذا كانةةل فكةةرب   

س الشراي  انشاء ارياد فدرال  او كانسدرال  با األم
فكرب سابق  ألواناا فيجدر عدم نسةياناا يف مسةتقبل   
ال نعرفل تسصيال  منت االنق امنا جيةب البةدء مبةا طةا     
ممكن و اابل للتحقيق داليا  و ما طا ممكن و اابل 
التحقيق طا بنةاء العةرا  اجلديةدق اناةا فرصة  جيةب       

و ان  ثةا  على ييع العةراايا اال يةدعاطا تةتطب عب   
العةزم و األخةاءق و اةد تتااةا علةى       ييختوطا بةروح 

 دسن البناء تطارات بعيدب املدىق
و بةةالرريس مةةن الثةةارات الةةيت اةةام باةةا الشةةعب       
الكردي او الظلس التي دل بل داخل العةرا  و ايةران   
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و تركيةةا و سةةاريا  فةةان تقسةةيس كردسةةتان بةةا طةةت. 
الدون و تعايس الكةرد اىل لانةب العةر  يف العةرا  و     

السةر  و االذريةا و ريهطةس يف     سةاريا  و اىل لانةب  
ايران  و الاا يف تركيا  اد ادى خةالن مثةانا عامةا    

 تلةةا  –لظاةةار مصةةا  مشةةاك  و تساةةس متبةةادن  
بةةا الشةةعب الكةةردي و  –درلتةةل مةةن دولةة  ألخةةرى 

الشعا  اجملاوربق و ال   ان اواق طت. العالاات با 
الكرد و لهاناس ط  ما بيناس و با عر  العرا  و 
 ذلةة  ألسةةبا  تارخييةة  و ألن الشةةعبا عرفةةا سةةاي    

ين للخالص منااق مساوئ الدكتاتاري  و ناضال متحد
و ممةا ال  ةة  فيةةل ان عةةزم املعارضةة  العراايةة  مةةل  
القضةةي  الكرديةة  يف العةةرا  علةةى اسةةط فدراليةة  و    
ريقيق ذل  بشةكل سةليس سةيكان مةن  ةينل تاايةق       

الادةدب   الكردي  و تاايد –العرى األخاي  العربي  
العرااي ق و بةالعكط ان اسةتمرار ادةدى طةت. الةدون      
بانكةةار دقةةا  الشةةعب الكةةردي و تلةةس ابنا ةةل سةةا  
يعطيل امق يف األنسصان  او األرياد مع دولة  اخةرى   

 ااورب يتمتع فياا الكرد بكامل دقاااسق
و لكةةن تطلعةةات الكةةرد لدولةة  تادةةدطس جيةةب اال 

تاملة   فاةا   ينظر الياا نظرب سةلبي   كعقةا  لدولة     
دق دسق و كما لةاء ذكةر. ان امةل السةدرال  طةا يف      
دد ذاتل ارياد با دون تاا اسما من الصةالديات  
للحكامةةة  السدراليةةة  املركزيةةة ق و اذا كةةةان األريةةةاد   
السدرال  يصلح مل القضي  الكردية  يف الةدون الةيت    
تقتسةةس كردسةةتان فلمةةاذا ال يصةةلح لتاديةةد الةةزاء    

 الشعب الكردي نسسل؟

امةة    ييعةةا  بالةةاد  نعلةةس ان العةةر  يؤمنةةان   
عربيةة  وادةةدب و يعلمةةان تعةةتر تاديةةدطا يف دولةة    

و ألسبا  لررافية  و تارخيية     طاااطار لسع  واسع 
و ااتصادي  و لالاد عدد كبه مةن الةدون العربية     
املسةةتقل  لكةةل مناةةا مصةةا  خاصةة ق و لكةةن تاديةةد   

ا بعض طت. الدون اد يكان ممكنا بشةكل او اخةر  اذ  
 ةةاءت الشةةعا  العربيةة  ذلةة ق امةةا كردسةةتان فعلةةى    
سعتاا فا  واةن وادةد متجةانط لررافيةا و يشةعر      
سكانل بةاناس  ةعب وادةد تبلةارت وددتةل املعناية        
بةةاالالم و االمةةان املشةةاك   و ريالبةةا بتقاسةةس النضةةان  
رلةةةاال و نسةةةاءق و لةةةيط يف كردسةةةتان مةةةا يقسةةةماا  

مل لررافيةةةةا اىل منةةةةااق متباعةةةةدب كمةةةةا يف العةةةةا    
العرب قجيةةب ان ال خيشةةى الشةةعب العربةة  يف العةةرا    
مةةن امركةةات التحرريةة  الكرديةة  ادادفةة  للادةةدب      
الكرديةة   فلةةن يكةةان مثةةن أي ودةةدب كرديةة  فصةةس     

اليت ترب  ما با الشعبا العربة  و الكةردي    ىالعر
يف العةةرا ق ال يتعةةارال دةةق تقريةةر املصةةه للشةةعب    

جتمةع مةا   الكردي مع ولةاد دولة  عرااية  فدرالية      
با طتين الشعباق و ,كن تصار ارياد با العرا  
و ساريا من  ينل دل القضةي  الكردية  يف سةاريا و    
تاديد العر  من لا  و الكرد من لا  اخرى بةا  
البلدينق من  ين السدرالية  اناةا مبةادئ د,قرااية      
تسةةتطيع التطةةابق مةةع الاااةةع و لةةيط ترةةيه الاااةةع  

لتطبيقةةةات   ئ اابلةةة مبةةةاد  دسةةةب العقا ةةةدق اناةةةا  
لنسرال ان كردستان تركيةا اةد تاصةلل     قبراريماني 

لاضةةع تسةةتطيع بةةل اختيةةار مسةةتقبلاا بعةةد تيسةةيط 
الدولة  السدرالية  العرااية  دسةب املبةادئ الةيت لةاء        
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ذكرطةةا  و عنةةد ذلةة  ان املبةةادئ السدراليةة  نسسةةاا ال  
نع من اجياد ارياد فدرال  بةا كردسةتان تركيةا و    مت

الافظ  علةى العةرى السدرالية     مع  كردستان العرا 
و ,كةن ان  العربة    با كردستان العرااي  و العرا  

 الاكي  يف طتا الكيةان السةدرال    نتصار ادخان تركيا
تتحةةد معةةل علةةى اسةةط كانسدراليةة   اذ ,كةةن   او ان

لكانسدراليةةةة  ان تتعايشةةةةا سةةةةاي  يف  اللسدراليةةةة  و 
 امةةاع وادةةد دسةةب املعطيةةات االساسةةي  و رريبةة     

يةرانق و  ا بالنسب  الضاالارا  املعني ق و طتا وارد اي
الشروط الالزمة  مصةان مثةل طةت. التطةارات طة        
تطبيق الد,قرااي  و تساةس روح املبةادئ السدرالية     

اليت بامكاناا الاصان ملةان مثلةى ألوضةاع خمتلسة      
من منطقة  ألخةرىق و علةى كةل دةان سةا  ياتةب        

مسؤوليات خاصة   على ريايل العرا  لدول  فدرالي  
ريادية  جتةا. الشةعب    جلمااري  كردستان العرااي  اال

تصةار مرادةل   نالكردي خةار  العةرا ق و ,كننةا ان    
د العةرا  و  كةر تدرجيي  من التعاون و التضامن بةا  

د ايةةةةران و تركيةةةةا و سةةةةاريا ابةةةةل ريقيةةةةق    كةةةةر
د,اارااي  فدرالي  يف طةت. الةدونق كمةا يف اةاالت     

افةة  و الصةةح  و املااصةةالت و اللرةة  و التعلةةيس و الثق
مكانيةةات املتةةافرب  و ذلةة  بعلةةس و التجةةارب دسةةب اال

 قارك  الدول  السدرالي  العرااي مش
 
  

 )االكراد( سولي كورد( -ردُك)
 

واالكرراد( كارا يقرال     ( و )بالعربية )الكرد للكرد يقال
 هر  )الكررد    او العرب واالعراب. واالصر   الرتك واالتراك،

يف  كارا يقرال   واسركا  الررا ( وهر  االصر      الكرا   ضمب
او  )االكرررراد( . واسرررمويف اللغررراال االويوبيرررة يرررةالكرد

القلة من  ويقصد به التكسري بالعربية ه  من مجع )االتراك(
 ا  اسرم  لألمسرا  اععمايرة، يف  ر     واملخصص ،الناس

 اص ل البداوة لدى العرب. يدل على )االعراب(
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 جمتمع األنفال: نساء بال رجال و اطفال بال آباء 

 و ذاكرة مألى باجلثث

 

 خالد سليمان
 

اركزززنا عزززماسازززاانفازززم اثارهازززم ثا اا مر زززماااااا
االجتممسيززوا اافعاةززيواداكاناززتمضااةماىلززم واا اااا
افرتكيناساااارائاواافيتاطاحهماحجماتاز اافممايزوااا
فيااالاتئصمفيواىلدااجملتمعاافكانياداظلاصمتان 

 ااقايميامسحاجلمزم اافابةزواداافلتزلافزدباافةمز اااااا
ةمفتواعاسربامجيعاافوامئلااملتمحو.ا اكمهتاافواياوا
افاممفواداتعايذاثارهام ثاساااارضاكانازتمضاسزم ااا

 اةمززداااززةوسطا لززرانززصاجا ززواقصزز اااا1988
نديعواثحاةجوثاةمرازاةواافكيميم يزواا زيا زوضااااا
نماكزززوا جونيزززوا مرجزززواسزززصانع ززز اا زززا  ااااا
افتلايديواافيتاتمتمدااملم ا اافةيمازوا ااجلراا يزما ااا
افديصااربمااههااازتدد اافصزةرواافديعيزوا ااازتممرااااا
نعهماااماارهام افممايمتاااةمن اافزيتااقرت هزماداكزلاااا

شدصانصاا182000احنمءاكاناتمضا ارا اىلةيتهما
قايزوا ااا4500افعةمءا اافشيوخا اارطام ا اتزدن اا

اةاد .

جملتمززعاافكززانياانززم ا اةززواااا ىلززمتاارهاززم ااا
تمرخييزززواقمازززيوانزززعا يزززمالتاه زززم ا مشزززيا زززتااا
نلمرةتهمانعاافواقزعا  ز انشزا سيوااجلةزداافكزانياااااا
فاتعكيلاا اكمضاثاحملم ثاداتا اامللمرةزواةزطا يزم اااا
افةم ا ااملوتا اافواقزعا زواةلزمءاشزيءانزصاافواقزعا ااااااا
هلززذااقززم اثساززياكيميززم يثادااجتممسززهانززعان ائززاااا

دزززمةااتاافمةزززكايوا اافازززافاافةم يزززواداارنزززصا اامل
:اثالايةلاانعن اداافلزاباا1987نديعواارةيلاسم ا

افكانيوادااهو اارةيلانماسداااافلزاباافماةيزو.ااهزماااا
اشافاةعاةياسازااافممايزوا اا ااةلزيانعزن ا احزداااااا
 ةززفسافانززم ااا مززلاةمفليززمن ااملةززي فوافاممايززوث.ا ا

مززدااضاقززداتاتعايززذامجيززعاا انززااثافكيميززم يثاةااا
هصةهاصدا احةطاافلمتزلاار  اداكانازتمضاةلزااراااا

ارمسياصمنراسصاجماساقيمن ااف ور .
ساززاااملةززتوباافززتللافاممايززواااززتدد اافةمزز ااااا
ثافاسززااافليماززيثاداتعايززذا  تززهاافمةززكايواا اااا
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قص افاو اواار  اافلاباقصاًماجويًما اةايًما ماةداا
 منيزوااةهجو اشمنلاشمركتا يهاافلواتاافمااقيزواافعا

 اا زززاجلااجلمهزززوريا ااالازززتدةمراتاافمةزززكايوا اا
افاافاافةم يواةماىلزم واا اقزواتااملاتنقزواافكانيزوااااا
ثاجلةززو ثا اتات ةيزز اقززو اافةمزز اافتززمرخييادااا

اافممايوا ا واثافتصايواا اافتجميعث.
كمهتااخل و اار  اافتصزايوا ااستلزم ااجملموسزمتاااا

 اافةززاممضاافةشزايواحنززوااجلعزو اافمااقززياثازجوضاهلززاااا
افواقمواداافصةااءاافراةيواحصاًاثاداجوانزصاافةزايوااا
 اافكتمززمضاثيزز ارايمززافانصزز ا ززيالءاارطاززم ا ااااا
افعةزززمءا اافشزززيوخااالاةمزززداازززلوااافةمززز ا انلزززمةا ااا
اجلممسيو.ا االةدانصااالشمر ا عزماا اافم زوراسازااننزاااااا
ارطام ادااحدباامللمةاااجلممسيواقا انديعواكاكزو اا

اجل  افاعةمءا اارطام ا لر. اكمهتاا
انمااخل و ااف مهيوا كمهتاثافتجميعثاداجممممتا
اززكعيواقةززايواتاتفايةززهماقةززلا اا عززمءاارهاززم اا ا

جمممزًماداكانازتمضاتمزي ااااا20 عم ااالضااك اانزصاا
 يززهاهةززمءاةزز,ارجززم اارجززم اةزز,اهةززمءا ااطاززم اا ااا
اطام اة,ااةزمءا اانهزمتاا اهةزمءااصزةةصاارانزلانزعااااااا

اامللمةاااجلممسيو.كش ا
سمنزًمانزصاااا14فلداسمشتاتا اافعةزو ااك زاانزصاااا

االهت مراةفنلاسون ااطامهلصا ااز اجهزصايونزًمانزماا اااا
حتماصاظا  ًماقمايواةطا للاااليم ا ااائاواافصرمرا
افذيصا فد اادااجملمممتان ضااضايتما وااسااا جزو اا
االةمءا اافزاك ا راءاا صزمناتااالفيزواداكزلاصزي اااااا

اةصو اساااةمقوانصاافةزعمةلا اةمفتزمفياسازااااايفتياف
كةا ا ةناتة اا اار ا اافزدفءاداافرزافااجملزان اااا

نصاافتد ئوا اافضوء.ا اكمهتاافةعمةلا اافتها انزصاا
ااززئاواافصززرمراحززو اسززون اافكةززمراشززكً,انززصااشززكم ا
نلم نزززواا يزززم اافزززيتا ةزززدتاصزززور مادااهت زززمرا

دو وان اززز اااهت زززمرارايشزززةهااالاافوةزززمءا اافشزززياا
املةكززا ا اافت,شززياداا ززااافةم ززياا ااههززم ااالههيززمراا

اافةم ياايضًم.
 جممع األنفال

 ادا ذ اافارت ا اتهماةداااجملتمعاافكانيايممهيانزصاا
 لززلااملفاززم اافززيتاتا ززدتادا اكززا اافعززمجلا اا يززم ااااااا
االجتممسيزززوا اافةيمازززيوا ااف لم يزززوا اافعاةزززيو.اا اااا

كزف را ا ةي زواااا-ةايوااجملمممتاافلا-ظهاتاندضاا ليوا
دامجيززعانعززمط اكاناززتمضاا ااصززةةتاوشززوهتهما ااااا
ب,ظتهزمااملمممريزواجزنءًاانزصاتامصزيلاا يزم اافيونيزواااااااا
تضمادااحشمئهماجمتمممانمزن الاسزصاافمزمرا اافتزمري اااااا
جمتممماق متاا صمفهاسربا كااااتئصمفيا د اسزصاا
 يم ا اتااثاايمايطا ةدااداافتجاةواافةم يواةكزلاا

كمهلماافماعيززوا ااملدايززو.اسامززًماةززفضا ززذ ااملززدضاكمهززتااشزا
منو جزززًمارازززاو اافممزززمر اا زززدي ادااازززرتاتيجيمتااااا
اهلعداززواافمةززكايوا اارنعيززوافاتجميززع.ا اا ااه اهززمااااا
فةعم ماارامايواهزابااههزماعضزعافامااقةزوا اافةزي ا اااااا
افكمناتطانصاحيز انوقمهزمااجلرزااد.ا اةهزذاااازت م اااااا

جلاسززصاااززاو اسمززمرتهماافماززويا ااااافةمزز ااةمززمناافعززماا
املعةجمانعاطةيمواافونيمضا ااجلةم اافيتاتضزمصاارنزصااا
 اا,نواافعمجلا   ا لم وااملور ثا اباائناا يم .اانزماا
اخل ززو ااف مهيززواةمززداا تيززمرااملوقززعا كمهززتا اي ززوااااا
ثاجملمعثا اكيايوا ةيدا كزا اثافتجميزعثاافزيتاتازتااااا

امتان فواافةم .افتصايواكاؤيواكايمهيواتت اةهمايوني
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 لداشا اقزمهوضا عدازيا زمضايضزمصاار كزمراااااا
افززيتاةعيززتانززصااجاززهمااجملممززمتاا ا ةززدتاافاؤيززواا
  زز ا ززذااافلززمهوضادااشززكم اةعززمءاافةيززوتا ااقمنززواااا
افشوار ا اتوزيعاامليم ا اا صصاافتمويعيواافرذائيوا

ا اندا لا اخممرجااجملمع.
ما زياااضااملشكاوااملةتمصيواافيتاتواجزهااجلميزعا عزااا

حجزمااملفاززم ا اقزدرتهماساززاااهتزمجا اتهززماسازاااملةززتوبااااا
االجتمزززمسيا اافعاةزززيا ااف لزززمداا احةزززااافدراازززمتاا
امليداهيواافكانيوا إضااجملتمعاامليهالا واجمتمزعاجمزانااا
نصاافتعميوااالجتممسيوا اافةزكعيوا اافرتةويزوا اتصزلاااا
 يهاا مجمتاافضا ريوافإلهةمضا)اركلااافشا ااافةزكصااا

ااافااحززوااا اانهززاانةززتوا ماا ززذااةمالىلززم واا ااجلززعس
تا اافذاكا ااالفيمواافيتاحتماهماارانلااالهازم ا اايتمنهزمااا
سززصايونيززمتاتعايززذاافممايززوا اتتممتهززمادانمةززكااتااااا
افلتلاداتوةنا اا انةسا اقورتوا اكوةتةزوا اا ز ًاادااا
هلا اااممض.اتةليا ذ اافذاكا احيزم ااجملتمزعاامليهازلاااا

و جا زمضانزصااالةزمن ااجلممسيزواافزيتاهازذ مااااااامبيم امنزا
ا.اا كااث ,فثاداااتئصم ااال ا

دانرااوانيداهيواحو اتف  ااالهام اساااافعةمءا
يلززو اافكمتززااافكززانياثطززهااززايممضث:اا ااكززمضاسززم ا

سمنززًمافممايززمتااالهاززم اساززااافكززانا ا ويتززهاا1988
افلونيوانصاقةلاافةم اا إضااالسزوا اافزيتاتايهزما زيااااا

مالتثانةززتما اساززااحيززم اتازز اافعةززو ااف,تززياثاهازز
اصززةةصادا ززوان اافممايززوا ا ززصايززتةماصانشززمكلاا
اجتممسيوا ااقتصمنيوا اهاةيواصمةواجزدًا.اي زا ااا
افكمتااجمهةًمانهمًمادااال مراافيتاتاكتهمااالهام ا ا وا
اضا عم اثاالهام ااهلمن ثاايااجملتمعاافعمقصاافزذياا

داخميمزمتااالشزةم .ااايتكوضانصاةلميمااملوتا ايمي ا
 ااة افاكمتااهاةهااضااف اكتمةًماسصااملشكاواهاةزهماا
ةمعزززواضاثدا زززمن ااالهازززم ثا ا زززواسةزززمر اسزززصااااا

افززذياا1988حتليلززمتاصززةم يواحززو احززدثاسززم اا
اصةحا يهاافلتلاناكنًاا ااملذفوا منشًماا اشزكً,انزصااا
اشززكم اافرتنززلااجلمززمسيافشززاعوااجتممسيززوا ااززمواا

ياتوىلحاافصزور اافزيتارمسهزماااااطا اافةم ااااحهماك
ف,هام اا ااالا مم اايملااط,فاااا اانزاا ا حيزد ااا
 اقتلاا الن ما از جهماا ااط,فاااا اانزاا اا زابااا
 فدتادااحدانمةزكااتاافتجمزعانزعا فيزد ما اقتزلاااااا
ز جهم.اتم يا ذ اافعمزم جاافزيتايزذكا ماافكمتزاادااااا
احتليلمتهاامليداهيوا كا ا اىلةواسصاربةواافةم اد
نرااززواهتززمئعاافممايززوا اتليززيمااةممن ززماساززااىلززوءاا
اهلمن اافوااعاافذياتاكتهااهامالتهاافتةمو.ا اهزذكااا
 عماةم اافعةو ااف,تيايتةد صافاكمتاااحمللز اسزصااا
اجملتمعااهلمن ا اة ,تزهااملراقزمتاةزطااجملممزمتا ااااا
افةةزز اسززصاافةززعمةلا اةززطااززانااملماززيا اقيمنززوااااا

توةنا اا اهلا اااممض.ااافتجمعاداكوةتةها اقورتوا 
ا15 زثمشةهاحممدثان ً,ااهااتاسمئاتهمااملكوهوانصا

 ززانًاا ارايززععانعهززمااالاافصززر ا احايززداهلززمااانززماااا
ث تةيواايدارىلمثا اماتة اهلمااالاصوراااليم ااال  ا
نصااالهام انعاسمئاتهزماافزيتاراحزتاةمفكمنزل.اثانعزواااااا
 ورشززيدثااسززمنتانززصاهلززا ااززاممضاةمززدااضانمتززتااا

 عتمضانزصاةعمتهزما عزم انزصااجلزو .ا افكعهزماراتزاااااااااا
از جهمااالاداافيو ااال  انصاتاكهماافلايو.

االضا ادااجملممززززمتاا اثنمةززززكااتاافتجميززززعثاا
 عم اجمتمعايمي اسااا من اازاناا كميزمتاسزصاااا
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تا اافاة متاافيتاظهاا يهمااملوتاةفشكم اسديزد اداا
ازاانزماااكلاتا ااجملمممتااملذكور االاكشزوا داحيزواساا

جزززابااةزززلاكتجايزززمتاتمرخييزززوا ,قزززوادات ةيززز ا
 زززمريصاافلتزززلااخليمفيزززوا ارازززمامنزززو جاافد فزززوا ا
افةيماوا  لهزم.ا ا كععزماافلزو ااهزهاجمتمزعاازانيااااااا
جديززدايمتمززداا ززنضادااظهززمراسعمصززا اا ايززتكاماااا
افصززمتا اافززدنو اداحضززوراافةهجززوا اافاززا اااهززهااا

كززمضااجمتمززعااقتضززتهاصززور اافرمةززواامللامززواافززيتاااااا
ايةتريهماافاكااافةم ي.

داافوقتاافذياعربهما يهاصوراامللمةاااجلممسيوا
سززصانززوتا  يعززما اتةززد ااززتمر ااالهت ززمرااجلميززلااا
افززذياكعززماهميشززهااتتجززذراظززم ا اثافرتنززلثاافززيتااااا
اساعهمااالمااافةمز االالفانزصاافكانيزمتاا اتتفصزلااااا
ن زززم ااافرتاجيزززديمادان ائزززااا زززاباعتاززز اسزززصا

 ةززدتادانوهوفززوجاطويززلادااززاناااززمةلمتهماافززيتا
اهشزز مراافززذاتاةززطاةمقززمتانززصااالهت ززمرا اايززم انززصا
مجزعاافةزعمةلا اازعطاكززربتانمهزمااازئاوااملززيهااطاااااا

اساااارىلهم.
تةلزززاانشزززكاوااجملموسزززمتاافزززيتا زززتانزززصااا
ارهام ا ا مصواافعةمءا اارطام اكزرتاثانتجزدنااا
خليمالتاافةيماواافلونيواافةم يزوادااملع لزواا ااا

تتوقززز اداانانزززواا زززنضاافتزززمرخييا ااقمنزززواااالا
جةااةيعهما اةطاجيلارايتمزافاسازاا ويتهزماااا
االانززززصا زززز, اارهاززززم ا ااف ا حززززمتا)اال عززززما
ساقيززوااافززيتاشززانتاارمسززمءاسززصاانكعتهززماسززربااا
ايماواافرتنيلا اافتيتيما اافتلة ادااحتازمالتاا

ا.ن صاارحيمء

مةااةداتاناحاوانماةمزدااملفازم انزعااكتشزمفاامللزااااا
اجلممسيززواافززيتااساعززتاةدايززواتززمري اتانززلامجززمسيا
فعةززمءااجملممززمتاافاززواتياسشززصااملااحززلاار ززابانززصاا
املفام ادااالهت مرا اافةة اسصااشيمءاكمهتاتلالانصا
 لزززلااملذفزززو.ا اكزززمضااحزززدا زززذ اارشزززيمءاافزززاح,تا
افيونيواافصيايواداا لو ا امجعاافةعمةلااملتةليوا

 , ززواا اارةمزوااشززهااا ااانزصاا صزمناتااالفيززواملزد ااا
تتجمزززعاافاصزززو اار زززاباداحواريزززمتاالههمئيزززوادا
افتدنعا اافصمتاا اكمضا عزم ا قزتافازتاك اثيزم ااااا

اامليهااطاربماافيلطاامل ا اةفههمانمتوا.
 قدان لااجلميعاا اسمراثافالزداضثا ارايةز ااا
شيءافاتذكاااالاافذيصااهااواا ارايانااحداافتصدي ا

اا ااصةحااالهتةزمرا ااال تازمءا اافمنفزوا اااااههماقرب ا
افا تطا ااهت مراافصي انزصااجزلامجزعاافةزعمةلا ااااا
االجتممسمتااراةوسيواافيتاكمهتاتااىلهماثاملع مزواا
افةم يزززوثاداكزززلاجممزززعاسازززااةلميزززمااملزززيهااطا اااا
افتاتيشززمتااملةمبتززهافاةيززوتاث ززًماسززصاراجلايصززاحاااا

لا زذ اافال عا اتلد هاملهعداياارهام اااصزةةتاكزاا
ارشززيمءااززكيجمتايونيززوا يززم اا ززااارانززلاافلززاضاااا

اافمشايصا اا  ايتمنااافلاضاافواحدا اافمشايص.
ثااززتدد اصززدا ااركززاانافاتمززايصثاحةززااتمززة اااااا
كايةزززتطابوازززيااف ةيةزززوااال تصمصزززيواةمازززمااا
افورا واداتمايلهماساااااتددا اارازاةواافكيميم يزوااا

ر اا اامسهزمااىلداافكان.ا افعهميزمتا زذااافتمزايصاصزواااا
ثاامااسنيناةمةمضثا لدتا سيهما اعشزااجةزمهمااا
ةمززدااضاراتارجاززيا ايززديا فززد مادااهيززم اافكزز, ااا

 املدرةواسااااكلاج  ااملوتا
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 كردية قلعة كركوك من دالالتها

 االثرية و اشاراتها التارخيية

 

 كمال نوري معروف
 

كركوك مركز احملافظة تقع يف اقليم كردستان و 
 مشااا خ واا    38و  44موقعهااا ىلاا  واا   ااو     

االستواء, ىدد ساااهها هاااء ملياون ه,امة, م,اا تها      
( و تعلو ىا  سا ا ا ب ار و  او     2كم 9500تبلغ )

قدم(, و ااخ قامماة يف وسا  ا ابة قليلاة       1160)
االرتفااا , تقاارى ىلاا  سااها م  اادر ا  ا  ااو  و     
حماي  وهاا ما  ا قااما  و ا قاما  ا قارقخ و ا قااما       

  ا غروااخ سل,االة ماا  ا اات   قليلااة االرتفااا  ت,اام     
)جبا وور(. و ىل  سفو ها م اوع ما  ااار ا ا ف     

  فار و اخ ت فو فوقها, و قد اهدارت املدي ة وعاد  
تقاااري  االو   14او  وئااار  لااا ف  فيهاااا وتااا ري    

, و مدي ااة كركااوك تعتاال املاادوا االو  ا     1927
اقلاايم كردسااتان و تتفاار  م هااا ا  اارى ا رمي,ااة ا  

, و حتاااد احملافظاااات )اروياااا, ا ,اااليماهية, هي اااو ( 
املدي اة ماا  ا قااما  حمافظتاا ارويااا و ا ,االيماهية و   
م  ا قرى حمافظة ا ,ليماهية و ق,ام ما  حمافظاة    

ديا  و م  ا  و  و ا غر  سل,لة جبا  محاري  و  
حمافظة ص ح ا دي , و تقع ىلا  ههار واصاة صاو.     
تق,م املدي ة ا  ق,مني )ا قلعة ا عا ية احلصي ة( و 

 غروية م  املدي ة.)ا قورية( يف ا هة ا 
 

 اقلعااة كركااوك او )قاا   كركااوك( كمااا ي,ااميه   
ا اااورد تقااع داوااا املدي ااة, ئااالها داماار  تقريبااا  و 

م(, ترتفع ى  م,اتو  سا ا   400×  500اوعاداا )
م, سااا ا ا قلعااة م ااف م تصاا    18االرض  ااوا خ 

اال اا  ا لا اام ى.م ا  ا وقااا احلاضاار و ت اام  اا    
ياادان, و  ااا اروعااة  حماا ت اااخ احلمااام و ا ااا   و م 

مداوا رمي,ية, وا  ا  و  ) و  قااوخ( و ا بواواة   
احلجرية و وواوة قز ر و ا بواوة احللوجياة. و تقاوم   
مدي ة كركوك ا قدمية و اخ املعروفاة واسام ا قلعاة    
فااوى م,ااتو   ا اار  قااديم, ائااتهرت م ااف ىصااور  
قدمية و اراا يف م  قاة )واوااكركر( و ا باواا ي لا      
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 زرادئااتيني ماا  ا اافي   عبااوا دورا   ىلاا  املرياادي  ا 
كبريا يف اهتقار ا دياهة ا زرادئتية, و يافكر ان ااف    
ا  ار اخ ا  ار االه ية,  يم ان ا  اس يدورون  و ا 
و يقيماااااون اال تفااااااالت متااااالكني و ي لباااااون     

 )واواكركر(.
و  عا اسام كركاوك مقات  ما  ت,امية )كركار(       

ارج ا قلعة, ا اوردية و اخ اسم وقعة ا  ار امللتهبة و
كما ان ا بلداهيني و املؤروني ا عر  مل يافكروا اسام   
كركااوك و ال )كاارو ساالوو(, و  ااا  ياااقوت احلمااو    
ذكر ا قلعة واسم )كاروي(( واني داقاوى و اروياا و     
وصفها و ههاا ىلا  تاا ىاا , و اافا ماا ي  با  ىلا          
موضع كركوك, و جاء اسم )ا ارويت ( و ا اروي( 

 قرن ا ,اوع  لاهجر(( و ذكرااا   يف احلواد  ا امعة )ا
اوااا  اال اااري اي اااا يف كتاواااا )ا ااماااا( واسااام ولاااد    
ا اروي(, و  عا اقدم ذكر السام كركاوك ماا ذكار      
)ىلااخ ا يزيااد ( ماا  ااااا ا قاارن ا تاسااع  لااهجر( يف  
كتاواا )ففار هاماة( ماا  اههاا قار  ) ااوى(, و  عااا       
اقدم ذكر ملدي ة كركوك يرجع ا  ا عهود ا ,اومرية  

ى.م( و ااخ   2600م  ىصور فجر ا , الت )االو  
املدي ة ا عريقة يف ا قدم )اراخباا( ا اظ فهارت ا  ااء     
قيااام ا دو ااة امليتاهيااة ايفوريااة يف م تصاا  اال اا      
ا لاهخ ى.م, و كاها تقاوم ىلا  ىار  ههار )واصاا      
صااو( و اكاادت اااف  احلقيقااة قااراء( ا اارقم ا  ي يااة 

و  1923امل,تخرجة ما  سا ا ا قلعاة صادفة ىاام      
( رقما  ذكر فيها اسم املدي ة وصيغة 51ولغ ىدداا )

)اراخبا( ياام  اار  ا  )ارافااا( و ئااا  وااني االاااا خ  
 ياا   عماا     1948واسم )ىرفاة( ا اف  اصابا ىاام     

ئركة هف  ا عراى و قد ىلر ا  اء  فار اساه اافا    
احلخ ىل  ىموىة م  اال اار يرجاع هم هاا ا  ىهاد     

مااا  و ادوات  احل اااار( ا ,اااومرية قوامهاااا )اسااال ة 
رأ  اوار يقاو    ا اك ا   اس و اواهخ م  ا فخار(. و

ان اساام كركااوك جاااء ماا  ت,اامية )كااار( االئااورية    
 يم ي تخ مبع   ا قلعة و افا ي  ب  ىلا  موضاع   

 كركوك.
ى.م( وقعااا مدي ااة كركااوك   2210يف  اادود )

ضم  هفاوذ ا ,ال ة االكدياة )اراخباا( و ما  وعادام       
االصالية ا بلياة  ازوا    )ا اوتيني( و ام م  االقوام 

ا ب د م  جبا  )هاكاروس( و وقاوا يف احلاام قراواة     
قرن م  ا زمان و وعد اه, اوهم ا  ا هات ا قما ية 

 اوتاروا مدي ة كركوك )اراخبا( مركزا   م.
يف اواور اال   ا لا م ى.م استو ا ىلا  ا ,ال ة   
يف ا ب د موجة سامية معروفة وا)االموريني( ا افي   

  ة واوااا االو  و كااان محااوراوخ صااا    اس,ااوا ساا
اقاادم ئااريعة مدوهااة يف ا عااامل ماا  ائااهر ملااوكهم     

ى.م( و يف ىهااد  ت تو يااد ا ق اار  1792-1750)
مبملاااة وا اااد( ف صاااب ا مدي اااة )اراخباااا( ضااام   
ا ,ل ة ا باولية, و املعرو  اي اا  ان كركاوك تقاع يف    
اقليم قديم هق ت فيا ىد( مراكز م  ىهود   ار( 

ا رافدي  ا قدمية ملا )هاوه ( )يور اان تباا(    واد  
احلا يااة قاار  قريااة )تاارك ن( ا ااظ كاهااا مركاازا     

( 1926-1925 لخوريني و قد هقبا فياا يف ىاام )  
وعلاااة مقااا كة مااا  املت ااا  ا عراقاااخ و املدرساااة     

( 550االمريياية   ااا  ا قارقية, فوجادت )او )    
-1927 و ااة ماا  ا  ااني, و اسااتؤه  ا ت قياا  يف )
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ماا  قبااا جامعااة )اارفااارد( االمريكيااة     ( 1931
فعلرت ىل  وقايا ويوت سا   وارج ا تا و قصر 
و معاوااد يف ا تااا و وجاادت ىموىااات اواار  ماا  
ا اااواح ا  اااني وع اااها رسااااما و ا ااابع  االوااار   
هصوص اقتصاادية و و اام  قاهوهياة و قاد د ت اا      
اااف  ا اتاوااات ىلاا  ان )هااوه ( كااان م,ااتو  ا       

يف م تص  اال   ا لااهخ   فيتاهيا( كبريا –)ووريا 
ى.م, و وجد هو  واص ما  ا فخاار دقيا  ا صا ع     
ف,مخ واسم فخار )هوه (,  يم ميتاه وا زواار   
احللزوهية ولون اوي  ىل  ارضية ملوهاة و وجاد   
يف )هااوه ( مااا ميا ااا اااف  اال ااره( يف ا زوااار    
امللوهة ىل  ا دران و كان املوضع م اوال اي اا يف  

ايفاااور  ملاااا ا عهاااد  ىصاااور اقااادم مااا  ا عهاااد  
ا ,ومر , يف م تص  اال   ا لا ام ى.م كاان اسام    

( )كاساوور( و ا ادير وا افكر ان    Ga-surاملدي ة )
ماا  وااني اال ااواح املاتقاافة  و ااا  ماا  ا  ااني فيااا  
وار ة قدمية ملدي ة )هوه ( و اخ اقدم وار اة  

ى.م اصااااب ا  1200ماااا  هوىهااااا. و يف  اااادود 
عة   ملا ورية كركوك( م  املدن ايفاض -)اراخبا 

ى.م( متاااا   1151-1165االئاااورية و يف ىاااام )
ا عي ميون م  مد سي رتهم ىل  مدي ة )اراخبا( 
يف ىهاااد ملاهااام )اهقوئاااي اك(. و يف ىهاااد امللااا   

ى.م( قاما  824-858االئور  ئلم صر ا لا م )
 ااور( داوليااة يف واا د ائااور وزىامااة ا ااد او امااا 

  جاهبا سبع و امل,م  )ائوردان اولخ( و ا)اهت ا
ىقرون مدي ة م  وي ها مدي ة ائور و هي او  و  

 اروا و اراخبا )كركوك(.

 800و يف ىهد  ام املل  االئور  )سارداهاوا (  
ى.م اسااتو  )ارواااى(, ا ااد ضاابا  امليااديني ىلاا        
اراضخ )اراخبا( وني ا زا  ا صغري و ئاهرهور فعاقباا   

مساا  املل  االئور  فعز ا و ىني مااهاا اماريا اوار ا   
)كرماااخ( و امااار واهقااااء قلعاااة  صاااي ة يف )كاااور(  
واااجرمخ( )مدي ااة اراخبااا( و جاااء مبجموىااة ماا        
االئوريني و اسا هم فيها و و   قصاورا و معاواد يف   

 قلعة كركوك احلا ية.
ى.م وقعاااا معركاااة واااني   615يف روياااع ىاااام  

ا باااوليني و االئااوريني يف واليااة )اراخبااا( )كركااوك(  
اسات ا  ا بااوليون د ار     ا واقعة ئرقخ دجلاة و قاد  

االئوريني و االستي ء ىلا  امااك هم املتواجاد(, و يف    
ى.م اساات ا  جاايا )ماااد( وقياااد( )كياك,ااار(  614

ى   ري  ا ا  )اراخبا( مشاا خ هي او  ىباور ههار     
دجلة و االستي ء ىلا  مدي اة ) ارويه( و ا تقادم     
)ااو ائااور و حماصاار( املدي ااة و االسااتي ء ىليهااا و   

هها  كاا ماا وقاع يف اياديهم ما  االماوا          ختريبها و
 ا لمي ة. 

-605ويف ىهااد امللاا  ا باااولخ )هبووااف هصاار( )  
ى.م( اىيد و اء املدي اة املخرواة  يام دون يف     562

م,لة ا  صر ا اظ اقامهاا يف مدي اة )اراخباا(ل دولاا      
كريوااو )اراخبااا( و قبلااا اقاادام اال ااا )ادد( و قامااا  

 وت ظيم ا ب د.
ا( مركزا  عباد( اال ا ادد )ا اا  كاها مدي ة )اراخب

 ا رىد و االم ار( و كان  ا معبد يف قلعتها احلا ية.
وعااد امللاا  ا باااولخ )هبووااف هصاار( جاااء ا عهااد     

ى.م( و  اااام ملاااوك   539-626ا بااااولخ االواااري ) 
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ضعفاء اورام املل  )ويا ئاصر( او  )هبوهامياد( و  
مل ي,اات ع ااافا صااد اجمااات ا فاارس اال ي اايني    

 539ا ويد ملاهم )كورش ا لاهخ( ىاام  ف,ق ا واو
ى.م و وقيا كركوك حتا سي ر( اال ي يني ا اف   

ى.م(  ياام اجتاااح  331-539دام  امهاام  لفاا ( )
اسااا در املقاادوهخ واا د ا عااراى و وعااد ىبااور  ههاار    
دجلة اهتصر ىل  االملا اور دارا ا لا ام يف معركاة    

ى.م و  331اروااي  )كوكااامي ( قاار  واسااتور( ىااام 
 اام توجااا )ااو مدي ااة كركااوك فاسااتو  ىليهااا ماا  

فاصااب ا املدي ااة ضاام  اماا ك املا وريتااا. وعااد  
ى.م تقاسام قاواد     323وفا( اسا در املقادوهخ ىاام   

ا ل  ة مملاتا م  وعد  و كاها كركوك م  هصي  
)ساالوقه(. و ماا  احملتمااا تعاايني كركااوك واملدي ااة  

. د. ا وارد امسهاا يف املصاادر االرامياة وصاور( )كرواا     
ويا سالوو(, أ  مدي اة ا ,الوقيني و وصاور( )كارو      
ساالوو( واااملع   ذاتااا, اهدااارت يف ا عهااد ا ,االوقخ يف  

ى.م(  يام و ا  فيهاا ساالوقه     135-312ا عاراى ) 
مؤسه ا ,  ة ا ,لوقية سورا و اهق  فيهاا ا عماارات   

 و جعلها مركز اقليم تاوع ململاتا.
وعااد ضااع  ا ,االوقيني يف اواواار  امهاام متااا   

م( وقيااااد( قامااادام  226 –ى.م  139غر ياااون )ا 
)اي ااااداته( ماااا  د اااار جاااايا )اهتيووااااوس( و  
ا ,ي ر( ىل   ام ا عاراى ف صاب ا وياا كرمااهخ     

 أ  كركوك م  ضم  ممتلااتهم.  
كلرت ا فنت و االضا راوات ا داولياة و اهاد عا    
 رو   ا  ة وني ا فر يني و ا رومان مماا اضاع    

م(  241-226و ( )دو تهم فهجم ىليهم )اردئري اال

مؤسااه ا دو ااة ا ,اساااهية و اسااق   ااام )ار بااان  
م( و وف   اهتها فا (  اام    224-216ايفامه( )

كركااوك( يف قب ااة  -ا فاار يني و وقعااا )كااروي(  
ا ,اساااهيني و فلااا حتااا سااي رتهم  تاا  اههيااار    

 دو تهم.
ه,اات تم ماا  واا   مااا ماار ىلي ااا ماا  ا اادالالت  

ايفاصة وقلعة كركاوك   اال ارية و االئارات ا تارخيية
م ااف ىصااور فجاار ا ,اا الت و  غايااة اهتهاااء احلااام    

 م ا  قا  االتيةل 637ا ,اساهخ يف ىام 
ان اال ااار املعلااور( يف قلعااة كركااوك قااد تعااود  -1

 ل,ااااومريني االوامااااا و مااااو  هم االصاااالخ اااااو يف 
كردسااتان, او  لخااوريني امليتاااهيني و ااام فاار  ماا    

 االقوام ا  دواورووية.
يف ا ف ات ا تارخيية فاركاوك كاهاا اماا حتاا     اما -2

ساااي ر( ا فااارو  ا ,اااامية او واضاااعة  ,اااي ر( اقاااوام  
)هاكااروس( و ماا  ضاام هم )ا اوتيااون(, او اقااوام اواار    
ا دواورووية و يف مقادمتهم املياديون و ا خام قايون و    
سااي ر( االسااا در املقاادوهخ و ا ,االوقيني و ا فاار يني     

 وا ,اساهيني. هاءفي  ام ا فاد امليديني و اهتا 
مل جتاار ا  االن اىمااا  ا ت اار  و ا ت قياا  يف -3

ا قلعة و افا هاتم ىا  سياساات احلاوماات املركزياة     
املتعاقبة  عدم ر بتهم يف كق  احلقام  ا تارخيياة و  

 اال ارية ايفاصة وا قلعة.
ان وعا  ا ت,اميات ا  كيااة  ابع  امل ااا   و    -4

 ( ساي ر(  احمل ت يف كركاوك يرجاع فهورااا ا  فا    
( 400ا علمااهيني ىلاا  واا د ا عااراى و ا ااظ دامااا ) 

 م.1918ىام و اهتها ىام 
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وعااد اههيااار ا دو ااة ا ,اساااهية يف هماا  ايفليفااة   
ىماار واا  ايف ااا  )ر.ض( يف واقعااة ا قادسااية ىااام   

م ا تلاااا كركاااوك مااا  قباااا جااايا االسااا م 636
وقيااااد( )اائااام وااا  ىتباااة( ا اااف  ىاوهاااا يف ذ ااا  

و,قو  املدي اة ساق ا مادي تا     )االئعم ا ا د ( و
داقوقا( و )واهيجار( اي اا هتيجاة معاارك     -)داقوى 

 –وني  ريف ا  زا  و واف   ساق  اقلايم )وااجرمخ     
كااا رميااان( واوعااا و امتاادت ايااد  اال اات   ا      
 دود ئهرهور, و يف محلة اور  قادااا )جريار وا     
ىبد اهلل ا بجلخ( قامد جيا امل,لمني ا عر  است ا  

ايااا فلااو  ا اارد يف واااهقني و هتيجااة  ااف    د ار وق 
 سي ر ىل  اقليم سواد ا عراى وصور( ههامية.

فلاا كركااوك ىلاا   ا تهااا  تاا  اكت,ااا املغااو   
و د ا عاراى فاصاب ا حتاا  اام ا تتاار و يف ىهاد       
اال ت   ا ت   فقدت كركوك كلريا ما  مركزااا و   
مظاار احل ار( فيها جراء ماا اصااوها ما  وارا  و     

 دمار.
تفكر املصادر اململوكياة ان احلااج حمماد وهيار      و

صا   )ماردي ( االرتقخ قدم ىل  ا ليد يف ا عائار  
تقااري  ا لاااهخ  15اااا( أ   796ماا  حماارم ساا ة ) 

م و اول ا ,ل ان ورقوى وان ا اارد اه اموا    1393
ا  تيمور و صاروا م  اتباىا, و اكد او  ا فرات افا 

  ان امللا  )ىمااد   ايفل و اورد  ودقاة اكلار مقاريا ا   
ا اادي ( ملاا  ا ااارد دوااا يف  اىااة تيمااور. مل  ااد 
تيمور هتيجة ملا سب  اية صعووة يف تقدماا, فوصاا   
ولد( ) وى =  اوى = داقوى =  اوغ( يف وداية ئهر 

م, و  1393ااااا أ  كااااهون االو   796صااافر سااا ة 

م هااا اجتااا )ااو قلعااة كركااوك فخاارج ا يااا االااها       
م  اااا. و كاهاااا قااا   الساااتقبا ا و ىرضاااوا والءاااا

كركوك )كروي(( و داقوى و وورماتو, و ما تتبعها 
مااا  اىماااا  و قااار  يتاااو   امهاااا االماااراء ا اااارد  
احملليااااون و  اااااام ا  كمااااان و االوياااارات, فااااب د  
ا اااروي( و داقااوى كاهااا ويااد قبيلااة كورديااة هاد   
ىدد رجا ا ى  سبعمئة و كان  م امري )ياار ىلاخ(,   

ا كركاوك االماراء و اصا ا     وع تيمور ى د وصاو  
ا ق   وامل  قاة املاا  )جهااهاري( و قاز  ماري ىلاخ       
و لة م  امراء االويرات, واالضاافة ا  )ياار ىلاخ وا      
قر  حمماد( ا قار  قوي لاو هاما  اوياا قار  يوسا         
ىل  املوصا, و امتللوا وني يديا و اىل وا و وىهم 
و اهقيااادام ا تااام  ااا, و  ااافظوا وااف   ىلاا  وقاااء    

م و قباملااهم مصااوهة, ف  ,اا  ا اايهم تيمااور و   االااه
ولع ىليهم, و م  هم اال زماة ا فابياة كماا اق اع     
كركااوك ساايور اال   مااري )يااار ىلااخ( ا قاار  قوي لااو 

  قاء مرافقتا  ل ملة.
 م توا ا ف ات اور  و يف كا فا ( و اماام كاا    
 زو( كان ااا كركاوك ا اردساتاهيون ي,تب,الون يف    

و اون ا تااري  مليئاة وتلا      ا دفا  ىا  مادي تهم و   
احلواد , كي  ان ااؤالء ا اارد كااهوا صاامدي  اماام      
اؤالء ا غزا( ا  امعني. يف اواما ا قرن ا ,ادس ىقار  
املي د  و وعد سل,لة معارك  ا  ة وني ا صفويني 
االياااراهيني و االتاااراك ا علمااااهيني وقعاااا مدي اااة   

ااا(   1335-1049كركوك حتا  ام ا علمااهيني ) 
م(, وعااااد ا اااات  م  لعااااراى و   1917-1639أ  )

ازمية ا يوش ا صفوية امام ه ا  ا قاوات ا غاهياة    
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ا  كيااة, و واا   فاا (  امهاام تعرضااا كركااوك     
 جمات ىديد( م   ااام فاارس, كاهاا اقواااا تلا       

م( و املعروفة  1742اا ) 1156ا ظ وقعا يف ىام 
 املة )هادرئا (  يم قاد جيقا  كبريا ما  اصافهان  

ئاة ا ا  حماار , و    االراضخ ا اردياة قواماا م   واجتا 
وااا قر  ماا   ااوه وورماااتو ا قريبااة ماا  كركااوك    
توقاا  )هااادر ئااا ( و ارسااا ق,ااما ماا  قواتااا  غاازو   
مدي ة كركوك و  اا  تلا  ا قاوات واجهاا مقاوماة      
واسلة م  ا ارد فعجزت ى  ا ت   املدي ة فقاددت  
 صارا  ىل  قلعة كركوك و ا د وا  غرات يف سوراا 

فام  املدفعية و امل ج ي  فلام يبا  اماام االاها اال     وق
االست,ااا م فااادمرت املدي اااة و مل ي,ااالم ا اااد مااا  
ضرواتهم و وعد ىبورام ههار واصاا صاو  اصاروا     

ست,الما  اقرية )قورية( ا واقعة يف ا اه  ا غرواخ ف 
 ا قرية اي ا.

و يف فااا اال اات   ا علماااهخ اصااب ا مدي ااة     
ر,  ام اصاب ا   كركوك قصابة تاوعاة  والياة ئاهرهو    

ساا جقا تاوعااا   واليااة املوصااا و فلااا كااف    تاا     
احلااار  ا عاملياااة االو  و واااروج ا علمااااهيني ىاااام    

فجعلاا   1920و قيام ا دو ة ا عراقية س ة  1918
 كركوك مركزا  اداريا   لواء كركوك.

ا  اااء سااي ر( وعيااة االحتاااد و ا  قااخ ىلاا       
لااع مقا يااد احلااام يف واا د ا علماااهيني و قيااامهم خب 

ت تاادوري  1908ا ,اال ان ىبداحلميااد ا لاااهخ ىااام  
مؤامر( سرية ضد )ا قي  سعيد( وا د ا قي  حممود 
ورهجنااخ و مبعاوهااة واىااة ماا  جتااار ا ,االيماهية     
التهاما مبيلا )و ا ,ل ان و تعاوها معاا, و هتيجاة   

 ف   ارساا وا اخ املوصاا  لا    اور , و ملاا وصاا        
معاا او ياا ا قاي      ا قي  ا ليا مع  لة م  اتباىا و

حممود و ا قي  امحد دور  ا ماؤامر(  يام استقاهد    
امام وا  ا ,را  و يف يد  ه,خة م  املص   ا قاري   

 و قتا معا وع  اىواها م  ضم هم او ا امحد.
وصااالا اهبااااء استقاااهاد ا قاااي  ساااعيد ا  اااااا خ   
امل  قااة و افهااروا سااخ هم و واارج ا ااالري ماا  ساااان 

ا قااي  حممااود ا ااف  جنااا   ارويااا و كركااوك السااتقبا   
واىجووة, يف  ريقا ا  ارويا و كركاوك و معاا وجهااء    
امل  قة كاها تبدو ىليهم م ما ا غ ا  و ا ر باة يف   
االهتقام, و ملا وصلوا ا  ارويا مل ميالوا وهاا واا اجتهاوا    
ا  كركوك و  لاوا ضايوفا  ىلا  سايد امحاد واهقاا  و       

قاولااة ا قااي   ااا  امل,االمني و ا وفااود ا قادمااة  لبااوا م 
حممود    مئ ان ىلا  سا متا, واام يصاي ونل  قاد      
تاررت م سا( كرو ء,  ف      ان ه تقم  قاهدام ا, و  
اتفقوا ىل  ان اف ا  ا  فا ا وضع او االحتاد الىااد(  
ا , م ا  امل  قاة و  ارد االتاراك ما  كردساتان وادال       

 م  قتا ااا خ املوصا االورياء.
رماسااة امل اادو  ا ,ااامخ هار وفااد و 1930يف ا  

ا لي اهخ و معا وكياا رمايه وهراء ا عاراى فخاماة     
)جعفاار وائااا ا ع,ااار ( ماادن ارويااا و كركااوك و     
ا ,ليماهية وهد  اسات    اراء املاوا  ني خبصاوص    
االه اااامام ا  دو ااااة ا عااااراى احلديلااااة او  لاااابهم  
واالساتق   يف تقااايا  اوماة كرديااة, و قاد رفاا     

ا عقااامر االه اامام ا   وجهاااء مدي ااة كركااوك ماا     
 اومة ا عراى و م,اهد( املل  فيصا االو . و  اني  
ائاارقا مشااه احلريااة واازوا  ا ,اال ة ا دكتاتوريااة  
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ىااادت ا ويااة ا اردسااتاهية  9/4/2003ا بعليااة يف 
ىامااا  ماا   35ا  املدي ااة امل اا هد( وعااد  يااا  دام 

ا تبعياام و ا تعرياا  و ا   يااا ااا  او امهااا ا االر( 
 م  ا ارد.
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 تأريخ كركوك احلديث و املعاصر

 

 د. نوري طالباني
كانت مدينة كركوك جزءًا من إمارتي أردالن 

هـــ ـ      1106هـــو ابابــان ) 1284هـــ ـ      617)
هـــو لــرتا  ــفاو م، ااتــةح  ــ  أ ــ  ت 1267

مركـــزا يواليـــة  ـــثراار ايتى انمـــة  ،ـــ   ـــا  
اقــد أ ــار إت ارت ابثــا ببمــار  بابــان   و1).1879

ــا مر  ــ  كونث ــن   ــا ر   ام ــثراار   ــة   ــزا يوالي ك
-1835كركوك املتـرا  اييـمر ر ـا باي ـاني )    

و يف قصــا د اأ ــتار يــغ بايلكــاو اي رديــة  1910
ــمة اايفكمـــة. ــمد    و2)ااي ارسـ ــاا يف قصـ ــد قـ  قـ

مطوية يغ بايلكة اي ردية: انغ ي،ـككر أيـا    ـ     
إمار  بابان اييت كانت ايسلم انمة مركزًا هلا ااييت 

ــ   ــلطة  ا  مل ت ــن لا ــتة ال    ايتجــ  اال يس
ا  ندما كان اييـا ر يف ايتقـد ايىايـ      و3) ى ان.

من   ره تقري ا انوى ايار  األسـ،انةح اار اهـو   
يف بريــس ســ ره إيمثــا قريــة )بري  ــانو يزيــار   

انظــ   و4)مرقــد اييــمر نــور ايــدين اي ي  ــاني. 
ّدـد    اييا ر أما  مزاره قصمد  بايلكة اي ارسـمة 

ي أ د ك ار  ـمو  اي،صـو     مثا اييمر اي ي  ان
ــوك    ــن كرك ــا ر ايقــاد  م ــدأ ايي ــ،ان. ي  يف كردس
قصمدتغ بايقوا: انـغ جـاء مـن بـرتد  ـثراار يف      

ايقصــد بثــا تركمــا   -بريــس ســ ره يــ رتد ايــرا  
يمـزار   - م  يطلـس  لمثـا اي ـرد هـكه اي،سـ مة     

  و5)مرقد اييمر نور ايدين.

   ندما قررو ايداية ايتى انمـة  1879ايف  ا  
ركــز أيايــة  ــثراار مــن كركــوك إت املو ــمح  نقــم م

ـا ر يف بمـت  ـتر  يـغ بايلكـة ايفكمـة         ـا ايي سجم ين
ـا مـن هـكا اي، ـواح        ـايي أي   زنغ اأساهح حمـكرا األه
ـان        اذكر أي ا اس  ايـوايي ادديـد ايـك  ي ـدا انـغ ك
ـان يف كركــوك ق ــم ذيــ         ـًا يديــغث  مــ  كـ مترا ـ
ـارير. يقـــوا اييـــا ر: أ ــ  ت املو ـــم مركـــزًا    اي،ـ
يلواليــةح اأ ــ ا )نــا ي أ نــد و اايمــًا  لمثــاح  ايويــم 

و6)يلر مة ايمط ر األهايي رؤاسث  بايرماد!
 

إ ا ة هلـكه اييـثاد  اييـترية يل را ـم ايـيت      
مرو بثا كركـوك ادانثـا ينـا اييـا ر ق ـم قـرن       
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انّمفح سجَم ينا ر اية  ى اني متـرا   ـثادتغ   
 ن هكه املدينـة يف موسـو ة يـغ بايلكـة ايفكمـة      

تــر  بـــاس  )قــاموم األ ــرت و. يقــوا ايترتمــة ت
ــوك يف     ــة كرك ــدد مدين ــامي بص ــدين س ــا اي مش
موسو ،غ تل : "أنثـا تقـي  ـ ن االيـة املو ـم      

كــ  مــن  160اي،ابتــة ي ردســ،ان ا  لــ  بتــد    
ادنوب اييرقي ملدينة املو م. ا هي مركز أياية 

نسـ ةح   30000سنجس  ثراارح هلا من اين وم 
مـدارم   7ًا ا مسجدًا ا جامت 36ا  مثا قلتة ا 

ــاهح ا   15ا  ــة ا لانقـ  1282لانـــًا ا  12ت مـ
ا  ن ا ايـة ايقوممـة يف    و7)محاماو". 8دكانًا ا 

مدينة كركوك ك،ب: "أن  رت ة أرباع األهايي من 
اي ردح ااي قمة من األتراك اايترب اغريهـ . ايف  

 كلدانمًا ".  460يثوديًا ا 760املدينة 

بتثـا اي ــرد   اا ، ظـت مدينـة كركــوك بطا  
رغــ  حمـــااالو ا دار  ايتى انمــة تقويـــة ن ـــوذ   
امراكز بتـ  األسـر ايفكمـة ايـيت كانـت مو ـي       
 قة سرتبني  ا  ى ان ااييت اس،قر أجـدادها يف  
كركــوك بتــد محــاا محلــة ايســلطان مــراد ايرابــي 

ــا   ــن   1048 ـــ ــرا  مـــ ــ،تادتغ ايتـــ ـــ ااســـ هـــ
و8)ايص ويني.

 

ــك    ــاء ه ــة يرؤس ــدو ا دار  ايتى انم ــد  ث ه اق
األســـر ايفكمـــة األ ـــم منصـــب )امل،ســـل  مةو أ  

اقـدمت هـكه    و9)ا دار ح مي من ث  أيقابًا  ايمة.
ــاني     ــ  ايتى  ــ، رًا يل   ــًا مس ــدارها د   ــر ب األس

ا قا ،ـــغح "اكـــانوا مصـــدرًا لصـــ ًا ي،زايـــده     
و10)باملوظ ني".

 

ــي     ــرتممة يلو  ــار  ا س ــر  املت ــر  دا  ات،ط
األلـري    ا دار  يف منطقة كركوك لـرتا اي ـف   

من ا    ايتى اني قا لة: "كانت كركوك مركزًا 
الياية  ثراار يف ايقرن ايىامن  يـر ايـيت كانـت    
ت ــ  األيويــة ا ديىــة اي،ايمــة: كركــوك اأربمــم  
اايسلم انمة.    أبلس اس   ثراار  لـ  سـنجس   
ــم    كركــوك اأ ــس بــغ يــواء كركــوكح يف  ــني ظ

لـــار    -أ  ايســـلم انمة  – ـــثراار اي،ـــار ي  
ايســنجس ادديــد. ا ــ لت االيــة املو ــم  ــا       

ــ رية    1879 ــة  ســ ــوك مدينــ ــت كركــ ح ابقمــ
 ــ  ت ــمف أن االيــة املو ــم كانــت  و11)مث ــة".

م ونة مـن  رت ـة سـناجس أا أيويـة هـي املو ـم       
 صـــم  1918اكركـــوك اايســـلم انمةح ايف  ـــا  

 رت ة أق مة يف مشاا ايزاب ايصكري  ـن كركـوك   
ــم.   ــواء أربمـ ــا يـ ــ  م منثـ ــكه   و12)ي،يـ ــت هـ ابقمـ

ايســناجس تابتــة يواليــة املو ــم  ــني انـــدالع      
ــواو     ــت ايقـ ــ  ا نـ ــة األاتث  مـ ــرب ايتاملمـ ا ـ
اي يطانمــة مــن ا ،رتهلــا يف نثايــة ا ــرب.  قــد  

أيـار   17ا ،لت تلـ  ايقـواو مدينـة كركـوك يف     
ــ ب    1918 ــك  إنس ــاا اي ــراا مار  ــاد  ادن بقم

ــا يف  ــريًا    27منثـ ــاد ألـ ــغح ا ـ ــثر ن سـ ــن اييـ مـ
ا بصــور  نثا مــة يف نثايــة تيــرين األاا ال ،رتهلــ

)أك،ــوبرو مــن ايتــا  ن ســغح يــدى إبــرا  متاهــد    
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ــة    ــا اايدايـــ ــني بريطانمـــ ــدرام بـــ ــلا مـــ  ـــ
ــة. ــة    و13)ايتى انم ــ،ىناء منطق ــغ باس ــأ أن ايرت 

ايسلم انمة اييت تي لت  مثا إدار  كردية بر اسة 
اييمر حم ود ا  مـد يتاانـغ بتـ  املس،يـارين     

ابس األلرى من االية املو ـم  ا محلمزح كانت املن
لا ـــتة يـــادار  امل ا ــــر  دـــم  اال ــــ،رتا    
ا محلمز  بب را   دد مـن اي ـ اا ايسماسـمني    
اي يطانمني. ااك،يف ا محلمز لرتا هكه اي ـف   
ــة يف     ــن   اهلا ل ــابي اي ــة من ــ،رتهل  يلوالي ــن ا  م
كركوكح  أ ـاداا اينظـر يف سماسـ،ث  ايسـابقة يف     

 قاء  مثـا رغـ  أنثـا مل ت ـن     املنطقة استوا إت اي
بم ــو - ــ ن  صــ،ث   وجــب إت اقمــة ســاي ا 

بمـنث  ابـني  رنسـا.     1916ايسرية امل مة  ا  
اأدو ادثود اييت بكيوها يدى  رنسـا إت إقنا ثـا   
باي،نــااا  ــن هــكه ايواليــة اإبــرا  متاهــد  ســان 

ح ايـيت تناايـت  رنسـا    1920نمسان  24رميو يف 
إ طا ثـا نسـ ة حمـدد      وج ثا  ن ايوالية يقـاء  
ايــيت كانــت قــد   TPCيف  ــركة ايــن   ايفكمــة  

تأسست سابقا بني تركما ايتى انمة اأملانما بثد  
اي  ــ   ــن ايــن   ااســ،ى اره يف  ــداد االيــيت  

اه كا كان اك،يا  اين   يف  و14)بكداد ااملو م.
كركـوك ايف أبرا ثــا ســ  ًا أساسـمًا   ــا  االيــة   

مة اييت أنيأها ا محلمز  ا  املو م بايداية ايتراق
من االييت  بكداد ااي صر  اايكين نص وا  1921

 و15)األمري  مصم بن اييريف  سني مل ـًا  لمثـا.  

اقد مت إ ا  االية املو م ايـيت تيـ م كركـوك    
جزءًا مث ًا منثا بايترا  بتد  دار قرار ّلـا  

ــانون األاا   ــ  يف كـ ــ ة األمـ ــوية  1925 صـ ي،سـ
اقد اختك ايقرار املككور بتد   داد هكه ايوالية.

تقدي  دنة ا داد ايدايمة تقريرها إت ّلـا  
ايتص ةح  قب ايارتثا يلوالية يف  ثر  ـ اا مـن   

ــغ.  ــا  ن س ــد   و16)ايت ــة ق ــت ا دار  اي يطانم اكان
جتلـــت األجـــواء مناســـ ة يزيـــار  هـــكه ايلجنـــة  
ــد      ــا بقصـ ــدمت إيمثـ ــيت قـ ــة اايـ ــة يلواليـ ايدايمـ

 قــد نظ ــت يف كــانون  االس، يــا  ااالســ،طرتع.
ايــار  يل لــ   مصــم األاا 1924األاا مــن  ــا  

ألرجـــــاء االيـــــة املو ـــــم باســـــ،ىناء منطقـــــة 
ايسلم انمةح    اينام  مثا  ل  بلب االن ـ ا   
يلداية ايتراقمة ا ديىة اييت تأسسـت يف أااسـ    

. اقد جتلت ا دار  اي يطانمة من ايار  1921
ايتراقـي  لـ     املل  يلواليـة مناسـ ة ير ـي ايتلـ     

م اني ايـداا ر ايريمـة  مثـاح اذيـ  ق ـم اي ـت       
 و17) صــريها مــن ق ــم ّلــا  صــ ة األمــ .     

ايؤكـــد ايتديـــد مـــن اي ـــا ىني ايتـــراقمنيح ايف  
مقدم،ث  املر و    د ايرمحـان اي ـزاا  لـ  أن    
ادثود اي يطانمة هي اييت  س ت األمـر يصـا    

ب ايترا  اجتلت االية املو ـم جـزءًا منـغ. ا ـ    
ايقوا هنا بأن املصا  االق،صادية ا ا سفاتمجمة 
ي يطانما هي اييت د ت،ثـا   ـا  االيـة املو ـم     
بــايترا .  قــد كانــت بريطانمــا ايدايــة املن،دبــة  
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 لــ  ايتــرا ح ختطــ   رســاا ن ــ  كركــوك إت   
ــر    ــرقمة يل   ــ  اييــوابا ايي املــوانا ايواقتــة  ل

ت األبم  امل،وس ح امن  ـ   ـ نثا مـن هنـاك إ    
أارابــا اايكــرب. اكــان ي،تــكر  ن ــك إرســاا ن ــ  
كركوك إت تل  املوانا إال    األرا ي ايتراقمـةح  
 ن بريس إنياء ل  يألنابمب مي،د من كركوك 
 ،ـــ  املـــوانا ايســـورية اايل نانمـــة.  لـــ  ي ـــن  
ببم انثا مىرت إرساا ن ـ  كركـوك  ـ  األرا ـي     
ــني      ــكاك بـ ــاو  نـ ــوتر ايترتقـ ــرا ي،ـ ــة نظـ ايفكمـ

انمـــا اتركمـــا ايـــيت كانـــت تطايـــب بواليـــة بريط
 -املو م اتت، ها جزءًا منثا. اقد مت  م ا بتـد  

ــ  ايى انمنمــاو   ربــ  كركــوك  منــاء    -يف أااس
جمثان ايفكي بأن وب ل  جديد ينقـم ايـن  ح   

  و18)يم،    نغ من هناك إت أحناء ايتامل.

ارغــــ  أن إ ــــا  االيــــة املو ــــم بايدايــــة 
قـد مت بقـرار دايـيح إال أنـغ     ايتراقمة املسـ، د ة  

كان ميـرابًا بوجـوب اي،ـزا  كـم مـن بريطانمـا       
اايتـرا  "األلــك با سـ ان رغ ــاو اي ـرد ايــكين    
كانوا يطاي ون بوجوب تتمني موظ ني من أ م 
كرد   دار  برتده ح ابـأن ت ـون ايلكـة اي رديـة     
هـــــي ايلكـــــة ايريمـــــة يف املرا ـــــس ا دممـــــة  

ايتراقمة امل،رت قـة  ي ن ا  وماو  و19)املخ،ل ة".
تراجتت  ن هكه االي،زاماو ايدايمة امارست يف 
ــ      ــاير  ي،ل ــة مك ــكاو سماس ــوك باي ــة كرك منطق
االي،زاماوح إذ  اايت داما منـي اي ـرد مـن يتـب     

إ  دار هلـــ  يف مقـــدراو كركـــوكح لا ـــة بتـــد 
إدراكثـــا أله م،ثـــا االق،صـــادية اا ســــفاتمجمة    

يل صــا  باينســ ة يلدايــة ايتراقمــة املســ، د ة ا 
ت ني ذيـ  م ا ـر  بتـد     و20)ا موية ا محلمزية.

ا ،رتا كركوكح  م  قـررو ا دار  اي يطانمـة   
احمل،لة امن بتدها ا  وماو ايتراقمـة امل،تاق ـة   
ــم  اا دار  يف     ــة يل،تلـ ــة يكـ ــة ايفكمـ ــاء ايلكـ إبقـ
كركوك ا ،  نثاية ايتيرينماوح مي إ طاء دار 

ــ  ان   ــي  ج ثـ ــب مـ ــان ال ي،ناسـ ــ ،ث  يلفك ـ سـ
ــا    ــواءح اهــي ن  ايســ انمة دالــم املدينــة ايف ايل
ــا      ــا  م  ــانمون ي، تونث ــان ايتى  ــيت ك ــة اي ايسماس
ــة     ــاو ايتراقم ــني ا  وم ــمس ب ــ . امت اي،نس م 
ــان      ــيت ك ــرا  اي ــ  ايت ــركة ن  ــة اإدار    املخ،ل 
ا محلمز يديرانثا ات،خك من كركوك مركزًا هلـاح  

لـرى  بثد  اس،قدا  أبناء احملا ظاو ايتراقمـة األ 
الســ،خدامث  يف منيــلو اييــركة دالــم كركــوك  
ايف أبرا ثا. اهلـكا ايسـ ب بايـكاو "تثا ـت  لـ       
ــني ا    ــاا ا احملف ـ ــن ايت ـ ــوك  ال  مـ ــواء كركـ يـ
اي نــمنيح ت،ــ تث   ال  ألــرى مــن أ ــ اب املثــن 
ــاي      ــة ابــ ــار ااي ا ــ ــكار اي،جــ ــة ا ــ املخ،ل ــ

اترتــب  لــ  اســ،خدا  هــكا ايتــدد   و21)ايــرا ".
 اا ا اي نمني ا غريهـ  يف منيـلو   اهلا م من ايت

ــور    ــن األيويــة األلــرىح ظث اييــركة اايقــادمني م
أ ماء   غ مسـ،قلة لا ـة بـايترب اار ـوريني     
ــن دالـــم األ مـــاء ايقدميـــة يف كركـــوك      ااألرمـ



 
 
 
 
 

 
  

 

52 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

ــلو.    ــ  املني ــن تل ــة م ــ    و22)ايقري  ــدر بت ا يق
اي ــا ىني نســ ة ايزيــاد  يف  ــدد ســ ان كركــوك  

مخسـة أ ـتا     إت 1968إت  1919يل ف  من 
ماكان  لمغح ا دد املثاجرين إيمثا يل ـف  مـابني   

 و23)و مثاجر.39000ا دها بـ) 1947-1957
ا جتــــب ا  ــــار  هنــــا إت أن نســــ ة ايت ــــاا     
ااملس،خدمني اي رد يف منيلو اييركة كانت تأتي 
بتــد ارلـــرين ا ال ت،ناســب مطلقـــًا مــي  ـــدد    

ــواء )احملا ظـــةو.   و24)ن وســـث  يف املدينـــة ايف ايلـ
تـ ني ذيـ  بو ـوا بتـد إنيـاء  ـركة ايـن   يف        
ــ نمة    ــدار ايســ ــاو ايــ ــمنماو مل ــ ــة ا  ســ بدايــ
ملس،خدممثا يف منطقة أبلس  لمثا أسـ  ) ر ـة    

Arrapha . و أا كركوك ادديد 
يقـــد كـــان متظـــ   ـــاغلي تلـــ  ايـــدار مـــن 
ار وريني ااألرمن اايتـرب اايفك ـانح مـا جتـم     

ــك   ــس بثــ       ــرد ييــتران بــايك  اي منــك  اي 
ــن   يف    ــوا اي ــ،ى ار  ق ــكا أدى اس ــة. اه  اي داي
كركوك ايف أبرا ثا إت اس،مطان أ داد ك ري  من 
أبناء احملا ظـاو األلـرى دالـم مدينـة كركـوك.      
ااس، رو ا  ومـاو ايتراقمـة يف ايتثـد املل ـي يف     
إت اع ايسماسة ن سثاح أ  تيجمي غري اي ـرد  لـ    

لكـــة االســـ،مطان يف كركـــوك ا منـــي اســـ،خدا  اي
ــاء    ــدا ي يف األ مـــ ــم  االب،ـــ ــة يف اي،تلـــ اي رديـــ

. ك ا منتت اي رد أي ا من اال ، ـاا  و25)اي ردية
بتمــد نـــوراا يف كركــوكح بمن ـــا كانــت تســـ ا    

ــن      ــرى مـ ــدن ألـ ــ  مـ ــا يف بتـ ــغ أ مانـ بب ما ـ
ــكه     ــوا ان هـ ــب ايقـ ــ   ـ ــي ذيـ ــ،ان. ا مـ كردسـ
ا  وماو مل ت ن اارم سماسة برد اي رد مـن  

راقمــــم أمــــا  هجــــر  كركــــوكح ا ال تو ــــي ايت
اي رت ني إيمثا من ايقـرى اي رديـة اي،ابتـة يلـواء     
ــري ان ااار      ــا . غ ــ  ااد  ــنواو ايق  ــرتا س ل
ياسني اهلامشي لططت منك أااس  ايىرت منمـاو  
ي،وبني  يا ر  ربمـة ر ايـة يف سـثم ا و ـة     
ــراع     ــاء مي ــ  ببني ــواءح اذي ــي ايل ــوب غرب يف جن

إيـي ايسـثم    يلر  دلب املاء من نثر ايزاب ايصكري
و26)املككور.

 

ــوك   ــ،ان ايف كركـ ــرد يف كردسـ ــر اي ـ ااس، يـ
اســـانداها  1958بايـــكاو بوقـــوع  ـــور  اـــوا 

بقو ح بأمم أن ت ـي  ـدا يسماسـة اي، ممـز ايـيت      
كانت اـارم  ـده ح ابـاي وا قمادتثـا بايسـ اا      
ــم     ــة اي،تلـ ــة يف مر لـ ــة اي رديـ ــ،خدا  ايلكـ باسـ

ــوك   ــن كرك ــة م ــابس اي ردي  و27).االب،ــدا ي يف املن
ي ـــن تتـــمني  ـــدد مـــن املســـؤايني ايتســـ ريني  
ااملــــدنمني املتــــرا ني ب ــــمس أ ــــس ت  ريهــــ  
ايسماسي يف منا ب  ساسة يف كركوك  اا دان 
ــا     ــاح ك ـ ــرد  مثـ ــاع اي ـ ــمري يف أا ـ ــوع أ  تكـ اقـ
اســ، رو األجثــز  األمنمــة يف مرت قــة ايتنا ــر  
ايسماسمة اييت كانت مرت قة لرتا ايتثد املل ـي.  

ــرد    احبجــة ايت ــم ــأ اي،ــواان بــني اي   لــ    
ــددح     ــؤايون اد ــك املس ــوكح اخت ــان يف كرك اايفك 
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لا ــة قا ــد اي رقــة ايىانمــة يف كركــوك اهــو      
ادنراا نـاظ  ايط قجلـيح  ـددًا مـن ا جـراءاو      

ــان.   ــان يس،يــف منثــا االحنمــاا يلفك   و28)ايــيت ك
ــب    ــن اي ،ـ ــد مـ ــي بايتديـ ــ  ايط قجلـ ــكي  بتـ كـ

اع يف بكــداد ايــيت ايريمـة ايســرية إت ااار  ايـد   
كانت ت،وت   لما     ايترا ح م،ث ًا  مثا اي رد 
بب ار  املياكم اايز   بـأنث  يت لـون يف كركـوك    
 ل  )إنياء مجثوريـة كردسـ،انو ا )بتـ  إقلـم      

ــ،انو. ــة    و29)كردس ــي مطاي  ــ  ايط قجل ــد ا ، اق
ــ       ــرا   ل ــة يا  ــاء مديري ــرد إني ــىق ني اي  امل

يمرًت  ل  نوايـاه   ايدراسة اي ردية يف كركوك "د
ا  و30)استمث   نياء هكه اد ثورية املز ومة".

ــا      ــوك   ــود  يف كرك ــة موج ــكه املديري ــت ه كان
حتــت اســ  )م ،يــمة متــار  منطقـــة      1931

كردس،انو. اقد أيدو نقابة املتل ـني املركزيـة ا   
ــب      ــكه املطاي ــرى ه ــة أل ــمة  راقم ــاا سماس أاس

ن ما قـا   اي ردية. اال محايف ا قمقمة إذا ماقلنا ا
بغ ايط قجلي  ندما كان قا دًا يل رقة ايىانمة يف 
كركوك ا اك ًا  تلمـًا ي ـم املنطقـة اييـ ايمة مل     
ــاو      ــني ايقومم ــواان ب ــأ اي، ــة    ــب يف لان يص
امل،للمــة يف كركــوك ا يف املنطقــةح بــم ســاه  يف  
ــب     ــكا املنص ــغ بث ــا. إن تتممن ــة بمنث ــار  اي، رق إ 

  اـوا  ا سام كان لطأ مـن جانـب قمـاد   ـور    
ايـــيت ي ـــدا أنثـــا ســـارو  لـــ  نثـــ  ا  ومـــاو  
ايتراقمة ايسابقة اييت كانت تتني ك ار املسؤايني 

يف املنطقــة اي رديــة مــن ايتــرب ا ــده ح بمن ــا 
كانت تس ي بت  اي رد مسؤايني يف اس  أا يف 
جنوب ايترا . ا هلكا ايس ب  ـني ادنـراا  ـؤاد    

مـن   ار  )اي رد و م،صر ا يلـواء كـربرتء بـداًل    
تس م،غ قا ـدًا يل رقـة ايىانمـة أا م،صـر ًا يلـواء      

يقد  و31)كركوك أا أل د األيوية اي ردية األلرى.
ــم      ــة ا  ــي بىق ــار  ي، ، ــؤاد   ــراا   ــان ادن ك
ايىور  ادنـراا   ـد اي ـري  قاسـ  اكـان قري ـًا       
منــغح بــم  ــاا دان اغ،مايــغ يف م ، ــغ يف ااار   
 ايــد اع مــن ق ــم ايتقمــد   ــد ايســرت   ــار  يف  

اايراجا يدينا  و32).1958تيرين األاا من  ا  
ــان    ــؤاد  ــار  يف كركــوك ك أن اجــود ادنــراا  

ــد     –ســم وا دان تــوتر األا ــاع  مثــا ايــك  مّث
يوقوع األ داث ايدمويـة املؤسـ ة ايـيت     - م ا بتد

. يف ايواقــي أن 1959اقتــت يف كركــوك يف اــوا 
األا ـــاع يف كركـــوك قـــد تـــوترو بتـــد ا ـــوا  

مثا بسـ ب احنمـااه امل يـو    ـدى     ايط قجلي إي
ايقومماو  مثاح ا  ارتغ اينتـراو ااي، رقـة بـني    
ايقومماو امل،للمة  مثا. ت ني ذي  بو ـوا بتـد   
اي يف  ن م ـامني اي ،ـب ايسـرية ايـيت أرسـلثا      
إت ااار  ايــد اع بتــد  ــف  قصــري  مــن ا ــويغ   

ااســــ، رو هــــكه األا ــــاع غــــري  و33)كركــــوك.
  بتد إ ايـة ايط قجلـي   ايط متمة يف كركوك  ،

اتتـمني قا ـد    1959 ل  اي،قا ـد يف  ـثر  ذار   
جديد يل رقة ايىانمة هـو ادنـراا دااد ادنـابي    
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ايــك  كــان مترا ــًا  مويــغ ايمســارية. يقــد  ــني  
ادنابي  قب احملااية االنقرتبمة اي ا لة يلتقمـد  
  ـــد ايوهـــاب اييـــوا  يف املو ـــم اايـــك  كـــان  

اســـاا ايقوممـــة  م،تاانـــا مـــي ايط قجلـــي ااأل  
ااي تىمـــة. الـــرتا اجـــود ادنـــابي يف كركـــوك 
أ  ا ايو ي ب متمـا باينسـ ة يل ـردح  ـا ، لوا     
 مثـــا بصـــور   لنمـــة بتمـــد نـــوراا ا يـــاركة  
ــاع     ــان األا  ــ    ــي ذي ــا. ام ــا أي  ــؤايني  مث املس
ايتامة يف املدينة بقمـت م،ـوتر  اغـري ب متمـةح     
 اجاءو األ داث ايسماسمة ايرت قـة ي،ؤكـد ذيـ ح   

لا ة بتد إ اية ادنراا ادنابي  لـ  اي،قا ـد   
. اقـد يت ـت   1959يف أااس   زيران مـن  ـا    

األجثز  األمنمة يف كركـوك اايـداا ر املسـؤاية يف    
ااار  ايــــد اع دارا مــــؤ را ام يــــو ا يف إ ــــار  
اي، رقة بني اي رد اايفك ان من جديدح ما مثـد  
   اد  األا اع يف كركـوك إت مـا كانـت  لمثـا يف    

 ثد ادنراا ايط قجلي. اه كا أ ـ  ت األجـواء   
مثمأ  يوقوع األ داث املؤس ة اييت اقتت يف اوا 

ــا    ــن   ــد ت    1959م ــيت أ  ــداث اي ح تلــ  األ 
ــان.    ــرد اايفك  ــابني اي  ــة م ــرلًا يف ايترتق  و34) 

اممــا ااد يف تتقمــد تلــ  ا ايــة غــري ايط متمــة   
اتوتر األا اع يف املدينـةح قمـا  منظ ـاو سـرية     

رك انمــة باغ،مـــاا اجــوه كرديـــة يف كركـــوكح   ت
اقــد  و35)باي،تــاان مــي األجثــز  األمنمــة  مثــا.    

أج و هكه االغ،ماالو  يراو بم م او ايتوا ـم  

اي ردية يف األ ماء املخ،لطة من املدينـة إت تـرك   
مساكنثا أا االن،قاا إت املدن األلرىح هـكا   ـرًت   

ريـًا إت   ن أن  ددًا من املوظ ني اي ـرد نقلـوا إدا  
ــوا     ــوادث ا ــب   ــوك. ا ق ــار  كرك ح 1959ل

نقلت ااار  ايد اع بدارها  د  ا داو  س رية 
ــرا ح    ــوب ايت ــ  اجن ــة إت اس ــة ايىانم ــن اي رق م
اكان متظ  من،س مثا من   اا ا ـ اا  ـف   
مــن اي ــرد. كــكي  ســاد يف كركــوك بتــد تلــ        
األ داث إرهاب  ديد  د اي ردح ا ا ،قم م ـاو  

ــكين أ مـــ  ــخال ايـ ــاك   األ ـ ــ  ات احملـ م متظ ثـ
ايتر مة ايتس رية يف بكداد. اتت،ـ  هـكه اي ـف     
بدايـة يسماســة إج ــار اي ــرد  لــ  تــرك كركــوك  
بوســـا م  ـــاركت يف تن مـــكها ايـــداا ر األمنمـــة 
ااي،نظم ــاو ا رهابمــة ايفك انمــة ايســرية ايــيت  
أمتنت يف تن مك   لماو االغ،ماا ا ـر  احملـاا   

ــد  ا   ــي   ــردح م ــة يل  ــراءاو  اي،جاري ــة إج ــاذ أي خت
و36)قانونمة جاد  حبقث .

 

 ــ اا  8اتتــرا اي ــرد بتــد محــاا انقــرتب 
إت ا ،داءاو كىري ح ك ا ا ،قم  دد ك ري  1963

منث  من ق م )ا رم ايقوميو ايك  اخنـرا يف  
ــت     ــاني. اقام ــ اب ايفك  ــن ايي ــداد م ــ و غ أ   
ــومي    ــاان مــي ا ــرم ايق األجثــز  األمنمــة باي،ت

 ـــت مة كرديـــة يف كركـــوك بثـــد   ـــد  أ مـــاء 
ــة.    ــن املدينـ ــ  اير مـــم مـ ــاكنمثا  لـ ــار سـ اإج ـ
اا ،دو   لماو االن،قا   د اي رد بتد م ا ر  
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ادــــم  ايتراقــــي هجومــــغ  لــــ  اي ميــــ ركة  
. اقامــت  1963)املقــاتلني اي ــردو يف  زيــران   

ايســلطة أي ــًا ب،ــدمري مجمــي ايقــرى اي رديــة      
اجملــاار  ملدينــة كركــوك أا يل نيــلو اين طمــة     

و قريـــةح ك ـــا بـــردو 13اايـــيت بلـــا  ـــددها )
و قرية ألرى يف نا مة 33اي رت ني اي رد من )

ــك  و37))دابــزو ايقري ــة أي ــًا مــن كركــوك.  ااخت
اينظـــا  منـــك ذيـــ  ا ـــني إجـــراءاو  ديـــد       

 اس،ثد ت مجمتًا برد اي رد من املدينةح منثا:

نقـم أ ـداد كـ ري  مـن املـوظ ني يف داا ــر      -1
ايريمةح ايك  مشـم أي ـا   ايداية ايريمة ا  غ 

املتل ني ااملدرسني ايكين نقلوا إت اس  اجنوب 
ــن     ــرب مـ ــوظ ني ايتـ ــ،قدا  املـ ــي اسـ ــرا ح مـ ايتـ

 احملا ظاو األلرى   رتهل  حمم اي رد.

ـاملني يف   -2 نقم أ داد ك ري  من ايت اا اي ـرد ايت
منيلو اين   أا تسرحيث  مـن ايت ـمح مـي إ رتهلـ      

يف أمــاكنث  رغــ   ــد   بــايترب ايوا ــدين اتتممــنث 
 ك اءتث  الن متظ ث  كانوا من أبناء ايتيا ر.

إنيــاء ايربايــا ايتســ رية  ــو  املرت تــاو     -3
ــة     ــلو اين طم ــوك اباملني ــة ب رك ــ،رتا احملمط ااي
اا ، ارها )منابس أمنمةو ال  وا االقفاب منثاح 

 مي ارع األيكا   وهلا.

تسلما ايتيـا ر ايتربمـة ايـيت مت توبمنثـا     -4
يقرى اييت برد منثا اي ردح اتي مم ا ـداو  يف ا

نظاممة منث  امن ايتيـا ر ايتربمـة ايقابنـة يف    

ق اء ا و ةح اذي  ملساند  ادم  يف هج اتـغ  
  ل  ايقرى اي ردية يف ايلواء.

تكمري أياء املدارم ااييوارع ا ،  أياء -5
احملرتو اي،جارية دالـم كركـوكح بأيـاء  ربمـة     

 ير املنطقة.الات بصلة ات تار

ا اســ، ر نظــا  األلــوين   ــد ايســرت  ا  ــد 
ــن      ــا اي  ــة ذاتث ــاع ايسماس ــار  يف ات  ــان   ايرمح
ــاي تىمني    ــة ب ــد ا با  ــ  بت ــفح اذي بدرجــة أل
ــا       ــن  ـ ــرين األاا مـ ــمث  يف تيـ ــرتب  لـ ااالنقـ

1963. 

ي ــن سماســة تكــمري ايواقــي ايقــومي ملدينــة      
كركوك اختكو هلـا بتـدًا  لـر بتـد  ـود   ـزب       

 ايســــلطة يف انقــــرتب  لــــر يف اــــوا اي تــــ  ات
.  قــد لطــ  اينظــا  ادديــد يسماســة     1968

ألــرى ا ــ ا هـــد ثا األســام إجــراء تكـــمرياو     
  مقــة يف ا ايــة ايقوممــة يف كركــوك مــي األمــر 
ب،ن مــكها ااالي،ــزا  بثــا بدقــة مــن ق ــم مجمــي  

 أجثز  اينظا  ك نث   ابت يلداية. 

اي ي يـ ر اينظـا  سماسـ،غ هـكهح  ـا ف      
واجا ا ــو  اايقلــس يــدى املــوابن    مــن هــ 

ايتربي   تاره بأنغ يف مواجثة لطر هم نة 
ــرا  يف     ــي ايى ــوكح من  ــ  كرك ــ  ن  ــرد  ل اي 

ــرا  ــا    و38)ايت ــاو اينظ ــدد ممارس ــري بص . اني
بثد  تتريب كركوكح لا ة منك أااس   ا  

 إت: 1975
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نقم اي قمة امل، قمة مـن املـوظ ني ايصـكار    -1 
ــاملني   ــرد ايتـ ــاا اي ـ ــاو  اايت ـ ــف قطا ـ يف خم،لـ

امنيلو ايداية إت لار  كركوكح اجلـب ايتـرب   
  رتهل  حملـث . ااي ـرد  ايـك  يـفك كركـوكح      
ــايتود  ات     ــغ ب ــ ا ي ــامرًت ال يس ــان أ    ــًا ك موظ 
مدين،غ  ،  بتد إ اي،غ  ل  اي،قا ـد أا تركـغ   

و39)ايوظم ة أل  س ب كان.
 

ت ديم أياء األ ماء اي ردية اإبرت  أياء -2
ة  لمثــا بتمــد   ــن تــراث املنطقــةح اكــكا   ربمــ

األمر باينس ة يل ـدارم ااحملـرتو اي،جاريـة ايـيت     
 الحت م أياء  ربمة.

ــاء اي رديــة   -3 ــوارع  ري ــة يف األ م  ــ،ا  
ــي    ــاو اهمــد ح م ــدار  مثــا ب،توي  ااســ، رتك اي
 د  ايس اا أل  ابثا بيراء قطي من األرا ي أا 

 ركثا.دار ألرى دالم كركوكح  ج اره   ل  ت

مني اي رد من  س بمي داره  ا قاراتث  -4
يكري ايتربح ككي  مـنتث  مـن  ـراء أ   قـار أا     

 دار بأ  اجغ من ايوجوه.

ــرد    -5 ــاء اي  ــن إ ط ــة م ــر  اي لدي ــاع دا  ام،ن
)إجاا  اي ناءو أا )إجاا  ترمم  اي ناءو  ،  ايو 

 كان داره  أا  قاراتث  حباجة ماسة يلفمم . 

مـن بناي،ثـا ايقدميـة ات     نقم مركز احملا ظة-6
بكـدادوح  -املنطقة املتربة من املدينة )بريس كركوك

ــراو    ــرى امق ــة األل ــداا ر ايريم ــ  اي ــم متظ انق
 املنظ او املثنمة ااينقاباو ات املنطقة ذاتثا.

ــلو   -7 ــم ااملنيــ ــن املتامــ ــد مــ ــاء ايتديــ إنيــ
ا  وممة يف املنطقة ادديـد  مـن كركـوك ايـيت     

ــن ايت   ــو  م ــوبني األي ــاح   مت ت ــة  مث ــم ايتربم وا 
ا و ـةح مـي   -لا ة بايقرب من بريس كركـوك 

بناء اي موو ايس نمة يلت اا ايكين اس،قدموا مـن  
 اس  اجنوب ايترا  يلت م  مثا.

توبني  يراو األيو  من ايترب ايكين مت -8
جل ث  من اس  اجنـوب ايتـرا  دالـم مدينـة     
كركوك. اقد جل وا يف ّ و ـاو م،رت قـة امت   

ــزاا  تـــو ري ايســـ ــم هلـــ . اايت لمـــة التـ  ن اايت ـ
 مس، ر   د ارن أي ًا.

تيجمي اي رد  ل  مكادر  كركوك ا ا رتن -9
اينظا  بقراراو  ديد  اسـ،تداده ال طـاء من ـة    
مايمــة يألســر  اي رديــة ايــيت تفكثــاح مــي تــأمني  
ايس ن هلا يف )منطقة ا    ايـكاتيو أا يف اسـ    

د اديـات.  اجنوب ايترا ح باس،ىناء ت ريت ابكدا
 20يف  1391 ـــ  أ ـــدر قـــرارًا حي ـــم ايـــرق  

ح تيـــ م  وج ـــغ دنـــة   1981تيـــرين األاا 
يا ــرا   لــ  نقــم )ايتــابلني  ــن ايت ــم يف      
منطقـــة ا  ـــ  ايـــكاتيو با  ـــا ة إت ســـ ان     

 كركوك إت اس  اجنوب ايترا .

بناء ايتديد مـن األ مـاء ادديـد  دالـم     -10
ــرب ايوا ـــ    ــوبني )ايتـ ــوك ي،ـ ــة كركـ دينو مدينـ

اتيـــ غ هـــكه األ مـــاء املســـ،وبناو     و40) مثـــا.
ا ســــــرا ملمة ايــــــيت مت بناؤهــــــا يف األرا ــــــي 
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اي لسطمنمة احمل،لة. اي، ،ي املسـ،وبنون ايتـرب   
ــا     ــي بث ــيت ي، ، ــاااو اي ــن ا االم،م ــوك ب يف كرك
ــي   ــرا ملمون يف األرا ــــــ ــ،وبنون ا ســــــ املســــــ
اي لســطمنمة احمل،لــةح ك قثــ  يف محــم ايســرتا     

 ن اتأمني ايت م هل ح اهو مـا  اا صوا  ل  ايس
جتلــــث  ينظــــران يلســــ ان األ ــــلمني نظــــر   
اســ،ترت مة كــونث  أدااو االســ،مطان يف املنطقــة. 
اي، ،ي املس،وبنون اددد أي ا با  اية األمنمة 
ــلا       ــك  س ــا  اي ــ  اينظ ــا هل ــيت تو ره ــة اي ا ا 
متظ ثـــ  باألســـل ة ا  م ـــة. اقـــد مت تتـــمني 

اي،ســــ مة  اهــــو –متظــــ  هــــؤالء )ايوا ــــدينو 
ــ    ــة هلــ ــربة    -ايريمــ ــن ااييــ ــر األمــ يف داا ــ

ااملخــــابراوح أا يف منيــــلو ايــــن   ااملؤسســــاو 
ااملتامــم ااملصــاني ا  وممــة. ك ــا أن كــىريًا مــن  
من،س  ايقواو املسل ة من   اا ا  اا  ف 
اجنود مت توبمنث  يف ايدار ا ا ة اييت بنمت 
هلــ  دالــم كركــوك ايف أبرا ثــاح بــايقرب مــن      

ــد ــ ر   ايو  ــاما امتس ــس ا  ــ رية يل مل او ايتس
لايد املسـ، دث مـن ق ـم اينظـا . اااع اينظـا       

قطــي أراا ســ نمة  2001أي ــا يف بدايــة  ــا  
ألــرى  لـــ  ّ و ـــاو جديــد  مـــن من،ســـ    
ايقواو املسل ةح مي من ث  تسثمرتو من املصر  

 ايتقار  ألجم ا سراع ب،يممد ايدار  لمثا.

ــار  ات أيـــ    ــا با  ـ ــي هنـ ــاء ان ، ـ اء األ مـ
ادديد  اييت بناها اينظا  دالم مدينة كركـوك  

لرتا ايسنواو األلـري .  ل ـًا بـأن   لمـة إقامـة      
أ ماء جديـد  مااايـت مسـ، ر  نظـرًا السـ، رار      
اينظـــا  يف جلـــب املزيـــد مـــن ايتوا ـــم ايتربمـــة  
ي،وبمنثــا يف كركــوك ايف أبرا ثــا. ااأل مــاء أا    

كركوك منك )املس،وبناوو ايتربمة املس، د ة يف 
ــ تمنماو هـــي:  ـــي اي رامـــة قـــرب    بدايـــة ايسـ

ا ي  و41)ايطريس ايتا  بني كركوك اايسلم انمةح
)املىن و  ل  ايطريس بني كركوك ايارايي قـرب  
ــة    ــايي مدينـ ــة ايىانمـــة مشـ ــاد اي رقـ ــاان  ،ـ خمـ
كركـوكح ا ــي ) ــثداء قادســمة  ــدا و بــايقرب  
ــ     ــدياو  لـ ــي )األنـ ــةوح ا ـ ــي )اي رامـ ــن  ـ مـ

كـوك اأربمـم يف مشـايي املدينـةح     ايطريس بـني كر 
ا ي )اي ت وح ا ي )ايواسطيوح ا ي )ايس  وح 
ــي      ــا وح ا ـ ــي )ا جـ ــةوح ا ـ ــر نابـ ــي )غـ ا ـ
)ايترابــةوح ا ــي )اييـــربةوح ا ــي )ق،م ـــةوح    
ا ي )األمنوح ا ي )ايو ـد وح ا ـي )ا ريـةو.    
ككي  أ ـا  اينظـا   ـوايي أيـف ا ـد  سـ نمة       

ــد   ــرب ايوا  ــاا ايت ــةو يلت  ــي ) ر  ــد    ين جدي
ــن  ح ابنــ      ــركة اي ــ،خدامث  يف   ــكين مت اس اي
ــدار ايســ نمة يلت ــاا        ــاو مــن اي ــًا  ــد  م  أي 
ايوا دين ايتـاملني يف مت ـم اسـ،خرتل اي  يـت     

 -ايف مصـ   ايـن    لـ  ايطريـس بـني كركـوك       
ــد    ــدباو. اق ــ م،غ ات اي ــت تس ــيت  ترّب ــز )اي داب
 ـوا اينظــا  أبــرا  مدينـة كركــوك ات قوا ــد   

 مثا م ـاو ايـدار يل ـ اا      س رية  خ ة بن 
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ام ـــاو ألـــرى ي ـــ اا ايصـــفح لا ـــة قـــرب  
متس ر لايد امقراو اي ـر  ايتسـ رية ااي ملـس    

ا جتـــب ا  ـــار  أي ـــًا ات ايت ـــم   و42)ا ـــاما.
اي،خري  ايك  قـا  بـغ اينظـا  ايتراقـي يف قلتـة      
كركوك اي،ار مةح  م   وهلا ات قلتـة  ربمـة   

أل رية  مثاح  ا بتد تدمري مجمي ايدار اامل اني ا
 مثا من جوامي مـي كنمسـ،ثا ايقدميـة. اإذا كـان     
اينظا  ايتراقي قد با ر سماس،غ ايتنصرية هـكه  

ا ـدد يف تن مـكها منـك     1963 د اي رد منـك  
بدايـــة ايســـ تمنماوح  قـــد بـــدأ ب،ن مـــكها  ـــد 
ــًا منـــك بدايـــة ايى انمنمـــاو. أمـــا   ايفك ـــان أي ـ

جبــر   ار ــوريون ااألرمــنح  قــد ا ،ــ ه   ربــاً 
قلـــ ! اي ـــي يســـ ا )اييـــر مةو  لـــ    لمـــاو  
تــوبني  يــراو األيــو  مــن ايتوا ــم ايتربمــة يف 
كركوكح قا  ب،زاير سجرتو األ واا املدنمة  مثا 
ــا     ــ ان يتـ ــي يلسـ ــاء ايريـ ــ،ند  ات ا  صـ ااملسـ

ــ     1957 ــا  ،ـ ــا ث  إيمثـ ــا ة أيـ ــ  بب ـ ح اذيـ
يت، اا ك ا يو كانوا مسجلني  مثـا ق ـم اي،ـأرير    

ور. اي، قمــس هــكا اهلــد  بايــكاوح اســ، دا املــكك
مجمي املوظ ني غـري ايتـرب مـن من،سـ  دا ـر       
األ ــواا املدنمــة يف كركــوكح بــللرين بتىـــمني     
جل ــوا مــن منــابس ألــرى مــن ايتــرا . ابــكي    
ــثا     ــارم بن س ــكو ا ــة أل ــوا ان ايداي ــن ايق مي 
  لمة تزاير ريمةح مـن أجـم أهـدا  سماسـمة     

 ســغث بــدا اينظــا  غــري ميــرا ة. ايف ايســما  ن

االســ  اي،ــار ي ي ركــوك اأبلــس  لــ  احملا ظــة  
اس  )اي،أمم و بتد تأمم   ركاو اين   ايتاملـة  

. كــكي  قلــ  مــن 1972يف ايتـرا  يف  زيــران  
مسا ة احملا ظة  ـن بريـس  ـ  أربتـة اق ـمة      
ــرد     ــم اي  ــد  جت ــاار ح بث ــاو اجمل ــا يل  ا ظ منث

 ـا   أقلمة س انمة يف حما ظة كركوك.  قد أ س 
ق ـــاء بوالورمـــاتو   ا ظـــة  ـــرتا  1976

ايــــدين )ت ريــــتو املســــ، د ة ااي تمــــد   ــــن 
بوالورماتوح بمن ا مل يل س بثا ق اء ا و ـة  
ــرب.    ــ انغ مــن ايت ــ  أن متظــ  س اجملــاار هلــا رغ
كــكي  أ ــس ق ــا ي مجج ــاا اكــرتر   ا ظــة  
ــات.     ــة ديـ ــر    ا ظـ ــاء ك ـ ــلم انمةح اق ـ ايسـ

ــز   ــن ق ــاء داب ــم م ــرياح جت ــة  األ ــة مل ق نا م
بق ــاء كركــوكح بمن ــا  ــوا نا مــة داقــو  إت   
ــاءح ااســ، داث نا مــة جديــد   مــغ باســ        ق 
)اير ـــادو. اأجـــرى اينظـــا  تتـــديرتو ألـــرى يف 
ــوا ي     ــمة ااينـ ــي األق ـ ــة د مـ ــداد ا داريـ ا ـ
اي،ابتة حملا ظة )اي،ـأمم و بثـد  حتقمـس هد ـغ     
امليار إيمغ أ رتهح أ  جتم اي رد أقلمة سـ انمة يف  
كم ايو ـداو ا داريـة اي،ابتـة يل  ا ظـة بايثـا      

 ادديد.

امي تنيـم    لمـاو االسـ،مطان يف كركـوك     
اأبرا ثا اإ ـداث تكـمرياو دميوغرا مـة   مقـة     
 مثا  سـ ا  ايطـابي ايتربـي  لمثـاح دمـر اينظـا        
اي نمة اي، ،مة يل نابس ايري مة اييت مل يس،طي 
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 و43).توبني ايترب  مثا ألس اب أمنمة لا ة بثـا 
 قد قا  ب،دمري مجمي ايقرى اي ردية يف املنابس 
اييرقمة اايي ايمة مـن احملا ظـةح اأجـ  سـ انثا     
 ل  اينزاا منثا ااالس،مطان يف ّ تاو س نمة 
بنمــت لصمصــا هلــ  تــدار مــن ق ــم األجثــز        
ــاا    ــاو األن  ــَك اينظــا    لم ــدما ن  ــة. ا ن األمنم

 1988ا 1987ايســم ة ايصــمت لــرتا  ــامي     
ــيت ــ اياها   ااي ــدد   ــااا   ــدني   180جت ــف م أي

كرد ح كانت  صـة منطقـة كركـوك منثـا اكىـر      
من اينصفح إذ مل ي ـن بوسـي ايقـرايني يف هـكه     
املنـــابس اي تمـــد  نســـ مًا  ـــن ا ـــداد ايدايمـــة 
ــث     ــلم  أن سـ ــطراا إت تسـ ــاح  ا ـ ــوا إيمثـ ايو ـ
ــل،ث  إت    ــيت أرس ــة اي ــ رية ااألمنم ــلطاو ايتس يلس

ايسـتوديةح يمـد نوا   جنوب ايتـرا  قـرب ا ـداد    
و44)أ ماء يف   اريثا ايقا لة.

 

ــ،غ    ــك سماس ــا  ايتراقــي يف تن م ااســ، ر اينظ
ايراممة ي،تريب كركـوك اأبرا ثـا اسـ   ـ ت     
ا د  اكفاث  لـ  اينطـاقني ا قلم ـي اايـداييح     
ــد     ــت أ  ــكه كان ــرية ه ــاتغ ايتنص ــ  أن ممارس رغ
قسو  اا يمًة من ممارساو األنظ ة ايتنصـرية  

يمًا. اه ـكا  قـدو كركـوك منـك بدايـة      املدانة دا
ايى انمنمـــاو اجثثـــا ايط متـــي بســـ ب نـــزاا     
موجاو )ايترب ايوا ـدينو إيمثـا اهم نـ،ث   لـ      
ــز    ــ  ا دار  ااألجثـ ــوى ا لـ ــز ايقـ ــي مراكـ مجمـ
األمنمة ااملخابراتمة  مثـاح   ـرًت  ـن سـمطرتث      

 ل  املرا س االق،صادية ااملؤسسـاو ااي،نظم ـاو   
اســـ، واذه   لـــ  متظـــ     املثنمـــة املخ،ل ـــة ا  

ــي     ــ ا بوس ــة. اا  ــة يف احملا ظ ــي ايزرا م األرا 
املرء أن يرت أ بسثوية اجود  يود مـن اي يـر   
ال  ــلة هلـــ  باملدينـــة اباملنطقــة قـــد أ ـــ  وا   
ارمرين اايناهني  مثاح بمن ا حتوا أبناء املدينـة  
إت غرباء ا ر ة يرت طثاد ااال ،قار من ق ـم  

و45)دد.ايوا دين من املس،وبنني اد
 

ا دد اينظا  من إجراءاتغ ايق تمة  د أبناء 
كركــوك بتــد انــد اره يف  ــرب ا لــم  ايىانمــة  
ــراو    ــوب ااي  ــة يف ادن ــرار  االن، ا  ــدالع   اان
األاس .  قد أمر  لي  سن اجملمد ااير ايـد اع  
ــاذ      ــكاكح اخت ــ ايي  ن ــابي ايي ــ  ايق ــر   ل ا املي
ــن     ــًا م ــة لو  ــاء املدين ــد أبن ــرية   ــراءاو قس إج
ــاء      ــة ببيق ــأمر يف اي داي ــاح   ــرك  مث ــوع أ  حت اق
ايق    ل  اكىر من  رت ني أيف كرد  من أبناء 
كركوكح كان من بمـنث  ايتديـد مـن ايتسـ ريني     
اجملــااين. اقــد مــاو بت ــث  بســ ب  يــره  يف 
أماكن  مقة اغري   مةح مي  ـد  تقـدي  املـاء    
ااملأكــم هلـــ  أليــا ح  ل ـــا بــأن متظ ثـــ  كـــانوا    

س ة  ـثر رم ـان امل ـارك. الـرتا      ا  ني  نا
اي ف  ن سثاح أمر اجملمد أي ـا بثـد   ـي كـرد      
يف ) ور ةو ا ي  لر يس نغ اي ـرد اايفك ـان   
يف )أملــاموح قــرب منطقــة )كااربــاغيو. ااادادو  
هواجا ا و  يـدى رمـوا اينظـا  بتـد حتريـر      
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متظ  أجزاء كردس،ان لرتا األس و ني األايـني  
ــثر  ذار  ــن  ــ ــ،تداداو ح  ا1991مــ ــكاا اســ ختــ

ــو     ــًا ي،تــرا املدينــة هلج ــتة لو   ســ رية ااس
املقـــاتلني اي ـــرد ايـــكين تقـــدموا حنـــو كركـــوك  
ــرقمة.    اأ ــابوا بثــا مــن أبرا ثــا اييــ ايمة اايي

م  ــوارع املدينــة دا   ابتــد ق،ــاا  نمــف دالــ   
ب تة أيا  ااسـ،خد   مـغ ايرامجـاو اايصـوارير     
ااملدا ي ااملرا ماو ايتسـ رية يف  ـرب األ مـاء    
اي رديــةح أ ــطر اينظــا  إت اي،قثقــر ااالنســ اب  
منثا. امت حترير املدينة مساء يو  نـوراا اي ـن   
ــن     ــراو مـ ــاء ايتيـ ــن دمـ ــي مـ ــاه  د ـ ــى ن بـ بـ

ــاء املدي   ــن أبن ــرين م ــ ركة ا ل ــنث   اي مي ــةح بم ن
بت  اينساء ايلواتي كـن يسـا دن املقـاتلني أ نـاء     
دك املتاقم األمنمـة ااملخابراتمـة امقـراو  ـزب     

و46)اي ت   مثا.
 

ــا     ــ ة يلنظـ ــوك باينسـ ــة كركـ ــرًا أله مـ انظـ
اكونثا تي م  اااًل أمنمًا ملنابس ت ريت ابكـدادح  
 قد  ا ف من اس،تداداتغ ايتسـ رية اتنسـمقغ   

 ّ اهـد  للـسو ا يرانمـة    األمين مي ّ و ـاو )
ــن     ــدا ي   ــة ت ــن املرتزق ــو  م ــت ات ق ــيت حتوي اي
اينظــا  بيراســةح  اســ،طا ت  ــد  م ــارا منثــا  
دلوا مدينة كركوك بتد خت ي أ رادها باألاياء 
ا ا ة باملقاتلني اي رد. اتتر ت املدينة لرتا 

 1991 ذار  27 رت ة أيا  م،وايمـة ا ، ـارا مـن    
األســل ة ايىقملــةح إت قصــف مركــز جب مــي أنــواع 

ــاركني       ــا ت ــرا  منث ــ  ا  ــ انثا  ل ــ  س ــا أج مم
اراءه  مجمي أمواهل  امم،ل اتث  اييت تتر ـت  
يلنثب اايسرقة من ق م من،س  ا داو ايقـواو  
ا ا ة ا)ايترب ايوا دينو ايكين هرب متظ ث  
بتد ا وا اي مي ركة يل دينةح  ـ   ـاداا إيمثـا    

 بص  ة ادم  اايقواو ا ا ة.

ر  لــ  اي ــىريين مــن اي ــرد اايفك ــان  اتتــك
ــود  ات   ــوكح ايتـ ــرك كركـ ــكين ا ـــطراا ات تـ ايـ
داره   مثا لو ًا من ايقصف امن بط  ايقواو 
ــة  ذار     ــم ان، ا  ــان  ي ــكا ك ــا. اه  ــة  مث ا ا 

س  ًا  لر ي ا  يألسـ اب األلـرى ايـيت     1991
أج و أبناء كركوك  لـ  اير مـم منثـاح لا ـة     

االن، ا ـــة بيـــ م أا  اييــ اب ايـــكين  ــاركوا يف  
 بللر. 

ــز     ــد  ــود  األجث ــاء كركــوك بت اتتــرا أبن
األمنمـــة ااي،نظم ـــاو ا زبمـــة إيمثـــا يف بدايـــة  

ات محلة  رسة مشلت هد   ـدد   1991نمسان 
من ايدار يف األ ماء اي رديـةح با  ـا ة ات إيقـاء    
ايق    ل  اي ىري من اييـ اب بـ،ث  امليـاركة يف    

ــي ا   ــا د  ــو م ــةح اه ــراب  االن، ا  ــرين إت اهل رل
ااي،وجغ حنو املنابس األلرى من كردسـ،ان. امل  
ــي      ــا مل ىل ــز  بث ــيت اي، ــغ اي ــا  تتثدات ــف  اينظ حي
اد ثــة اي ردســ،انمة لـــرتا اي، ــااا متـــغ يف    

اامل، ىلة بايس اا ألهايي كركـوك   1991أااس  
ــة      ــة   ل ــ  بداي ــان ذي ــاره . اك ــايتود  إت دي ب
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لكو تيـ،د  جديد  ألرى من ايطرد اايف مم أ
مي األيا . اي،ـ ني مـن ا  صـاءاو ايـيت نيـرتثا      
ــو       ــة حبقـ ــة املث، ـ ــة اايتاملمـ ــاو اي رديـ املنظ ـ
ــم الــار        ــ لت دال ــز ايــيت تي ــانح ااملراك ا نس
كردس،ان يلد اع  ن  قو  املثجـرين ااملـر لني   
من أبناء كركوكح أن اتري  ايطرد بـدأو بايزيـاد    
ــ  غ     ــا  اسـ ــي اينظـ ــاو مـ ــا  امل اا ـ ــد إل ـ بتـ
ــم ا    ــاو أربمــ ــن حما ظــ ــة مــ ــغ ا داريــ ألجثزتــ

ــوا   ــوك يف أيل ــلم انمة اده ــ،دو 1991ايس . اا 
 1995ا 1994محرتو ايطـرد لـرتا ايسـنواو    

أ نـاء تثم ـة    1997ح لا ة منك بداية 1996ا
ــ       ــي يف ذي ــاء ري ــراء إ ص ــواء  ج ــا  األج اينظ

ادأ اينظا  إت أسلوب  لر غري مـأيو    و47)ايتا .
ــداا املؤسســ  ــ  يف اي ــريةح   ، ــا  نص ــ  أس ة  ل

كج ثورية جنوب أ ريقما سابقًا اإسـرا مم.  قـد   
بايب اي رد ب،كـمري قـومم،ث  اتسـجمم أن سـث      
ــا    ــكي  ارد  مث ــ، اراو لا ــة ب ــد اس  ربــاح اأ 
 قم يـدان  مـغ رب ايتا لـة أن تسـجملث  ك ـرد      

ــابقة!  ــاءاو ايسـ ــأو يف ا  صـ ــدد  و48)مت )لطـ اهـ
، اراو اينظا  بطرد مجمي من ال ميـأل تلـ  االسـ   

من كركوك. ابا ر باختاذ هـكه ا جـراءاو ق ـم    
ايــك  جــاء اكىـــر    1997تنظــم  إ صــاء  ـــا    

اقد  و49).1977تزايرًا من ا  صاء ايتا  يسنة 
اس، ر اينظا  يف ممارساتغ ايتنصرية هـكه  ،ـ    
بتد إاا    لمـة ا  صـاء.  قـد جـاء يف لطـاب      

أل د أقطاب اينظا  املير   ل  تتريب كركوكح 
 زو إبراهم  ايدار ح أنغ يما بوسـي غـري   اهو 

اذهـب اينظـا  إت    و49)ايترب اي قاء يف كركـوك !  
ابتــد مــن ذيــ ح  مــ  منــي يف ايســنواو األلــري   
نقم جىـ  مـوت  )ايوا ـدين ايتـربو اييـمتة إت      
مدينة اينجف األ ر  اإج ار ذايث   لي د نث  
يف كركوكح اذي  كي ت ون يلترب مق   لا ـة  

ينة  ل  غرار املقـابر ا ا ـة بـاي رد    بث  يف املد
ا ايفك ان.   ن املتلو  يدى اد مي انغ ال توجد 
يف هكه املدينة غري مقابر لا ة باي ردح األرى 

 بايفك ان. 

إن ا  صــــاءاو األلــــري  تيــــري إت أن  ــــدد 
ــة     ــا إت املنطقـ ــوك اأبرا ثـ ــن كركـ ــر لني مـ املـ

ــاااو    ــد جت ــ،ان ق ــن كردس ــرر  م  108000احمل
متظ ثــ  مــن مدينــة كركــوك. ايتــم    إنســانح

هـــؤالء اي،تســـاء يف ظـــرا  ســـم ة يلكايـــة ايف      
خمم او اّ تاو ال ت،و ر  مثا أبسـ  مقومـاو   
ا مــــا ح ايت، ــــد متظ ثــــ  يف  ميــــث   لــــ  
املسا داو اييت تقـدمثا هلـ  املنظ ـاو ا نسـانمة.     
اأمــا   ايــة ايمــأم ااي ــؤم ايــيت يتميــون  مثــا  

 ــااا احيــااا  اايــيت اســ، رو ســنواو  ديــد ح 
ايتديــد مــن أبنــاء هــؤالء املــر لني اي،وجــغ حنــو  
ايكرب بطر  غري  ر مة. ا قد اي ىريان مـنث   
 ماتث  أا ما يف  واتث  من ماا ق ـم ا ـوهل    

 إيي إ دى ايداا األارابمة.



 
 
 
 
 

 
  

 

62 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

ــزاا    ــدايي ال يـ ــي ايـ ــف أن اجمل، ـ ــن املؤسـ امـ
ي،جاهــم األا ــاع املأســااية هلــؤالء املــر لني مــن 

اأجداده ح اال ميـارم اي ـك   لـ     ديار  با ث  
اينظا  ايتراقـي يوقـف محـرتو ايطـرد اايسماسـة      
ايتنصــرية املناا ــة يقــرار ّلــا األمــن ايــدايي   

اد مــــي املوا مــــس 1991يســــنة  688ايــــرق  
ايدايمــة ايــيت اي،ــز  بثــا ايتــرا  كونــغ   ــوًا يف  

  و50)األم  امل، د  ايف هم اتثا ايتديد .

ــر   ــ  أب ــا أن متظ ــف أي  ــاو ااملؤس ا  ا تايم
ــا     ــي أي  ــم ه ــزاا ت،جاه ــة ال ت ــة ايتراقم املتار 
ممارساو اينظا  اال تدينثا بصور   رحيةح اهو 
ــرد يف       ــرب ااي  ــني ايت ــة ب ــأية ايىق ــي مس ــا ي  م
ام، ان  سري اما يفتب  ل  ذيـ  مـن   ـار قـد     

 تثدد اي مان ايتراقي باالنثمار.

إن من ااجب مجمي املخلصني يو ـد  اي مـان   
ــاو اي،ار مـــة بـــني  ايتراقـــي اال ســـ، رار ايترتقـ

  ـوريني إدانـة   -ايترب ااي رد اايفك ـان ااي لـدا  
سماسة اينظا  ايتراقي ايراممة إيـي تكـمري ايواقـي    
ــن    ــرى مـ ــابس األلـ ــوك ايف املنـ ــومي يف كركـ ايقـ
ــم أن     ــب ق  ــمطرتغ. ا  ــتة يس ــ،ان ا ا  كردس
ت، اق  سماسة اينظا  اتصم إت  د برد مجمي 

-كـــرد اترك ـــان اكلـــداايســ ان األ ـــلمني مـــن  
  وريني من هكه املنابسح اما يفتب  لـ  ذيـ    
ــكه      ــي ه ــدح ا  ــدى اي تم ــري  يف امل ــار لط ــن    م
ــًا     ــدايي تط مق ــي اي ــة اجمل،  ــت محاي ــابس حت املن

ايــك   1991يســنة  688يلقــرار ايــدايي ايــرق  
يلز  ا  ومة ايتراقمـة بـا فا   قـو  ا نسـان     

 ردية بوجـغ  يف ايترا  بوجغ  ا ح ايف املنطقة اي
 لال.

إن اس، رار اينظا  ايتراقي يف تن مك سماس،غ 
ايراممة ات إلـرتء كركـوك مـن سـ انثا األ ـلمني      
ــ، ر     ــ غ املسـ ــاو  ـ ــا باال ،جاجـ ــد  اكفا ثـ ا ـ
ــاو ايتاملمــة املث، ــة      ــارير ايداريــة يل نظ  ااي،ق
حبقو  ا نسان اب،قارير املنسـس ايـدايي  قـو     

 يء يوقـف اينظـا    ا نسان يف ايترا ح يؤكد أن ال
 ن تن مـك سماسـ،غ ايتنصـرية هـكه إال ببج ـاره      
 لــ  إيقــا  ايف مــم. ك ــا  ــب إيزامــغ بب ــاد   
املر لني ات دياره  حتـت إ ـرا  دايـيح اإ ـاد      
املس،وبنني ايترب ات املنابس ايـيت جل ـوا منثـا.    
اال ي،  ذي  إال بو ي هكه املنابس حتت محايـة  

ــا  اإق    ــقوا اينظـ ــني سـ ــة  ـ ــا   دايمـ ــة نظـ امـ
دميوقرابي سلم  يف ايترا ح اهو مـا باي ـت بـغ    
ــمة     ــزاب ايسماس ــة ااأل  ــاو املدنم ــراو املنظ   ي
ــماو    ــاو ااييخص ــاو ااملنظ  ــ،انمة ااهلم  اي ردس
ايتاملمة املترا ة ايتاملة يف ّـاا  قـو  ا نسـان    

ح 2000كـانون األاا   29اييت قـدمت مـككر  يف   
ــن ا ا    ــا األم ــاء ّل ــما اأ   ــة إت ر  ت موجث

ــة      ــرى يف املنظ ـ ــة األلـ ــاو ايدايمـ ــي اهلم ـ مجمـ
 ايتاملمة. 

 2002 5 30يندن 
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 اهلوام 

تأسســـت إمـــار  أردالن يف ايقســـ  اييـــرقي مـــن   (1)
هـح اكانت  ل  جانب ك ري من ايقـو   617كردس،ان  ا  

ااييأنح ااتسـتت  ـدادها ي،يـ م لـرتا  ـفاو متلومـة       
إمـار   هـ. أمـا  1284منطقة كركوكح اان،ثت ا مار   ا  

هــ اكانـت بلـد      1106بابان ايىانمةح  قد تأسسـت  ـا    
)قرتجواالنو  ا  ة هلاح    بن  إبراهم  با ا بابان  ـا   

  مدينة ايسـلم انمة اإختـكها  ا ـ ة    1784هـ  1199
ي،صـ ا   1851هــ   1367يغح اان،ثت أيـا  االمـار   ـا     

لا ــتة يــادار  ايتى انمــة امل ا ــر . حم ــد أمــني اكــيح   
ــاراو اي رديـــة يف ايتثـــد ا ســـرتميح  تـــارير ايـــ داا ااالمـ

ترمجة حم د  لي  ونيح ايط تة ايىانمة املنق ـةح ينـدن   
 .422 -416ح ال291-276ح ل1986

ــتراء     (2) ــاهري   ــن مي ــو م ــاني ه ــا باي  ــمر ر  ايي
كردس،ان اكركوك بايكاوح اهو محم اييمر   ـدايرمحان  
ــمو       ــابر   ــن أك ــدًا م ــان اا  ــك  ك ــاي و اي ــاني )ل باي 

صو  يف كردس،ان امن أبرا  ل اء ا تراء كركـوك يف  اي،
ايقرن اي،اسي  ير. اقد ب ـي ديـوان أ ـتار اييـمر ر ـا      
بايلكاو اي ردية ااي ارسـمة اايفكمـة ألاا مـر  يف بكـداد     

اي ن بصور  ناقصةح    أ مـد ب ـي ديوانـغ     1935 ا  
مــراو ألــرىح منثــا ب تــة جديــد  يف بكــداد أي ــا حتــت 

ح اب تة 1946ي  لي باي اني  ا  إ را    مده احملام
)اه ا إ اد  1996 ايىة يف إيرانح األرى يف ايسويد  ا  

ــة  ــا   1946يط تـ ــلم انمة  ـ ــة يف ايسـ ــة لامسـ وح اب تـ
اسـابتة يف اربمـم    2000ح األرى يف أربمـم  ـا    1999

. اقــد ك،ــب  ــن اييــا ر ا ــن أ ــتاره 2001أي ــا  ــا  
بايلكــة ايتديــد مــن اي ،ــب اايدراســاو ااي  ــوثح بت ــثا   

 2ا محلمزية كدراسـة دي.د .ادمونـداح ك ـا نوقيـت يف     
رســاية ماجســ،ري حتــت  نــوان:  ــتر اهلجــاء  2001أيــار 

 ند اييمر ر ا باي اني مقارنًا مـي ابـن ايرامـيح أ ـدو     
من ق م ايسمد هااكار رؤا  حم د أمـني يف كلمـة ايتلـو     
ــادو     ــ م ة )االحتــ ــلم انمة.  ــ ــة ايســ ــانمة جبامتــ ا نســ

 .2001أيار  4يف  419اي ردس،انمةح ايتدد  األس و مة

يقوا اييا ر يف قصـمد  مطويـة بايلكـة اي رديـة      (3)
  ن إمار  بابان:

ــو   ــ ـان بـ ــ ــ ــ ـابـ ــ ــ ــ  لة بريم دآ سليماني كة دار و ملولكي ب

 نةمةحكومي عةجةم، نة سوخرة كَيشي ئالي عومسان بو 
 ح ايقس  اي رد و1946)ديوان اييا رح ب تة 

يقوا اييا ر يف قصمد  يغ بايلكة اي ارسـمة يـدى    (4)
 ايارتغ قرية )بري  انو:

  ز  ديار را  جو كرد  ا  ثراار  

ا ،اد در ديار بري  ان مـــرا   ـــور )ديـوان اييـا رح   
 ح ايقس  اي ارسيو1946ب تة 

بري  ان قرية تقي  ايما  ـ ن  ـداد حما ظـة     (5)
يــدين هــو محــم دهــوك ب ردســ،ان ايتــرا ح ااييــمر نــور ا

اييمر   ـد اد ـار بـن اييـمر ايـن ايتابـدين بـن اييـمر         
هــ ا  1205مشا ايدين املترا  بايقطب. اقد ايد  ا  

 هـ يف قري،غ )بري  انو. 1218تويف  ا  

 يقوا اييا ر يف بمت  تر يغ بايلكة ايفكمة:  (6)

 مو م أايدى االيتح نا ي أ ند  اايي 

 ـي  ايم ي   ر مةح كوا با وه أهايــ

 طا ترا  با ي احملاميح كركوك  ـا رير  )بايلكـة   
ايفك انمــةو أ )  ــتراء كركــوكوح ادــزء ايىــانيح مط تــة 

 .144ح ل1968اد ثوريةح كركوك 

ــة      (7) ــرت  )بايلك ــاموم األ  ــاميح ق ــدين س ــا اي مش
ايفكمـــــة ايتى انمـــــةوح مط تـــــة مثـــــرانح اســـــ،ن وا     

 . راجي أي ـا ايـدك،ور هل ـوو   ـم ح     1898هـ 1315
ركوك مدينـة اينـار ااينـورح ّلـة )جري ـغ  ايصـرلةو       ك
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ايــيت كانــت تصــدر بــايلك،ني اي رديــة اايتربمــة يف ينــدنح 
 اما بتدها. 14ح ل1984ايتدد ايىاي ح  ب 

ــاهري    (8)   داجملمــد  ث ــي  ســنح ديمــم تــارير مي
ــوكح      ــواء كرك ــال بل ــاني ا  ــزء ايى ــةح اد ــة ايتراقم األيوي

اقــد ارد  مــغ  .284ح لح1947مط تــة دجلــةح بكــداد 
بصدد أسر  ) ا اين طجيو ابلسان ر مسثا املر و  ناظ  
بن  ا  با ا  ا اين طجـي أن نسـب هـكه األسـر  ين،ثـي      
"إت ق ملة تركمة كانت تس ن  سما ايصـكرى )األنا ـواوح   
   هاجر بت  أ رادها إت ايترا ح اكان جد هكه األسـر   

يف اهــو )قثرمــان  غــاو هــو ايــك  اك،يــف منــابي ايــن      
 كركوك اا ي يده  لمثا ا ل  األرا ي اجملاار  هلا".

 

 284  داجملمد  ث ي  سنح املصـدر ايسـابسح ل   (9)
 خبصول ) ا  اجيو. 301بصدد  ا اين طجيح ال

دا ــر  املتــار  ا ســرتممة )بايلكــة اي رنســمةوح    (10)
و Kirkukادزء ا اماح اقد أيف مـا ي،تلـس بــ )كركـوك     

ــراو   ــر  )كرام ــا املس،ي ــابواو     مث ــا )توم ــا  إيمث ــ  أ  ح  
 .147مرت ظاو هامة ق م إ اد  ب تثا  انمةح ل

 دا ر  املتار  ا سرتممةح املصدر ايسابس. (11)

 املصدر ن سغ. (12)

ي، ني مـن بتـ  ايو ـا س اي يطانمـة ايسـرية أن       (13)
ااار  ا ارجمة اي يطانمة كانت قد  ـكررو قمـاد  قواتثـا    

ــد    ــن اي،ق ــرا  م ــة ايت ــة    يف ج ث ــداد االي ــوب   ــااًل   مش
ــة يف     ــرية مؤرل ــككر  س ــاء يف م ــد ج ــم.  ق  ذار  14املو 

موقتة من ق م ايسري  ر ر هريتزا مسؤاا ايقسـ    1915
ايسماسـي يف ا ارجمـة اي يطانمـة "أنـغ  ـب  ـد  جتــااا       
سلسلة ج اا محـرين بـأ  اجـغ مـن ايوجـوهح ملـا مي ـن أن        

ة". راجي كـم  يفتب من مياكم مي ايس ان اي رد يف املنطق

 ,Briton Cooper Bush, Britain, India and Arabsمـن:  

P.40; and Marian Kent, Oil and Empire, P.120 . 
ا كانت بريطانما ا رنسا قـد ات ق،ـا سـابقا  وجـب     

بم و ايسرية  ل  ان ت ون االي،ـا بكـداد   -متاهد  ساي ا
ااي صــر  مــن  صــة بريطانمــاح اااليــة املو ــم ي رنســاح 

يتين أن هاتني ايـداي،ني مل ت ونـا تنظـران يلتـرا      اهكا 
حبداده ايسماسمة ا ايمة ك مان اا د. راجي حبىنا ايـك   
قدمناه يف مؤار قانوني نظ  يف  ثر تيرين ايىاني  ا  

ــة يف      1999 ــاو اي ردي ــد يلدراس ــة أمح ــم مؤسس ــن ق  م
 اا نطن اايك  نير يف:

An Analysis of The Legal Rights of the Kurdish 

People; Nouri Talabany, Southern Kurdistan in 

International Law, Virginia, USA 2000, P96. 
(14) ibd. , P.97 

(15) Stephen Longrigg, Four Centuries of 

Modern Iraq, Oxford, 1925, p.312n. Helmut 

Mezcher, 

Imperial Quest for Oil, Iraq, 1910-1928, Oxford, 

1976, p.76. 

ــمري ااقتثــا    ــااالو تك ــوك احم امؤي نــا: منطقــة كرك
ــدن     ــةح ين ــة ايىانم ــوميح ايط ت . 48ا47ح ل  1999ايق

)يرت ــأ أن دار ا   ــة يلط ا ــة ااينيــر يف ينــدن ايــيت  
تويــت ب ــي انيــر ايط تــة ايىانمــة مــن اي ،ــاب مل ت ــي  

 !و.   ايثا  لمغ ألس اب غري متلومة يدينا

ة بـبجراء اسـ، ،اء  ـ لي    اك، ـت ايلجنـة ايدايمـ    (16)
بني ايوجثاء ااملخ،ارين يف ايوالية  ن بريس برا أسـ لة  
حمدد   لمث . د. ا م  سـنيح ميـ لة املو ـمح مط تـة     

 .6ح ل1977إ  ملمةح بكداد 

 مؤي ناح منطقة كركوكح املصدر امليار إيمغ  ن ًا. (17)

حبىنا ايك  قدمناه يف ايندا  ايـيت نظ ثـا نـواب     (18)
اي رنسي يف بناية اي ملان اي رنسـي ب،ـأرير    زب ا  ر 

 وا   ـار ا صـار االق،صـاد     2001ا اما من   اا 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

65 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

 لــ  ايتــرا  اا ــي  قــو  ا نســان  مــغح اكــان اي  ــ    
 بتنوان:

La Politique de l'Aarabization de la Region de 

Kirkuk par les Regimes Irakiens.  

املر ــو  اأاد أن ســجم هنــا يل،ــارير مــا يت،ــغ مــن  
تو مس اه ح ايواير اي رد  ايسابس يف ايتثد املل ـي ايـك    
كان مقم ا يف يندنح  م  قاا ان ر ما ايـواراء ايتراقـي   

 ـــددا مـــن 1956األســ س نـــور  ايســـتمد اس،يــار  ـــا    
ايسماسمني اايواراء ايسابقني بس ب توتر ايترتقاو  نكاك 
ــاقفا      ــةح   ــة ايتراقم ــورية اا  وم ــوم،ني ايس ــني ا   ب
ايـ ت  قطــي لــ  أنابمــب ايـن   بــني كركــوك اســوريا   
اإنياء ل  جديد بني كركوك ااملوانا ايفكمـةح  ـر     
االقفاا مجلة ا ت صمرت قـا رت انـغ ال يريـد إ ـا   ـرر      
بيــتب ســورياح ي ــن اينظــا  اي تىــي يف ايتــرا  ن ــك يف       

 . 1956ايى انمنماو ما ر  غ نور  ايستمد  ا  

ــرد   (19) ــد ح اي  ــد مح ــا س  د.ايم ــ،ان يف ايو  اكردس
ــةح دراســة تار مــة اا ا قمــةح ينــدن      ح 1992اي يطانم

ح امقـــاا  ــــدنان  ســـني يف ّلــــة )ايــــزمن و   186ل
ــرا ح    ــة ح قصــة أ  امليــاكم يف ايت بتنــوان: ايق ــمة اي ردي

ــدد  ــ   26ايت ــدك،ور   7ح ل1997ح ديس ــار اي ــد أ  . اق
ايمد محد  إيـي ا مقـة بريطانمـة سـرية ت، ـ ن إ ـار        

ايســامي اي يطــاني يف ايتــرا  مو ــوع اســ،خدا   املنــداب 
ايلكة اي ردية يف كردس،ان ب قًا يرتي،زا  ايـدايي املـككورح   

 20اذيــ  يف اج، ــاع يــغ مــي امللــ   مصــم األاا ب،ــأرير 
ح مي ا  ار  إت  د  اختاذ ا  ومـة ايتراقمـة   1930أيار 

أ  إجــراء بثــكا اييــأن ا ــد  تأسمســثا منطقــة تتلم مــة   
مـن املصـدر امليـار     186نطقـة اي رديـةح ل  مو د  يف امل

 إيمغ  ن ا. 

ايدك،ور ج ار قادرح كركوك : قرن انصف قرن  (20)
ح 99من اي،في  ااي،تريبح ّلة )امللـف ايتراقـيوح ايتـدد   

 .42ح ل2000 ذار 

  داجملمــد  ث ــي  ســنح ديمــم تــأرير ميــاهري  (21)
ــوكح      ــواء كرك ــال بل ــاني ا  ــزء ايى ــةح اد ــة ايتراقم األيوي

 54ح ل1947ط تة دجلةح بكداد م

 51مؤي ناح منطقة كركوك امليار إيمغ  ن ًاح ل (22)

ايــدك،ور أمحــد محــ  ايــدينح أ ــواا ايســ ان يف    (23)
ح 1970ايتــــرا ح متثــــد ايدراســــاو ايتربمــــةح ايقــــاهر  

 109ل

ــابسح   (24) ــدر ايسـ ــوكح املصـ ــا: منطقـــة كركـ مؤي نـ
نــت . يرت ــأ أن ايــداا ر اي يطانمــة يف ايتــرا  كا36ل

 1921قد قدرو  دد ن وم اي رد يف يواء كركـوك  ـا    
و 10000و اايتـرب) 35000و ااألتـراك بــ)  75000بـ )

وح اهـكه اي،قـديراو   600و ااي لدان بـ)1000اايمثود بـ)
اي يطانمــة مســ، د  مــن أر ــمف ايســجرتو احمل وظــة يف  
ــي     ــويد ه ــت ايس ــ  كان ــ،وكثوملح  م ــة يف س ــة ايتام امل ، 

تنظــم    لمــة االســ، ،اء يف االيــة ايدايــة امليــر ة  لــ  
املو م. ابلكت نس ة اي رد يف كركـوك  وجـب ا  صـاء    

% 28,2% اايتـرب  48,3ح 1957ايس اني ايريي يسـنة  
ح 1968%. ابدأو بتد ذي ح لا ة منك 21,4اايفك ان 

  لماو ايف مم اايطرد اد ا ي يلقومماو غري ايتربمة 
ــا ماو اي   ــدو ا  صــ ــا أ قــ ــوك ح ممــ ــن كركــ ــة مــ رت قــ

 مصداقم،ثا ا ر م،ثا.

أاد ا  ـــار  هنــــا بوجـــغ لـــال ي،جــــربيت     (25)
ــرين يف       ــك  ل ــي ترتمم ــ،ثا م ــيت  ي ــر  اي ــمة املري اييخص
مر لة ايدراسة االب،دا مـة يف كركـوك.  قـد كنـا ن ـطر      
  أ اي ،ب املدرسمة  ن ظثر قلب ألننا مل ن ـن ن ثـ    

ا هـكه  منثا  م ًا ي ونثا بايلكة ايتربمة. ااس، رو متاناتن
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 ،ــ   م ــا بتــدح أ  يف املر لــة ايىانويــةح اي ــن بدرجــة  
 ألف نس مًا.

راجي مؤي نا: منطقة كركوك ح امليار إيمغ  ن ـًاح   (26)
 .56-51ل

ــار      (27) ــد  إت ااار  املتـ ــككراو  ديـ ــدمت مـ قـ
)ايفبمـــة  ايمـــًاو مـــن ق ـــم ممىلـــي ايقا  ـــة املثنمـــة يف  

ــول      ــرا  خبص ــني يف ايت ــة املتل  ــاو نقاب ــو  ان،خاب ا ق
ايىقا مــة اي رديــةح كاي،ــدريا بايلكــة اي رديــة اااله، ــا  
بايىقا ة اي ردية ا إنياء مديريـة تربمـة يا ـرا   لـ      
ايدراســة اي رديــة يف املنطقـــة اي رديــةح اا ،ــ و هـــكه     

 -ااييت أيدتثا نقابة املتل ني املركزية  م ا بتد –املطايب 
 م قماد   ىابة )تثم ة  نياء مجثورية كردس،انو من ق

اي رقــة ايىانمــة يف كركــوكح ا لــ  رأســثا ادنــراا نــاظ   
 ايط قجلي.  

ــة      (28) ــد اي رق ــكها قا  ــيت اخت ــراءاو اي ــني ا ج ــن ب م
ايىانمة ادنراا ناظ  ايط قجلي بتد ا ـويغ كركـوك ب ـف     
قصــري  هــي م احت،ــغ ااار  ايداللمــة  قايــة ر ــما بلديــة   

 نغ اكان اا ـدا   املدينة اي رد ح اتتمني  لر ترك اني بدال
 من رموا مجا ة ا لوان املسل ني يف املدينة.

 .58مؤي ناح منطقة كركوكح ل (29)

ك،ــاب قمــاد  اي رقــة ايىانمــة   االســ،خ اراو     (30)
املوجـــغ إت  1959 1 19يف  142م 1ســر  ااملـــرق   

ر ـما أركــان ادــم  حتــت  نــوان "ا ايــة ايسماســمة يف  
 .منطقة مسؤايمة اي رقة ايىانمة"

 منت قماد   ور  اوا ا نني من ك ار اي ـ اا   (31)
ــمح امــدنمًا       ــلم انمة اأربم ــر ني يلــوا ي ايس ــرب م،ص ايت
ــم     ــد ادلم ــمد    ــو ايس ــوك ه ــواء كرك ــر ًا يل ــًا م،ص  ربم
ــي     ــاظ  ايط قجل ــراا ن ــمني ادن ا ــديىيث   ــرًت  ــن تت
قا ــدًا يل رقــة ايىانمــة ايــيت يقــي مقرهــا اا ــداو مث ــة 

وك. كانت هلكه اي رقـة أي ـا ا ـداو    منثا يف مدينة كرك
ألــرى يف كـــم مـــن مــدن ايســـلم انمة اأربمـــم ااملو ـــم   
اقصـــ او قلتـــغ داه اراانـــداا ا قـــره. اكـــان متظـــ    
من،س  هكه اي رقـة مـن  ـ اا ا ـ اا  ـف اجنـود       
من اي ردح يلمث  ايترب اايفك ـان اار ـوريني مـن أبنـاء     

 املنطقة ايي ايمة بوجغ  ا .

بتـد ا با ـة حب ـ      -   ـار    اتب   د ايسرت (32)
امملغ  ؤاد  ار  ملنتغ إياه من ق،ـم   -  د اي ري  قاس  

ح 1958  د اي ري  قاس  يف م ، غ يف ااار  ايد اع  ا  
 م  كـان موجـودا متث ـا أي ـا.  قـد  ـاد   ـد ايسـرت          
 ار   جأ  من أملانما ايكربمة اييت  ـني سـ ريا  مثـا ا ـر     

طــار م ا ــر  إت ااار  لرت ــغ مــي قاســ ح اتوجــغ مــن امل
ايد اع ملقابلة قاس  ناايا ق،لغ. اايراجا أنـغ يـوال اجـود    
 ؤاد  ار  يف م ،ب قاس  األكه املسد م مـن يـد   ـد    
ايسرت ح يوقتـت جرميـة ق،ـم قاسـ  يف تيـرين األاا  ـا        

ــ اا  1958 ــما يف   ــرتب   1963ح اي ــاا انق ــدى مح  8ي
 .1963  اا 

كركـوك  ـددًا مـن    أرسم قا د اي رقة ايىانمة يف  (33)
اي ،ب ايسرية ات ااار  ايـد اع بيـأن ا ايـة ايسماسـمة يف     
كركوكح منثا ك،اب قماد  اي رقة  االس،خ اراو املـرق  ا  

ــككر   1958 9 9يف  914-3 –ش  – ــوا )مـــــــ  ـــــــ
ــ،وى      ــي مس ــوا ر  ــار    ــراد إت ااار  املت ــني األك املدرس
ــة      ــاب اي رقـــ ــةوح اك،ـــ ــ،ان لا ـــ ــة يف كردســـ ايىقا ـــ

 1959  1  6يف  17 – 3 -ش –و املرق  ا االس،خ ارا
ــ      ــوا بت ــوك   ــة املتل ــني يف كرك ــة نقاب ــوا )مراجت  
مديرية متار  كردسـ،انوح اك،ـاب قمـاد  اي رقـة أي ـًا       

 1959   1  19يف  142م    1االســـ،خ اراو املـــرق  
 ــوا )ا ايـــة ايسماســـمة يف منطقـــة مســـؤايمة اي رقـــة  

كه املراســرتو ايىانمــةو. اقــد نيــرنا اينصــول اي املــة هلــ 
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ايسرية يقماد  اي رقة ايىانمة يف مؤي نا: منطقة كركـوك  
 120-113امليار إيمغ  ن ًا )املرت سوح ل

–ايــدك،ور نــور  باي ــانيح ايترتقــاو اي رديــة   (34)

ايفك انمــةح ّلــة )رايــة ا ســرت و ايــيت تصــدر يف ينــدنح   
 .2حل2001ايسنة ا امسة  يرح ايتدد األاا ح  ذار 

ــابسح   مؤي  (35) ــدر ايسـ ــوكح املصـ ــة كركـ ــاح منطقـ نـ
 .65ل

ساه  بت  املرتزقة اي رد أي ـًا يف ق،ـم بتـ      (36)
ــ      ــاء دراهـ ــوك يقـ ــم كركـ ــة دالـ ــة مترا ـ ــوه كرديـ اجـ
متداداو. اقد ا ف  بت ـث   م ـا بتـد بـان  ـددًا مـن       

اتصـلوا بثـ  اأ طـوه      -اكي وا  ن أيـا ث    -ايفك ان 
سـ . انيـري هنـا    املاا اايسرتا يق،م أ خال حمـددين باال 

ــد و يطمــف        ــا امل ــاو ايــيت أدت بث ــال يل تلوم بوجــغ ل
ــور غ      ــي  ـ ــ ن  ـ ــان يسـ ــك  كـ ــاني ايـ ــاني راابمـ  رقـ

دينــار مــي  800ب ركــوكح اا ــف   مثــا ب،ســل غ م لــا  
مسدم يقاء كم جرمية ق،م ارت  ثا. اكان األ راد ايـكين  
ي،صــلون بــغ يؤكــدان يــغ أن األجثــز  األمنمــة يــن تلقــ    

اي ـًا مـا كـانوا يطاي ونـغ ب، ديـد اقـت       ايق    لمـغح اغ 
ام ــان ارت ــاب ادرميــة ي ــي ي ،تــد  نا ــر األمــن  ــن  

 امل ان اايزمان احملددين!

ــاار      (37) ــة اجمل ــرى اي ردي ــي ايق ــاء مجم ــا أي ذكرن
ــا       ــيت دمره ــة اي ــلو اين طم ــن املني ــة م ــوك اايقري  ي رك

يف مؤي نــا: منطقــة كركــوك  1963اينظــا  اي تىــي  ــا  
. اتتود مل مة قري،ني مـن تلـ    68 رته حلامليار إيمغ أ

ايقرى املدمر  ألسرتناح األات هي )سـونغ كـوييو اجملـاار     
يل داد ايي ايمة ي لدية كركوكح اايىانمة قرية )   يـغو  

 دابز. -ايواقتة بايقرب من ايطريس ايتا  بني كركوك

ــة كركــوك      (38) ــ،مطان يف منطق ــراو   ــر  االس ب
يــن   املوجــود   مثــا أ نــاء  بــدا ي اهلم نــة  لــ  منــابي ا 

امل اا او اييت جرو بني اينظا  ايتراقي ابني ا ـد مـن   
.  أ نـــاء 1991)اد ثـــة اي ردســـ،اينةو يف أااســـ   ـــا  

ــ     ــة اي رديــة ا ا ــتة يل   ا ــدي   ــن  ــداد املنطق
ــملمة        ــرا   ت ص ــ،تني خب ــا  يس ــد اينظ ــان ا  ايــكاتيح ك

ادانـب  يل واقي اييت ت،وا ر  مثـا منـابي ايـن  . اال ـأ     
اي ــرد  أن ا ــد اينظــا  كــان يصــر  لــ  اجــوب ا ، ــار   
ــداد     ــن   لــار    ــا منــابي اي ــيت ت،ــوا ر  مث املنــابس اي
املنطقة اي ردية ا ا ـتة يل  ـ  ايـكاتيح بمن ـا مل ي ـن      
م،يددًا بيأن األماكن األلرى اييت ال ت،واجد  مثا  قوا 
ايــن  . ايف ذيــ  ييــ غ أســلوب ت ــااا اتتامــم اينظــا   

مـي اي ـردح مـي بريقـة ت ـااا اتتامـم اينظـا          ايتراقي
ا ســرا ملي مــي ايو ــد اي لســطمين يــدى اي، ــااا متثــ   
بيأن حتديد مس،ق م األرا ـي اي لسـطمنمة احمل،لـة ايـيت     
ت ىر  مثا منابي املماه ايقري ة من اجمل تاو االسـ،مطانمة  
ا ســرا ملمة. اهــو مــا  تلــغ أي ــًا ايتنصــريون ايصــرب يف 

ــن ــة اي وس ــًا. راجــي  مجثوري ــ  ايف كوســو و أي  ة ااهلرس
مقاا اي اتـب ا سـرتمي  ث ـي هويـد : األكـراد  ـتب ا        
املخ،ـــارح كركـــوك ســـ قت كوســـو و يف لطـــ  االقـــ،رتع  

ــدد    ــةوح ايتـــــ ــة )اجمللـــــ ــاد ح ّلـــــ  -16ح 1005اا بـــــ
22 5 1999. 

اهــكا مــا اقــي يــي  خصــمًاح  مــ  منتــت مــن   (39)
اي،قا ــد  ايتــود  إت بلــدتي كركــوك بتــد إ ــاييت  لــ       
ح  1982كأســ،اذ يف جامتــة بكــداد ألســ اب سماســمة  ــا  

 ا طررو إت االسـ،قرار يف مدينـة أربمـم. اقـد أل نـي      
سا س سمار  ا  ـم ايـك  نقـم أ ـاث دارنـا مـن بكـداد إت        
ــن      ــغ م ــوك را ق ــن كرك ــر  أم ــر دا  ــد  نا  ــم أن أ  أربم
نقطة مـدلم مدينـة كركـوك  لـ  ايطريـس ايتـا  بمنثـا        

ا ــوا ايســمار  إيــي نقطــة ا ــرا  منثــا ابكــدادح  ــني 
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أربمــمح يم،أكــد مــن   – لــ  ايطريــس ايتــا  بــني كركــوك  
 لرا  ايسمار  من كركوك!

راجــي بيــأن مجمــي هــكه امل ارســاو ايتنصــرية  (40)
ــوكح     ــن أبنــاء مدينــة كرك ــي  ــد اي ــرد م يلنظــا  ايتراق

 .77-71مؤي نا امليار إيمغ  ن ًاح ل

داء قادسـمة  ـدا و   بنمت أ ماء )اي رامةو ا) ث (41)
ا)ا س انو ايقدي  اا دي  يف منطقة )جوار بـا و ايـيت   
تقــي يف مشــاا  ــرقي املدينــةح قــرب ايطريــس ايتــا  بــني   
كركوك اايسلم انمةح اكانـت ت ـ  بسـ،انا كـ ريا امـزارع      
ــزارع    ــت هــكه اي ســاتني اامل  ا ــد  ألســر  باي ــاني. اكان
مرتتــًا يلنــام لــرتا  صــم ايربمــي بوجــغ لــالح  مــ  
ــاو       ــاء أاق ــة اق  ــاا ايط مت ــي جب  ــكه ون يل، ، ــانوا ي ك
اي،ســلمة اي ي ــة  مثــاح ك ــا كانــت  مثــا اكىــر مــن كثريــز  

ــا    ــا أي  ــر   ه ــاء امي ــمنماو   -يل  ــ  ا  س ــ  أااس ، - 
ــة     ــد اي، مـ ــا اتزايـ ــاتني  مثـ ــقي اي سـ ــاء يسـ ــداا يل ـ جـ
ــر       ــن نثـ ــا مـ ــداا م، ر ـ ــان ادـ ــاء. اكـ ــة باملـ ايطاي انمـ

ســـوركغو مشـــاا  ـــرقي  )ا ا ـــةوح بـــايقرب مـــن )  ـــغ
 كركوك.  -املدينةح  لي بريس يارايي 

ــي    (43) ــت ت، ،ـ ــ رية كانـ ــة ايتسـ ــ  أن املؤسسـ رغـ
بصرت ماو ااستة يف كردسـ،انح اكـان ببم انثـا اسـ،خدا      
األسل ة اي م مااية أي ا ح إال انغ مل ي ـن ببم انثـا محايـة    
املس،وبناو يف املنابس ايواقتة يف مشايي ا ـرقي كركـوك   

ــاو   ذاو اي، ــا مـــن هج ـ  ـــاريا امل، وجـــةح اذيـــ  لو ـ
ــة     ــ،وبناو ايتربم ــا. اكــان أمــن املس ــرد  لمث املقــاتلني اي 
ي، ،ي بأه مة قصوى يدى اينظا  ايتراقيح يـكي  اق،صـر   
ــن      ــثلمة مـ ــابس ايسـ ــة يف املنـ ــ،وبناو ايتربمـ ــاء املسـ إنيـ

  1996احملا ظة  ،   ا  

ــكه      (44) ــ ايا ه ــن   ــاا ا  ــن األن  ــىري   ــب اي  ك،
  ىح ان ، ي هنا با  ار  إت أياء بت  مـن  ادرمية اي

ك، وا  نثـا بايلكـة اي رديـةح مـن بمـنث  بـغ سـلم انح يف        
ــلم انمة      ــاوح ايس ــة ) اس ــااح ادــزء األااح مط ت ــم األن  ظ

ــدا     1999 ــة ايت ــني  راس ــاا ب ــرح األن  ــو ب  ــاا أب ح ا ه 
ــدد األااح     ــوكوح ايت ــة )كرك ــدقاءح ّل ــفاث األ  ــد  اك ا 

اما بتدهاح اايدك،ور  57ح ل 2000 ايسنة ايىانمةح  مف
مترا    ر كواح األن اا مر لة ي،،قمد جرمية ا باد ح 
ــف     ــ ح لريـ ــاني ا ايىايـ ــددين ايىـ ــوكوح ايتـ ــة )كركـ ّلـ

 اما بتدها. 7ح ل1999

ــابقًاح      (45) ــغ س ــار إيم ــوك املي ــة كرك ــا: منطق مؤي ن
 .109ل

ســجم ايتديــد ممــن  ــاركوا يف حتريــر مدينــة   (46)
أدااره   مـغح نيـري بوجـغ لـال إت     كركوك ذكرياتث  ا

مــا نيــرتغ ّلــة )كركــوكو يف  ــددها ايرابــي ايصــادر يف  
. ايؤكــــد متظ ثــــ  أن 86-55ح ل2000ربمــــي  ــــا  

املقــاتلني اي ــرد كــانوا يســ،ق لون حب ــاا  يــما مــن ق ــم 
املوابنني اي رد ا ده ح بم من ق م املوابنني ايفك ـان  

تر ـت األ مـاء   اار وريني اايترب من س ان املدينة. ات
اي ردية إت لسـا ر  اد ـة يف األرااا اامل ،ل ـاوح لا ـة     
ــواو       ــن،غ ايق ــرم   ــو    ــد هلج ــن جدي ــثا م ــد تتر  بت
ا ا ـــة اقـــواو )ّاهـــد  للـــسو ايـــكين  ، ـــوا  ،ـــ  
بادر   ايراقدين يف املس،ي ماوح مما أجـ  اينـام  لـ     
ا ــرا  مــن كركــوك ااي،وجــغ حنــو ايســلم انمة اأربمــمح  

 ايقواو ا)ايترب ايوا دينو بنثب مم،ل اتث . قامت تل  

نيرو منظ ة ايت و ايدايمة ااملنظ ـة اي رديـة    (47)
 قو  ا نسان يف بريطانما امنظ او  قـو  ا نسـان يف   
كردس،ان ااملراكز اييت تأسسـت يلـد اع  ـن  قـو  أبنـاء      
كركــوكح لا ــة املــر لني ااملــؤن لني مــنث ح يف كــم مــن  

أارابـــاح نيـــرو قـــوا   بأيـــاء ايســـلم انمة اأربمـــم ايف 
املر لني مي بمـان تـأرير بـرد كـم  ا لـة. ان ، ـي هنـا        
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با  ـــار  إت ايقـــوا   ايـــيت نيـــرتثا ّلـــة )كركـــوكو يف  
 ددها ا اماح اّلة )هـااار  كركـوكو يف  ـدديثا ايىايـ      
اايرابيح ايف ايدراسة ايقم ة اييت نيـرو يف ايسـلم انمة حتـت    

املـر لني  ـن كركـوكو ايـيت       نوان )أربي سنواو يف لدمـة 
ت،  ن أيـاء ا نـااين اتـارير بـرد  ال  ايتو ـم اي رديـة       

 .1999ا  1998ح 1997ح 1996لرتا ايسنواو 

كانـت نســ ة ايقوممـة اي رديــة يف يـواء كركــوك     (48)
ــا     ــاء  ـ ــب إ صـ ــت يف 3،48ح 1957 وجـ %ح ااخن  ـ

%ح بمن ــا ارت تــت نســ ة 53،37إت  1977إ صــاء  ــا  
إت  1957% يف إ صـاء  ـا    2،28بمـة مـن   ايقوممة ايتر

ــن    14،44 ــ ،ثا م ــت نس ــة اخن   ــة ايفك انم %ح اايقومم
ــا   4،21 ــاء   ــاء 13،16إت  1957% يف إ ص % يف إ ص
ــاع   1977 ــة يف االرت ــ ــ ة ايتايمــ ــكه اينســ ــا هــ . اتو ــ

ــا     ــايمب اينظـ ااالخن ـــاا ايســـريي اغـــري اال ،مـــاد  أسـ
 ادو ــغ  جــراءاو قســرية اغــري ب متمــةح مــن بمنثــا      

تر مم  يراو األيـو  مـن ايتـا رتو اي رديـة ا ال  مـن      
ايتا رتو ايفك انمة ج ًا  ن كركوك اأبرا ثاح مي جلـب  
املزيد من ايتا رتو ايتربمة من منابس ألرى من ايتـرا   
ي،وبمنثــا يف هــكه املدينــة ايف أبرا ثــا. ابط متــة ا ــاا  

 -غري املتلنـة  ـد ارن  - 1997س، ون ن،ا   إ صاء  ا  
ر دالية يف   ا ممارساو اينظا ح لا ة بتـد إج ـاره   اكى

املوابنني اي رد  لـ  )تصـ ما قـومم،ث و اتر مـم مـن      
مل ميــأل تلــ  االســ، اراو اييــاذ  إت املنــابس احملــرر  مــن 
ــم       ــن ايتوا  ــو  م ــب األي ــ، راره يف جل ــي اس ــ،انح م كردس
ايتربمـــة ي،وبمنثـــا يف املنطقـــة. راجـــي ايـــدك،ور للمـــم 

تـــد ايقـــومي يسماســـة )ايف مـــم    إيا مـــم للمـــمح اي  

ااي،ج ميو يف حما ظة كركوكح ّلـة )هـااار  كركـوكوح    
 اما بتدها.  128ح ل 1998ايتدد األااح أيلوا 

لطاب  ز  ايـدار  يف كركـوك يف بدايـة أيلـوا      (49)
ح اتأكمده  ل  ذي  يف كل ة ألرى أما  املسـؤايني  2000

يـــغ  اي تىـــمني اايتســـ ريني يف املدينـــة يف اج، ـــاع  لـــر
أيلـوا   21 ناس ة اجـوده  مثـا. جريـد  )ا مـا و يمـو       

2000 . 

ــا     (50) ــاء ّل ــما اأ   ــلت إت ر  ــككر  أرس يف م
األمن امجمي اهلم او األلـرى يف املنظ ـة ايدايمـة ا ـدد     
من داا ايتاملح اجغ )مركز كركوك يل  وث اايدراسـاوو  

و تنظم ا مدنما ا زبا سماسما كردس،انما مـن  122مي )
ــم الــ  ــن    دال ــ ري م ــدد ك ــا ة إت   ــ،انح باال  ار  كردس

املنظ او ااييخصماو املث، ـة حبقـو  ا نسـان يف أارابـاح     
بــاي وا  مثــا اجمل، ــي ايــدايي بو ــي املنــابس اي رديــة       
ــا     ــي تط مق ــرا  داي ــت إ  ــا  حت ــمطر  اينظ ــتة يس ا ا 

بسـ ب ممارسـة   1991يسـنة   688يلقرار ايـدايي ايـرق    
ايترقـي  ـد ايقوممـاو     اينظا  ايتراقـي يسماسـة ايـ،طثري   

غري ايتربمة  مثا. اجاء يف املككر  أي ا أن هـكا ايطلـب ا   
ــي ايــدايي يف       ــيت اختــكها اجمل،  ــراراو اي ــي ايق ــاشم م ب، 
ــة      ــا يسماس ــي أي  ــت ه ــامل تتر  ــن ايت ــرى م ــابس أل من
ايــ،طثري ايترقــي. راجــي نــ  املــككر  املنيــور  يف مل ــس  

 مؤي نا:  

 
Arabization of the Kirkuk Region, Published by 

Kurdistan Studies Press in Sweden, Uppsala, 

2001, p.131. 
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 الكرد: نبذة وجيزة

 الفصل الثاني
 

 مهرداد ئيزدي
 ترمجة عن االجنليزية: هادي حممد

 
 التضاريس

+ تعدددب ية كدددت ن مندددثر  لدددت  ن ددد     ددد ر     
 جلكوفكزيرئكددت   ةددرهلا  لددر   ددح  ددو ف  دد   تثدد    
ن منددثر  و فنث ددر   ر دد  ف ئيدد م هلئك دد  لددت      
يةددددرك ا ندددد فة    نزيددددت ف   يدددد ر كت ف      دددد  

ني لددت يةددرك سددوهلفة ف ئدد صف ف     دد    يدد نك
  يدد ر   لددت يةددرك  لددرطوة   لوسثددر      ميثددر    
   ةريتدددر     ت ددد ثر  ت عدددر  و ل تتعدددر  هليوطدددب  

(Rivand     م   ي ن  جلةرك   ربا مشر    يد     )
و  ن ددكم ا  نددر  ف و يةددرك ئدد صف    نزيددت و     
 طر ددوك    نزيددت فمشددرك  طر ددوك    نزيددت   ددرفهل   
  عرص ت   رتنكت  ط     ئرأل رفت  ىل ذ ك    ب نرطد   
ه ددرو ف   ددح لدد     دد ف  دوسددر  ن ميددت  بيددب   
 صدد   ما ددر  مثددب لددت    تتعددر    ربنرطكددت   دد     
ئ وي ثر   ىل ن  د ت يةدرك   دربا    نزيدت و مشدرك      

(   و نعت   ح شرس ء حب  Ulu ي     ى يةرك   و )
  جير غ ئ  ت نكر      

نثر    ث د ت )   ن مندثر     دةري  ندر     + و ن م
(  ف ندل ك و ند ري لدت    -  رتيدم –يثم تب فلر   كدو   

   ثوس ر      ميت    رئكت   جلةدرك تيد م   هدره      
  صةكعكددت  ألفمددب ن ددر ف افم    ثدد هليب ف   يددع  ف  
  ث ر كددب ف     رفددت     ميددت شدد   لعك ددر  ل ددرس     

       م ت ثه  فا    مكث تةب     هوك 
+    منثر    يد ر كت    دح لعدبك    تتعدر   ف     
ئعةرهل   في كر   ي  نت  " طهر لدوست    دكوك  لدرمهل      
ف   وميدددر    ع ك دددت ف  ألفدددريكن )  وميدددر     دددك ت 

(   و هلفت   ه ك ف  جل وهل   ع  ت"  -  رتيم-  ع ك ت
ف لددت يهددت  ادد ى  فدد      منددثر     نزيددت  فسدد     

   راددر  مفًددر   ف غر ةددر    لعددبك    تتعددر  لدد   ن دد  
لرت و   صكتدر  و ن مندثر  ئ لثهدر  ف    دم   اد       
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لددت    ددرمت    ثددب  لددت  ألهل  ي دد  ئددني هددليت      
  ص فني     ك دني  تيد م  جلةدرك     ميدت لرت ندر       
  ه ةثني  ألي  طكت ف  ألطر و كت ش نر  ف غ ئدر    دح   

     ثو     لت  ت   يره ر لت    هوك    ة صت   ازي
  ع ئكت ئ جتره ي و  ف ي و  ش ق  ف مو  حبد   
 ألنوم مشرال   ميثب     در  )ل دت لدت  جلةدرك تيد م      
نث ت ف مب (    نز    ح  اللثب م     د     مندثر    
لت   ص ف  ألفك  ىل   ص ف   ا    دح شد م   دوم    

 ف     خم  
+ ف     م  أل  ح و ن منثر  هد    دح   ثدو        

 دددو  )و  يددد   ( ف   ددد  ي دددم  يةدددم   وطدددب و  جل
نب   ف يةم ه   م ) ف    د م(   11745 هلتتر ه  ىل 

و مشرك ن منثر     نزيت )و   ع  ق( ف   ل  ي دم  
نب   ف يةم لوطزفهل و    د     12249 هلتتر ه  ىل 

نب  ف  11646)و ت نكر( ف   ل  ي م  هلتتر ه  ىل 
يةدددم  هل هل   و   يددد رك )و ت نكدددر( ف   دددل  ي دددم  

 نب    16946تتر ه  ىل  هل
 

 جيولوجيا
+ ن مندددددثر  فعر دددددت مرلدددددر  لدددددت    رمكدددددت    
 جلكو ويكت  ف  هل  ن منثر  تت ش    ح    ص دت  

( ئدددني -  رتيدددم–    ددد ات ) ف ل ص دددت    دددوهل     
   دددددترئ    ث ثوطكددددددت  ألفهل نددددددكت ف  ألف ي كددددددت  
  ث دددرملت  د كدددر      دددتك ت   ع ئكدددت    ددد ري      

ترئ     د ري   ألي  طكدت ف      ت  ت تهةط حتد     د  
 ألطر و كت مب ب هل  ب   جنر  ن ك ت ن وير   ف طثكادت  

ط صدت هدل     – ل ك  ف   يةرك ا ن فة ف ن منثر  

ت  دد ط ف ت ددبف   ىل  أل  ددح مب ددب هل    – ألصددصب   
 ب   جنر  ن وير    مف  هل   ألصدصب      درهل    دل     

ل كو  ند ت  ل ص دت ن مندثر   ىل     15ئب  ل ل  و 
( ف   دل   Tethys  ح لت   ح نرع حب  تك دكف )  أل

غصددح ي ددو  غ ئدد   نددكر ف يزيددب هددل   ألصددصب      
 مثح     لت   و يةرك ن منثر  مبي ت   عهب  

+    ص ت  جلكو ويكت   ث ك     ميت ) ف ندتو   
(ف   دد  تو يدده نددصك   -  رتيددم– جلةددرك     ميددت  

(platform  جلزي     ع ئكت تي م  نرندر   لثدب م  )  
  تف   ثي كم  ألهل   ف   ل  ي    ئعب  ىل  جل دو   

  ة كددت   ةرنكددت لددت حبدد    –حتدد   ي ددكن   ترهلندد   
تك ف    بيم ئ  فتده  لريبهلفن ئوطكدت  مثدب هدله     
  ثيددد ك   ف ئدددبف  ت دددكري ت  يةدددر  لدددت    دددرمم   
  يدد ن   ة دد   ألئددكس   ثونددط لددت  طصرنكددت  ىل      

 ي دكن   ل ك  ه لز  و    ك ت  ف ب غ د   لكدره  
  ترهلن  نتو   جلةرك     ميت مثح فن  لثد ا   ف  
ذ ك ئ  ت ف ل ريكف يكو ويكت  مكث  ط    ت ك 
  كره  ىل  لدكط  ل دب   ىل حبد   ألئدكس   ثوندط ف      
ل ه  ىل  لكط  ألس     لت  ت  فهل نكر لت  ف ي كر 
ف  جلزيددد     ع ئكدددت  ف ه دددل  جيددد   نددد  هل ئت دددم  

(credited for صة ددددت  ) جلكو ويكددددت     كددددت 
ئر ةرتفك   خ كن   ترهلن     وطدر     د ف    ةرتف كدت    

 ف    را   صةكع  و ن منثر   
+ ف يبم  تبف ر  ئ نرطكت هرئ ت نصو   يدز ء  
ف نعت لت ن منثر  و   يد رك ف   يد رك   يد ن   ف    
تعب ل تتعدر   هل هل    ألن د  ف  ألندم   دو    ف ندل ك      

  و ندد    ددح نددو مم   يةددم ودد فم ) ف ودد ف  م  ( 
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حبدددري  ف    ددد ج طثدددرئن ئدددرهلا  لدددله  جلكو ويكدددر  
  تعر ددت  نددل ك تعددب حبريتددر ف   ف  فهلفلكددت ن ثره ددر 

( سةكعكدت  -  رتيدم –طثرئن  ع  كت از  ) نرلت ندب  
   ددو    ألطهددرهل ئو نددصت تددبف     ددم   ربنرطكددت و   
لر   مبيث لت    رمكت  جلكو ويكت  تصوق ئ كت 

لثعدددبم  تعددرب ن مندددثر   ف    ألهل  اصددوص صددبع  
ئيددد م هلئك ددد  ئ جتدددره   يددد رك     ئددد  ف  جل دددو  
  ي ن   ف   دت شد نر  ف غ ئدر    دح  دو ت د ي  و       
ن منددثر      ئكددت  ف نددب  غ دد    ثددبف ر     رهليددت    
 ألهل  مبو هلم لعبطكت نك ت لدت    رمكدت   ثارهليدت     
ن ددر  وطددو    يددهب   صةكعدد  ئه ددل  غ ددح و   ددو         

 نث      ح  و لثو صم و  مهدر       خوهل حبكث
     ئرء   ليت يزفهلفطهر ألفك ل     

+ ن ر يع   يكو ويكثهر   تعر ت لدت ن مندثر    
 هل ر  ت و  لع  دت   دزالاك  ف طثكادت ف مدب  لدله      
   ك ت ه      بم  ن دك  يدب  لدت    درهل  أل  يدت      
  ةرنكددت ئ كدد  ل ث ددةت فددوق  ألهل   ف و ل ص ددت   

ر   جل وئكت  حت م   عرئب    دخ ت  ن  رفهل و ن منث
 آللت  طرهكثر شو هب مهل لرتك كت   ح نو  ف  نث   هل 
ت ك  لز    ألهل كت  ف تعب  أل  ب     لففدت ئعكدب      
ف     مل    دخ ت  لص دت  ف     در    ة كدت لدت      
  ا  ف  ألمس   ف  جلبهل     هدبلثني شدو هب مكدت    

  ف   ث ر كددم  ددر  لددت االاك لثو صدد ت  2200  ددح 
  ع  نددت   يددوهت   ةثددوهل  و يةددم ودد ف  م   )ال   
خي صدده    ددرهل ء لدد  ودد فم   ددلنوهل ندد تر ( و مشددرك  

"و  نرص  ن مندثر      ئكدت    Adyaman ميرلت "
 ل رك  ا ى   ح هله   زالاك  ف تؤش  نم    ريدر   

ف  ي  فر    يدعةكت    دب  ف    د ى   د  " ئث عثهدر      
ه   تعر كددت  جلكو ويكددت   ددح لددبى     ألهل "  ىل هددل

   ع وهل  
 

 املناخ و هطول األمطار
+ يثةدددريت لثوندددط مهليدددر    ددد  هل  ئيدددب  و  
ن منثر  ل  تةدريت   دو    تتعدر    ذ تد ختس لد       
   عوم  و ن ت     ر  )ل دت لدت  جلةدرك  ث عدت     

(    ندز   ندب ي دو     دك      -  رتيم–نث ت ف مب  
مرهل    ح  و نرئس    دبهل   و    تتعر   ألنم   و  

ف ل ددري  ف شددةه هلسدد  ئك  ددر ي ددو  ئددرهلم  )ئددرهلم     
( ئ دددترء ف  صرفدددت و ل دددرس  ت ددد  coolئ  ثدددب ك 

ئع   م ام  جلةرك  ف ي و  ف دم   يدثرء  ئ ندث  رء    
   ددرس    و نعددت   ددح   صدد ف   دد  تو يدده    ددهوك   

 ئرهلم  ئ م   نرهلنر  ف ن ري ت رنط     ن  
    ث ددرنس و    راددر  ف + ف نددب  شددبم لددت هددل

  دددح  دددو لصددد م  تدددبلري    رئدددر  ف   ثادددرفا و     
 – نددددثخب      ددددوك     دددد  )       دددد    ز ئددددب 

  رتيم( و    تتعر   ألنم   و   ف ن ري لت    درس   
  دد   ف فدد  مب رارتهددر   آلئ ددت مثددح فندد  لثدد ا  
يددب         صددة   ل ددرع  سةكعكددت شددةه يددبئرء ف  

ختث د  ئر ثعرند  ئدني مد     دك  ف      ي م ء ف     
 ت ّ ة   يثرء  

+ ندم    درس   ألن د  ئد فم  ت  يةدر    لد  لعدبك        
مهلير      هل      ويت حت  ط صت   ثا ب  ت د  و  
ن منددثر    يدد ر كت و  طر ددوك حددر ي دد   ئويددوم    

ل ددرمر  ي كبيددت م ئ ددت و    تتعددر   ألن دد    ددو      



 
 
 
 
 

 
 

 

 

73 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

% لددت  هل  5 تيدد م    ددرس   ألن دد  ئدد م   مددو       
 ن منثر  

+ ف تيدد م    ددرس    دد  يددرت ف  لعددبك مهليددر   
مهليدر  لًويدت    5    هل  فكهر ئني ط صت   ثا دب ف  

% لدت ن مندثر     15مهليت فه طهري ( مدو      40)
ف هله    رس  ل ثي   ئي م هلئدكف  درب ن مندثر     
  ي ر كت و ت نكر ف  ىل م ام  ي     ف    هر تث د ت  

مثددب  ىل م اددم مشددرك غ ئدد   طثددؤ   ية كددت سوي ددت
ن منثر  و مهلنكم ف ي وئر  م ام   ع  ق  نب تيهب 
هددله    ددرس  ندد وص     ددوش نددةعت  شدده  و    دد ت   

( Ardahân( ف  هلمهددر  )Kârsت دد  لددب  نددرهلا )  
 م ام هله    ص ت  

+ ت و   شهف    يدثرء و ن مندثر    يد ر كت  ن د      
ش ف يوطددو ئدد م   و   عددبك ل هددر و لددبي    ط ددوهل    

  رتيددم( و  الندد ر  ف  ت ددكت   ىل –) رصدد ت  الندد ر 
  ث ددرهلي    كددت    ددؤهلي  ألغ ي دد  اي وفددو   مكددث  

 الف لدددت  جل دددوم  ألغ يددد      10000شددد  هدددو ف   
س ي هم ل رهل ني ئك ة ل    ربم  ئر   ومتهم  رب 

(    كت    كهر ت  يد   IV-1-3ن منثر  ) طرئرنكف 
رط   ونو دوة ه درو   ئ وترهلش  ت هلم ت    رئب    فلد 

مو    ن طني ئعب هل    ث هليب  و ت ك    رنةت  مم 
  يثرء لة     و طهريت  ي وك  ف يد ف  ئ وتدرهلش  "لد     
  عو ص  ف ت رنط     ن ل  هل    ف    د ك  ف  جل كدب   
مثح و  ن    ألير  صترء   حدر يعدم لدت   كدره غدري      

ربم  نرئ ت   ي    ألم  ت  ال ئر  رم ف ذ ك  ت ص   
)ف حر يعم  ألهل ( غري نرئ ت   عةوهل  رب  جل كب  ال 

 ,Livesئر  دددرم حدددر  هلهددد  ف  طهدددك  ألم ددد ت" )

“Lucullus”    مبج م م فنط صدتوف  جلدك  )
   فلدددرط  حدددر  مى  ىل ت ه ددد   ف ئعدددب ذ دددك ف و    
    ف    ونصح  فص     مر ت   تك ك   )ط ةت  ىل 

( -  رتيددم– لبي ددت فك ك ددكر      ة بنكددت  أليصر كددت
لدددرهلنو ئو دددو    دددربم "ئ طددده جتدددرفا ندددم   دددبفم"    

(Travels, I. vi) 
+ ف  ة كددت ن منددثر    يدد ر كت لعددبك مهليددر      

مهليددت لًويددت  10 – 5مدد  هل  ندد ويت تددرت ف  ئددني 
فه طهريددد (  ن دددر هدددو   دددرك ئر   دددةت   48 – 40)

أليددز ء ف نددعت لددت ن منددثر      ئكددت ف   يدد نكت     
 م يكدو   ىل ه دب    ف   حثب    و  جل و    دح شد  

% لدددت 20هدددله    ص دددت    راكدددت تيددد م مدددو     
   رمت     كت    منثر    ثرمخت  ت   لب  مهلنكم 
ف ئكث كف ف لوة ف ئ  وك ف  ن   ف ف   ف ه درهل   
ف ن ماه ف نل ك ئكارهل ف ن مش  ف ل يو   ف ئرطت 
ف ه ب   م ام هله    ص ت  ت د ط     دوش مبعدبك    

 له    رس  لعهم     ني   مخ ت  شه  و ه
+ هلمبددر تيدد م    ص ددت   دد  تددرت ف  فكهددر لعددبك 

مهليدددت  15 – 10مهليدددر    ددد  هل     ددد ويت ئدددني 
مهليدددت فه طهريددد (  جلدددزء    57 – 48لًويدددت )   

 ألن    صرفت  و ن منثر   هله  فن  ل ص ت فمكب  
% لت ن منثر  مكث ت م ت  يةدر   40ف     تي م 

ف ط   ن منثر      ئكدت         ن منثر   جل وئكت
ت   دوسدت  ألطر دوك    نزيدت ف دوسدت ا  ندر       
 ي ر  ئي م هلئدكف م ادم هدله    ص دت  ت دم هدله       
   ص ت  لب  ل سكت ف  ميرَلت ف  طثك  ف ف  ي او 
ف ا او ف مهوو ف   رميت ف ه ةات ف لهرئرم ف ن ز 
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ف ندد  بش ف ن لرطيددره ف شددرهرئرم ف ن  ددرفهل ف  ي ددر   
يدددر  ف ئف افدددد م ف شدددريف   )و  لوسددددت   لدددب  نو 

 يت  ندددرطكت( ف يكهدددرطةك   ف َهك رطدددت ف ئدددوالت   ف 
يوانددر  ف تونددر  )و  لوسددت  ألطر ددو كت( ) طهدد     
  ث بيت ف     ندز   بطكدت(  ندب ت دو  لدله    درس        

  شه  لت ت رنط     ن   4مو    
+ ت و      ص دت    ئك دت ف  ألن د  مفًدر  لعدبك      

مهليدت   20 – 15  هل  ن ويت ترت ف  ئني مهلير  م
مهليددت فه طهريدد  (  ف ا ددم  65 – 57لًويددت )   

ن منثر  نوهلير  ط   ن منثر     نزيدت و   عد  ق   
% لددت ن منددثر      ئكددت ت دد  و هددله 15ف مددو    

   ص ت   ب فًت  ت م هله    ص ت لب : ميرهلئ   ف 
ندددري  ف لدددرهلميت ف  فهلفدددت ف نرلكيددد   ف  فددد يت ف 

ارهل ف ن ك رطكت ف  هلئكم ف ن   شرييت ف  يد   ف  ن 
نددك   ف ئه ددت  ئ ل رط ددر توندد  شدده يت لددت ت ددرنط  

     وش و هله    ص ت  
+ ف     ص ت     ري  طو  در ف   د  تيد م  ندم     

% لددت  ألهل  دد      ميددت ف   دد  تثدد    لددت  10لددت 
   رس    بفميت ئني ن منثر  ف  ألهل       خت ت 

 25 – 20  مهلير  م  هل  ترت ف  مبعبك  جملرفهل  لر
مهليت فه طهري (  ت    74 – 65مهليت لًويت )   

  و  هله    ص ت ت  يةر  و ن منثر    ع  ق   ال    
  دددب    ه دددت: ن ندددوو ف نتددد   ف توااوهللدددرتو ف  
ارط ني ف ل ب   ف ئبهل  ف لهد    ت د  م ادم هدله     

و  ف    ص ت مكث مي ت  لرفهت   ح ئ رتني   زيث
    ددكر  ف   ددثني  ف ت ددرنط     ددوش ه ددرو غددري     

 ل ثهم ف ن ري يب    

+ ف و ت ددرنس مددرم لدد  لعهددم  يددز ء   يدد ق     
( )   precipitation ألفنددددط  فددددد     رتندددددك  ) 

( و ن مندددثر  -  رتيددم   –خمددزف    كدددره و  ألهل   
ت نددك  ل ددثهم ف ف فدد    طدده يثةدد  و ذ ددك    هددر   

 ح مهليرته اد ك   يدثرء ف     ثونص   ل  نوطه و   
   ئكدد   فك ددو  لعهددم   رتنددك    ددح شدد م     ددوش  

 شدده  و    دد ت و ئعددس  6  ددل  نددب يث ددرنط  ددب   
   رس  ل وطت ل رمر  ي كبيدت م ئ كدت   دح    دح     
    م  ي و     ك   نم   ت وك هصوال   أللصدرهل  ف  
  ت ئ ة    كره   ثيد  ت طثكادت ذفئدر      دوش لدت      

تتعددر   ي ددو   ألطهددرهل  نددرب صدد ف    كددره       ددح    
ما ر  و    ك  مكث تزفم لكدره هل  غزيد   مي دت    

  أل ث رم   كهر  
 جنر  و    د ت   80 – 50+ ي و  لعبك   رتنك  

 جنر  مني  40 – 20و     ر     نز  ف ي ختس  ىل 
   زفك  ىل مبفم  ألهل       خت دت و ن مندثر   ف   

و    ص ددت   دد  تو يدده ي ددو   نددم لعددبك   رتنددك  
  هل    لرئني    ه يت )ئ م     فبيت(    خت ت  

 
 احمليط و البيئة

     ر    ر كت  شهب  ن مندثر    100+ ا ك 
 ددب  مفهل   لددت طوئددر   جلتددرف ف    سوئددت ف   دد   
ت ةة  و مكر  طةرتكت ا ةت و    ص ت ف ت كري   

ف  شددددبيب   أل دددد  و   صةكعددددت ف غددددز هل     ةرتددددر  
   كو طر   ل كت  

+ و ذهلف    ع    جل كدب   ألن د  مب  دت  نرطد      
 صدد رع شرنددعت لددت  ألهل  دد  و    تتعددر    عر كددت      
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نرم ت طثكات   ربم   ثو صم ف جت دب     دم   عر كدت    
  ددح  ددو  ن دد  شددب  ئ دد ري  ن ددر مهكدد     ددرس     
   خت ددت ئرتنددك   نددم ئ ددة  حتددوك و    ددرس       

 طرفوهل    ألطهرهل صو   جل و      راكت ف حتوك 
( domestication+  ئدددددر  فدددددرت  تدددددبيني )  

 لرصكم ف   كو طر  و ن منثر   ل ل مو      د   
(  ر   نر  اليز ك ه درو ندبهل  ندةري      12000 ي  )

لت     ن  جل كب  ن ر نر  ه رو طهر  ت نك   كف 
خمث تر   ر يويدب     هلغدم    وصده   ت د   ندر       

ر       ت  ألن د  ئد فا      هدر    ةكًد  و     خمث تر مرل
ت ك   ترت  نرط   ألهل        و  ئرأل ير      كدت ف  
    يعت   ثتي   ل    ف  لدت    ةرتدر  ذ     ةدلفهل    

    يةدددددددددددت لدددددددددددت طدددددددددددوع  ف ف  أل يدددددددددددر  
( ف  ي ددر   زهددوهل    ثتخددت ف  plantagoئ طثك ددو)

(  339 - 334  1968 طدددو ع  اددد ى ل هدددر )هل يددد  
نةري  لت     م ف   در ز ف  ي زيد    درب  ف    نصعر  

   دددبيكر   ن دددت     دددو  ف   صكدددوهل   هدددري   ندددرطو   
لويددوميت  ةددزك هددله    دد ف     ل ئكددت  نددر     ددر   
ل ر كدددر ألئدددب ع طدددو ني لدددت ت  و ويكدددر مبي دددت ف 
 ط  ئكت:  ال ف ه ر   زهل  دت ف ت ئكدت   و شد   ف ندب     

 خت دددت  ادددل   هل  ددد  ن مندددثر  لددد   ألهل  ددد    
ف  دصني   ادل   ندم    - جملرفهل   كزفئوترلكر ف ندوهلير 

" ل ك  ي ك " لل     ة   ) طه    ثصوهل   ث   
   بيث(

+   بج  ألاري ئيد     ث دكري    درا  ف   ةكًد      
 ددر   لدد    رت يدد   ألاددري   8000ئددب  نةددم مددو     

( ف  دددوم  -  رتيدددم–   ا دددب   ) ألطهدددرهل  جل كبيدددت 

  رل دت  أللصدرهل ئ دم نوتهدر  لهكادر          كو    ب فًت 
 يرهددر   ث ددوك و   ثكددرهل    لو ئكددت    تر ددت و   ددر    
 جلو ئ جتدره   يد رك  ف ت دب  طهدر     يدر    ومسكدت       
هددل   ىل  ل ددةت ف  ىل شدد ق ن منددثر  نةددم مددو      

 ر   دب ر  حبدري   شرندعت م ادم   دة م  ف      6000
ثيرهل    ةرتدر    ّام ذ ك ن ري  لت ت  ي   جل كب ف  ط

مدد   ىل ل  ددبهل   ن منددثر   ددت س يدد    ددرفت      
هصوك  لصرهل صكتكت نرفكت  ىل   يثرء غزيد    كدره ف   

 ت نك  لكره   ك رئك    ح هله  جلةرك  
+   ث دددبهل  )ندددهم  يددد م و    ص دددت    صةكدددت   

(   ةدددرهلم  ف  ألهل  ددد     صدددر  -  رتيدددم –  يددد ر كت 
رئددر  ن كتددت  ئرأل يددر    ث ددر    ف دد    جملددرك      

ألشددددارهل  ألهلا ف    دددد وئ  ف   ع  دددد  ف ئوهلي ثددددرك  
( ف    بهلم هل ف   وهل ف oriental cyprusنكربة )

 جل كددز ف  ألهددم لددت نددم ذ ددك  شددارهل     ددث رء ف      
  ة ددوص  ن ددر ف عهدد    شددارهل   تو ندده ف  جلددوا ف      
  ة بق و   ومير   ألن   محريت  ف  طثي   مكو طر  

نددوم لدد   طثيددرهل    رئددر   يبيددب  نر ددب    ددة  ف  أل
 جلبيب   ف  صة           م  ألن    هلتتر ر   هل    

 ل صر  ئرأل ير    
+ ف ئدددب      يدددر    ومسكدددت   ندددكويت ت  يعدددر  

 4000ئصكًددر   ىل   ددوهل ء  ددو  جل ددو  نةددم مددو     
ند ت  حددر  مى  ىل  ط صددرع هصددوك  أللصددرهل    ددكتكت  

 دم   عر كدت   ئي م مهل لرتك    ئك  ر نرط  طةرتدر      
تث  ددم هددل   أل تددر  و هصددوك  أللصددرهل  ئ ددة      
مهلير  م  هل  ند ويت  مطدح )ف ئر ثدر   ط د  تةخد       
 مطح(  نرط   ألهل  د     خت دت ف   وميدر  ئ كد  و     
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مر ت لت  ليرشت  ف صر   ل دةت  ألي  طكدت  جملدرفهل     
 يددد     ف   ثكدددرهل   صويدددم  أللدددب ف   ةصددد ء  دددو   

 هل     جلترف ل ث    ىل يول ر
+    ثرئددددر    ةرنكددددت لددددت   و ددددرئ    ثرهلخيكددددت 
   ددد رهليت   دددرهل   لكزفئوترلكدددر  ف   ددد  تةدددب      

 ددر  لددت   ع دد   ن ددهر   4000مب   ددت ن  ددرل  ذ   
ماددب ا ندد فة نوطهددر  هل  "غرئددر   ألهلا" ف   دد    
" لثددددب  ل ددددرفت  يدددد     ف ف نددددب و نرفددددت     
 ألجترهدددر " ) طهددد      رفدددت   يدددعةكت ف    ددداكت     

 ولكددت(  "طددزال لعددر  ىل م اددم    رئددت  ف  تكددر  ىل        
 جلةددم  ألا دد   ف ه ددرو  فنتددر ئدد  مدد  و  نرطددر      
ليبفهني صرلثني؛ فنتر ئ  م  و حعد ني    هد    
و    رئت  و يةدرك  شدارهل  ألهلا مكدث ل د ت   لدت       
 هلتتع   دخرلت  شدارهل  ألهلا لدت  لدر   جلةدم  فندر        

جلةدم ف   ت يدر    ع هر هل ئعر  ا اد   ئر   مدت  ندر      
  تر ددكت و    رئددت خم دد   ئرأللددر " )نددرطب هلة   
ت لت ف حت ي  ل   ت ن  درلك   "هلم دت    رئدت"    

1972  ) 
+ الئب    هله  المغرك  جلة كت     كتت ندب ئدب    
   ب لح ف ن طهر لعني الي     ألاير  ألنثخب لهر 
و   ة ددرء ف   ت ددم  ألفدد       دد و ت لددت   يدد   ف  

      ز دد   ف    هددر  طثهدد   ىل     ددو   و   ألنددثخب
   ك ت  ل  ئبء  أل تكت  ألفىل  ر نةم   دك م  نرطد    
غرئدددر   ألهلا و ا نددد فة )    ددد ح ئدددد "نوطدددرهل"     
ئر   ميددت( نددب ط ددة  ) ف نددرطو   دد كت  ددث ري        
ل راكددت(  ىل مددب  نرطدد  هلف يددر       ددت فك ددر ئعددب 

 ثةدريت  جل د  و   تعزف "غرئر   ألهلا  ىل  ة ر " هلغم  

  و     نرط  تعزفهر  ىل  ة ر  مكث نرط   ألاير  
  عصر  نك دت ئ ك دت مل تدزك ت صد  ئ دز هل  و ذ دك       
  ني  و    ك ت  ذه  ئعس   ةرم ني   عرصد يت   
ئعب ل مهت   ثةريت  جل د  و ف   دت لدث رييت لدت     
غكدددر  سويدددم أل   دددرلك  ندددةري  ألشدددارهل  ألهلا و  

ت دددري      دددر     بميدددت       دددت    ا نددد فة   ىل ت
ند" شارهل    د وئ "  ن د  لدت نوطهدر تعد  " شدارهل       

  ألهلا"  
نةدددم  550+ ل دددل فدددرت  عهدددوهل  ألمخك دددكني ) 

  ك م( ) طه    ثد هليب    دبيم(    ثدزلني ئر ث ر كدب     
  ث ثعددت ئ ب نددت    ددب   ال فهدد   نددثخب   م رلددر   
 اي   ألهلا  ث صكت     وف  ل دل عهدوهلهم مل تعدب   

ن منثر  توف   يي   نر  الئدب     دك   ألمخدك ؛    
  ب هليو   ألفك     ت دثوهلم  ألهلا لدت  ة در     رئكدت     

 Susa and   ددوهله و شددو  ف ئ نددكةو كف)  

Persepolis    ف مل ت دددث  ق سدددوي   ئددد   لدددت  )
   دددريكف     النددد   شدددارهل  ألهلا و  ة دددر  طتدددف     

 ل ريطهري تهر و ن منثر    
    ميت ه  ئ رير  در   ن د     + ن ري لت    رئر 

هلسوئت  ف  ك د  ئ درمهل    دح جتبيدب  طت دهر لدر          
 اي    ا  ت ترلت لد   و  صد رع شرندعت لدت  ألهل       
لدر     اي دد     رئدر   ا  ددت ترلددت  د    نددكزفك فعدد     

( ف    هدر    ةكًد    micro-climate   ري   بنك  )
عهدم     ل   حتثتظ ئه ر هله    رئر   ف ئر ثدر    ف  

هددله    رئددر   ددكف مبعددني نرئددم   ثابيددب ئددر ع ح     
  ددبنك       ددت ف جيدد     تددوىل  ه كددت نددةري  ألم هل   
   رئر     بميت هله ف  ألطثتدرع ل هدر  ذهةد   شدارهل     
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 ألهلا  فال   ددم ت ثهددر  شددارهل    دد وئ   مي ددت حتبيددب  
ت هليب ت  ي  ي    غرئر      وئ  ئر        ر دث  

ف ذ دك لدت اد ك ل مهدت         ف     ئ  نةم   دك م 
 شددارهل    دد وئ  و ت ددوي هر   ددح  طهددر لددت اددري    
 ألشارهل  ف نو   نو ا     وئ  لدت  ألشد رك   ث د هل     
و     و   ف     و    ةرهلا  ا ك فرت     شوهليني 

نةم  330ف   كبيني ف  ألمخك كني  ف      طثه  و 
 ف  كف ئعب ت ك   ترت    –  ك م 

  ئددر صة  لددل    ث دد    ثددبهلجي  و    +    ددب نددر 
   صرء    ةرت  ت  ري   نو  ف نكئ   ح    دري   عدر  ف   
نبهل     هر    ةكً    ح  ص       هل ) طهد     دري   
ف هصدددوك  أللصدددرهل(        ددد هل   دددل    ددد  ئث دددك  
   رئدر  و    دد طني   ثرندد   يد  ف   عيدد يت يع دد    

      درئ ت  لت   ث  ري       كت   رفدت  ند    ألندثخب   
ل ل نبيم   زلر   يع   ل هر تةبف ف ن طهر تد  ري    
صدد ري  ئر   ددةت   كهددر     ل رهلطددت ندد يعت   ةكًددت     
  ر كددت لدد  فصدد     مر ددت  ألفهلفئددكني و    دد        
  ر   ت       رهل   بى   ث كري    د     دل  سد      
  ددح    دد ف     ةرتكددت ف   كو طكددت     ص ددت    رتئددت 

(  ي ددةت  طثكاددت -  رتيددم- رتئددت   تونكددت )نددص   
م لرطهر لت غصرئهر    ةدرت    دو ن   تثعد ى ئ دة      
تبف ر  تكهوهل       وش و ف       ئكد  ف   يدثرء ف   
    تع ةهر   ثكهوهل     صك كت و ف م    ئكد    دب   
  صددد ق ف   دددرق    ددد هل ئر  دددثوس ر    و نعدددت و   

شددة ت   ألنددتم    رتئددت   تونكددت     ك ددت    رهلنددت و  
 ألطهدددرهل جتددد ف  دددكف ف دددط  ألطثريكدددت   صةكعكدددت   
   دددث ة كت  ألهل  ددد   ئدددم ت  دددم فدددوق سرنثهدددر ف   

ئبهلير  لله دت    دبفم   د  ئ كد   ةدزك    دبهل         
 لريبهلف ك كددددت  لرئ ددددت     ص ددددت ) طهدددد    ددددو هلم  

    صةكعكت:   رء( 
+  ك دد  ن منددثر  فمددبهر ئددر صة  نددرهليت   ددح 

      هر    ةكً      رس   مهل   ل و هل   طه     ىل
 جملددرفهل   ف و    ك ددت و   عددرمل ئ ندد ه  ت دد    كدده  
  ح  و ليدرئه  مدب   ندرء   ألندثخب     ةيد    ف      
نب و ئلك     كم يب  )لدت  جلهدب(    تدرع   دح ف     
 مكدرء    صددرء    ةددرت   ف   ويددوم   ثددو ت  ئ نددث   هل  

 ص دت مل   ر ت  لرص    ف مر ت          كدت و    
ي دت ل در ب    ي ددر   ف ندب نددره   حت ندر     كددر      
  ع ددد  يت     ك دددت ف    كدددر      ددد  ف     ئددد   
  ثع ب  و غ و    ع  كر    ع   يت  ندره   ن دهر   

 و تبهوهل ت ك   ةكًت  ليت  
 

 النباتات و احليوانات
(Flora and Fauna) 

+ ف ئ كد    دح نكدب   كددر   درلك  نرفكدت لددت      
  ة وص ف   ة وص     ري ف     ث رء ف   ع     شارهل 

ف    ددددد وئ  ف  ألهلا ف  شدددددارهل     دددددرهل   ربيدددددت  و  
ن منثر    كو   ث  م   ك ر لت  ت    رئر     بميدت  
) طه    ةكًت ف   م   ةكًت(  ف تعب  شارهل   ة دوص ف  
  ة ددوص    دد ري     لددت  ن دد   ألشددارهل شددكو ر و      

يدد م غرئددر    ة ددوص  غرئددر  ا ندد فة   ةرنكددت   ف ت 
 الطه ت   ةكًكت    ر كت  عب   طدو ع ئ ك دت يدب   لدت     
  تص  ل م        ف     تثوف  ئ ز هل  ف تيد م لد    
    ددث رء غددل ء    ت دد  ء  ف  ددبم نددةري لددت   تو ندده   
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  ربيت ف            ةكت ف  جلوا ف نر ع   ف    د ا ف  
 ( ف    ت يم ف   ثدو  -  رتيم–  ع لوص )        

ف   عونن ف   ة بق ف  جلوا ف    وا  جت د  ندم ذ دك    
 و    رئر   ي ر   

+ نرطددد   ألهل  لع ففدددت ف ل دددل ندددب    زلدددر   
ئ  فتهر لت  ألاهرهل   ز هكت) طه      رفدت   يدعةكت(    
هلمبر نرط  ن منثر  لوس ر   ثبيني ن ري لت  ألاهرهل 

( ندددريز ل  -  رتيدددم-   ثتخددت )ل دددةرمكت   يدد م  
ف اه     كرنوتكت ف اهدوهل ي ميدو ف ف   )  ثكو ك ( 

    يف   رب  ف  أل ير    صةكت ن ةر     درهلميت ف  
اه      ئك   ف نب ت و  غز هل  ن منثر  ئرألاهرهل ف 
 أل يددر    عص يددت ل ددبهل       ئ ددت   زنكددت   صكةددت  

   يهري    ثوير    ةر  ن منثر    
+ ف حتثتظ   كو طر  ئ  رهر  ف ذ دك    د     

  ددوم ء ف   ة كددت ف   ددلئر  ف    ددةرع ف    بئةددت  
 ي راي    ربيت ف    عر   ف     رمة ف ئ ر   فى 
ف    صط      يت ف   تهوم ف   صكوهل   هدري   ف  
   ددرن ت نر ع ةددر  ف  ةددرهل  ف    ددرب  ف سددرئ      
  زهلنر  ف سرئ      رط  ف    ةن ف   زف م  لت 

ف  ل رك     م     د ري  ف    دةري  ف    د ر      
 ألفر    ئرأل رفت  ىل ذ ك    و ت لت  ألمسدرو  
  دد  تعددك  و تيدد ك ت لث و ددت لددت حبددري   ف   
 طهرهل ذ   لكره  لئت نر شةوص ف      و     نط 
ف  ن دد  لددت  هلئعددني طو ددر لددت  مسددرو    ئكدد  ف   
 مسرو    هوف   و نعدت حتد   ألهل   لدت  د  هر     
    ك  أل  دح  ف مسدك    هدوف  تويدب و   كدره      

 ل كت   

+   تخرهلير      ميت    بميت ف     و    شوهليت 
  ةددرهلا  ت ددوهل  ددبم   لددت   كو طددر    دد  مل تعددب      
لويوم  و ن منثر   ئ رء    ح  ألم ت   ثع  دت ئع دم   

( ف loxodonta   رهل  تةبف      تك دت )لدت يد ف    
   عرلددر  و صددكبه ر و نددتو   جلةددرك     ميددت و   

  ت نةم   ك م  ئك  ر تةدبف  ألندوم   ئب يت  أل تكت    ر
(  طهدر ندب  رشد     felis leo persica)لدت يد ف   

هلمبددر مثددح ئب يددت    دد     ر دد  )      دد     ثرندد    
(     دددبيكر   ندددةري  نرطددد  هدددبفر  -  رتيدددم– يددد  

هلئك كر   ع  كر     كب مكث شدرهلن  ئعدس ل هدر و    
  ت ك   ل ئ   ف   ح نةكم    رك  يؤنب    ك   شوهل

 ىل  1114تددك  ج ف ي دد   ألفك )فددرت  م  دده لددت  
نةم   ك م( و نثرئرته   ةرنت  دب     ئ طده    1076

 نب   و  920نثم  هلئعت  ري   ئ يت ف  ي   فك ت ف 
 ف م صكب ف مب  

 Felis( )لدت يد ف   tigers+ ف تةبف    ووهل)

tigris Tigris   ( مو  طه    بي ت )مكدث     ندم
   ألفهلفئكددت( نددب  رشدد  مثددح     كددو   هددو ئر   ددر 

–  ع دددوهل     ندددك كت ) ألغ ي كدددت ف    فلرطكدددت    

(  ألاري  ف ط  ف     وهل     و ت دبميهر و  -  رتيم
  عددر     دددكب    ه ددت   ددد  نرطدد  ت دددر  و   دددب     
   فلرطكت هلمبر نب  تو  لدت هدل     دبهل   ال  طده لدت      
    دددت    ال ت دددو      دددوهل     ميدددت هدددله ودددوهل     

(tigers  ددح  ألسدد ق ئددر ع ح    ددك       ددت  ئددم  )
( نددةري    اددم   دد  leopardsهلمبددر نرطدد  وددوهل  )

تويددب مثددح     و ن منددثر   ف  ددو نرطدد  ئ  ددب م   
(     ف ع  لدر  tiger  ف      ت )(1)تث رنص مفلر 
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 فال و  نرتم مهر لت نةم    فلرطكني ألس نهدر   دح   
ه نك كددددر  –    ددددوهل    ك كددددت   رئددددر  نددددزفيت   

(Caspian-Hyrcania )(2 )  ئعب    ط      دبهل
   دد م   كو طددر   ادد ى ف ليددرئهت ل ددثخبلت و     

  أل عر   
+ ف نب و  ا  ش  هر   ي  ت سكدوهل ندةري    
  ادددم لدددت حتددد   ألهل   هلمبدددر  ندددثخبل  و    
س دددوة مي كدددت ) طهددد   أليزميدددت(  و   صة دددت   

   لددددد -ا ف -  ع ويدددددت   هدددددوف شدددددرطكب هل 
(Shanidar-Zâwi-Chami  و ن منددددددددثر )

   نزيدددت ف يعدددوم ت هلخيهدددر  ىل مدددو    لدددر نةدددم 
 دددر   ف ت دددم ت دددك   صكدددوهل     دددوهل     10800

   ث كت ف    ي )        ع رئ  ف هدو ط د  ندةري    
( ف     ددوهل   ة  يددت -  رتيددم– نددوم  جل ددرمني 

ذ     ددددليوك   ةك ددددرء ف     ددددوهل    دددد ري  ف    
  و   ةدددرهل   لعهدددم هددددله ندددب  ط   دددد       

ن منددثر  ف   صددرئ يت  ألنددرب ما ددر ئددني هددله     
 halo’i  صكوهل ه ر   ةر      بهل      خ يت )

homâ    نثخبل  ن  دوذش  يدعرهل    ةر دت      )
    ك صد     دبيت ف    د  ت  أليوئكدت     ميدت      

(  ف Shawât) طهددد    ثددد هليب     فندددص (  ف )

(  نددب  رشددو    Otis tarda  ةددرهل     ددةري  ) 
ن ك ت و ل رس   ن   تعلهل     وصوك   كهر ئ  ب م 

لت  هل  ن منثر   ف ية غ  لثب م  ي  ت هدليت  
 نب   لدر جيع  در طدثتهم     8  صرئ يت ذف    هرئت 

 ندددددثخب لهر و حرهلندددددر  مي كدددددت نبميدددددت و   
 ن منثر   

 هوامش املرتجم:
تعدد      دد    خصددط    ددةري ئك  ددر   tiger( ن  ددت 1)

ري    نط  ف  مكرطر و ت لت            leopardتع  
tiger     ئددد )َئددرب(  ف   دد    نددثخبل  ن  ددت ودد    وطهددر

  ألن   شكو ر  
(2 )Hyrcania  ل ص ددددت و ئدددد م فددددرهلة    بميددددت

  و نعت   ح   يدرس ء  جل دوئ    يد ن   ة د  ندزفيت ف      
  يدد رك   يدد ن   ددة م ي ددو  حبدد  نددزفيت )نددبمير( ف     

ب ف ندد  و   ثددرهليب    يدد رك     ئدد    وه ددثر  فهددو )ئ دد  
    بيم  ىل  جل و  لت حب  نزفيت( 

 
 

    بهل:  
The Kurds: A Concise Handbook, By Mehrdad 

Izady, Department of Near Eastern Languages and 

Civilizations, Harvard University, Taylor and 

Francis International Publishers/ Washington – 

Philadelphia - London  
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 التناغم الذهنى و فاعلية الصورة الشعرية

 قراءة يف الطاقات اإليقاعية للشعر العربي والفارسي والكردي
 

 سعيدشاهو 
 

حتفلللآلداب الدابية وللللرديابفالكللللوردياب ة  للللر دد
شية ردمشحونرد طاقاتدا داعور دالدمي ل ددد نصوص

حصةهادأيداحلد ثدعنهاديفدنطلا دميل وديمل د ل ددددد
تلللادابطاقللاتدابللددتاسللد د اكللاقةالدهلل د   اعوللرددد
ابصولدابشية ردابددتادفقدم د  دثنا لادابنصلوصددد
احلولللردبلللل الداببشثلللر د شللل آلدالمي للل داكلللانطا دد

آلدمساو اتهادابدالبورد الدم دخشلدتشة حدم وناتدكلد
نصدعلىدحدة دياكاشافدعشقلاتدابافاعلآلديابانلاصدددد
 ونللودي لل دابنصللوصدابللددتسلليت و دأيدابللددتشلل آلددد
امالللدا اهدبلللووويم دثلللإدمللل دخلللشلد علللدا د لللدايلدد
 حصائوردهائلر دبةصددابصولدابشية رديفدابنصلوص دد
يحتد ددفاعلواهاديفدكلآلدمةحللردمل دمةاحلآلدتطلولدددددد

دجنازهوددابشيةديفداب الداببشثر ديهذادمادنيسزدع د 
م دهنادفإندمهقانلادهنلادتذخلذدمنحلىداخلة دددددد
حنودحمايبرداكاشافدامللثثةاتدابلوو لرديابب افولردددد
ديكليتاه دي ش آلدغل دد يابد نوردابددشالكت داجيا َا

ميتاشللة ديفدتزي للدداة نوللرداة  اعوللردبلنصللوصدددد
ابشللية رداصللا لداةنفاللاب دأيد واعللثداةنوللش  دد

نهاداة  اعاتدعلىدابطاقاتداةحيائوردابددتاوبددم
دابذهنورو

يم د  دتلاداملثثةاتدي دنادأندطيتويلردابلولاتددد
ابلدد ينللتد هللادابنصلوصدابشللية ردبللل الداببشثللر ددد
يطيتويرداة  اعاتداخلال وردابلددنشلذتدعنهلادأيزاندددد
تلللادابنصللوصووأثةتا د شلل آلدأيد لل خة دعلللىد للةيزدددد
ابصللولدابشللية ردأيد حنسللالهاودكقللادياحللاف دابيامللآلدد

هدابفاعلآلديفدهلذاداملالقال دخصوصلاهديأندددددابد يند ديل
أصلللحالداب الداببشثلللردجيقيهلللإداةناقلللا دا د  للل دد
ياحد ديأنداحلاالةداةكشموردابلددشلالكتدابشليولدددد
اببشثللريفد نائهللا ديباللدتدافاهللاتدف ة للرديع ا  للردددد
خمالفللر دياناسللتد اباللاب ديكللائآلدخمالفللرد عاقللدهادد

لهإدابشلليةا دحنللود لللولةدلا للاهإدابللددع سللاهادصللود
ابشلللية ردياة  اعلللاتدابذهنولللردبنصوصلللهإوديكلللاندد
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اخلوللالدابيةفللان داحللدادتلللادابوكللائآلدابللددعق  للتدد
اب دلةداباخوولولردبلشليةا  ديفدحل د لةزتدافاهلاتدددددد
قللللتدملل دشللذنداخلوللالدياب للدلاتدابذهنوربلشلليةا  دددد

ديمت نتدم دابنفوذدا دابيلومدابيتشغورديابن د رو
ابفةسدياب لة دد خالفتداكاسا ردابشيةا دابيةلدي

هإدا دتا للاخاشفد ناقلللا ددهلللذهداملللثثةاتداخلال وللرددد
قومواتهإدابددمتو زت دكلآلدعللىدحلدة دصصوصلواتددددد
بوو للرديث افوللردي  نوللروديب لل دقيتللآلدتنللايلدهللذهدددددد
اب اور دم داباةيلةدا انداباطة دا دطيتويردأهلإدد

دتلاداملثثةات:
أيالهد/دابلولللردياة  لللايندابلللذهين:دمتلللل دابصللللولةددددد

وصفهاداني اكاهدبلحابرداب امنرد اخآلدابلذات ددابشية ر د 
علىدابشاعةداندخيلقدمجلردالتيتاطاتد د لدة ديخيلة ددد
ع دابسوا داملذبوفدا دكلوا دبولومدملل  دد اال للحا اتددددد

يالشللادأندابلوللر دأمدبوللر  دحتللومدكلقللاتدد(و1اجلد للدة 
ميسقولللردتاسلللإد االنفالللابدابنسللل دعللللىدابصلللولةددددد

ردأيدبللدالالتهادازاز للرودب ا لواتهللادابا و نوللردياالحيائولل
ب  داالنفالابداب املآلدعللىدابصلولةدابشلية ردال لاإد الددددددد
م دخشلديضعداملفلة ةديفدابسلوا دابشليةمدكل دت لوندددددد

(؛د2هلادقدلاتدتوبود ردعلىد كادعا دمفلة اتدأخلةا دد
يملل دخللشلداباللداع د لل دداملفللة اتددابلوو للرد اوبللدددد

ذهنورداباداع د  دابصولدابددتنشذدعنهاداة  اعاتداب
 افة ياتهاداملخالفرودم دهنلادفلإندابلولاتدابلددتياقلددددددد
علىدابسوا ديابرتكوبدخللقدابصولدابذهنور دأقلدلدمل ددد
ابلوللاتدابللددتياقللددعلللىداجلللةسدياالحيللا اتدازاز للرد
بلقفلللة ةدابواحلللدةوويفدفسلللودداة  اعلللاتدابذهنولللر ددد

ديكوفد ذت دتوضوحدهذهدابن طرو

علللىداة  للاينددثانوللاهد/داني للاسداة  للاينداخلللال  د
ابللذهين:دي نشللذدهللذاداةني للاسدعلل د دبوللردابيشقللرد
  داة  اع  دةنداة  اينداخلال  دبوسدجمة د نلا دد
مفةغدمل دابدالبلردياةحيلا  د لآلد اشلاكآلدملعدابصلولدددددددد
ياةبلللواندياةحيلللا اتدابشلللية ردباسسلللودداة  اعلللاتدد
ابذهنوللرودب لل داة  للاينداخلللال  د ف للددهللذهدابسللقردد

يعللا دتللز وين دة هللالد ةاعللردعنللدماد صلليتحدجمللة د
دابشاعةديفدابصناعردابشية رو

ثاببللاهد/د شلل ابوردابلفلل دياملينللى:د كللاذثةتدهللذهددد
اب الللورد اهاقلللامدامللللا لق ديابف هلللا ديابيتشغلللو دد
املسللللق دمنلللذد لللواك داحلالللالةداةكلللشمور دا دأندد
اصللليتحتديفداب لللةنداببابلللثدحالللىداب لللةنداخللللامسدد

( ديالدزابللتد3وللر اهلسللةمدعلللىدلأسداب اللا ادابيتواندد
د(و4 مادا اتهادماواصلر د شل آلدأيد لاخة دحالىدابن ددد

يعلىدلغإدمل دأندهلذهداةشل ابوردنيتيلتدأكاكلاهدمل ددددددد
اب ةا اتداملخالفردبل ةآنداب لة إدمل دقيتلآلدامللا لق ددددد

 الدأنهادأصيتحت دفوقلاد يلد ددد…ياملفسة  ديابيتشغو 
عائ للاهدأمللامداباحلوللآلدابن للدمداملوضللوع دب   وللاتدددددد

ةنداملفاضلرد  دابلفل دياملينلىدعةقللتددددديابنصوصو
عقلوللللردابيتحللللثداجلللللدمدعلللل دابيشقللللرداجلدبوللللرددد
 ونهقاوويقللتدم دشذندابصولةدابشلية ر د ند دن لآلددد
غويتتد يلها ديقلدداني سلتدتلداعواتدهلذهداب الوردددددد
علىداب الدابية ورديابفالكوردياب ة  لردابلددنشلذتدددد

 ديفدمناخاتدث افوردمماثلر ديب  د لدل اتدمافايتلردد
ديهذادمادكنانايبودالح اهو

لا ياهد/داخلوالدابيةفان ديابصولةدابشية ر:د  لومدد
عنصللةداخلوللالديفدابشلليةد للديلهداملافللة داخلللش ديفدددد
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اجلقعدد  داةطةافداملااا ة ديخلقدعشقاتد د دةد
منهلللا دي حلللدامدابصلللدمردابشلللية ردعنلللدداملال للل وددد
دياخلوالد  أ اةدالغنىدعنودبلفنان دةنودال سلاطوعد الد

ايوناودأند اصولداةشلوا دياحللوا مديفدصلولدحولرددددد
( دي نوهد ودعيتدداب اهةداجلة ان ديفد لالدد5قو ر(( 

ازازد  وبو:د  خياصلةدابيتيلدد ل داملشلة دياملولةل دددددد
ي ة نللاداةضللدا دملا قللر دي ذتونللاد احلوللاةدياملللوتدددددد

د(و6جمقوع  دياملا ديابنالدجماقي (( 
 الدابية وللرديقللددأعلللتداباسة للردابصللوفورديفداب

يابفالكلللوردياب ة  لللردمللل دشلللذنداخلولللال ديي فالللود
باوكوعداملساحاتدابدالبور ديت بول دابصلولدابذهنولردددد
بلشيةودفاباصوفدا د انبدكونودكلوكاه د يلددمنهسلاهددد
أكاكللوداباذمللآلدابيتللاطينديازاهللدةدابةيحوللرديكللواهاد
ملل دابسلليتآلدابللددتذخللذد ابصللويفدابسللاباديفدمللدال ددددد

 لودا داملشلاهدةداب ائقلردعللىدددددامليةفردحاىدابوصلولدد
اةهللللامدياب شللل دأيدملللاد صلللطلحدعلولللوداملاصلللوفوندد
 اةشلللةا  ديهلللود هلللولداةنلللوالدابي لولللرديفوالللانهاد

د(و7 اةشةاقاتدعلىدابنفسدعنددفة ها 
ملل دهنللادفللإنداملاصللوفردمنحللواداخلوللالدا للىددددددد

ةنداخلوللالد…ملامي  داند نابلودمل دقداكلرديت لد ةددددد
كدطائفلردمل داحل لائقددددعندهإد   ن دابطة لقدة لاد

املايابوردابددال صآلدابوهلادابي لآلدابصلالمدبلفولسلوف ددددد
يالد  للرتلدمنهللادذهلل دابة للآلدابيللا مداملنصللةفدا دددد
ابظواهةدياةعلةا دابزائلريابطالئلر ديابلذمد اياملآلددددد
ملللعداةشلللوا دمللل دزيا لللاداملنفيلللر د يندأند نفلللذدا دد
 الالتهللادابةامللزةدا دامليللان دابةيحوللردابيقو للرود نددددد

صويفد ياقددكآلداةعاقلا دعللىدابيتصل ةدياحللدس ددددداب

ي بللقد ابنشللوةدابةيحوللردابوللامةة دي اخلوللالدا لللقددد
ابذمد سقودحاىد دنودم داحل و لرداةهلولردأيدحيلومدددد

د(و8حولدمحاها(( 
 يتدأدابصويفدلحلالودمل دخلشلداباذملآلدابيتلاطين دددددد
يفة الللودابشخصلللورداملسلللا لرديفدم املللاتدأشللليتوددددد

 سلاوب دعلولودمولآلد لامحددددد( دي9 اةي  رديابي يتلات د
بلةحولللآلدعللل دهلللذادابيلللا  دياباحلللةلدمللل دقيتالللاودد

(وديأثنلللا دهلللذهدابةحللللروو لسذدابصلللويف د10يقوللو ه د
يخصوصللاهدعنللدماد  للوندشللاعةاه دا دن للآلد شللالاتوددددد
ابيتاطنولللردا دابظلللاهة دامدتةمجلللردأحاكوسلللودابلللددد
 اخللللللهادأعقللللقد ل للللاتداخلوللللالدا د  ابييتللللالة((ود

صويفدصولاهد ا  د يالهادديتااق دعيتالاتدابشاعةداب
 يااهديفدحةكاتد اخلور ديتداعوات دتليبداة  اعلاتدد
ابذهنوللرد يلاهدكلليت اهديفدفسللودها ديلصللددتناكلل هاددددد
احلوومديفدابنصدابشيةموديتلا  داة  اعاتدابذهنورد
ابدد ناسهادخوالدابشلاعةدملعدابصلولدابلددتالقسلهادددددد
ابيتاصللةةدابداخلوللردبلصللويف دضللق دتفة يللاتداة  للايند

دبذهين دعلىدهذادابنحو:ا
أة  ايندابنفس :دأيلدملاد شليةد لودابصلويفدهلودددددد-1

ابشيولد ابوة ر داذد ةادنفسودمسلافةاهديفدعلا د لةاهدددد
غة يتاهدعنودمتاماه دفواسودا دمتووزدنفسودع دابيلا  دد

(ودأمدأند11ا داةنفصلللالدعنللللو دياب طويلللردعنللللو دد
   اعودابنفس د  ومدعلىدثنائولر:داحلالولداجلسلدمدددد

دبيا د/دابووالدابةيح دعنوويفدا
اة  ايندابلون :د ةادابصويفدأندابيلا دغلال ديفددد-2

ابظلللشم ديعلولللودأند اسلللودحنلللودكلللوام دذاتلللو دكللل دد
   ةتفللللعدعنللللوداحلسللللال دي اسلللللىدفوللللودابنللللولدددد
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(ودفهللو د ذنديفدحابللردحاللولد ائللإد لل د12اةهللل (( 
ن وا داببنائوردابلونولرد ابنلولد/دابظلشم(وديالدشلاددددد

لون دكسز دم دقانوندابيشمر د  لومدعللىدددأندقانونداب
فةضوردأنداة وضدياةكو دهقادأكاسدابلييتردابلونولردد

(ودديكلقلللادزا داباالللا ديابالللوتةد للل دددد13 ذكقللللها 
داةبوانووكربتدمساحرداة  اعاتدابذهنورو

اة  لايندابزم للان :دعنللدماد  انلعدابصللويفد للذنددد-3
دابنولداةهل دقددفلىدفوووومينحدنفسودقلدلةدخالقلردد

بليللا ة دتفللو دقللدلةداةنسللاندابيللا م د  فللشد يللو دددددد
 يرتفدالد  وو دامل لانديالد  ولو دابزملانديالد  ولو ددددد
ابطيتويللر ديالد نللاموسدأيكللنردملل دنللواموسداب للونددد
يكللننو ديه للذاد نا للآلديفدملللحد صللةدملل دم للاندا ددددد
م للان ديملل دزمللاندا دزمللانووالد يللرتفد املسللاحاتددددد

عنللدهدحاضللةددامل انوللرديالدابزمانوللر د للآلدكللآلدشلل  ددد
(وديحل دتنا لآلدهلذهدددد14حاولاهدزمانواهديم انولاه(( د

ابةحشتداخلالقردبليلا ةدا دابفالا دابشليةمووترت إدددد
ا دا  اعاتدزم انوردتز دداملساحاتدابذهنولردبلصلولددد
ابشلللية رد صلللولدال  لللدلدعللللىداناا هلللاد الداملخوللللردد

داملافة ةداخلشقردبلشاعةدابصويفو
القلردبليلا ةدبلصلويفدددد   اينداحلدم:د نداب دلةداخل-4

الدت  دعنددهذاداحلد د آلدفاازدحدي دابيا داملذبوف د
يتنفذدعامللاهدآخلةديد ت للبدابطيتلائع ديتلذت د لاملطةديفددددددد

تد لادتذت د ابطيامدابذمد ذكآلدمنوداملد{…}غ ديقاود
 آلدابالف دم دالش   ديتذت د ابنصةديفيلآلدصلاحيتهاددد

هللذهدد( دفاللذت 15( …يفداملللا دي طلل ديفداهلللوا د ميشلد
اةحدامدابشمذبوفردماشا  ره دماداعوره ديفدبوحاتدمل دد

داة  اعاتدابذهنورو

يقللددنفللذتدهللذهداباسة للرداخلشقللردبلقاصللوفردددد
صللللقوإدابيد للللددملللل دابشلللليةا دابيللللةلديابفللللةسدد
ياب ة ووحاىدأضحتدتش آلدخلفوردث افوردي  داعولردد
هلإ ديأصليتحتدابصلولدابشلية ردياة  اعلاتدابذهنولردددددد

دابيتاعث دايداملثثةودبنصوصهإدعاكسردبذبا
ياملثثةاتدابددكليتقدد…ب  داالكاسا ردهلذاداملثثة

ذكةهللللا د خالفللللتد للللاخاشفدابشلللليةا  دي خللللاشفد
املناخاتدابب افوردابددنشذيادفوها ديابندننا آلدا دماد
أحدثالللودهلللذهدامللللثثةاتووم دحتلللوالتداجيا ولللر دأيددد

يفدماللقالدابصللولةدياة  للايندابلللذهين ديفدددد…كللليتورد
ديابفالك دياب ة مواة لدابية  د

 يف الشعر العربي: 
أفا دابشاعةدابية  دم دابطاقاتداةحيائولردبلوالو ددد
الدباللز  دأبفا للودي   اعاتللوداملسللقوعردفحسللب د للآلدد
كللذبادباسسللوددصللولهدابشللية ردي   اعاتللودابذهنوللرد
ابللددتللدخآلديفدعشقللرد دبوللردمللعداة نوللرداةخللةاددد

دامل ونردبلنصدابشيةمو
ة وللردتاصلل د  ونهللادبوللردفللامليةيفدأندابلوللردابي

ازلاز داينلىدأندكلآلدمفللة ةدمل دمفة اتهلادحتللاف دددددد
 دالباهادابشية ردازاز رداملطا  ردجلةكها دحاىدياند
 دت رتندافة اتداخةادضق دابسوا دابيلامدبلسقللرددد

د-مللبشه-أيدابيتوللتدابشلليةمودفسللةسدكلقللرد ابصللحةا (د
مطا قدبدالبلرداب لقلردابلددتيتلدأد فلونوإدببلومدمل دددددددد

ابفإد/ص/ دي ناه د فونوإدحل ل ديفدأقصلىددددم دمر
احلنسللةةد/ / ديابللذمدتسلليت وداةبلل داملقللدي ةدابللدددددد

يهذادماد…مي  د شيتاعهاديمطهادا دأقصىدحددمم  
 شئإداةحيا د ابسيرديابفالا دابشمانلاه دبلصلحةا ودددد
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جنللددأندت للةالداباللا دددد-مبللالدآخللةد–ييفدكلقللر تاا ع(د
واب  دييفدكلقلردد يط دابدالبردعلىدحابلرداباياقلبديابالددد

 ت ةال(دجنددأندت ةالدابةا د يط دابدالبردعللىداحلابلرددد
نفسها ديأندصوتداملدديفدكلقرد  اكل ر(د يطل دابدالبلردددد

يفدحل د يطل دابدالبلردعللىددددد…علىدابطلولدابيقلو مدد
(وديأندصوتداحلا دخيلة دد16ابطولداةف  ديفد فسوح( 

م دأقصىدداحلنسةةديفدكلقرد حزن(ديكذنلود نيتلعدمل دددد
يه ذاود ندابلوردابية ولرديكو هلادمل دددد…بذاتأعقا دا

ابلواتدابساموردبوسدفوهلادتةكولبدبل لقلاتدمل دخلشلدددددد
يصلآلدكلقلرد  لقللرداخلةادباا لوندمنهللادكلقلردأخللةادددددد

( دةندابدالبردابذهنورداحل و ورد17ذاتد البرد د دة 
دكامنرديفد ةسداب لقرداةصلوردذاتهاو

يهذادما فعدابشاعةدا دختوولآلدابصلولةدابذهنولردددد
بلييتللللالةدأيدابيتوللللتدملللل دخللللشلد للللةسداملفللللة اتد
يحةكاتها دأكبةم دابصولةدابددجيسلدهادابسلوا ودأمددد
أنودي  دابطاقاتداةحيائوردبلواودتو وفاهددموكو واهد
ش لواه دةنهاد بوردانيتبا ديتفس ة ديبوستدبولردمنطلقددد

( دابلذمدد18أيتةا طدكيت (دعلىدحددتييت دأ ينوس 
دا دانسللان دبسللحةد للةادأندابلوللردابية وللردهلل د اماللد

ابطيتويرديأكةالها دييفدكلآلدقصلودةدعة ولردعظوقلرددددد
( مشل اهدا دأنداملو لو ددد19قصودةدثانولردهل دابلولر ددد

امليتاشلللةداحل و للل ديفدابنصلللوصدابشلللية ردابية ولللرددد
هوابلولللردالدابيلللا  دي لللذبادغكانلللتدابلولللرديفدنظلللةدد
اجللللاهل دكلللحةاه دييفدنظلللةدابية للل دعاملللردعطولللردددد

د(و20اهللغ 
شلل ابوردابلفلل دياملينللىدتهللوق  ددملل دهنللاد للدأتد د

لي لللداهدلي لللداه دعللللىدتف للل دابيتشغلللو دياملفسلللة  دد

يابف هللا  ديملل دخشهلللإدعلللىدلا للردابشلليةا دين للا دددد
ابشلليةوديتنطلللقدتلللاداةشلل ابوردملل دتسللاال دلئوسلل د
مفا ه:دهلآلدأندابلنصد لولأد ذبفا لو دأمدايانولو دأمدددددد

رد(وديه ذاد دأتداهلوةدتاسعد  داة نو21 هقادمياه  
ابصللوتورديابدالبوللردبلللنص دي للدأتدابلوللرديابيتشغللردددد
ياة  اعلللاتداخلال ولللرد اةيزاندياب لللوايف(دتسلللاذثةددد
 اهاقللللامدابيتوللللانو دابيللللةل ديتشللللوآلدشلللليةا هإددد
ين ا هإووديابناوسردكانتداالبازامداملفةطد لاب وان دد
ابيتشغوردياخلاويندبلهندكوردابصالمردابدداكلا ةتدد

يةدابية ل  ديخصوصلاهدددعلوهاداال  اعاتداخلال وردبلش
يحلللدةدابلللوزندياب افولللرديفداب صلللودةوداملللادابصلللولةد
ابشية ردابلدداحافظلتد فاعلواهلاديفدابشليةدابية ل دددددد
 يندأندُتسللق ى دف للدداصلليتحتدتشلل آلدحل للردمف للو ةد

د  دش  دابلف دياملينىو
الن صللللدد للللذبادأندابيتشغللللو ديابن للللا د دد

د– فطنللوادا د البللردابصللولة د للآلدتطةقللوادابوهللادد
يفدميتاحلللثداباخوولللآلدد-أند صلللطلحوادعلوهلللا يند

(ود22ياباشللليتوودياةكلللايالةدياب نا لللرديازلللاز دد
ب نهإد لكوهادم دخشلدم لا وسدعلقل دابيتولاندددد
يابيتد ع دابددتثطةدطاقلاتدابشلاعةداةحيائولرديفدددد
ميا  دخال ولرووديفددحل دأندابصلولةدابشلية رددددد
يا  اعاتهلللادابذهنولللردالتلللة  دا دميولللالدخلللال  د

(ودأمد23ادُتاام لآُلد نلويندمل دامليتاطنلر ددددثا ت ديامن
أندخلللقدابصللولةدابشللية ردياة  اعللاتدابذهنوللرددد
 سللاو بدأندخياللالدابشللاعةد نفسللودابسللواقاتديدد
اةنسلللا  دغللل دابلللددت االللوهادميلللا  دابيتشغلللردد

داملسيت رو
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علىدابةغإدم دذبا دييفدأ وا دهذهداهلوقنلر دد
طللةأتدعلللىدابشلليةدابية لل دحتللوالتدعلللىدصلليودد

بانظ دلفيتدم دشذندابصولةديعلد تهادداال داينديا
علاسليتوآلددد-عنصةاهدم وماهدبلشيةود ذدجلذدأ ودمتام

ا داكلاخدامدابطاقلرداباخوولولر ددددد-املبالدالداحلصة
ي س لدهادمل دخلشلداخللةي دعللىدقلوان دابلوللرددددددد
املذبوفر ديحتطوإدابيشقاتداب دميردبلوردابشية ر د

ردياةتولاند يشقلاتد د لدةدميلد هاداخلولالد طاقللددددد
(وديعللىدصليوددابالنظ دددد24التنفددم دابصلولة د

 ا داجلاح دامليازب  دياكاخدمدبفظرداباصو ة:د
غامنادابشيةدصواغرديضةلدمل دابنسلوودي لنسدددد

(وديملللل دآلا دعيتللللداب اهةدد25ملللل داباصللللو ةغ د
اجلة انىدنشذداملوآلدا داباش اديفدأند  وندجمة د
ابلللوزندياب افولللردم واكلللاهدبلاقوولللزد للل دابشللليةد

اندت لللوندطة  لللرداكلللاخدامدابلولللردددديابنبلللة دأي
م واكاهديفدهذاداباقووز د ذدقسإداجلة ان داملينىد
ا دنوع :دختوول  ديع ل ؛دفإذادكاندابنصدقائقاهد
علىداةيلد  ونديفدلأ ودشيةاه دأماداذادكلاندقائقلاهددد
علللىداببللان دفش  للوندشلليةاه دياند للا دموزينللاهددددد

د(و26ُم فاى 
دلدعلىدزعزعلرددب  دهذهداباو هاتديابلا د دت 

ألكللاندتلللادابنظة للرداجلامللدةدامليتنوللردعلللىداشلل ابوردد
ابلف دياملينى دفقاد ةبداندُي  وداةتهلامدا دأ ل دمتلامدددد
صةي ودع دطة  ردابيةلديفدابنظإديابشية دب ونلودد
قدد لت زدعلىدعقلولرداباخوولآلدي كلاخدامداالم انلاتددددد
ابشلليول رديابنفسللوردابللددت للومدعلللىدحتللو ةدابلوللر دد

د(و27بلف  ي عالةدا

أماداباسة رداهلامردابددأحلدثتدحتلو الهد لذل اهديفدددد
لا ادابشاعةدابية  ودف انتداباسة لردابصلوفور دابلددددد
 للةزتديفدابب افللردابية وللرديفدأياخللةداب للةنداببللان ددددد

(وداذد دأدعد دم دابشيةا د  انيوند ذن لودد28اهلسةم 
ال و ددماهودم اقآل ديبوسدهناكدماخيلقدأيد صنع د

امنادهودن صد اب واسدا دكقابلوداةيل دديكآلدماحيدمد
يانداملطلللقداةهللل د د يللدديحللدهدمةكللزاهد للآلدصللالدددد

( ديهذاداالعا ا د فعد ابشليةا دد29اةنساندشة  اهدبو 
ابصوفو دا دتةموزدبولاهإد ييتلالاتديصلولد دت ل ددددد
مابوفردم دقيتآل دغف لاندهلذاد دا لردابنلزاينديابشل ا دددددد

ردمل د هلر دددابذمدصلالد ا سلعدتلدلجيواهد ل دابصلوفوددددد
ي لل دابف هللا دياالصللوبو دياب شمللو دملل داجلهللرددددد
اةخةا دفصلالدابف هلا دياملا لقلوند ةملوندابصلوفوردددددد
 للللللابز أديابيتللللللدينديحمايبللللللردفللللللايزدحللللللدي ددددد

د(و30ابشةينوو(( 
 للذبا ديعلللىدابللةغإدملل دابشللةثدابللذمدأحدثاللودد
اباسة لللردابصلللوفورديفد لللدالدابيتشغلللرديابيلللةي ددددد

عللددابيللةي ددابصلللب د لللتدم للا وسدابيتشغللرديقواد
ياملاللام دابا لود للردبلشلليةدابية لل دكاملللدبدياهلسللا د
يابوص ديابةثا  دحتاف د هوقناهادابةافاردبلخلةي دد

دع دطة  ردابيةلديفداكاخدامدابلف دياملينىو
ييفدابيصللللةداحلللللد ثوودي للللدناداند يللللضدليا د
احلداثرديفدابشيةدابية  د علوادا دحتطلوإدم لا وسدددد

اتديصللولدالمذبوفللر دابلوللردابا لود للرديشللحنهاد ييتللال
( دياخلوالدابيةفان  دباوكلوعدد31يتو و داةكطولة 

مساحاتدابلنصدابذهنولرديابدالبولرودحالىد لدأدتبلال ددددددد
عنللددشلليةا دمياصللة   دصللوفوردمياصللةةدتلسللذدا دددد
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ابوقللو  ديمتاللز د ابةمز للرديابسللة ابورديفد يللضددددد
اةحوللللان دمسللللاندةدا دابللللذي  دياب شلللل دابللللذات  دد

 دأ لللةزدهلللثال دابشللليةا :دياباسللاللدابيتاطنولللرووديملللد
ا ينلللللللوس دعيتللللللللدابوهالدابيتوللللللللات  ديصللللللللشبدد

د(و32عيتدابصيتول 
د
 يف الشعر الفارسي: 

 د سلللإدابشلليةدابفالكلل دملل دهوقنللرداملللثثةاتدددد
ابب افوللرديابةيحوللردابللدداكاقلللتديفد لللهاداخلطللوطد
ابيامللردة نوللردابصللولدابشللية ردياة  اعللاتدابذهنوللرد

ذاتلللو ددبللل  لدابية للل  دب نلللوداحلللاف  ديفدابوقلللتددد
صصوصلللواتووودياكلللا شبواوديفداةكلللاسا ردبالللللادددد
املللثثةاتودعللدادذبللا دفللإندابشلليةدابفالكلل ديمزا للاهدددد
ابلوو للردياة  اعوللرديابصللوتورووديابللذاكةةداجلقاعوللرد
بلشيةا دابفةسداملطيقلرد شليائةداة  لانديامليا لداتددددد

(وودكلآلدذبلادا  ادا ددد33اب دميردابددكيت تداةكشم 
لك  ديتايتللولدم و ناتلودابذهنولر دددداند نقودابشيةدابفا

يفدمناثدث ايفديحاالمدموا ةدبلقناثدابذمدنشلذدفولوددد
دابشيةدابية   ديتةعةينديتذطاةو

كلليتقديأندتطةقنللادا داندابلوللردابفالكللوردتللذث ةتد
 ابلوللردابية وللر دمنللذداناشللالداةكللشمديفداملنط للر دددددد

(وود34ينفذتدصقوقهاديفدأيائآلداب ةندابةا عداهلسةم 
حدابشيةا دابفةس ديخصوصلاهدمنلذداب لةنددددا دأنداصيت

اخلللامس د اسللا  وندعلللىد م انوللرداكللاخدامداكبللةددددد
املفة اتديابرتاكوبدابية ورديفدنصوصلهإ دي لذباد ددد
تو للل دابفالكلللورداحلد بلللرد ابدل لللر(د انيتلللاهدمللل ددد
طاقاتهلللاداالحيائولللرداةصللللور د لللآلداكاسللليتتدطاقلللاتد

 حيائوللرديأ  وللردملل دبوللردغنوللرد ابللدالالتدابد نوللردددد
از للرودب لل دهسللةةداةبفللا دابية وللردا دابفالكللوردددياز

كانلللتدمصلللاحيتردملشللل لرداباطو لللعدياباحلللو ة د ذدأن ددد
قاتهلا ديُلقا للت ددونابيد لددمل دتللاداةبفلا دطو علتدفوددددد

 شلل آلدف للدتد ةكللهادابصللل  دأيدحللو لتدملل دخللشلدددد
توللو دميانوهللا دأيدتةكويتهللادييصلللهاد  لقللاتووديأبفللا دد

 ديلغلللإدتذثةهلللادد(ود نَّدابفالكلللور35عة ولللرداخلللةا د
 ابية ور د حافظتد اكا شبوردتامردم دحوثدقواعدد
ابنطقديابرتكوبدياة ا  ديم دا ةزد اتهادابددمتو زهلادد
علل دابية وللردهلل دأنداملفللة ةدابواحللدةدفوهللادالتيطلل دددد
 الباهادازاز ردابشية رداباامر د الادمل دخلشلدموقيهلادددد
ضق دابييتالةدأيدابلنصودي لذبادكانلتدتشل ولردابصلولدددددد
ابشلللية ردياة  اعلللاتدابذهنولللرديفدابشللليةدابفالكللل وودد
تنيتبقدمل دكلقلات ديدعيتلالاتدخاضليردبرتا لطدكليت  ددددددد
يكاندابشاعةدحةاهديفداخاوالدنوعوردذبادابرتا لطدبلولر ددد
كانتدتاسد  ديفدكآلدعصلة د لآلدلالادعنلددكلآلدشلاعةوددددددد

  دأمامدابشاعةدقوان دبوو ردمسلا ةةديمسليت ردددتي د
ي للددمةينللرديفدتو ولل ددُت و للدد نطشقللردخوابللو د للآلد

دوابلوردبرتمجردأحاكوسو ديفسوددم ام دخوابو
كقللللادأندهندكللللورداة  للللاينداخلللللال  د ابللللوزندد
ياب افور(د دت  دصالمرديفدابشيةدابفالك د ابصولةد
ابدداتسقتد هلاديحلدةدابلوزندياب افولرديفداب صلودةدددددد
ابية وللرووديهللذادمللافاحدأمللامدابشللاعةدآفاقللاهدأخللةادددددد

داكللاحدامدتشلل وشتدحافلللردددباسة للبد م انواتللوديفد
 ابصولدياحلةكاتدابذهنوردابسة ير دكابددتاالقنهادد

داملشحإديداملبنو اتديابة اعواتديأشيالدابوزلو



 
 
 
 
 

 
 

 

 

87 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

فقيظللإدمواضللوعدابوللزل دمللبشه دتانللايلدابيشللقدددد
املنزهدياحلبدابيلذلم ديتيلربدعل دأملان دابلةيب ديملاددددددد
حتاو للودملل داحللشمديآمللال ديُتصللو لدنزعللاتدابللنفسدد

(وديتليللللبد36 دضللللةاعرديا اهللللال يملللاتة وهدمللللد
اة  اعلللاتدابذهنولللرد يلاهد لللالزاهديفدفسلللوددابصلللولدد
ابشية ردبلوزبوات دةنهادغأغان دُتونلى ديأملان دتاقن لى دددد

د(و37  وندفوهادتةي حدبلخاطة ديحتة ادبلقشاعةغ 
يهلللذادال يللليندأنداال لدابفالكللل دانفللللتدمللل ددددد
 شلل ابوردابلفلل دياملينللى د للآلدأنداملفاضلللرد لل دشلل  دد

لللاداببنائوللردشللولت دكللذبا د للالدابشلليةا دابفللةس دددت
حاىداناهتدبداد يلضدملنهإد افالوآلداملينلىدعللىدددددد
ابلف ووديهذادما فيهإدحنلودنظلإداةشليالدابايلوقولرددددد

( د38ياةشيالداملااقنردب مبالديابنوا لديابنصلائح د
يأن دمو ردمل دابا لولدديا افظلرديحماكلاةداب لدما دددددد

يخصوصللاهدمنللذدددكللا تدابسللاحرداة  وللردابفالكللور دد
د(و39ابيهددابصفوم 

ب ل دابطاقلرداة داعوللرداةكبلةدحالولاهديفدابشلليةددددد
ابفالك دنالقسهادعنددابشيةا دابيالف دابذ  دفسلة يادد
طاقللاتدابلوللردابفالكللوردباسسللوددصللولهإدابذهنوللرددد
املاحللدةد إ  اعللاتدابيللا دابةيحلل وودحاللىدأصلليتحوادددد

د(و40ناط  د اكإدابووب 
يفدابشللليةدابفالكللل دتاقولللزداباسة لللردابصلللوفوردد

  ونهلللادلا لللتدليا لللاهدمن طلللعدابلللنظ ديفد  لللةاندددد
ياملنط للرد ذكللةها دحاللىدا اللازتدزمانهللاديم انهللا دددد
يُتةمجتدمناذ هلاداب وق لردا دبولات دعاملولر ديقو للتدددددد
 اكاحسللاندي عسللالدكلليت   ديفدأيلي للادحاللىد وللتدد

د(و41 ابةيمانسوردابصوفور 

ر ديأثللالتدهللذهداباسة للرد عسللالداخلاصللرديابيامللد
لغللإدتو وفهللادبوللرهدمةمللوزةدمشللحونرد ابييتلللالاتدددددد
ياملصطلحاتدابددكانتدغ دمذبوفرديفدزمانها ديلغلإدد
هوقنرداةفاهاتدابي ائد لردابلدديقفلتد ابالددمل دددددد
شلللطحاتدابصلللوفور د لللآلدكفالللةتدقائلوهلللاديفد يلللضددد
اةحوانوودفإنهاداكاقةتديش تدبنفسهادابطة قدحاىد

 للة   يندنفللذتدصللقوإداة للةانو دابللذ  دأصلليتحوادددد
ابنقاذ دابشية ردبلشيةا دابيلالف  دي لرب ليندأبوازهلادددد
يعيتالاتهادابشمذبوفردابطافحلرد ابصلولدابذهنولر دمل ددددد
خلللشلدفلللادلموزهلللا دي  صلللاهلادا دمةتيتلللردالمي للل دد
بإلنسلللاندابيلللا مدأندجيال هلللا دحالللىدقلللابوادفلللوهإ:دددد
غحد بهإدعللىدأبسلنردابطل  ديال لدلكداكلةالهإد الادددددد

د(و42قانغ م دكاندشيتوهاهد سلو
اذاديقفنادعنددفة ردأحلددا لةزدهلثال دابشليةا  ددددد
ين صلللددذبلللاداملل لللبد لللل بساندابوولللبديتةمجلللاندددد

( دحاف دابش ازم دابذمدتةمجلتدآثلالهددد43اةكةال( 
(ووديذاعلللتد44ابشلللية ردا دميظلللإدابلولللاتداحلولللر 

شلللهةتود للل داةيلي لللو  دحالللىدلأادفولللودابشلللاعةدد
جنلددأندفة لردددد(وو45اةملان داب يت د غوتلو(دتوأملو دد

هذادابشلاعةد تسلقتدألةأةدتدم   لردخشاقلر دأعلا تددددددد
ابللدالالتدازاز للردب لقللاتديمفللاهوإدف للدتد ة  هللاددد
 فيللآلدنفللوذدابييتللالاتدياةف للالداةكللشموردا دحوللاةددد
اة ةانو وودكاب لذس داخلقلة داحلانلر دشلوودازلوس دددددد

(ودكقادمت انلتدمل ددمداهقلردددد46ي امد إووديغ ها 
هاد  آلدحةكاتهاديتناقااتهاديتداعواتها داحلواةديتلقس

ةندابو للو د للرتا ادأمللامدحللاف دك الللردملل داحلةكللرد
ابللددالتهللدأ دفلللوسدابنللة سديابيتنفسللود احللايلانددد
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يحدهقادمعد فلائةداحليتويتلر د لآلدأنداب قلةديابسلقا دددددد
(وديتةت لللزدأشللليالدد47هلقلللادح ا اهقلللادميهلللادأ الللاه 

دحللاف دعلللىد   اعللاتدذهنوللردقائقللردعلللىداباواز للات
ابطيتاقولللردبلصلللولوودفهنلللاكدابصلللولداب ائقلللردعللللىددد

د…(48مسلقاتدثا اردكفنا داالنسلان ديفنلا دابيلا  ددد
يهنللاكدابانو يللاتدابذهنوللرداملنيتب للردملل دحةكوللرددددد

د(و49احلواة دابددال ددم داغانامدملذاتها 
 ندفة ردحاف ديابشليةا دابيلالف دعقوملاه دهللاددددد

عندددحاولد ائإديفي الديفدنفوسداة ةانو  ديحاى
شيةائهإدازد    دابذ  د ةيندفوهاد لز اهدمل دابلولردددد

د(و50ابفالكور دي ز اهدم دابشخصورداة ةانور 
د

 يف الشعر الكردي:
 شلللالكدابشللليةداب لللة مدابشللليةدابفالكللل ديفدد
ن طللا د للوهة ا  دأ  تللادا دتيتلللولداخلطللوطددددد
ابيامردبيتنا دابصولدابشية ردياة  اعاتدابذهنولردد

ولةدمشلا هردبلصلولةدابلددددديفدابشيةداب لة م د صلدد
متظهةتدعلوهادامل و ناتدابذهنوردبلشيةدابفالكل دد

د ش آلدعاموديتاقبآلدهاتاندابن طاانديف:
أياله/داباسة للردابصللوفور:داذد للدأتداي دمةاحللآلدددد
ابشيةداب ة مد او و دهذهداباسة لردتو وفلاهد يلآلدددد
م دابشاعةد ا ادطاهةداهلقلدان دكائنلاهدقل لاهدماسلائشه ددددد

واداباقلة ديابيتحلثدياخللةي دمل دددددالش  د ةضلوودكلدد
 ائللةةدامل للاندابللذمد اللوقد للو دكلل د احللدد للاةفشك دد

د(و51يحيايلداب دلداةهل  
ياذدكانتدابيشقرداجلدبورد ل دابشليةدياباصلوفدددد
قللددفس للدتدعنللددابيد للددملل دابشلليةا دابيللالف ديفددد

صللولدابو للدديداحللللولدمللعداب ائنللاتدابللدد وللضدددددددد
ولدهادهلودشليةاه دددداةنساندابيلا مدابطلةفدعنهلا ك د يددد

 وورد جيا داباشحإداب ون د  داةشوا دابدد نفصلتد
فللإنداملللشدأمحللدداجلز للةمداملاللذثةدددددد…علل دابلليتيضد

( دقددتة إدهذاداةحسلاسدمل ددد52حباف دابش ازم 
خللشلد ميانللود للذنداحلللبدياجلقللالدكانللادما حللد  ديفددد
ابيتدا للر دب نهقللادتفة قللا ديأندمهقللردابياشللقدابيللالفدددد

د(و53بلحقردابوهقا ت ق ديفد عا ةدا
 نداحلن دا داةنا الديابيتحثدعل دنشلوةداحلولاةدددد
 يتلواندذليتهقادعنلددنلاب دابلذمدنشلذديفدمنلاثدث لايفددددددد
مطي إد وزبولاتدابشليةا دابيلالف دغحلاف  دكليدم دددددد

( دفل ادد54يموالناد شلدابد  دابةيم ووديغ هإغ 
ناب دأنداةغرتالدع داةشوا ديابيا داخلال   ديحاىد

(وديهذهد55ات د يتدأدحونقادتذفآلدجنومدابيشق معدابذ
ابةيبداجلاحمردتيت ىدما  دةدعندد موبوم(دابذمد لسذد

( دكل دد56يفد يضدنصوصودا دتةموزدبواودابشية ر 
اتداحلولاةديابو لو وديالددد اق  دم دابنفلوذدا د زئولدد

ابةيبداملاسائلردبلد حموم( ديالش  دُ ن دد ش  دُ ةض
 الادنلللولداب لللذسدددد  لللا  دابا لللوادأملللامد اصلللةتو ددد

د(و57ياخلقة 
ب لللددشللل التداباسة لللردابصلللوفوردتللللاداخللفولللرد
ابب افوللرديابةيحوللردابللددفاحللتدابفللا دأمللامدأذهللاندد
ابيد للددملل دابشلليةا داب للة وودحنللوداباذمللآلديفدابللذاتدددد
يابيللا داخلللال  دتللذمشهدالمي لل دتللذط هديفدقوابللبدددددد

دمسيت رو
ثانولللاه/دفة لللبداة  اعلللاتدابسلللة يردياني اكلللود

ا  دعلللىدطاقللاتدابشللاعةدابذهنوللر:دحوللثدلا ددداالجيلل
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عنددابشيةا داب ة د كاخدامداباش وشتدابلددخفافلتددد
ملل دحللد ةداهلندكللورداال  اعوللردابصللالمردبل صللودة ددد
يمنهادابة اع  دياملبنوم ديتشل ولردابولزلدابلدد  لآلددددد
عد دأ واتودع دعد دأ واتداب صودة دي لازمدابشلاعةدد

(وديالادأندد58ا  ذكةدب يتودابشيةمديفدآخةد وتدمنهلد
تشللل ولردابولللزلدتانلللايلدغابيتلللاهدنزعلللاتدابللللنفس دددددد
يمتو اتها دفإن دابشيةا دابيالف دجلذيادا داكاخدامهاد

دبرتمجردأحاكوسهإ ديشيةنرد حيا اتهإدابذهنورود
امادابلوردف ددكانتدح شهدمسا شهدي فودابشلاعةدد
اب ة مدةلا ةدصولهدابذهنورد ابصلولةداملاشئقلردملعدددد

وللللرداب ة  للللرديابطاقللللاتدازاز للللردخصوصللللواتدابل
ياةحيائوردملفة اتهاديدتةاكويتهلادابنحو لروديمل دأ لةزددددد
مزا ادهذهدابلولر:دأندددابيد لددمل داةبفلا دياب لقلاتدددددد
ابية وللردابللدد خلللتداب ة  للر داحافظللتد ذيزانهللا دددد

واتهاديفونوقاتها دأيدابفوناتهاداب ة يتردمل د لةسداصلددد
دالتهادازاز رواهدم د اليتناةصلور دي ذباد دتف دد ا

فيتيددقةيندمل دابصلقتدابلذمدأع لبدابفاوحلاتدددددد
اةكشموردبلقنط روودعا تداةبفا داب ة  ردتساخدمد
يفدابنصلوصدابشلية ر يب  د للدالالتدذهنولرد د للدةدددد

ابنال( دملبشه د ددد-ةك يند الالتهاداةصلورودفلفظرد ئا
تيللددُتسللاخدمدبلدالبللردعلللىدابنللولدياب داكللرداةهلوللردد

البللردابنللالديفدابد انللردابزلا شللاور د للآلددددبيشقاهللاد د
اصيتحتدتيط د البردموا ةةده دأقةلدم د البردنلالدد
 هنإديفدابلد  داةكلشم وديلغلإدأندهلذهداحلابلرد دددددد
تسلإدمنهادبواتدميظإدشليولداملنط لردابلددأكللقتددددد

اةكشم  ديمنهادابفالكلور دب ل ددد– يددابفاحدابية  د
ةاتدابلد  دداب ة  ردكانتداكبةدعةضردم دغ هادملثث

اجلد دديبواووود دبوآلدأند اهةةداباطو لعدياباحلو ةددد
ةصواتداةبفا دابية وردابدخولرديميانوها د دتصيتحد
 لللاهةةدشلللائيرديفدابلولللرداب ة  لللردكقلللادشلللاعتديفدددد
ابفالكور دي ذباد د وا لودابشلاعةداب لة مدقلوان ددددد
ثا اللردأيدم للا وسدصللالمردباحد للددصللولةداملنطللو دد

دهينوابذمد ناكبدمدبوبودابذ
يب  دما نيتو داةشالةدابوو دهودأنداة لداب ة مد

 د سلإدم دهوقنردا سناتدابلفظورديابيتشغورد
ابدد يلتدم دابشية ديخصوصاهديفدمةاحلود

اب شكو ورداملاذخةة دجمة دصنيروداذدأ ادابيتحثد
ع ديكائآلدتز  دابلورديزخةفردابوطا داخلال  د

صولةدابفنورديدبلشيةدا د عاقردابيتحثدامليق قدع داب
    اعاتودابذهنورو

 إستقراء موازن:
 للةادابانو للودممللادكلليتقد للذندهنللاكدمللثثةاتددددد
لئوسلللوردشلللالكت داجيا لللاهديكلللليتاه ديفدتزي لللددأ نولللردد
ابنصلللوصدابشلللية رديفداب الدابية ولللرديابفالكلللورددد
ياب ة  رداصا لداةنفااب دأيد واعثداةنولش  دعللىددد

  اعلللاتدابطاقلللاتداةحيائولللردابلللددتاوبلللددمنهلللاداةدد
دابذهنورو

ياملوضلللويندهنلللاد نصلللبدعللللىدكوفولللرد كلللاسا رد
ابشيةا دابيةلديابفلةسدياب لة دباللادامللثثةاتدابلددددددد
اني سللتد ذشلل الديصللولدخمالفللردعلللىدنصوصللهإدددددد

دابشية رو
تيت دممادت دمدأندابشيةدابية ل د ياقلدد عاقلا اهدددد
أكاكواهدعلىدابلوردي ةسدأبفا هادابددحتفآلد طاقاتد

از للردباشلل وآلدابصللولدابشللية ردددد حيائوللردي الالتدجم
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ياة  اعللاتدابذهنوللرودب لل دابشلليةدابفالكلل ديابشلليةددد
اب للة مدالد ياقللداند الد عاقللا اهد زئوللاهدعلللىد للةسدد
املفللة ةدأيدابلفلل  دةنداةنفاللابداب امللآلدعلللىدابصللولدد
ابشللية رديفدابنصللوصدابفالكللوردياب ة  للردال للاإد الدد
دم دخشلديضعداملفة ةديفدابسوا دابشيةمدكل دت لوندد

هلللادقللدلةدتوبود للردعلللىداكللادعا دمفللة اتدأخللةاوددد
يعلىدابةغإدم دأندابشيةدابية ل د ياقلددهلودابخلةددددد
علىدكوا دابيتولتدأيدابشلطةدابشليةم د الدأنداحافلا ددددد
ميظإدأبفا هاد لدالالتهادازاز لرديطاقاتهلاداةحيائولرددددد
ابدد  الد ذندهلادامادا اهدعقو اهديفدابطيتويردياحلولاة دد

 اخوللآلدابصللولةدابذهنوللردبلللنصددد فللعدابشللاعةدا دأن
ابشللليةمديابصلللولةدابصلللوتوردب لقاتلللوديفدآندياحلللد د
ي للذبادتوث للتدابيشقللرد لل دابصللولت دابذهنوللرديدد
ابصوتورديفدابشيةدابية   دحبولثداصليتحدابيتحلثدعل ددددد
اةش الدابذهنوردالد لاإد الدمل دخلشلدا لةا داةبفلا دددددد

يعلىدابةغإدمل دأنددهلذهداملولزةددددابواضيردهلادمسيت اهود
صلتدابشيةدابية  دا دمةتيتلردلاقولر د الدأنهلادأ ت دددديأ

يفدابوقللتدنفسللو دا دت وقللعدابشلليةدابية لل ديفدذاتللوددد
 شللل آلدتصللليبدتةمجالللودا دابلولللاتداةخلللةاد الديفددد

ةندصلللولهدابفنولللرديا  اعاتلللوددد…احللللاالتدابنلللا لة
ابذهنوردتةت لزدعللىدطيتويلرداجللةسدابلذمدالدمي ل ددددددد

ابفالكلل  ددتةمجاللوودب لل داحلابللردختاللل ديفدابشلليةدددد
 للدبوآلدأندتةمجللاتدابثللالدابشللية ردخلوللامديحللاف ددد
يكيدمديغ هإدم دابشيةا دابفةسدقو لتد اهاقلامدد

(59 كلليت دملل دبللدنداةيلي للو 
وديفدحلل ديا هللتد…

ناا اتد يضدابشيةا دابيةلداب يتالدم دأمبلال:داملةاددد
صلليو رديفدد…اب للوس داملاللن  دا للودمتللام دابلليتحرتمدد

هإدم انللردلاقوللرديفدابرتمجللر دعلللىدابللةغإدملل دتيتللثد
وديالشادأندابسيتبدابةئوسد(60 خالطردابشيةدابيامل د

يفدذبلللاد يلللو دا دأندابصلللولدابشلللية ردياة  اعلللاتددد
ابذهنوللردبل صللائدددابية وللردتللةتيتطدالتيتاطللاديثو للادد

دأةسدأبفا هاديموكو اهادابددالترت إو
م دهنا دفإندابشيةدابية  د ةكز د صلولةدعاملر ددد

  د دبوآلدشووينداب صودةدبلداددعلىدحمايلةدأذنداملال 
ابشليةا دابيلةلداب للدامىوودياةهاقلامداملفلةطد للذيزانددددد
ابشللليةديحمسلللناتودابلفظولللرديابيتشغولللردمللل دقيتلللآلددد
ابيتولانو  ديابلددجنلددآثلالاهدهللادبلدادابشليةا داجلللد دددددددد
املاقس  د ابافيولردابيةيضورودأمادابشليةدابفالكل  ددد

نلودديخصوصاهديفدمناذ وداملاالقنردبلولزلدابصلويف دفإددد
 ةكللز د شلل آلدعللام دعلللىدحمللايلةدابيتاصللةةدابداخلوللرد
بلقال لل  د للدبوآلدأنللود سللاي دغابيتللاهد لوللردابيشللا  دددد
ي او ود اخلطالدا دذاتداخةادألوالدذاتدابشلاعة ددد
ع دطة قداكاشافداكايالةدأيدجملازد د لددملده  دددد

ود(61 أيد كاشافدتشعبدبفظ د د د ديمادأشليتودذبلادد
لكللل ديفدهلللذهدي شلللالكدابشللليةداب لللة مدابشللليةدابفا

ابن طللر د للدبوآلدشللوويندابوللزلدابصللويفدعنللددابشلليةا د
داب ة د ش آلدياكعو

فولللاتةادملللاه داةكللليتالدابلللددأ تدا دأندتسلللو ددددد
اباسة لللردابصلللوفورداة لدابفالكللل  ديمللل دثلللإداة لدددد
اب ة م د ش آلدأصيتحدابولزلدابصلويفدابنقلوذ دابشلائعديفددددد
كللشداة  لل ووديفدحلل ديا هللتداباسة للردذاتهللاديفداة لد
ابية لل دميالضللردشللد دةدملل دقيتللآلدميظللإداملللا لق ددددد
يابف ها ديابيتشغو دابلذ  داكاحسلنوا د شل آلدأيد ل خة ددددد
املاللام دابا لود للردبلشلليةدكاملللد حدياهلسللا ديابوصلل ددد
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يابةثللا  ديعالضللواداكللاخدامدابلوللرداملةمللوزةدابطافحللرددددد
د اةحيا اتديابصولدابذهنوردبلشيةا داملاصوف  !

أنداباسة لردابصلوفوردددد ةادابيد ددمل دابيتلاحب دد
ابللدد هللةتديفدابب افللردابية وللرديفدأياخللةداب للةنددددددد

( ديأند62اببللان داهلسللةمدهلللادأصللولد  ةانوللردقدميللر 
هناكدمناذ دم دابشليةدابيةفلان ديفداب الداة ةانولردددد

 ديأند هللولد(63 اب دميللردتيللو دا دأ للامدابساكللانو ددد
االكشمديفدا ةاندكاندمصاحيتادبربيزدمذاهبدعةفانورد

 ئللو د للدةدمطيقللرد ايللابوإدابللد  داجلد للدديميتادد د
ا دابشامدياهلندديميظلإدددي نشا دمةاكزدبلاصوفداماد

 دبلللذباد دجيلللددد(64 املنلللاطقدابية ولللردياالكلللشمورد
ابشلليةا دابفللةسدياب للة داةيائللآلدملل دأمبللالد كللنائ  د
عطللللال د ا اطللللاهة(دصلللليو رديفدتو ولللل داخلوللللالدد
دابيةفلللان دباوكلللوعداملسلللاحاتدابذهنولللردبنصوصلللهإد

ابشية ر دحاىدأندابيتيضدأطلقدعللىد ا اطلاهةدب لبدددد
دو(65  قديةدابيالف (

أمللاداباسة للردابصللوفورديفدابشلليةدابية لل  ديعلللىدد
ابةغإدم د حداثهادثولةدكو  نو ورديفداة لدابية  د

 دفإنهلاد للتددد(66 علىدحددقولداحلددامللب ف دابيلةلددد
غة يترديفدابب افردابية ور دي د  ابدهللادأندتزحلزبددد

اب صلودةدابية ولرداب ائقلردعللىديحلدةدابلوزندددددددألكاند
ياب افورديماام داملدبديابذمديابفخةديابةثلا وودا، دد
يبللود للحدهلللذهداباسة للردأندتذخللذدحوزهللادابزمللانىدد

 دةنهلادد(67 كامشهدةحدثتدحتوالهدمهقاديفداة لدابية  
 ت ومدعلىدفايزدابالذل ودامل الول دذبلادانهلادتاسلودددددد

   ديت للومدعلللىدفللايزدددا داملسللا يتآلديتناظللةدازللدد
ابظاهةداملنظإديفدتيابوإديع ائد دذبادأنهلادتاسلودا ددد

 اط دابيا ديتينىدايناهداخلفل دأيداملسلاولاديعللىدددد
ودييفدابرتامدابصويفدي لددد(68 فايزداملنطقدياح امو(

ابشللاعةدابية لل دأندابشلليةدال نحصللةديفدابللوزن ديأنددددد
طللة دابايلليت  ديطللة داكللاخدامدابلوللردقللددت للونددددددد

دو(69  ر دحاىدياندكانتدغ دموزينرشية
 ذن دكاندمل دابطيتويل دأندتوا لودهلذهداباسة لردددددد
ميالضردم دقيتلآلدابيتولانو دابيلةلديأغللبدن لا هإ دددددد
ابلللذ  دعلللديادابلللوزندياب افولللرداحللللدداةيلدبلشلللية دد
يعةفوادابيةي د ذنودعلإدميوزدصحوحدأيزاندابشليةدد
علل دفاكللدها دي يلللوادملل دشللةيطدفصللاحرداب لقللردددد

لوصللهادملل دابوةا للردياباي وللددابلفظلل دددددياب للشم:دخ
دو(70 ياباي ودداملينوم دياندت وندمذبوفرداالكايقال

يفدحللل دجنلللددأنداباسة لللردابصلللوفوردقو للللتددددد
 اكاحساندكيت ديفداة   دابفالك دياب لة م دملعدأنددد
هذ  داة   دتلذثةاد شل آلدياضلحد  لوان دابيتشغلردددددد
ديابيةي ديابفصاحردابية ور ديأنداخلقة اتدياباوين

 اب للذسديابشللةالدياةكللانسا د سللاق داحلانللر دأصلليتحد
دم داكبةدابنقاذ دابشية رداناشالاهدفوهقاو

يعلىدابةغإدم دأندبولردابشليةا دابيلالف دكانلتددددد
طافحرد ابةموزدابلدديصللتدأحوانلاهدحلددابشلطحات دددددد
غللل دأنداباسة لللرداكلللاقةتدعنلللددابشللليةا دابفلللةسدد

اىديفدياب ة  ديأصيتحتدمناذ هادترت  ديفدازابسديح
املسا د دي لةلدل لالدابلد  دمل داملاصلوفرديغ هلإددددددد
اكاخدامداخلقة اتديفدابوزلدابيةفان دقائل :د ندهللإدد

مصللطلحاتديعيتللالاتدجيللبدأندددد-بلشلليةا دابيللالف د-
د التثخللذدعلللىدميانوهللادابظللاهةة دةنديلا هللادميللاندد

اخللةادأ يللددمنللااله دفذخللذياد فسللةيند اخلقللة(د ذنهللاد
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 (دابلللذمد ةشلللدكدا دمخلللةدأزبولللرد لللد ةهاد ابسلللاق
 طة للق(داهلدا للر دفللوق دبللاد اب للذس(دملل دتيابوقللودد

دو(71 ابيابوردابددتدفعدعناداباشبرديابووا ر
عدادذبلا ديعنلددابيتحلثدعل د ابصلولة(ديفداة لدددددد
يابف دابية و وودجنددأند ابصولة(دكقصلطلحدن لدمددد
يمدبولدذهيندغائيتردا دحلددملاديفدابب افلردابية ولرددددد

صلطلحدابصلولةديفد لواك دعصلةدددددابددتسلةلدابوهلادمدد
 دي د   دبودي و دقيتآلدذباديفدامللوليمدد(72 ابرتمجر

ابن دمديابيتشغ ووديأندما يلآلدذبادهودأندابيلةلد دد
 هاقواد او و داةحدامداملااقنردبلصولدياحلةكلاتدد
ابذهنورديفدنصوصهإ د دبوآلدغوالدابشليةداب صصل ددد

 دي للللدبوآلدعللللدمددد(73 ياملسللللةح ديفداة لدابية لللل د
اهإد ابفنونداباش ولور ديخلوداجلز لةةدابية ولردددعنا 

م دشواهدديآثلالدميقال لروديأندتذكولدداةكلشمدعللىدددددد
 دكللاندمصلللاحيتاهدد(74 حتللة إدفنللوندابةكللإديابنحللتدددد

بلا لوللآلدملل دشللذندابصللولةدابشللية ر دم ا للآلد  للش ددددد
اهقوللردزائللدةد اةناظللامدابللوزن ديابا فللومداملسللقوينددد

دبل صودةو
يابفنللللونددأمللللادهللللذاداباوووللللبدبللللديلدابصللللولة

اباش ولوردفشدجنلدهديفد  لةانودي طلينلادتلذل ودابفل دددددد
اة ةان دعلىدآثالدفنوردلائيردم داباقاثوآلديابل ولاتدد
يابلوحللللاتدياجلللللدال اتدابللللدداز هللللةتديفدابيهللللددد

ود(75 االكللشم  ديابللددكانللتداماللدا اهدبلفلل دابساكللان 
يعلللىدابللةغإدملل داناشللالدتيللابوإدابللد  داةكللشم  ددد

اضلورد احلة إدابةكلإدياباصلو ةددددديخصوصاهدتللاداب د
يابنحلللت دفلللإندابفنلللونداباشللل ولورد دتصللليتحدمللل ددد
ا ةماتديفدا ةان دحاىدل لوادبوحلاتدبإلملامدعلل ددددد

ود(76 يفدابيهللللدداب ا للللالمد-ل دد- لللل دا لللل دطابللللب
فشغةا للر د ذن دأندنللةادأندابصللولدابشللية ردحتاللآلددددد
مسللاحردياكلليرديفدابشلليةدابفالكلل  ديأنداة  اعللاتددددد

سللدداباناكللبددابللذهيند لل دابصللولدابذهنوللردابللددف
ابشللية ردحتاللآلدهلل داةخللةادمسللاحاتهادابية اللروددددد
يالشادأندابشيةداب ة مدحياف دصصوصواتديفدهلذادد
املاقالوودت ة ودم دابشليةدابفالكل ديابفل داة ةانل ددددد
اب د إ داكبةدممادت ة ودم دابشيةدابية ل ديابب افلرددد

دابية ورو
مدابلوزن دداالناظلاديتيت ىدهوقنرداب افورداملوحدةدي

يفدابشلليةدابية لل  ديخصوصللاهديفدمنللوذ داب صللودة ددددد
ابا ردابيامآلدابلةئوسدابلذمدأ ادا داحنسلالدابصلولةددددد
ابشية ردعنددابيةلووديهذادما فعدأحددابن ا دابيةلد
 ذند  ول:د  ندابشيةدابية  د د اطلولدتطلولاهدفنولاهدددد
مواز لللاهدباطلللولدازاقلللعدياحلولللاةداة اقاعولللرودياند

يفداقاصالهدعلىداب صلودةدكنلويندأ  ل ددددابشيةدابية  د
 ينداةنوايندابشلية رداةخلةاد ووو(دكلاند يندحا لرددددد

ودي ث لددابناقلدد وددد(77 ازاقعديابفلة  ديلالاد  لب (ددد
كقللالدأ و  للبدهللذادابللةأمد  وبللو:د  يتللديديفدتللال ودددد
ابشيةدابية  وودأندطووانداةناظامدابلوزن ديفدابشلية ددد

يكلقلادخفل دددد ةاف وداحنسالدبلصلولةدابشلية ردعنلو ددد
طووانداةناظامدابوزن داز ا د ةيزدابصلولةدابشلية رددد

ودبللللذبادكللللاندشللللوويندداباسة للللرد(78 يفدابنصللللوص(
ابصللللوفورديفدابشلللليةدابية لللل دمةاف للللاهدبلللللدعوةدا دد
اكللاخدامدابلوللردكللذ اةدباصللو ةدازاهللداتدابةيحوللرددد
ياباذمشتدابيتاطنور دالدكذ اةدباز  داةبفا ديتنظوإد

هذادما فعدابيد ددم دابيةيضلو دداةيزاندياب وايفودي



 
 
 
 
 

 
 

 

 

93 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

يابيتشغللللو دأند سللللاندياداملللللا لق ديابف هلللللا ديفدددد
ميالضردهذهداباسة ر دابلددملةتد هلدي ديفداة  ل ددددد

دابفالك دياب ة م دحاىدنفذتدصقوقهقاو
داهلوام :

( نظلة:د ودفهللددحمسل دفةحللان د ابلولردابشللية ردددد1 د
دا  داةنفاللابدعلللىدابلللوندياباشلل وآل( داملوقلل دابب للايف د وللد

دو88 دص1999نوسان دابسنردابةا يرد-آذالد20ابيد د
دو81(داملة عدابسا ق دص2 
دو77(حمقددعا دداجلا ةم د نورابي آلدابية   دص3 
(الزابتداملفاضلرد  دابلف دياملينىدحبباهد ال لاهديفدد4 

ابسللاحرداة  وللردابية وللرود نظللة:دا ينللوس دزملل دابشللية د
دو16-15ص

ميتلللالك ددابلولللردد(شلللو نهايل دعللل :دحمقلللددلضلللاددد5 
دو165ابشية رديفداخلطالدابن دمدابية  ودص

(عيتلللداب اهةداجلة لللان  دعللل :داملة لللعدابسلللا ق ددد6 
دو166ص

( نظللة:د ودعةفللاندعيتداحلقوللد د اباصللوفدصللفا دد7 
 اميللرد وللدا  دابيللد دددد-يمشللاهدة( دجملللردكلوللرداب الددد

دو448-447 دص1972-1971اخلامسدعشةد
الك د( ود لللا ةدعصلللفول دعللل :دحمقلللددلضلللادميتلللد8 

دو168-167مة عدكيتقدذكةه دص
(د وعةفلللللللاندعيتلللللللدداحلقولللللللد مة عدكللللللليتقددد9 

دو441ذكةه ص
(دحمقللددعا للدداجلللا ةم د نوللردابي للآلدابية لل  ددددد10 

دو256ص
دو256-255(داملة عدابسا ق دص11 
(د وعةفللاندعيتللدداحلقوللد دمة للعدكلليتقدذكللةه دددد12 

دو442ص

(د وعلللومداهلللاا  دا  للايندابلللونودملل د صللدالاتدد13 
دو7ابشيةمدابااكع دصدمهة انداملة د

(د وحمقللددعا للدداجلللا ةم دمة للعدكلليتقدذكللةه ددد14 
دو379ص

دو379(داملة عدابسا ق دص15 
(د نظةد هذادابشذن:دكام دعيتلدداحلقولددي لدلمدددد16 

دو55-53حسوندفة د دف داةب ا ودص
(د وا للةاهوإدابسللامةائ  دف للودابلوللردامل لللالنوصددددد17 
دو63

(دا ينللللللللللللللللوس د  للللللللللللللللواندابشلللللللللللللللليةد18 
دو15 دامل دمردص1(  1996ل ا:املدا  و كو3ابية  و

دو15(داملصدلدابسا ق دص19 
دو15(داملصدلدذاتو دص20 
(دكاندهذاداباسلاالدنا يلاهدمل دتسلاالدآخلة:دهلآلددددددد21 

اب ةآندميسزد ذبفا و دأمدايانولو دأمد هقلادميلاهود نظلة:ددددد
دو75حمقددعا دداجلا ةم  نوردابي آلدابية   دص

ولةديفد(د نظللة:د وناصللةدحللشيم د مفهللومدابصللدد22 
متللوزد-املللوليمدابية لل داب للد إ( داةقللشم دابيللد دابسللا عدددد

دو32 صد1990
(دحمقدد لوآلدشل   اخلوالداال لداع ( داةقلشم ددد23 

دو30 دص1998ابيد داخلامس 
(دحمقددلضادميتلالك دابلولردابشلية رديفداخلطلالددددد24 

دو170ابن دمدابية   دص
دو30(د وناصةدحشيم دمة عدكيتقدذكةه دص25 
دو11ينوس دكواكردابشية دص(دع :دا 26 
(دحمقلللددلضلللادميتلللالك:دمة لللعدكللليتقدذكلللةه دددد27 

دو170ص
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د-(د نظة:د وشوق دضو  دابيصةدابييتاك داببلان د28 
؛داب لللاهةة:د الدامليلللالف د6(ود ط4تلللال وداال لدابية للل  

دو106 ش( دص
(صدمرداحلداثلرودد3(دأ ينوس داببا تدياملاحولد 29 

دو264ص
يتقدذكللةه د(د وعةفللاندعيتللدداحلقوللد دمة للعدكللدد30 

دو449ص
(د ندأهإدماقامد ود لدلدشلاكةدابسلوالديفدحةكلرددددد31 

احلداثردابية وردهودتو و داةكطولةديفدقصائدهود نظةد
 هلللذادابشلللذن:دعيتلللدداجليتلللالدعيتلللاس دابسلللوالو  ودا :د الدد

دو93ابشثيندابب افوردابيامر د ش( دص
(دحللولدابصللوفورديفدابشلليةدابية لل داملياصللةد نظللة:ددد32 

دماتديفدابشللليةدابسلللومةم داةفة  للل  ددطلللةا داب يتوسللل  دم لللد
-217( دص1971ابصللويفو  ودا :دمد ة للردابب افللردابيامللر دددد

دو228
(دحولدخصوصورداهلو رداة ةانوردقيتلآلداةكلشمددد33 

 نظللللة:دشلللللاهةثدمسللللل ول دهو للللتدا ةانالللللودز لللللانددد
 د دتهللللللللللةان:داناشللللللللللالاتد للللللللللاغددد1فالكىو ضللللللللللل

دو31(ص1373آ نو 
ا  وللاتدد(د نظللة:د كللرتدذ للوحدابلاللودصللفا دتللال ود34 

دو195ا ةان د لددايل دص
هنةيددا(د نظة:داحساندطربا دمسائل دازدفةهن35 

دو177-170ز ان دص
(د وا لللةاهوإدامللل دابشلللولا   داغلللان دشللل از دددد36 

دو47ص
دو48-47(داملة عدابسا ق دص37 
(دكانلللتدهلللذهداملنظوملللاتدت لللعدغابيتلللاهديفدقابلللبد38 

 لديفدوآلد ةاين دتلال وداةدفاملبنو اتود نظة:دا يال د ةان
دو37ا ةان دص

ودي للذكةداندابصللفو  دهللإدد92(داملوكللوعر دص39 
ود نظلة:داملة لعددد15اكةةدا ةانولردح قلتدأياخلةداب لةنددددد

دو1125ابسا ق ص
(دهلذهداشللالةدا دتسللقوردابشللاعةدابيللالفدحللاف دد40 

ابش ازاد ل بساندابوولب(ود نظلةد هلذادابشلذن:د وا لةاهوإدددددد
دو8ابشولا   داغان دش از دص

لللل دابل قلللان  د نظلللةاتدن د لللرديفدد(د نظلللة:دع41 
اة  للل دابفالكللل ديابية للل ديفدضلللو دامللللدالسداة  ولللردددد
اةيلي ولللر( دجمللللردكلولللرداب ال د اميلللرد ولللدا  دابيلللد دد

دو358-357 دص1974اببام دعشةد
(دع : وا للةاهوإدابشللولا   دمة للعدكلليتقدذكللةه د42 

دو49ص
دو9-8(داملة عدابسا ق دص43 
دو45-33(د نظة:داملة عدذاتو دص44 
(دملل داب للاموسدابفلسللف  دت:دمابللادمسلللقان  دددد45 

 د51 دابيلللللللد د1998(14جمللللللللردابلللللللنهو دابسلللللللنرد 
دو226 مشق ص

وديكلللذبا:د50-49(د نظلللة:داغلللان دشللل از دصد46 
مناذ ودابشية رداملااقنردهلذهداب لقاتودي ذكةدأندهناكد
شلليةا دفللةسدكلليت وادحللاف ديفداكللاخدامدهللذهداب لقللاتددددد

بلآلد لا دعللىد لده د شل آلدددددديابييتلالاتدب ل داالكلاخدامداةمددد
أصلليتحتدمناذ للودابشللية رد للز اهدملل دابلوللردابفالكللورودددددد
 نظلللة:دلضلللاد لللةاهين دطش لملللس د للللددايلو تهلللةان:دد

دو71( دص1371موبا  د
دددر لللل(د وعيتللللدداحلسلللل دزل لللل دكللللول دازدكوددد47 

؛دتهللةان:دد6ل للحاف و دواوداند شللكزنللددهلنللدان  ل ال
دو73( دص1369مثكسرداناشالاتدام دكيت  د

دو72املة عدابسا ق دص(د48 
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(د  للللولدحللللاف دماتةمجاللللر: فاغانإدفةصللللرد49 
ابيللو ديابشلليتالدفهلل دغنوقللر دياكللاقعدا دقللوب دفلللوسددد

دو300علىدابةكولداالادابيتشغ(ود نظة:اغان دش از دص
دو71(دلضاد ةاهين دطشد لمس دص50 
د(دهذهداشالةدا دل اعواو:51 

 )اطر دستم رسد بر ضرخ طردون
 ن ضوناضونستء  از او ثرسم كة اين

 يكىرا دادة صد طونة نعمت
دلودة درخون(ايكىرا قرص جو 

د(105هااد ا اطاهة دصدو تةان
تةمجاو:د  ذاديصلتد دمدا دأفشكداب ون داكذهلادع د
ابسلليتبديفدهللذاديذاك دب للددمنحللتدابلليتيضدآالفدابللنيإ دددددد
يمنحتدابيتيضدخيتزدابشلي داملللومد ابلدم(ويحولدنزعلرددددد

ة ا د  اطاهة د نظة:ديحودد كااباقة دابيةفان دعندد ا
دو8-5هااد ا اطاهة داناشالاتد اي دان دصودتةان

يادبوسلللل و د اال لداب ة ا(تةمجللللردملللل دددز(دل52 
ندابية   دابيلد دابسلا ق دددالوكابفةنسور:د وكقالدميةيف د

دو162ص
(د نظة:دعش ابد  دكسا م د ةقلركانىدئلر ة ىددد53 

دو68كول ا دل
دو85(د نظة:داملة عدابسا ق دص54 
د(دهذهداشالةدا د واو:55 

 هةتا تؤم ئاشنا بووى ئاشنام بوون
دئةمَيستا موو بةمووم ئةغيارة بآتؤ

د(383   وانىدنا  دلدد
ميناه: طاملادكنتدانوسددكانداجلقوعدأنوسلاه ديب لنينددد

دابندأحسد اةغرتالدحاىدمعدذات (و
دو96ووو دلدةقةكانى(د نظة:دعش ابد  دكسا م د56 

د:(د  ولدحموا57 

 بةنوورى بادة كةشفى زوَلمةتى تةقوانةكةم ضى بكةم؟
ددا ضارى شةوَيكى وانةكةم ضى بكةبةشةمعَيكى وةه 

د(230 دلمةحوى   وانىد
 مللاذادأفيللآلد ند دأظنللةد لقللاتدابا للواد نللولدددددمينللاة:

!وودملاذادأفيلآلد ند دأظزبدكلاائةدابلد ىدعل دي لودددددددداخلقة 
دابلوآلد شقيردكهذه !(

وديكلذبا:دميظلإددد47ز دص(د نظة:دأغلان دشل ادد58 
ابدياي  دابشلية رداب ة  لرداملاالقنردبلوزبولاتدابصلوفوردددددد

دا،و…كدياي  دنا  دحموا دكا  دكول ا
(د  ولد وعيتلددابلةمح د لديم:د ندحللاف دمل دددددد59 د

اباذث ديابشهةةديفدابوةلدح دال دانوودفوود الداخلوامدم د
  دشيةا دابشة دأمجي ود نظة:دم دمردكاالدابلد واندد

؛د ل يت:داملثكسلرددد2 والوود طدد-شةق دبلقثب دابوة ل داب
دو37(ص1980ابية وردبلدلاكاتديابنشة د

(ددحللولدم انلللردابشلليةدابية للل داب لللد إديفددد60 
خالطردابشيةدابيامل  د نظلة:دنظة لرداة ل دتلذبو :دددد
علد دملل دابيتللاحب دابسلوفووتودت:د ومجوللآلدنصللو ددد

دو463-456ابا ة د دص
م داةنسللاند(دد نظللة:د وعيتللددابللةمح د للديدد61 

؛داب و ت:ديكابلرداملطيتوعلات ددد2اب امآلديفداةكشمود ط
دو74-73( ص1976

(د نظللة:دحمقللددعا للدداجلللا ةم د نوللردابي للآلددددددد62 
وديكلللللذبا:دعش ابلللللد  دابسلللللسا م دددد258ابية للللل  دص

يل لادددمةةريوان  ديكلذبا:د51 ةقركانىدئر ة ىدكلول ا دلد
دؤظةارى طكول الودكوسلاقىدع فلانى( دددددرؤشنبريىقانع د 
دو11 دل1992( د2 ذ دئازا ا

(د نظة:د كرتدعيتداحلسل دزل ل دكلول دآشلنا ىددددد63 
( د1374؛دتهللةان:داناشللالاتدكللخ  د3لد لل ان للددا  للىود 

دو333ص
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 د2(د وذ لوحدابلالودصللفا دتلال ودا  ولاتدا للةان د دددد64 
دو47-46ص

(د كللرتدعيتداحلسللل دزل للل دكلللول د سلللاسود لدد65 
؛دتهلللللةان:داناشلللللالاتدامللللل دد4ل لللللتصلللللوفدا لللللةانود 

دو187( دص1369كيت  
صدمرداحلداثر دد-(دا ينوس داببا تدياملاحول66 

دو264ص
(دحمقلللددلمالللاندميتلللالك دابلولللردابشلللية رديفددددد67 

دو168اخلطالدابن دم دص
تذصللوآلداةصللول ددد-(دأ ينللوس داببا للتدياملاحللولد68 

دو91ص
(دفخةمدصاحل د قصودةدابنبةدابية وردحببلاهدعل ددد69 

كلانونداببلان دددد41ميوالدبلشية ر داال  بداملياصة دابيلد دد
دو100 دص1990
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 اهليام احلسي لدى بابا طاهر اهلمداني 

 او انتقال احلب من االرض اىل السماء
 

 

 حممد ساالر شيخ على
 

استأثرالتصوووواهتمامتاووووانيتالميووووا   ت وووو  ا ت ت
ثت تال راسوواحبتالوواتلتا لتوو تت وو ا ا ت تر وورحبتا  ووات

لأرخيا ت تدراسةت تنقو ا  ت تلميااتواتا رايفتحت قتقتو تتتت
ثا ت تحتاثرهتعلىتالفردت تاجلااعة.ت ت تاعتق تانتلرا

فت تم لتمواتاختلوفتتتتفمكتاما  تمهااترانتناع تاختل
حتالرتاثتالصاحت تارىتانتماترتو تعواتالتصواهتمواتتتتت

انيت تثتماترت تعاتغريهتماتاملعطتاحبتالعقلتا نس
انتنتصفحتالكت ت تا  اثت تال راساحبتسواايفتكرانواتتت
لأرخيتووةتا تادمتووةتا تفتتووةتا تستاسووتةتا تداتتووةتا تتت
غووريتداتتووةت تووىتا تانووا تالكتوو تالعلاتووةتا تناا وو تت
فتهاتاحل اثتعاتالتصاهت تد رهت تر ال  تذلو تننتت
التصوواهتنةعووةتر  تووةتلامعوواتحتاعاووا تا نسووانتت

ت تااواه ت تااقواتتتارانيتالقو تحتمتذتالق نيت ت ومي تنوتت
مضاحبتاحلقتقةتاملطلقوة تتانتذل تالقمي ت مضةتمات 

الاتا لعتا نسانتما مت ايفتالتهات تا لصوا تمهواتمتوذتتتت
فعوورتلفكووريهتحتنفسوو ت تحتمووات الوو تموواتالعوواا تتتتت

لتتعوورهتاسووميامهات تاسوورارمات تمميوو كمات تمتتهامووا.ت ت
 نسوانتتلكاتمذاتاحلو تاملتألولت تاملتعوذرتحتاعاوا تاتتتت

لالطالعتعلىتالغت ت تاستكشواهتاههوا ت و تلعا و تتتتت
فتا ت واحبت تتالعاائقتعواتالالوا تاغتغااتو تفتضوعتتتت

لكتوو تانتموواحبتحتمعوووتالتفووالتفقوو تا وولت ااووا ت تتت
اخووتالهتالوواامهاتتتمووعتمضووطرما تحتنفووالتاخوورىتت

اختالفوووا ت اًووواا تحتطوووور ت وووميه تللاقتقووووةت تحتتتت
اتمواتتن رله تالتهات نتموته تمواتاورىتاحلقتقوةت وتتتتت

ركىت"دانا"تالشاعرتا اطواليتبميامتو ت"متوالرل"تتتت
شتئا ت واتاغتموذاتالعوا تمصولة ت تلكتو تاكشوفتلتواتتتتتتتت
ماتعا تاخرت  تاراماتالشواعرتحت لاو تالشوعرو ت تتتت
الةامووو تحتبرامووو ت تالصووواحتحت لميووو ت تالفتوووانتحتت

اذنتلسووا حبتحتذلوو تالشووعارتت..مجووا تالكووانت تمكووذا
اًوويت تاحلاًوورتحتالشوور ت تتت تحتامليفاا نسووانيتمجعووت

الغربتمصرهتالت رتعاتان اانيت تا  طانت تا زمتةت
الاسووائلت تلعوو دحبتالعقائوو  ت تتتا تا مكتووة.تاختلفووت
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لكاتاملتطلقت ا و ات تالغااوةت ا و ف تفوالمياذوتالوذوتتتتتت
افتىتعواتنفسو تحت وا حبتالتريفانواتحتاعاوا تا تو تتتتتتت

 تالساتقة تماتنفس تاملتعمي تحتمتكلو ترور تالميروارتتت
 تموواتماماطووامرتالعراووانتالوو ر ا تالغراوو تا طوواارتت
الووذوتاصووميحتيفووا تحتالكووانت  وو ه ت تملووات سوويتتتتتتت

تاتاس ت عرا ت تماتماتاقا :
ت لت رتىاناتال ر ا تالذوتا ع

تمال اهت ت ت ش ت تم هر
تهتالكانت   و تتااتالميحتاطا

ت تحتاللتلتمضععيتارضت ت سادليت عرتت
الشوهريف:ت"لوت تتت تلرخةتالصاحتا ملوانتارهوارحبتتت

نوتخملا تانتالفظترلاوةتاانواتمواالتا تاحت  و هتاذتتتتت
علىتاملرلا تانتاشه تعلوىتنفسو تمانو تلوت تشوتئا "تتتتتت
كلتساتمذهتالصرخةتميتل ىتملاتلرحتم تاماتنصرت

 تمطووا  لتالفقوورايفتقوولعميوو احتموواتعلوويتالسوورا تاملت
 ائال :ت" تالفظتاناتا تاحتفهاتالشور تاحلقتقوي"ت تتت

تEdward Capenterنكلتوةوتاد ارتروارمترتتتتالصواحتا ت
التاصرحت ائال :ت"مذاتا دراكتامي  ت ت1929-1844ا

حتشوعارت ا و "ت تمووذاتتتتحبروأنتمجتوعتاملشواعرتا و تتتت
القووا تموواترووذل تلوو ىتلقووا تاموواتالفووارضتامللقوو تتت

نيتالوذوتسوعل تتتت1182ت–موتت576مسلطانتالعاشق ت
ت ميلتسميعةت ر ن:

ت
تفعتينتنا ات تاللسانتمشام 

تمينتالساعت الت تالرات تاتطق
ت تمسعيتع تجتتليترلتمام ا

ت تعتينتمسعتانتش اتالتالتلتصا

 ات تنستا فتموذهتالتصوالتلتوته تالواامهاتتتتت
ما نتاا تا تنقا تا تومي تمعضوه تمواتالوميعو تمولتتتتتت
 ص ناتماتعرضتمذهتالتصوالتمواتا سوت   تمهواتتتتت

لئ تالر ا ترله ت ميلااتماتطتتوةت ا و فتتت علىتانتا
تووثتر  ووانتته تحت الوو ت ا وو ت تتتت تلووميااتمووات ت

استا  اتلل تا شرا احبتالر  تةتماتنميوعت ا و تمولتتتت
رووأنت ميسووا تموواتنووارتغووريتنووارتمووذاتالعووا تاسووروتحتتت
رتانه ت تاتريتالسميتلتامامه تلتتلتمطلميه .ت تنورىتت

مصووارفتتعا التشووام تموولتالتااثوولتموو تمقووا له ت اًووت
ت غميارتعلتها.

 و ا تتت تلذل تنورىتمواترتو تعواتالتصواهترو ريا تتتتتت
رااتنامتاتالت ت ن تاًافةتاغتماترت تعت تمات ميولتت
علاووايفتا سووالنيت تما  توو ترووذل تسووام تاملستشوور انت
مسوواماةترووميريفتحتمووذاتاهووا ت تاموورزم :تفراتالوو تتت
نتكلسوووان ت لوووادتلسوووهري تمتووورىتراموووان تاسووو تتتتتتت
مالثتال ت تعلوىتركسوه تا سوتاذتلواا تمواتسوتتانتتتتتتت

ر  تحتجموا تتالذوتاعتربتاع و تما وثتمو تاملستشوتتتت
 تغريموو تموواتتتال1االتصوواهتا سووالميتعلووىتا طووال تت

املستشر  تالذااترتميوااتعواتمعووتاعوالنيتالتصواهتتتتتت
ا سوووالميتم ووول:تاحلوووال  ت تاجلاسووو  ت تاجلتتووو تتتتتت
الميغ ادو ت تاماتعرمي ت تاماتمسورف ت تامواتسوميع  تتتت
 تالغةالووي ت تالسووهر ردو ت ت ووال تالوو ااتالر موويت ت

 تممات تمؤارمةتفت تانتتغريم تماتاساط تالتصاه
ماماطووامرتا اوو انيترووانتمووات هووامةفتالصووافتةتراوواتت
امي  تماترماعتال ت تمعوتمقا ل ت تلكواتراوات وا تتتت
العميقروتالرا لتالعالمةتالشتختبا تاخلا تحتجملوةتت
اهاعتالعلايتالكردوتالع دتاخلوام تمواتمعتواه:ت"انتتتت
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الذوترت تعاتمذاتالشواعرتالفراو ت تاعطتو ت وةيفا تتتتت
 ق تملتانتمعوتماترت تعت ت للتماتشأن "ت تتما

ار ووعتمووذاتاغتاسووميابت وو دتمعضووهاتا سووتاذتاخلووا تتتت
متها:ت"ع نيتمتلق تللتوالت توثت ت و حتحت تالو تتتتت

تال2اامللوواكت ت ت ميووامرفتزمانوو ت تاملسووتمي ااتالطغوواف"ت
 نتنفسووو تانمتوووةت تلوووورضتانتهوووال ت صووووائ هتتتت

 تتنوو تعميووادتامل ووامرت تكمالسووةتاملطووامعتتتتاحلصووتةتد
 ت ت تالشهااحبت تلذل ت تلكت ترماعتال تمبايفتالذم

اتمهواتلتعوانتتتعرلوت لعلقتفوا تعور اتالسوالط ت تتت
امللاكت تمعتذل ت لةا ترماعتال تمشر ةتحتلفااحبت
ا دبترأشرا ةتالشوا تحت سو تالتهوارت نهواتنقشواتتتتتت
علوىت لوابتعشوا تاحلقتقوةت تاملو  ع تالوذااتمتتووعتتتتتتت

لئو تالعشوا تتتقهو  ت تا تتايفتاملرتفوانتمبواتاسو ترمتتتا غت
 فت انتلالمانةت نه تم تالذااتاختارم تا ا انيت
 تعاشوورم ت تا ًووحت وو تمعووا تالطراووقتلاًووتاا تتتت
 تووثت تاضوولانهاتمهاوواترووانتاللتوولت الكووا ت تمووذل تتت
خلو حبتا االوو ت ت لولاتالتتوواتمطورفتمطوورفتاحلوو ت تتتت

ثانتووا تانوو تعووااتناسووكا تمتعووة  تعوواتالتووالت تتتتالعووة.
رسووائرترتووابتت ثال ووا تانوو تالسووالط تمالووذاحبتامللوواكت

الكوووردت تلفلووواتاعاالووو تمووواتلعسوووفتاملوووار  ت تتتتتت
اجلائراات  ماتلالع تذ وتالعاماحبت تمائعيتا  النيت
املتاووورف تالوووذااتاعتشوووانتلميطوووانه ت تداماوووته تتت
مهتاتووته ت تووثت تاوور نتكوتشووييفتسوواىتغرائووةم تت
التتتووة ت تلكوواتالع الووةترامتووةتحتروولتشووييفتحتمووذاتتتت

 تانتالسا تمهااتلراراواتفلواتلسوتطتعتانتتتتالا ادت
مات تايف عوو تالشووا ت ت تلسووتطتعتانتلطاوو تًووت

ان تاًافةتاغتماترت تعت تمات ميلترتامتاتاملتضلع ت

تمصرهتالت ورتعواتتتفق ترت تعت تمعوتاملستشر  
ه تفتااتنق رت هوادم تموته تتتتفمتصفته ت تمتعس

تمتتارسكىتحترتام تمواتلري رو تالصوادرتحتماسوكاتتتت
 ت لت ت ارسانتحترتام تزاوارفتاغت وربتتتت1911تعاني

 تاملستشور تتت1922تعوانيتتماماطامرتا او انيتالصوادرتت
موووار نتالووو ت تاملستشووور تالفرنسووويت انتامتسووواتتت

موور انتراوواتلوور  تتتارلاانوواتموواارالت تاد اردمووات تتت
 تا نكلتةاووةت تتالفرنسووتةتتاغتمعوووترماعتوواحبتماموواتت

تنشورحبتموعتلرمجوةتتتتاجل ارتمالذررتانترماعتواحبتمامواتت
نيتموووات ميووولتالميا وووثترلتاوووانتتتت1885فرنسوووتةتحت

 تلكاتمعترلتذل ت اةا تمت انتا او انيتتتال3انارمار
ا تل راسوواحبتمك فووةتخالووةترماعتالوو تالووات تتتتعمتسوو

لتض تمعانتهاتمهااتامتشقتالكتابتمرا اه تاجلميوارفتت
لشووور هات ترشوووفتاسووورارمات نتفلسوووفةتالتصووواهت ت

 تموذاتت قتقت ت تعامل ترلوهاترامتوةتحترماعتالو تلوتتتتت
فق تملتانتمرا ل تالات رمهاتالةمادترلهاتمسر دفت
فتهوووات تمووواتاملعلوووانيتانتالتصووواهتعوووا تمتاسوووعت تتت

 ت تووثتاسووعتروولتشووييفتراوواتلوورحتمووذل تتتتتتمتشووع
ا اووو اني:ت"التصووواهتاسوووعترووولتشوووييفت ت تاسوووع تتت

 تلفرسووانتالتصوواهتلووا حبت ت ووا حبتحتتتتال4اشووييف"
مووذاتاملتوو انتالالمتتوواميت تووثتانتا طووابتالتصوواهتت

فسوووه تموووتاري نتفتاووواتمتوووته ت صوووالتمعووووتتان
احلا حبتالاتلأخذتاهذ م ت توثتاقوا تا او اني:تتتت
"انتهووووايفتالعقوووولتاغتالووووتاري ت تانتهووووايفتالووووتاريتاغتتت

 نتاحلقتقووةتلتعلووىتعلووىت وو رتمقاموواحبتتتتال5االسووكر"
العووارف ت تووثت كوواتانتلتعلووىت قتقووةت ا وو فتتتتتت
هااعةتماتفطا لتالتصاه ت تلكاتخيتلفتلأثريمات
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سووو تمسوووتاىتلطووووارم تحتموووذاتاهوووا ت  ووووافتتتتت 
عوربترولت ا و تتتتاستعاماله تللتعلتواحبت تلميعوا تلوذل تاتتت

مضوواحبتاحلقتقووةتعلووىت وو رتمووته تمموواتاشووام تمووات 
نضووع تالتفسوويت تاسووتع ادهتالر  وويت تلووذل تنوورىتتت
ا وواا  تمتميااتووةت تمووذهتا  وواا تاملتميااتووةتانعكاسوواحبت

و:تنشام تفتهاتا اا  تراات ا تالشتخت تت تالميغو ادت
ت"لانتاملايفتلانتانائ ".

انتاحلتوافتالر  تووةتلطووارحبتلو ىتالعراووانت تووىتتت
 للتاغتذر فتالتصاهت تجتردتمواتاحلواالترلوهات تتتت
لووذل تانترماعتالوو تلقتضوويتالشوورحت تالتعلتووقتموولتتتتت

ذاات ميلوااتتمعضهاتيف تلأ ال ت نتماماتماتالر ا تال
تاعتللقوواان ت تالتقالتوو تعلووىتالتاووردت تعوو نيتا نصووت

ذهتميتشوتاةتذ وتالعقوا تاجلميوارفترتوفتتتتتاملتاعرفتم
اكانتالعقلتلاخالتماتالتاردت تال ارفت تا عتساه؟ت
انتا وواىتا غووانيت تانناشووت تموويتانفووالتامللتوواع تتتت
الووذاات ووارعااتفوووتالا ووادتانتاع وو تالر ووا تموو تتت

تالذااتنقاااتار ا ه تحت ارتالشهااحب.
انتا وواىتالعتووانتموويتالعتووانتالوواتركحبتد ووائقتتتتت

تتالاانتالصميا ةت تاجلاا .اخلفاااتح
انتا اىتالقلابتميتالقلابتالوات ا هواتسورائرتتتت

تاللتل.
انتاع وو تالتفووالتموويتالتفووالتالوواتعووا رحبتتتتت

ترؤ لتالغلت تاحلق ت تا تاني.
انتاع  تالعقا تمويتالعقوا تالواتالوطرعاتحتتتتت

تمتادااتالش ت تالتق .
 وو ثانيتعوواتر وولت ا وو تموو تالع اووايفتشووه تتتت

عرهت تالقواان ت تالتقالتو .تانتتتلأرخي تمان تا رتنيتال

الر لتالع ت تماتاحلاحبتالذوتاسريترااتاشايف ت تمات
موو تلووغارتا مسوواكتالوواتلسوواارتتتتسووااهتموواتالصووغارت

التتووارتلتقووعتحتشوومياكتالصووتاداا.ت تموواتموواتالر ائوويتت
 تجنتووو تبفوووا:تاقوووا :ت تووواليتتتالعوووامليتالع وووتت

دااتااتاوواتروواناا ت نهوو تموو تالووذااترالووانتتتشوو للات
تياتاشوتهتاذنتا تاانيتا ماا تغااةتمتال6اتأراخجمرىتال

العارفانت نهو ترميوانتاخورتا تاحلواا ةتالاماتوةت تتتتتت
لذل تنرىتملواتلتاوررتار ا هو تمواتا موا تاجلسو ت تتتتتتت
التوواامت تاملاداووةت روور نتجلووفت ووارتالفلسووفةت تتتتتت
ا فكارتالعاتقوةت توىتاصولااتاغت عرموات تلكواتامواتتتتتتت

تفلسووفتالر  هوو تالصوواالةتالتسوولت تسووطافتالفكوورت تت
رايفت:هوارم تغوريت فوت تتتتنامذااتاجلاادت تالتقلت ت 

ن ووورا تلووواعرفتالطراوووقت تخماطرمووواتمووولتااا هوووانت
ارتالميالتوةت تتاملصاع ت وذل تمغتوةتاطوا ته تما فكوتتتت

ةتالات تلورىتمواتموذاتالا وادتتتتتااقا:تالعقا تا ا ع
ا تماتلفضلتم تعلتهاتالعتانتاملتعردفتمواتالتفكورت تتت

نتماموواتطووامرترووانتموواتالر ووا تتالتأموولت تمالتأرتوو تا
املتعطشووو ت رتشووواهتاههوووا تالوووذاات ووو تن وووراحبت
 صتفةتل ق تاحلاا ةتاملاداوة ت تمتواكتيفو  نتمواتتتتت

اور وت:اوأم ت تغلتلوه ت تلوذل تتتتتخيل تا لميابت تمات
ر نتمذهتاحلتافتالةائلةت ترلقانتحتفضوايفاحبتتاستصغ

الر حتمتطلق تحتعا تاحلقتقةتالالمتتوامي ت توثتتت
 تالصووفايف تمتوواكتفقوو تلسووتاىتاملتتا ضوواحبت تالتووارت

خال  تانتتي تاتانشايفتمجتعا تحتانسا تازللتا   ت ت
تماماتطامرتاشريتاغتمذهتاحلالة:ت

تاناتالميازتا شه تا ا اني
تاليفت تالصااروا ضيت تاليتحتالف
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تمأ تااتامسات اتالقا ت تذرىتاجلميا 
ت تمبرال تالت ت تاسميقترلتالر ا ت

مرتمووعتلرمعوو تعلووىتمقاموو تالر  وويتتت تماموواتطووا
الساميت ت لال تاغتالقاةتحتالتصواهتروانتلو ت و نيتتتتت

احلسوويت تموواتحتذلوو تععوو  ت نتروو ريا تموواتحتاحلوو ت
ا طووابتالتصوواهت ميوولتلكووااته تالر  وويترووانااتموواتت
عشووا تامل ووامرتاحلسووتةت تووثت وو تشووغفتمعضووه تتتتتت
جباا تاملركف تلوت تموذاتفقو تمولتمواتالصوافتةتمواتتتتتتتت

رتاحلسوانتموات تطورفتاغتعشوقتتتتتلرحتمانتعشوقتلواتت
ا ل .تمته تل رتال ااتالشريازو ت تمذاتالوركوتالوذوتتت
لرحتم تالشريازوترانتماتاسميابتثارفتر وا تالو ااتتت

 تمذاتماتالشوتختا روربتامواتعرمويتروانتلو تتتتتتتتال7اعلت 
لووميااحبتحتعووا تاحلوو ت ميوولتانتلتقوولتلوومياال تاغتتتت
عا تالر حت تال لتلتعلىتذل تماتماتسعل تنفس تحت

لرمجوووانتا شووواا "ت تمووواتداووواانتاتغوووة تفتووو تتتتت"
"مالت اني"تامتوةتالشوتختمكو تالو ااتمواتشوعاعتمواتتتتتتتت
رسووت تالووذوتلقتوو تمبكووةتاملكرمووةت وو تنووة تمهووا ت تتت
راناتمتاتالشتختخفتفةتال لتعذمةتاحل اثتملكات

ذروتاهتا اىتالعوت لمي ت تسارحبتم تحتشغعلت تا طارت
تعرميتاصوفتللو تالفتوافتمقلاو تالرشوتق:تتتتتتاما تالفت

"رانات ذاتالشتخترًيتاحتعت تمتاتعذرايف تطفتلةت
متفايف تلقت تالت ر ت تلةااتاجلاًر ت ت ريتالتا:ر ت
لسوواىتمالت ووانيت تلقلوو تمعوو تالشووا ت تالميهووايفتمووات
العاموووو احبتالعاملوووواحبتالسووووا احبتالةاموووو احب تشووووترةتتتت
احلرم .."ت تاماتعرمويتاصورحت وائال :ت"فكولتاسو تتتتتت

مهات و ارماتاعوين"ت تتتاذررهتفعتهاتارينت ترولتدارتانو تت
 ش تعت ناتحتنميلتمذاتا اىت تطهارل  ت تلكاتذل ت

احل تالعذروتمواتال ر وةتا  غتمو تمواىتا رضت تتتتت
ماىتالسواايف ت تمواتطلتعوةتا  وانتموانتللاو تغااوةتتتتتتتت
امسىتماتنعت تاحلاالت ترذل تانتاحل تاحلسيترانت

ت–مووتتت576اسالتاحل تالر  يتعت تاماتالفوارض تات
مووو لتاتالتعووواربتاغتانتاجلووومي تحتتتمووووالتلقووو ت632

حتا  داوةتتتاتتا تالر  توةتروانااتحتالمي ااوةتسوعتتتتالعا
احلستة ت تا تانيتماجلاا تا  يت تاقعتا تمعو تا توانيتتت

تاحلسي.
اذنتانتال رتارتزريتممياركتعلىتاحلقتملوات وا تحتتت
رتامووو تاالتصووواهتا سوووالميال:ت"انتامووواتالفوووارضتحت

غتالصوارتاجلاتلوةتتتمو اتا تاتتمتام تماجلاا تا  يتروانت
 ت تمواتاغو  ت تاور حتحتمتوادااتتتتتالواتا ميوات ااسوتتت

القامرف ت تارادتارىتمعتينتاشميا ا تهتا تحت صوائ هتت
 ترذل تا ستاذتموادوتالعلواوتاقوا :تتتتتال8االصافتة.."

"اناتالورددتحت عولت و تامواتالفوارضت ميوا تلوافتا تتتتتتتت
تفأناتا  تفت ت  تالشواعرتللاوركفتلتقوركتمواتفائتتو تتتتت

تالعالتة:
تنفسيت  ثينتمان تمتلفي

تنفسيتف اكتعرفاتانيت تلعرهت
تطت تاملتانيت تما يتيااتمانع

تثابتالسقانيتم ت ت   وتاملتلفي
تماتليتساىتر  يت تماذ تر   

تحت  تماتاهااهتلت تمبسره
تفلئاترًتاتمهاتلق تاسعفتين

تتال8اااتختميةتاملسعىتاذات تلسعف
ت

ترلتماتحتمحاكتاهااكتلكات
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ت   وتمكلتمتاحتمحاراانات
تفقاتاملتاجلاا ت ستا ت ت ستى

تفميه تفا ةتاغتمعتارا
ترشرتالعاشقانت اتلاائي
تتال9ا تمجتعتاملال  ت اتلارا

رااتانتمتاكتدلتال تعلىتانتالشتختاموامكرتالشوميليتتت
رووانتعاشووقا ت تلكوواترووت تاسوو تمعشووا ت تراوواتلوورحتت

فتمذل تالكتاانتحتالميتت تاللوذااتاو عيتفتهاواتاموارتتتت
تاحل ت تثت ا :

تماحتجمتانتعامرتمهااه
ت ترتااتا اىتففةحبتما  و

تفاذاترانتحتالقتامةتنادو
تاااتاملتا اى؟تلق مات   و

 ترووذل تانتماماطووامرتلوو تلووميااحبت سووتةت تووثت
نستطتعتانتنقا تانت ميو تاحلسويتمواتسورتحت  و فتتتتتت
 ميو تالر  ويت ت وات نرلوابتحتنميولتموذاتا وواىت تتتتتتت

 تمواتاخلطوافتا  غت  تتوازتتتتطهارل ت تلكاتمذاتاحل
احلوو تاحلسووىتالفووانيت تا  ميووا تعلووىتاحلوو تالر  وويت
اخلالوو تالووذوت تافتووىتراووات ووا تافالطووان:تانتالعقوولتت

تالذوتاسااتاغتمعرفةتاحلقائقتا م اةت تافتى.
تمووذهتالصووارفت ت شوو تانتماماطووامرت وو ت  وو تح

م هرا تمواتم وامرتاجلاوا تا  ويتتتتتتا نسانتةتاحلستايف
الذوتلعشق ت ت  س ت تاسرت لمي ت تمات تثتتاملطلق

ميتاموركفتاعشوقتمجا واتالفواني تمولتموات توثتمويتتتتتتتتت
رمووةتلووذل تاجلاووا تالشوواملتاملتعلووىتفتهوواتحتلووارفتتتت
راملة تاذنت تلكات ميتميت تاحلستايفتساىت ا  فتمات
لارتاجلاوا تالالنهوائيتالواتا ميهواتماماطوامرت تمواتتتتتتت

لوذاحبتتت تثتذالهات"ملتمات تثتمويترموازت تجموا تلتتت
ا  توووةتاجلمياموووةتعلوووىتا طوووال ت تاملعميوووادفتعلوووىتتتت
ا طال .تا تنقا ترااتاقا تا ستاذتمادوتالعلاو:ت
اجلميةت سرت تو تمواتمو تاملوركفت تالسواايفت تفتهواتتتتتتت
لرت  ووواتاملوووركفتفتفقووو ت سووو مات تلميقوووىتمتهووواتتت
احلوور هت تلووذل ت تاتغووة تالصوواحت تا وواتاووذررتتت

تالميصووريفت تاجلاووا تاملطلووقت تا شووتتا تالتوو تمعوو 
 تانترماعتال تالاتعربتمهاتعاواتتتال10ا ااس تاخلا 

حتاعاا  تمواتاحلو تا موت تجتواهت ميتميتو تلوررةتتتتتتت
 وو ا ت تانعكوو تفتهوواتمتاموو تاحلسوويتمصووارفت غميووارتت

تعلتها
ت ل تماتعشق ت تاعرهتالقرار

تاملتهارتتوعتينتمفعاةتم نيترمي 
ترلتذوت  تطامرتعذرو

تاصريت لمي تما  ا تللتار
ت

تل تررت تماتعشق تا مت تليت 
تا ل تا فانيت تدماعيتممة  ةتمال ني

ت تمات ل تالعاشقتا تم لتاحلط تا خضر
تا معتمات ان ت تمات انمي تا خرتاضطرنيتت

تاللتلت ال ت تالذئابتمتة ت طتعتالتعا 
تياع وتشعركتال ا تويت الميا 

ت تاعطتينت ميلةتمات  تت 
تا سميتهاتمايفتاعطتت تللاا 

ت
تاللتلتعلي تتااتيفات

ت رت تا شائيت تماتل و
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ت تمجا اتىماتا لتلتل
تاخشىتانتافلاتا  انتل و

تز رنيتااماتنرىتعتتت 
تا ينتالعميقتماتن ىت  تتت 

تام ا تترانيتمعيت ت لهعراين
تارانتخادماتل ا 

ت
ت تد ائىتتيسقات مات ميت

ت ميت تسر روت تمكائيتما
تاجلةارتسلرا تلاتسلرين

تر ائياميقىتعشق ت تا تاات
ت

تخصالحبتشعركتا تاتعلىتالغ 
تلعانقتالستميلت تالاردت

ترتفتللعمي تمضفائركتمكذا
ترلتشعرفتمتهاتعلقتمهات ل تعاشقتمرد

روو ترووانتمشووغافا تجباووا تمعشووا ت ت تروو ترووانتتتت
متفرغووا ت ووات تموو  قا تحت ررالهووات تسووكتالهاتنوورىتتتت
لاعت تمهاتثميطت تعاترلتشوييفتسواامات تمتامو تمهواتتتتت

رلتشعرفتماتشعرالهات ميلوةتلعاشوقتتتت عل تمعتق ا تان
م ل ترأنتًفائرماتمغر سةتحتاعاا ت لوابتالعشوا تتت

تا تانت لامه تمكميلةتمشعرالها
تانتالتساةتالاتلأليتماتالعقال

تعت وتماتارافتالصمياحت تاط
تا تضاتطتف تلتال 

تملاتاسارتا  تعميريتالاردفتااتلاح

كوترلاةتامس تمواتموذهتالرماعتوةتذاحبتاملفورداحبتتتتت
ةتالاتعةت تمعتذل تلتفعرتمتهاتاملعانيتاملتلفالااًا

لأسرتا لميابت تلهةتالقلوابتكوت و تموذاتالوذوتا و تتتتتت
 لمي ت تكوت ل تمذاتالذوتالسعت ذاتاحلو تالعوارنيتااوةتتتت
م رسةتادمتةتاجنمياتموذاتالشواعرتذاتاخلتوا تاملرموفتتتتت
اخلال ت تهر تمتهواتموذاتالصواحتالعميقورو؟تامتواكتتتتتت

اووواتاسووواعتموووذهت لووو ت تارموووفت ت تاشوووتعلت تت
الرماعتة؟تانيت لو ت تاقشوعر؟ت تا:واتمقلو تمعهاواتتتتتت

ترانت  ما ت تاهتةت ت تالته ت ذاتالتعميريتالسا ر.
جموردتختووا تحت ميتميتو تاعطتوو ترولتموواتاتاتووىتتتت
الص تماتاللقايفتمواتار تموذاتاخلتوا ت تمواتامتوأتموذاتتتتتتت
احلل ت تماتاطت تمذاتالشذات تماتاع  تمذاتالشواعر تت

شووتاااتمووذا:ت"انتامجوولتانفعووا تموواتالوو  ت ووا تانتت
 كوواتانتلهتووةتلوو تنفاسووتاتموواتانفعووا تالصوواحتفهوواتت
اللترلتفات ترلت ق تفااتاتع نيتفت تمذاتالشوعارتت
 تجتوو تال مشووةتسووميتال تاغتنفسوو ..تمووذاتمووات ووا تتتتتت

الصوووارفتتحبلوووا  تالت راوووةتالتسوووميتةتالووواتغوووريتت
املاًاعتةتللعا .ترو تروانتلواد ا تموعتنفسو ت ترو تتتتتتت

فا ووا تحتجمالو تالعلاوويتاخلووالتموواتتروانتمميوو عا ت تمتت
غوووريتانتاتعامووولتا  ساسووواحبتا نسوووانتةت تللوووذاحبتتتت
الر  تةتالاتاتاس تمهاتعوا تفلكويت رايفتمرلو هتتتت

هووواتزامووو تحتخلالووو تا ترامووو تحتتتتراووواتاتاسووو تمت
ت تا تفالحتحت قل  تا لتلق تل  تانتشتاااتلامع

ملووات ووا :تموواتاتعوو نيتفتوو تاحلتووانت تالووذ  تا نسووانيتت
لتشوووافتالر  توووةتالووواتمووويتمووواتامووو تتتاخلوووالت تا

اخلصووووائ تا نسووووانتةت تا نسووووانتاملتعووووردتموووواتتتتت
ا  ساسووواحبتالر  توووةتمووواتمتووواتا تمشووورهتعلوووىتتت
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 تانتشتاااتنفس تمعو تانتارتشوفتالتسوميتةتتتتتال11ااملاحب
الاتادحبتاغتلفتتاتالذرفت ا :تماتار رتا سورارتالواتتت

التقووااتتيفمازالوواتحتالكووان.ت تالكالوو تاملصووروتر وواتت
 ماتنقوركترتوابتانتشوتاااتمعتواانت"العوا تتتتتتاقا :تعتوت

رااتاراه"ت و تمأنتوامعتا و تالو را ا تاملتصواف تتتتتت
 معتا  تالعلاايفتالذااتفتاوااتاسورارتالكوانتمبفتواحتتتتت
العقوول.ت تانتمووذاتالتوواعتموواتاحلوو تالعووذروت تتاوواتتتت

ثا تعاتعوا تا سوعت نو تاسوااتتتتتارتلتالفؤادتيفعل ت 
 تالتفواتاغتتت اتاخللوادت ت تارًوىتمهوذهتاحلتوافت تتتت
داوةت نتموذهتتتماتفتهاتماتاجلاا تاحلسيت تامللوذاحبتاملات

سوتفتىت تموذهتتتتلتسواتا ت:وال تتتا شتايفترلهاتحتن ورهت
الت رفتالصافتةتلشمي تن رفتن تاحتامرامت تاعلت ت
السالنيالتالااردفتحتالقورانتالكورا :ت"فلاوات واتعلتو تتتتتت

لت وا ت تا و تتتلتركىترارميا ت ا تمذاترميتفلااتافوتاللت
تا فل "تا نعاني

نعوو ترووذل تماموواتموواتالتشووا ىتالووذااتاكرمووانتتتتت
ا فا تحلميه ت ن تلو  تمواتروألتالعاتواتاحلقتقويت تتتتتت
ادركتماعت تالال و تانتاجلاوا تاحلسويت تاعاورتمولتتتتتت
ماترأزمارتالرمتعتالاتنراماتناًرفتناوانيت لتلوةتثو تتتت

تلذملتمع تاسمياعتا تا لترااتلارماتا ا انيتنفس :
ترماتاسمياعر ًةتالرمتعتعا

تلأليت رايفماتاشهرتال ماع
ت  تيفا تالصائحتحتالقرىت

تلتق تالعهادتلسا تا ذرع
 ت س تفهايتمواتموذهتالرماعتوةتانتماموات و تتتتتت
 لوولتاغتذر فتاحلوو تاحلسوويت تحتمووذهتاحلالووةت تت

ميووقتموو تمووذاتاحلوو ت تاحلوو تاحلقتقوويتاخلالوو تا تل

اخلطووافتالوواتخطاموواتا اوو انيتلتتقووذتمهووات ميوو تتت
ماتالشور ت تالتصو كت تلتطلقو تحتعوا تتتتتالطامرت

فسووتحتاتعووا تفتوو تمتاووررا تموواتا مووا تاجلسوو ت ت
القتادتاملاداةت تفعال تا تازتالعراانتمذهتاملر لةت ت
امتطووىتلووهافت وواادهتسووميا ا تروولتا رانوو تحتعووا تت

الةائولتجنو هتتتتياخللادت تمذاتا زدرايفتللعاا تاحلس
ااتروو ريا تحتا وواا تالعووارف ت تموواتمووات ووال تالوو تتت

تالر ميتاقا :ت
تاغتمتىتلعانقتمذاتاجلميابتاملتات

تعانقتالر حت تانترانات ت   دت ات
تفانزمارتالاتلتال تحتالرمتعتمتاحبتحتاخلراف

تاجلميةت تم دتل تماتالرمتعتنتا تمس
ت تلذل تارىتا مانيتالغةالي:

"انتاجلميووةتموويتالغااووةتالقصوواىتموواتاملقاموواحبت تتت
حب:تفااتمع تاجلميةتمقانيتا ت تالذر فتالعلتاتماتال ر ا

ماتمثرفتمواتمثارموا ت تلوامعتمواتلاامعهواترالشوا ت تتتتتتت
انن ت تالرًات تاخاالهات ت ت ميلتاجلميوةتمقوانيتا ت تتت
ماتمق مةتماتمق مالهاترالتامةت تالصربت تالةم ت ت

تتال13اغريما"
 تانتبميةتاحتلعاغت علواتالصوافتةتا ميوااترولتتتتت

ملتاعترب اتبميةتاخللقتتشييفتننتا شتايفتاثارتاجلمياب
 تطرفتاعوربتعلتهواتالصواحتاغتبميوةتاح تلوت تموذاتتتتتتت
فقوو تموولتاشوورتمتمعضووه تانتاكووانتللاراوو تسووامقةتت
عه ت  تانساني ت نتمات تعه تل ت و تانسوانيت تتت
استطتعتانتار ىتدر ةت ا  فتحتسل تاحل تا  وي تت
 تمووذهتالتةعووةتجنوو  اتلوو ىت ااووا تعتوو تمعتتقوويتتتتت

تتال14ا   فتالا اد.
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 تاقا ت ال تال ااتالر مي:ت"احل تد ايفتالعع ت
 تالراووايفت تطميتوو تمجتووعتا د ايف:ت ت تاكووانتا ا ووارتت

تتال15الاد ا تا تعت تماتمة تاحل تلامة"
ملتارىتالصافتةتانتاحل تماتسرتخلقتاحتلعاغت
للعا ت ن تارادتانتاكتشفتسرتمجالو تا زلويتلت هورتتتت

الق سووي:ت"رتوواتحتلووفاةتالا ووادتراوواتحتاحلوو اثت
رتوةا تخمفتووا تفأ ميميواتانتاعوورهتفرلقواتاخللووقتفتوو تتتت

تتال16اعرفاني"ت
عتوو ماتنقووا :تلتسوواتمتوواكتتت لغااذنتلسووتاتمميوو

فكرفتا تفلسفةتا ت صت فتانسانتةتخالو فتا تنورىتحتتت
طتالهاتنةعةتماتنةعاحبتالصافتةت تمالذاحبتا فكارت ت
املذام تاملتطارفتالاتل افعتعاتا نسوانت تلو عاتاغتتت
لطميتقتالع الةت تجتست تاحلراةتم تموينتا نسوانت تتت
ايفادتالرا ةت  ت تمذاتالشتختعميو تالقوادرتالكتالنويتتتت
ر دت :تفةتالتصاهتمانها:ت"ايفوادتالرا وةتللرلوق"تتتت

لواتانتالو نتاتحتتتت ترااتاقا تا  لتاحتر   ال:ت"ا د
 تمستانتاجل تاقوا :ت" تتتال17اطعاهاتاجلتاع"ا وت 

مبواتمواتار تمتو ت ت تشوييفتار تتتتتتاعوربتعواتالشوييفتا تتت
تتال18اماتاجلميةتفميااذاتاعربتعتها"

 تمذاتاجلتت تالميغ ادوت تشتختالطائفت تاقا :ت
"الصاحترا رضتاطؤمواتالوربت تالفوا ر ت ترالسواابتتتتت

الوت تتتتال19ارلتشوييف"تتيا لترلتشييفت تراملطرتاسق
مذاتماتممي كتالتسامحت تا ا ارتحتالتصواهتفالصواحتتت

املت تالتالتعلىتاسوالتمواتالو ااتا تتتت تافر تحتمع
العتصرتا تاللان.ت تاماتلرابتالترشىتاقا :ت"الصاحت

 تالصواحتتتال20ا تاك رهتشييفت تاصفاتمو ترولتشوييف"تتت
لسوو تالووذوتعووااتحتالقوورنتتتت الفتلسوواهتالصووتينت ت

السادلت ميلتاملتالد:ت"دعاتاغتاشواعةتا مواا ت تعو نيتتتت
ايفت تارمابتارتتازمات تا تكارماتلفئةت لتلةتماتا غتت

ال  لووةت تعووارضتا سووراهتحتالتاوو نتعلووىت سووابتتتت
 امرتا نسوان..ت تعوارضتاحلوربت تدعواتاغت ااولتتتتتت

تتال21ااراث.اجلالستاهتاغت
 تماماتطامرتالعراانتاصفتالتصاه:ت"مان تاسوعتت

ترلتشييفت ت تاسع تشييف"
 تلذل تنرىتمعووتالكتوابت تاملفكورااتالميوارزااتتتتت

فتهاتنقوامتالتال ويتتتا رسانتاعاا تالصافتةتلتع  ات
متووته ت تموو تا فكووارت تاملووذام تالعصووراةتاحل ا ووةتت
مته تا ستاذت س تمر ه تا ستاذتساميتخرطميتول تت
 تا سووتاذتمووادوتالعلوواوت تا سووتاذتعوو نانت سوو تتتتت
عاادوت تحتمق مته تاملفكرتاملعالرت تالشاعرتالكميريت
اد نووت تالوووذوتاسووتطاعت   تمووورفتانتيفوو تنقوووامتتتت

لصافتةت تالساراالتةتراواتالقوىتالضوايفتتتتا لتقايفتم تا
علتهاتمتهات الو :ت"ا جتواهتاغتالصوافتةتاموالهتععوةتتتتتت

عاتاجلاابتعاتر ريتمواتتت"العقلتا تالشراعةتال اتتة
ا سوئلةتالعاتقووةتعتوو تا نسوانت تامووالهترووذل تععووةتتت

انتمثوةتمشوكالحبتلؤر و ت توىتتتتتترعفا نسانتاشالعل .ت
ت–لشورعتةتتعت مات لتمجتوعتاملشوكالحبتالعقلتوة ت تاتتت

ال اتتة ت تالعلاتة تا تعتو مات ولتمجتوعتاملشوكالحبتتتتت
ماساطةتالعقلت تالشرعت تالعلو .تموذاتالوذوت تاقولتتتتت
ا تاقا التماتمواتاالو تا جتواهت واتالصوافتة.ت تمواتتتتتتت
نفس تمماتساغتنشأفتالساراالتة.تف عاىتالسواراالتةتت
ا  غتميتانهات ررةتلقا تمات تاقل تا تمات تاقوا  تت

صوووافتة تراووواتافهاهووواتمووواتالوووالتمقوووا  تتتت تمووو ارتال
تتال22االالمرئي تالالمعر ه"
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حتالعووا ت صووت فتتتا تحتاخلتووانيتنقووا :تانترانووتت
انسانتةتخال فتفهيتالتصاه ت تموات  و هتا نشوادفتتتت
الميا تةتاانيتلميت تانناشت  ت تلواتفتتواتالو نتاتدفعوةتتتتت

انسووانتافووت تعاووات ووقتفتهوواتموواتتتتتتي ا وو فت تمقووت
ترلاةتالصافتة.تالكلااحب تملات   تال  تما

ت
تاملصادر

لأراختالتصاهتا سالميتمواتالمي ااوةت توىتنهااوةتتتتت-1
ت–د.تعميوو الرمحاتموو  وتالطميعووةتال ال ووةتتت-القوورنتال وواني

تني.ت1978
جملووةتاهاووعتالعلاوويتتمووات–لووامريىتماوو انىتتاماموو-2

.تمغوو ادتالشووتختباوو تاخلووا تت-اهلوو تاخلووام تت-الكووردوت
ت.27لتت1977
تىالشووتميريىتنووات راتةجملووتماموواتلووامريىتعاراووان تت-3
ترسا .تمصطفىالتد.تعةال اات125اتالع د
موواتجملووةتاهاووعتالعلاوويتتتماموواتلووامريىتماوو انى تت-4

ت.34لتتالشتختبا تاخلا .ت-اهل تاخلام تت-الكردوت
تةتنفسها.ااملص رتنفس ت تالصف-5
تخاك.تجملة-6

التصواهتا سوالميتحتا دبتتتتال رتارتزرىتمميوارك ت-7
ت.190-189حتمام تلتتال  تاجلةيفتال اني تا خ
ت.249املص رتنفس  تاجلةيفتا   تلت-8
ت.255املص رتنفس  تاجلةيفتال انيتلت-9
ت.162مادوتالعلاو تم اراحبتلافتةتلت-10
تالت راةتالتسميتة تانتشتااا.-11
ت.74التقااتلتتيفلأمالحبتحتا نسان تر ا-12
ت.280ا تايفتعلانيتال ااتاجلةيفتالرامعتلت-13
ال رتارتامواتتت  تةتحتا سالنيالتصاهتال ارفتالر -14

تمري حب.ت– تدارتالشع ت232العالتعفتفيتلت
تاملص رتنفس .-15
تيالتصووواهتا سوووالمي تالووو رتارت سووواتعالوووتتتت-16

ت.115ني.تلتت1994موتت1414الطميعةتا  غت
ت.136مادوتالعلاو تم اراحبتلافتةتلت-17
ت.48املص رتنفس تل-18
امواتتتال رتارت التصاهتال ارفتالر  تةتحتا سالني-19

تمري حب.ت–دارتالشع تت46العالتعفتفيتلت
ت.41املص رتنفس تلت-20
ت.113مادوتالعلاى تم اراحبتلافتةتلت-21
دارتت11اد نت  تالصافتةت تالساراالتةتلت-22

ت.السا ي
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 الشاعرة ماه شرف خان كردستاني )مستورة(

 

 محيد كشكولي
شهههالقرن هههاسقرنشر هههرقالنهههاقسقرن  سق  ا  هههشرسق   

رإليارنية(,قوقرمرنةقبربرسق  ا  شرسقرنعارق(,قرز ههرنر قق
ث رفيهههر قمظاً,هههر ,قف نهههدجقسقع ههه  ل ع,قالر ههه ةقققق
رألن  نيني,قملن ةقخر ة,قنكشربةقوقتلوينقرنشهرني قق

الههل قمههنقرنيههلندنيقرن ههلياين,ققققوقرألحههلر ,قبرشههار 
رنذينقننطًرقسقجمر جقرنعظمقوقرأل ب,قرنهذر. قوقدهلققق
بههازجقرءههرعق معههة,قماهه, ق نههرنر,ق ههر ,ق ههًن  ,قققققق
مًنههً ,قخرنههر قدًبههر  (,قوقالنههارجقكوهههم,قتا ههًرق
بص رجقورضاةقالظىقرنا رفةقرنكا ية,ق  رقبازق ًجق
نسرئرقسقرن صفقرألولقمهنقار.قرن هاس قعمهررقشها ققققق

(,قوقرنه قرشهشااجققق1847-1805ا  شرنرعق خرسق 
برءارقرأل برقعمسشًنةع,قوق  رقيبلوقن هرقفنناهرقتعهلقققق
رنياأةقرنًحيهلة,قسقتظهاقرنده ة,قسقرننهاققرألو ه ,قوقققققق
نمبرقرنناقق ظه,,قرنه ق شبه قسقرنشهرني ,قوقرشهشااجقققققق
الظههىقرألكظههاق نههرالاة,قباالهه قسقدصههرئلقرن هه لقوقققققق

رج ق  هرق رنه قققرنيارثر,قالظىقشك,قنبراليهرج,قوقما ًيهقق
قخطرطةقبرنالة 

ي ًلقرنكرتهاقعمهازرقالظهرقر هنقخهرسع,قسق شربه,ققققققق
ق20عحلي ,عقنر ايةع,قرسق يًرسقمسشًنة,قيشض نق

رنههفقبيهه قبرندرن ههرقوقرنكهها  ,قبق ههرقوقطبههرقوققق
,قمههنقدبهه,ق1926ر ههلرنقدصههرئلهرقبرندرن ههيةقالههر ق

ما فق ا  قمنقالرئظةقميسهًنةقراهرل,قالافه قال ه,ققققق
عقسق ا  هشرس,قههًقعحهر قشهي قققققنالريةقرنعظمقوقرنعظ ر

حييىقمعافةع,قحت قال ًرسقع يًرسقمررقشا قخهر قق
قمسشًنةع ق- ا  شرنرق

,قبقطبهههرق1946وقبعهههلقالنهههاينقالرمهههر,قأ قسقق
 شههربقعتههرني قرن  سع,قمههنقتدنيداههرقريضههر  قوقخهه لقق
ر طهه عقالظههىق شههربقعتههرني قرن  سع,قنشعهها قالظههىققق

ر قوقتدر ي,قور عةقالنق وةقحيرةقمسشًنةقوقالرئظشا
دلقون قسقعشاف رم,ع,قنهقعشهافارسقرنبلنيسهرع,قأسققق
رألن نينيق رنًرقحكرمر قسق يرنقبكا,قوقياجرقنسهبام,قق
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رىلقجلهمقرأل نقعبربرقرن  سع,قرنذ ق رسقالرم  قالظهىقق
شهههاازون,قزمهههنقعج كيههه قخهههرسعقرني هههًنر قوقههههذرقق

الهههر ,ق هههًرعقسققق600رنسههه نةق,ظههه قحتكهههمقنيهههلةقققق
م رطققرخاى,قوقدلقتهًسقق ا  شرسقريارسقرارنية,قروق

رخاقرمارئامقعالبرسقخرسق ا رنقنشيلع,قدب,قرالًر ق
قسقطاارس 

مهي   ,ققق1805ههه ق1219وقنلجقمسشًنةقالهر قق
سقملي ةق   ل ,قالر  ةقرإلمرنةقرألن  نية,قسقفه ةقق
حكمقرمرسقرهللقخرس,قورنلقخساوقخرس قوقدلقت ظصه قق

رسققم رطققندًاقبينقرن  سقسقهذرقرند ةق اور ,قبعل
 رن قمتشلقرىلق يرقرحنرعقج ًبقشهادرق ا  هشرس ققق
وقردر قرمرسقرهللقخرسقحكًمةقما  يةقدًية,قالنقد رق
رنييهههًلقر ندصهههرنيةقنظعنهههرئاقرنكا يهههة,قوقرخضهههرالارق
نسههظطش,,قوقيشههبنيقمههنقرنًثههرئققرنشرنكيههةقسقتظههاققققق
رند ة,قرن,ق رسقيش شهرقرىلقحهلق هبوقبر هش  نيش,قسققققق

لقنعبه قههذرقرنعرئظهةق ونرققققممرن ةق ظطةقراكم,قوقد
 ههبور قسقبظههًنةقرألحههلر قسقرنع ههلقرألولقمههنقال ههاقققققق
شههههرالات رقمسههههشًنة قتظ هههه قمسههههشًنةقالظًماههههرقسققق
ع ه  ل ع,قراق رنه قحرضهاةقالظ يهةقسقتظهاقرنده ة,ققققققق
رجش رقفيارقرنعظ هرعقوقرنكشهربقوقرننهعارعقوقرألطبهرعقوققققق
رند رنًسقوقنعب قملن ةقع رنقرإلحسهرسعقرن رئ هةقرىلققق

هذرق ونرقالظي ر قسقت هًياقرتش هرقرنكها   قوققققيًم رق
دههلقكههلجق هه  ل قما هه قحكههمقرألن  نههينيقسقفهه ةقق
حكمق ظي رسقخرسقرألن  نر,قراق رن قمنقدبه,قدظعهةققق
حصي ةقتلالىقع  ل  ع قال ه,ق هظي رسقخهرسقالظهىققققق
ب رعقتظهاقرنيلي هةقسقرنده ةقدير هية,ق راليهر قرنش هرنقوققققققق

وقتدهيظهار,قف هرمًرقققرنعيرسقوقرنعظ هرعقرىلقرإلدرمهةقفياهر,قققق

بب ههرعق ونق ههك يةقرني ههة,قوقدصههًنق يظههة,ق يهه قققق
ر هههبا قماظ هههرقههههرقالظيههه,قريسقمعاوفهههةقمبلي هههةقق
 هههه  ل ,قروقع هههه ,عقبرنكا يههههة,قفشظهههه,قالر هههه ةقق
رألن  نينيقنا ثةقداوسقمششرنية,ق  رقتذ اقمسشًنةق
رسقالر ههه ةقرألن  نهههينيقتعاضههه قم هههرجقرنيهههارجقرىلق

رن.قطرح هة,قتسهبب قققك ورج,قوقحتًن قرىلقميلرسقنيع
سقتلموهرقتلمور ق رم  ,قنيعيه قرن ه رةقفياهرقنابهر قوققققق
ختايبههر قوقدشهه,قالظ ههرعقوقشههرنقوقشههعارع,قثههمقيعههر ققققق
ب رؤهرقمنقدب,قرب رئارقسق ,قماةقيسهششاقفياهرقرمهنقققق
وقر ش ارن قوقبظ  ق   ل قرو قرز هرنهرقوقتً هيعارقق
سقف ةقحكمقرمرسقرهللقخهرسقرنهذ قجعه,قم اهرق هًنةقققققق

دارسقالر ههه ةقرن رجهههرنيني,قوق هههرسق قيباههه,قسقأل ههه
قرإلكلرققالظىقره,قرنعظمقوقرأل ب 

ت اههلنقمسههشًنةقمههنقالرئظههةقرن ههش ارطيةقثايههة,ق
ارجقندًاقدً ,قتنكظ قهذرقمنقالرئظشنيقمش دذتني,ق
ف نقجاةقرأل قوزنرعقتًرنثهًرقرني صها,قرمهرقرألبقفكهرسققققق
عدر نير ع,ق رنلقردابرؤهرقمهنقطها قرأل ,قرمهارعقبهينققققق

سقبدعرنيههة قوقحسههاقمههرون قسق شههربقعتههدني قققققرن  
رن  سع,قف نقالرئظةقعدر ن ع,ق,ظه قوفيهةقوقمًرنيهةقققق
نظاكر قرألن  نيني,قوتبهًرقرفار ههرقم ر هاقمامًدهةققققق

,ق-مهنقطها قورنهلهرققققق-سقرنب ط ق هرسقجهلقمسهشًنةقققق
حم لقركر,قرحلقوجارعقرنب  قرنكبهرن,قوق رنه قحيرته,قققق

ةقنصهفقدهاسقسقققرنطًيظةقمظي ةقبرألحلر ,قوق,ه,قنيهلقق
فهههه ةقحكههههمقرنبعههههةقرمههههارعقرن  نههههيني,قعنر ههههاعق
 ا  ههشرس,قأ قرنيسههلولقالههنقرن ظههر قوقر  ههش ارنقسققققق
رنب   قوقتنوقمسشًنة,قرسقجلهرق لسقثهاوةق هبوةققق
مههنقرنيههرلقعراههار ع,قالههنقرنينههرن ةقسقرنيعههرن.قرنهه قققق
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خرضهههارقراكهههمقرن رجهههرن قضهههلقخرنهههرجقرنكههها قسقققق
عداقخهرس,قوقكوههم ققق ام نرر,قورءرالي,قخرس,قوقج

وقدهلقرال ه قرألط هرعقحم هلقركهر,ق يه قدهر ,قحييههاقققققققق
رنيههلمارجقضههلقرألمههوقرمههرسقرهللقخههرس,قرنههذ ق نههد,,ققققق

ر  قتًمرسق ي هلنقمبظيهًسقققق5فعردب,قبش امي,قبلفرق
 و ن(,قوقال ن,قألير ,قنك ,ق قيسهشطرقرنشاظهرقال ه,,قققق
فدالر رقرىلقم صب,ق  ر ا,قنكنقرألموق باقحه قرخهاققق

ط رالهه,قوقملرمارتهه,,قوقانههاقمبصههرهات,,قنظاههلقمههنقر
فشً ع ق ظطرت,قر اهاقمهنقرنسهربق,قوق ظهفقمبا هرجقققققق
 بظًمر يةقوقالسكايةقخطوة,قراقدر ,قما  ,قبرنسهداقق
رىلقبهه طقرننههررقسقطاههارس,قوقدههر قب  ههرقرنشدرضههةقسق
عبرنرع قوقر ش اقحم لقخرسقسقم صب,قحشهىقرورخهاققق

ةقخسهاوققرير قرمرسقرهللقخرس,قوقنس ةقورحلةقمهنقو يهقق
خرس,قرنذ ق يش و قمسشًنة قخظققحم لقركهرقد ده,ققق
نظاههر مقريليههلقريضههر ,قف ههر قبرالش ههرلق يههرقرالضههرعق
الرئظههةقدههر ن ,قوقالههردبامقهههذرقرنيههاةقبهها ثنيقرنههفققققق

قتًمرس 
 قتههذ اقعمسههشًنةع,قسق تدنكاههر(,قرسقجههلهرقوقققق
بعههاقرو  رقدههلقدضههًرقحنههبامقحتهه قرنشعههذياقسقققققق

لنيههر قنينههرالاهر,قوق قرنسهه ن,قوقيبههلوقرسقانهها,ق ههرسقم
تهها قرإل ههرعةقنههذ اىقزوجاههرقرابيهها,قراقشههاال قسققق
 شرب,قعتهدني قرن  سع,قبي  هرقخسهاوقخهرسق هرسقدهلققققققق
رنش ,قرىلقجًرنقنب,قم هذقحهًرنرقالنهاق ه ًرج ق هرسقققققق
ربًقراسنقبا,قورنهلقمسهشًنة,قيكهاسقرهش رمهر قبرن هر قققققق
ن بيةقرو  ر,قوقخر ةقرب ش,قرنبكهاقعمهررقشها ع,قوقققق

مًضهرقفاهارقوقحبه,قرنبهرن ,قوق هاور قمهرققققققققرن ق رنه ق
 رن قتارف ,قسقزيرنرت,قنظ  رطققرألثايهةقوقرنعنهرئا,ققق

وق رنه قتصهه رقمسههشًنةقن صههطقوقر ههرطوقوق ههع قق
منقرفرققخيرهلر قوقدلق رسقربًقراسهنقبها,قههذر,قمابيهر ققققق
ن  ,قرمرسقرهللقخرس,قحسنيقدظرقخرس,قوقرنذ ق رسقريضهر قق

ةع قتاو قمسهشًنةقالهنقققربنقرخش,,قأ قربنقخرنةقعمسشًن
,ههاو قزورجاههرقمههنقخسههاوخرسق نر ههر (,قبدنهه,قرث ههرعققققق
راابقرناو يةقرإليارنية,قدر قبعاقريكرورجقبرنشعروسقمرق
رناوس,قوقر تدرققمرقش يققرألمهوقرنيعه ولقمهنقحر  يهةققققق

,ق-نر ر -م ط ةقعر د لقآبر عقمبارونةقنع لقخساقوقخرسق
ىقرنيشهدماين,قوققوقدلقبقرفنرلقرنيلرماة,قوقرن رقرن باقالظهق

منقض  امقورنهلقمسهشًنة,قرىلقرسقتد هلقخسهاوقخهرسقمهنققققققق
بارعةقربرقراسنقبا,قفدطظقق ارح,قوقر ارم,,قوقدلقال ,ق
خسههاوقخههرس,قماظ ههرقال هه,قورنههلرقمههرقجههلقمسههشًنة,قأ قققق
اقق بر ش رنةقربرقراسنقباقرنسير رقرحمل ا,ق رحاقرن دًه

ق1246وقرنااوةقرني,,قبرن ور قمهنقرب شه,قمهررقشها قالهر قققققق
الرمر ,قوقدلقق28أوقق27مي   ,قوقال اهرقق1826ا  قه 

ردي هه قمب ر ههبةقرنهه ور ,قحسههب رقجههرعقسق شههربقعتههدني قق
سقرألمهوقخسهاوققققق رن  سع,قرالارسقوقرحشدر جقمايبهة قتًه

زقق9 1250نبيههرقرألولقق2خههرسقسق ,قوقرثههاقق1835متهًه
تًن قرنكبل,قفاظد,قرب ,قرنبكاقنضهرقدظهرقخهرسقرنبهرن قمهنقققققق

ًرجق هبر,ق رنه قققققالرمر ,قنكق11رنع اق نقرار مقرندعظهرقنسه 
رنً يةقالظىقرنعاشقزوجةقورنلته,قرن رجرنيهة,قرب هةقفهش ققققق
الظرقشررقرننرالاةقعحسنقجاهرسقخهر ع,قوقرنه قتنهاف ققققق
بظ اقعورنيةقخر ع قوقدلقر هش اجقمسهشًنةقبهرنعي قسقققق
نالريةقرنعرئظةقرار  ةقبرح ر قوقت هليا,قحشهىقاله لقربهنققققق

ًعقسقريهةقدصهيلةقمهنققققزوجارقالنقراكمقوق قتذ اهمقبس
دصرئلهر,قروق شربارقعتدني قرن  سع,قنك ارقت هلبقحرهلهرقوققق

قتنكًقرن مرس 
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وقبعلقرسقخياقنضرقدظرقخهرس,قرننهررقسقطاهارس,قققق
بعهههل قرن هههرلقم هههرتظنيقنيسهههرنلت,قسقر هههر قحا هههةق
الصيرس,قدر قبارقحسنقخرسق ر ن,قوقدلقنفاقرنًرنرق

ندهةققحشىقتظبيةقطظاقرننهررقبرن هرلقدهًةقنم يهة,قملقققق
منق سةق ا قمنقفا رن,,قنشظاقرنيا ة,قممرقر ىقرىلق
رسقي ههانقرننههررقرنههشاظطقمههنقنضههرقخههرس,قوق الههمقوقققق
مسههرنلةقعخسههاقوقخههرسقريههًنجرع,قتسههظمقرنً يههة,ققق
بههرن حفقالظههىقرن صهها,قوقرزرحههةقرنعرئظههةقرار  ههة قوقق
تذ اقمسشًنةقرسقرألخوقمنقر ,قرنمين,قالها قبهنيققق

 قبههريًنجر,قوقيبههلوقرنهه,ق ههرسقدههلقرهشههلىقرىلقققرنكهها
ر    قروقتظرهاقبذنا قوقدلقرالش ,قنضرقدظرقخرس,ق
مههنقدبهه,قراههر مقريليههل,قوقرو عقرنسهه نقسقطاههارسقق
بدورماقمنقرننرر,قوقبقربعر قرفار قرنعرئظهةقرألن  نيهة,ققق
وقمههنقبيهه امقمسههشًنة,قوقدههلنورقبههدندرقشههاطقرىلققققق

,قيظ هلوسقرىلققهههق1263عمايًرسع,قوقمنقه هر.قالهر ققق
رمههرنةقبربههرس,قوقبههذناقزرنهه قرمههرنةق ا يههةقبد ههلرنارققق
رنشههلن رقنع ر ههاقر ههش  نيشار,قرثههاقرنش ههرحاقالظههىققق
رنسظطةقوقرنيرلقبهنيقرفهار قرنعرئظهةقرار  هة قوقتصهفقققققق
مسشًنةقهذرقرناحظهةقرنيلنيهةقسقدصهيلةقهلهر,قبهرن ًل قققققق
عنههًقحظههققرن سههاقفًد ههر,قوقحههلققفي ههر,قنسهه  ق هه,ققق

 رسقرنبلنق رطعر قسقءرئ هر,قهلهًىقققني قجس ,,قوقنًق
قسقرال رققرألنضع 

وقالظههههىقرنضقبربههههرس,قتههههًزعقرن ج ههههًسقسقدههههاىق
شاازون,قوقردرم قمسهشًنةقسقبيه قربهنقخرنشاهرقحسهنيقققققق
دظرقخرس,قرنذ ق رسقدلقو ه,قرىلقرنسهظي رنيةقمهنقدبه,,ققققق

قنظشنرونقمرقرلقبربرس,قنشلبوقرمًنق ك امقوقمعينشام 
قنيظك,قق-نرقف دةقمنقدظًب ررننعاقهًقرنيرضرقرنذ قي ل

رسقربش ي رقرنسعر,قرىلقتبيرسقبلريهةقج ارفيهةقنظنهعاقققق
رنكههها  ,قفاهههرق بهههلقرسقتكهههًسقه هههر.قسقعهًنرمهههرسع,قق
رنًردعةقسقرنيناققرنكا  ,قحي قتشهًفاقنظ صهيلةقتابهةقققق
تابارقر بربقمنًهرقوق ميًمشارقرنكرم ةقسقرنيرعقوقرهلهًرعقوقق

  قمههنقم ظًمههرجقرنضههًعقوقرنهه رب قفددههل قرننههعاقرنكهها
شههعبية,قوقرنرشههيلق ي يههةقو ههظ رقمههنقهههذرقرنب عههة,قوققققق

قبرنظا ةقرنكًنرنية 
ف قميكنقنظ اع,قرسقميرن قسقشعايةقعهًنرمهرسع,قوقق
ختصههيبارقرإلبههلرالرقنظا رفههةقرنكا يههةق ومههر ,قوقبههرألخطق
دلميار,قوقيكديارقفض  ,قرناهرقرببه ق بهرنقشهعارئ رقمهنقققققق

خرنهر قدًبهر  ع,قوقققرمارلقعمًنً عقوقعبيسرنرنرع,قوقع
كوهم,قوق قت رلقرألوزرسقرنيً ي يةقنظ  رعقرننهع قتاهاققق
بدنسرمارقالظىقرنكا قنشظامقرنكاوقمنقرننعارع,قوقنيهلونًرقق
دصههرئلهمقمههنقوحههرقرن رماههر,قوقسقم ههلمشامقشههرالاققققق

( قف هرعقق1962-1904رناوحقرنكا يةقالبهلقرهللق هًنرسق قق
وقرننههعاق ههرسقوق قيهه رل,قيشههلفققالههذبر قمههنقهضههربارققققققق

و يرنارقرنيشد اة,قوقنوحقرإلبلرعقتسكنقنجرهلرقوقنسهرعهر,قق
الظهىقرنسهًرع,قوقر ه ظةقرنيهًجقوقرايهرةقتهلنققحيههرتام,قوققققققق
تبع قفيامقمحىقرن ظققوقرنباه قوقرن حهرلقرنبهرطينقوقققق
رنًجً   قح ر قن لق رن قرن صيلةقرني اوعةقوقرني نهلةقوقق

,قرني  رةقكذرعهمقرنيًمرقالظهىقرخهش  قرشهكرهلرقوقننرتاهرقققق
قفشعطرقرايرةقنكاشار,قوقرن منق ميًمش, 

,ق- هظيظةقههذرقرنب عهةقري ارفيهةققققق- رن قعمسشًنةعق
منقرنضجقرأل ًرجقرن سرئية,قدب,قدهاننيقمهنقرنه من,قوقققق
ر ااهنقر ش رزر قبعطاقرننعاقرنكا  قرنك  يكرقرنيكاهف,قق
رنذ قيضًعقمنقرننهاققرنكها  قالهر  قوقج ًبهر  قمتشهرحقققققق

رفش ر ههرقابيباهرقوقشهاياققققشعاهرقمهنقب هاقرننه ن,قوقققق
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حيرتاههرقعخسههاوقخههرسقرألن  نههرع,قورنههرقع ا  ههشرسعقققق
رإليارنيههة,قوقرنيظ ههاقبهههعنر ر ع,قأ قرنيد ههً قالظههىقشههبرب,ق
برندرن يةوقنًفرت,قرنيبكاةقسقرنها ثنيقمهنقال اههًقرثهاققققق
مهههاضقتهههًن قرنكبهههل,قوقتسهههش ظرقمسهههشًنةقسقندشهههرجققق

جهةقبهنيقققملهنةقحتً جقرايرةقسقملرنرتارقرنكاوة,قمرز
راظههمقوقرناؤيههر,قسقمشايهه,قنومرنسههر,قمدعههمقب داههرجققق

ق نوحارقرهلرئ ة
ميك  ههر,قرالشبههرنق يًرناههر,قشههار ةقنصههاقن ناههىقسقق
خضههمقجمش ههرقبطايكههر,ق ق ههًجقيعظههًقفيهه,قالظههىقققق

ق ًجقرناج, 
رناًيهههر ,قق-م  طعهههةقرنهه ظوقسقزمرناهههرققق-عمسههشًنةعقق

اههرقنظ ههر قوقناههار قبرندرن ههيةقوقرنكا يههة,قتعش ههلقسقشرنبقق
الظههىقرنا ههيلقرنا ههرسقوقرناوحههرقرنسههرئلقسقالصههاهرقمههنقق
شعاق ا  قوقفرن ر,قوقث رفةقالابيهةقر ه مية,قراقتظ ه قققق
الظًمارقالنقمنرهوقالظ رعقالصاهر,ق  رقيشبنيقمهنقخه لققق
ًرن ةقسق شههربقعجم ههرقرندصههارععقنيلندهه,قنضههرق  ههوتارقرنهه
دظههرقخههرسقهههلري ,قوق شههربقعحلي هه,عقنر ههايةع,ق بههنققق

وقسق شرباهرقعتهدني قرن  سع,قممهرقهيهدققققققال ارق ر ققرنيظها,ق
ر بربقرننااة,قوقمالقهلهرقر نت هرعقققق-رضرفةقرىلقنبًكارقق-هلرق

ةق هبوةقنهلىقرنعظ هرعقوقققققق رىلقم  نةقنفيعةوقنرن قباهرقحظًه
سقالظههىقشههعاهر,قوقققق رننههعارع,قفدخههذور,قميههلحًنار,قوقيا هًه
يصههدًسقجظيهه,قدههلنهرقوقالظههيمقشههدنار قفرننههرالاقرنكههبوقق

لقفيق اهههرقسقدصهههيلة قعالههه قراسهههنقققعمًنههًه ع,قي ههًه
جقرنطاههاقوقرنعدههة,قققققق ورنههل ل,قجرنسههةقالظههىقالههاشقمظكهًه

قتدياق ف ر قوقنًنر قالظىقري يرع 
ق-ق1805هههههه 1220ونههههلجقمسههههشًنةقسقالههههر قق

 ,قسقم ط ههههةقع هههه  ل ع,قالر هههه ةقرمههههرنةقق1806

عرن  سع قراس,قهرقع ه  ل عقرن رهيهة,قرن بهةقرألوىلقققق
قرن قرحشض  قبذونقتنكظارقرننعا قرألول 

الهههههر قق-نر هههههر -رسقمهههههًجقحبيباهههههرقخسهههههاوخرسق
 ,قجههههرعق ههههلمةقال يدههههةقق1835-1834هههههه 1240

نظنرالاة,قن لقشهعاجقبدناهرقف هلجقمبًته,قراله قوقرفضه,ققققققق
 ليققوقمعظم,قراق رسقهًقريضر قما دهر ,قوقيه ظمقرننهعاقققق
برندرن ية,قوق رسقهذرقمنقردهًىقر هبربقرنعنهققوقرهليهر ققققق

 هه ة قبي ا ههر,قنكههمقرناههرق رنهه قتكههنرق ههًرنرقالنههاينقق
ت ظلجقعمسشًنةعقسقالالقزوجارقرألمهوقم صهاقوزيهاةقققق
عرألنههلنوسعوقأ قمسههلونيةقشههلوسقرنعرئظههةقرار  ههةقوققققق
رنب طقوقرنشنايدرج,قوق رن قحتظىقوحلهر,ق وسقنسهرعقق
رنب طقرألخايرجقمبارف هةقزوجاهرقسقرن يهرنرج,قوقتد هلققققق
رن ههه عقوقريثهههرنقرنشرنكيهههةقوقرنااليهههة,قوقر  هههش رعقرىلقق

وقشلوسقحيرتام,قممرقمك ارقمهنق هرقمهر ةققققحكريرتام,ق
ك يههة,ق ههراللتارقالظههىقتههدنيفق شرباههرقرنشههرنكرقعتههدني ققق
رن  سع,قرنيصلنقرنياهمقنلنر هةقرنشهرني قرنكها  ,قسقتظهاقققققق
را بة قوقتا قرءهرعقرمهر نق هاوةقسقدصهرئلقمسهشًنة,قققققق
ر با قرنيً قرط   قبعضارقشرخطقوقبعضارقرنهلثا قوقق

يورجقرني رخيهههةقرارنيهههةقجهههلياقا هههارقرن هههًلقرسقرنش ههه
 هههره  قسقرخهههش  قج ارفيهههرقدصهههرئلقمسهههشًنةقالهههنق
 هه  ل قرارنيههة,قفا ههةقمههاو قوقرناههرنقوقاليههًسقمههرع,قققققق
ا اتارقرننرالاةقسقدصرئلقهلهر,قرخشظده قرنيهً قنارئيهر ,قوققققق

قندارقريدر قوقرااقوقرن سيرس 
مثهههةقم هههر قرثهههو قي ظهههفقدصهههرئلقعمسهههشًنةعققق

يعهة,قروقرناثهرع,قروقققبامشار قفسًرعق رسقمًضًالارقرنطب
رهل رع,قروقراا,قروقرنيًج,قتبلوقرنظ هةقال هلهرقشهبياةقققق
مبرقياش قالنقرن هاةقمنقنلى قن شاهرقتبهلوقا ًنيهةقققق
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روقبههرألحاىقحمريههلةقروقرنسههرنيةقتعههنقبصههلققالههنقققققق
قمنرالانرقا ًنر ق  رقر قرنرثر  

رنارقتبينقسقدصرئلهرقشدرفيةقرنع دهةقبرنعهر قوققق
برنيًجً رجقرىلقرالقرنهذ ققرشيرئ,,قوقنهرفةقر حسرسق

ي رنبقر منارعقروقرنش شر قيظ  قرن رن عقرنارقت ظه,قق
رىلقردصىقمهرقميكهنقمهنقرنش ويهققرنظدظهرقوقرابكهة,ققققققق
نشس  قني بهًعقشهعاهرقبرنشهلفققالدهًر ,قوقبرنسهيربيةقققققق
مش رك ةقمرقرنسيربيةقرايرةقندسار ق  هرقرسقرشهعرنهرققق

رىلقق قت  طههرقالههنقرنشههرني قوقرأل ههرطو,قوقهههرقتظ ههدقق
دصطقرن هارسقوقتسهشعنيقبناصهيرجقرأل هرطوقماه,قققققق
يً فقوقيًن قوقدرنوسقوقكوههرقسقب هرعقدصهرئلهر,قققق
حنيقتسشلالرقرارجةقرىلقرنسطًنةقوقرنشرني قرنظهذينقق
 رنرقمنقرنا رئ قرنسر يةقسقرشعرنهر,قنشصعيلقخيرهلهرقق

قوقت شيارقفي, 
دصهههرئلهرقر ههه رعقمشهههدجقمهههنقرنهههل عقرايهههرةقوقق

رنش ههرطقمههرقميكههنقرنش رطهه,قمههنقانههاققخدًتاههر,قروقرىلق
رتاىقرهلر نقن ال رنقرنيشلف ةق رن اا,قوقهرق قت .ق
مههنقم بعاههرقرىلقرنيصهها,ق ههًىقوقمههياقمشبرالههلقروققققق

قاظرجق عر ةقحملو ة 
سقدصههرئلقرناثههرعقن وجاههر,قنظ هه قنكبههةقرننههرالاةق
رنيظاةقسقرنشًرن قخظفق رلقرنكرئ هرج,قروقسقرنشاهًلققق

قطبيعةق رمشة قرىلقهيًنر,قروقحظم,قرو
وقنع,قدصرئلهرقرن  نية,قهرقرنشعبوقرألماه,قالهنققق
ملىقمرقختش سقسق رخظارقمنقندةقرناًيةقوقرنسهرنية,قق
وقتههلفققسقرنينههرالاقوقر حر ههي  قرنعبههرنرجقندسههارقققق
تش طرق رنظار ,قحملثةقمًجرجقمشكانةقمنقرني رجهرةقق

قوقرنشدم,قوقرنيًنًنً قرنلرخظر 

نعنهبةقبهرألنض,قققفنعاهرقنصيقق يرتار,قرنشصرققر
روقرنشصرققريسلقرنعرشققبطع ةقرن يرب قنهذناقنهي ققق
مسهش ابر قرسقخترطههاقشههاياقحيرتاهرقرند يههلقبدبيههرجققق
 اذر قعوحل قوقبعيًسقخساو قرتدم,قرنابير قرنو ق
بههلمًالرقرن هههًن قوقدههلمرقرنيكسههًنتني قوقوج ههرجقق
رنشابههه قرههههرج قيضهههااقهلهههرقرننهههرمشًس,قوقتشًجهههرقق

صهههبرحقيبكهههرقنكاهههاةقرألشههه رن قفاشهههىقرنعنهههاقسقرن
قكيرباع 

يههاوىقرسقمسههشًنةقنظ هه قحههًرنرقالنههاينقرنههفقق
بي قشعا,قضرعقر اهار,قوق قيبهققم ه,ق هًىقث ثهةقققققق
ر  قبيهههه ,قبرندرن ههههية,قوقبرنظهههها شنيقرنكهههها يشنيقق
رنسًنرنيةقوقرنكًنرنية قوقرسق رنه قمسهشًنةقرننهرالاةقققق
رنًحيههلةقرنهه ق ونهه قدصههرئلهر,قوقانههاقبرنشد يههلقققققق

 قيعينقار.قرنارق رن قرننهرالاةققنيًدعارقر جش رالر,قف
رنًحيههلةقسقزمرناههر قرتظ هه قرألثههاقرألناههً قسقرنكههاوقق
منقربيرجقرنه ر قرنكها  قرننهداية قوقرسقرإل ه رعقرىلققققق
نيرحههةقرن سههرعقسقرنشعههرز ,قوقر نر.قطبيعههةقرننههعاققققق
وفامقندسيةقوقندةقرألناى,قوقيل  قب رقرىلقرنشد لقمنق

قرن,ق رن قه ر.قشرالارجقرخارج 
رننرالاةقرنمظةقث ثةقالناقالرمهر  قتًفيه قرثهاققققالرش ق

,قسقرنسههههظي رنيةقالر هههه ةق1847وبههههرعقسق يسهههه نق
رنبربهههرنينيقوقدش هههذ,قوق ف ههه قسقم هههنةقع ههها  قققققق

   يًرسع
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 من الشعر الكردي املعاصر

 
 قرن من الالسكينة

 

 قصيدة: مجال غمبار
 ترمجة: ازاد الربزجني

 

باللغة الكرديةة  عربةًاع عةع بربةا ا ةايت  الةي كةان يربةا            1987"ان هذه القصيدة كتبها الشاعر سنة 
لطة الدع يةة ظ  عنها ايت سةان الكةرديف ظ  ةل الة ي   آ ا اسة  الةي ا ةدفتها آ اردةتها الدكتاا سيةة آ السة          

الربراق عم عةاع آ ظ كردسةتان وص ًةاع آ  لة  عةع وة ف ا  يةل بربةا الرعة ري آ ايسةاخر بر يةة اوةر              
 ختتلل عع الي جاء  ظ اًل ايتسط سة أآ ا كاية الرتافية.. لذل  آفر  ارمجة القصيدة اىل لغة الضاد.." 

 -ا رتجم-
 

 ها قد ادرعت هلب ال سكينة  اسها
   الظلماء..ظ آاديف  فس
 شاعر يت ج
 لليلة.. ايها

 جتين اعرأة عا.. آسآد عا بربد ال يتدة..
 ا ها ليلة.. ير ل ايها اؤاد

 آ آور.. ي ًد  ااذاه ا تكسرة..
 يا هلا عع ليلة؛

  اف ايها الصمت آسقة بيضاء.. عليها

 ادآن امساء الفتيا  الل اا 
 ظ عي  هع.. آ قل بهع الشربر..

 اسة الغرباء"..!عاًمة جديدة.. ف "اع
 يطفئع ايها  ًاس السفر!

 يا هلا عع ليلة! اضم ايها ا سع اخل ف آ القلق
 ا د   س  جباف  هريف 

 آ الدجى باب.. باب!
 ُيفتح قدام اسراس هذا الك ن..!

 يا هلا عع ليلة!
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 اربفع ايها عمر ايشجاس
 آ اف ح عع  فس ال سيقا 

 سائحة الصدأ..!
 الضنى ظ آااق  غماعة

 ار 
 عمر اسوبيل يتسكينيآ 

 يرتاكم ايه غباس عام آور.. بربد القرن..
 قرن عع الزعان

 آ أشربة الشمس اصل هذه اجلزيرة
 و ف عرآة عهشمة يتله آور..
 قرن.. ها قد غدا قر ا آ عام..
 البحر يبك .. آ يت اسيل دعربة

 قراسة البحر  اشبه شق ق كف  آالديف
 قرن.. آ جزيرة يتسكيني

 ديس قمح حتيطها افاس كدا
 غزاها اجلراد..

 قرن آ سآح ايتله
 اذسف دع ع اجلفاف على ًدسيف

 ها قد غدا قر اع آ عام
 حيلم "ي سل" بصقيع يتسكينة اردآس..

 لكع أباه.. قد اخلق ع اًل ًداه
 لليال  ا لم آ الغربة..

 يت ميهل "ي سل"
 ان حيطم الصقيع يتو اه
 قرن.. آ  لم "ي سل"

 جن   داائة ل سكينة شخص
 لع يستطيع كل لسان

 التف ه بها..
 ها قد غدا قر اع آ عام

 اداع "أآسآك"  ل "كلكاعش"..
 يهمس "ا كيدآ" بلغة ايبصاس لة"كلكاعش" 

 ظ ا ضان ا   ؛
 كنت سيح اجلًآ 

 مل امسح هذه ا رة اخلنجر
 ان ينسل بيدس جسديف

 هذيف ا رة.. ا لت بنفس  
 جسديف غمداع
 لسيل جًآا 
 كلكاعش؛ي ين ايقنت يا 

 ظ الربام ايآف بربد قرن يتسكينة اردآس
 ايقنت: ان اهداين جنمة  مشربة  لم "ي سل"

 اه  اكثر دياًء عع شرباع
 يداىء شتاء عمريف  

 لكنه يطلق  شرا  الد يا
 على قش س جرا  ..

 جراح.. عضى عليها اكثر عع قرن..
 آ أدرعت  اساع ظ  ق ف سكيني..!

 ايا كلكاعش..
 جرة سيمائ ؛قبيل ان اغادس ش
 سبيع "اآسآك" 

 دآ  ؛ هذيف الب د كا ت دجي ساع 
 "بالرغم عع آج د الناس آ ايجناس.. كا ت الب د  

  (1)دآ   قفراع"
 آ  ينما شد وريل ايسفاس قبضته على ا ضا   
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 استحاف الناس آ ايتجناس غراباع 
 الثربلب  مل يسرق قطربة اجلنب عنه احسب  

 بل سرق ا البة ا سناء
 ايعشاب ايضاع..! آ
 

 ا ت.. اركت ل  عند سفح قصيدة  قلباع 
 يت حتده اجلرآح

 خيرج  لم "ي سل" عع ًرًر اناء الك ن..
 اركت ل  قلباع 

  ني اصب "اآسآك" اعطاس عي  ها
 ظ ال ديان آ اجلداآف آ اي هر 

 بدآسهع.. يربطينه دعاء س آسهع ا سف  ة
  تى ل  كان ظ "قرن" آور..

 
 ش"؛ايا "كلكاع

 ها قد غدا قر اع آ عام..
 او ا .. يت بأسرهم 

 بل الذيع يدسك ن  لم "ي سل" 
 يلثم ن اسض "اآسآك"

 يقر آن ظ دارتك آ عذكرة اسفاسك البيضاء 
 دم "ا كيدآ" ا سف ح
 او ا   يت بأسرهم

بل عنهم الذيع  حيسب ن اع ام اردآس  
 القاسية 

 او ا   يت بأسرهم..
 سهمبل بربضهم  عع بريق ابصا

 يبربث ن بايدعية  لي سل آ أآسآك..
 لسفر كلكاعش 

 آ القل ب الداائة ظ سف ح جباف الشربر..
 
 
 ( بيت شربريف للشاعر الكرديف اخلالد " ال ". 1)

ظ القصيدة سع ري آ امساء اسةت  اها الشةاعر عةع علحمةة     
 .)كلكاعش( آ س سة "ي سل" عع القرآن الكريم
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 صخرة الليل: طاعنة يف العراء
 

 قصيدة: دلشاد عبداهلل
 شتىترمجة: كريم د

 مراجعة: حممود زامدار
 

مية املتجسدة يف اسم جمهول, مجاال  يف هذه القصيدة تعميق دائب عن اجلمال, اجلمال يف هيئة املعاني السا
مع بياتريس,  ميكاد ان يكون طواويس اجلنة ختطفها الريح من بني اسفار العظيم االليجريى و معراجه احلل

دية للشوق الشرقي, و اعراس توماس مان يف بعثرتاه لقاالدة اجلماال يف ا قاة سينيسايا, يف      هذه االنبالجة االب
بهاذا املعناي يلاتمس     –أي الشااعر   –اناه   ,ن اجا  خلاق احلاوار اجلماالي    مقاربة اشنباخية مثقلاة بااحل ن ما   

اء باالسم الذي يبحث عنه و ارقة يف المباالتها و انتهاألصم الغ اجلمال يف ك  سطوره بداًء بصخرة اللي  و هي
ما ارق يف اجلمال يستغيث من يبعثه و يستخرجه من بني اوحال تأريخ التأم  و طغيان القبح, و عناد هو الغ

كرم  للحكمة هو الوحيد الاذي يساتحق اادارة تساليم مفااتيح ااطااق املطلاق         –املاء  –يتعهد الشاعر بأن 
يف سوضي ال وبعة داخ  مملكة األمواه ألليوت, هذه القصيدة ال تساتمد   سانه سعاًل يذكرنا بهؤالء الغرقياليه, 

صيدة الكردية باالحرتاقاات و احرتاباات املغا لاة    شرعيتها اجلمالية من انعام الرومانسية اليت طاملا اغرقت الق
غارتاق اال و هاو االغارتاق اجلماالي و الوقاوم اماام مشانقة        الية, امناا تساتمدها مان ناو  مان اال     يف النواسذ الع

 و هاي مطماة ساوق    حيث القيثاارة ما الات تارت     –رسيوس او –المرئية لألحاسيس االنسانية قبالة هيئة 
 .م يأتي ليكسوا الكون بصفقة جناحيهعث و انتظار لطائر سوامواج األمواه, صوت ينب

 

 داخ  جرة حتفية اسرار اللي , مقفولة الفوهة بالشمع
 حيث السنجاق احلنية تتسلق قامتها 
 و النسر يفتح بأجنحته اىل اقصاها

 ت ابطهن بالعرقو الطواويس تتجولن و امتأل

 و من خلف  جاج ناسذة
 هناك عني حيث هي جنمة اجلدي

 اطلقت سرعًا من نظرتها
 و من خلف سحابة بنفسجية
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 تفتحت  هرة اسم
 حيث يلتقطها طري و يلحمها بذاتها

 اجلبتها اجنحيت.. قال الطري و اسحرتها هبة الريح الشمال
 يفة غاضبةو ارطمتها بهامة مص

 "عندما مسيناك
 يث قد هط اول الغ

 ورقة يف الباحة تبللت
 ة هذه"و انا التمست االهلام من الورق

 يف ضفة ماء ةمع االمساك اللدنجيو االسم هذا كان 
 يف األعراق ال رق للنهر

 حيث اكتظت الديدان و الذبان و االحياء
 و ترمنت هلا العصاسري ذات االعناق الصفر 

 و صياد بطمي اللون كذاته بالضبط
 اطلق بشبكته و اصطاد االسم هذا ثانية
 ةقمو يف امسية مبكرة سلمه اىل غيمة سا

 لتجعله سراشة من سوق ظهر نثيث املطر
 اىل اين اذهب انا حيث املطر.. املطر

 ليس مبجرد االسم هذا
 قبالة مرآة داخ  االمواه

 و حلام لغالم امسر ذو شعر جمعد
مااال ان يضااحي االساام هااذا قطينااًا و ياادخ       

 شرنقة احلمر للوحي
 و نداء يف الرمس األقفر هذا جتعله مرتع  هر

 ج الصبح تصلي له حيث اىل انبال
 مًايتيأتي ليظ  م -غ ل-الاب يف هيئة و عندلي

 بهذا احلمر املائ  اىل الفريو ى
 هذا و اغين و اعنيه –غ ل  -الا –و انا اغين 

 يتو اللي  تسل  رغبة عشيق
 اىل شهيب العاري العارم رنويحيث يف ك  وهلة و حبجة ما, 

 لعصمةناجني العقيق املرتعة باليجع  له مكانًا يف س
 انظر ك  هذي ال خارم الالتامة يف قعر الفنجان
 تتعلي حد اهلامة كي متسي لي قبلة سائغة

 ال خارم تركها لي نسر
 سق تلملم يف حتليقه و مل يشبعاىل الغ

 قالت العشيقة: الق باحالمك سيها 
 ال خارم تلك كانت ذكرًا و انثي امتشجت يف اللون

 اهن يف ضفة املاء ق قتها كانت للت اوج حيث ستحن اسو
 و بقني ضامرات كالدعاء
 كن يشبهن االشياء اجلميلة

 ليات اللدنةااود ان استجمع ك  هذي اجلم
 ادتهااني اشتاق اىل عب

 ها ان قنينة عطر اللي  و هي علي سمها منقلب
 تنبعث منها رائحة القميص الدموي لذات يوسف

 و ليلة الشهريار بعينها
 مل يبق شئ من االمس

 ا من بني شقوق الصخرت اوصاهلحيث وقع
 و الصخرة رحبة الصدر للحيتان و النمال

 اسم خيطفه الشفق
 و انا اناديكم باالسم هذا..

 ثم دخ  سحر اسود يف بطن احلروم
 و حلمة اللسان متهيجة للتفوه بها

 و ألن اجلمال انبلج من هناك
 سك  قواعد اللغة و الدستور وقعت يف ال وبعة

 ما و هي اضاعها قاموس
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 بهذا الشك :
 رغبة اسلتها اىل رغبة 

 و مجلة اسلمتها اىل تاليها من اجلم 
 ربها اىل اال لو اسم امتد بأ

 بالنعنا  امتأل سمه و
 و هال يكفي اسم؟

 ايها اللي  استح طالسم الروائح
 و انثر ضفائرها سوق االكتام و األعناق
 حيث لون اجلسد يتغلغ  يف سراغ الكون

 وائحو انثر ضفائر الر
ائح هاذه  يث االموات علي اشد من اجلمار للارو  ح

 منذ  مان
 و اجعلين هالة اذان يف الفيايف

 و اجعلين ريشة كريشنا يف جناح  غب اايال 
 تاهيتي.. ءو خذني اىل احضان نسا
 الصباحية.. -كوكان – و اجعلين لوناً امحراً لتحية

 وابة الشفقامام ب
 و حلم احلرية لطائر

 شعري لكي ال يصبح عبيد احلقولال يلتقط حبة ال
 يف ضفام اجل ائر –كامو –و اجعلين ال معقولية 
 هاراكريى  يف و اسلمين اىل يد سيف

 ايها اللي  رمحاك التفت
 ها ان موعد جميئي ممرة

 و لقد حتمرت حلقي عناء مناداتك ايها االسم!
 سوم ابدأ بأسم

 حيث ك  حقوله حتلق من سوقها سرق من طيوري
 أخر للتحليقالوقت مت

 لاءو يف املساء حيث غبابًا او مالكًا ح ينًا يتس
 و يف ضفام األمواه:عن شجرة السر

 ارايتم شيئًا
 بقدر اجلو 
 ي هر مساء

 عني هي جنمة اجلدي
 العذاق ةيف حجم حبة قهوة سوق جديل

 و يف حجم هيجان سوق اسالك النظرات
 و وريقة نعنا  تفضح رائحتها

 بركة ماءو اسرار اللي  هي حتت 
 و الربكة هذه و يف عني صفراء متي  اىل القهوائي

 رسدت سوهة ريح الصرص
 مثة محامة حتلق ءو يف البأبي

 و الفيضان يف طريقه
 امنا انا منحت حق ااطاق املطلق اىل املاء
 و االن يأتي طري و ريح ليصفق حبناحيه

 قمح يف منقار احلمامة ةو بأسم هو قدر حب
 سحر اسم مارة اثقلت بانادي اللي  بان اجل

 اسم ال يصطاد بسهولة مسكة حروسه
 و ال ينتهي من التحليق بسهولة شامة علوه و سفله  

 ة برغبة التعبريياشه مرتعو ار
 من خلف غيمة ال عفران

 و احلروم تهبط نتفا.. نتفًا من بني املعاني
 اذًا ايهما

 أ أسم ملئ باللي  
   باالسم؟ام لي  مرت

 .ة لقت  الوقت"عن ديوان "ماول
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 انقلب التعريف

 

 آزاد صبحي
 )اىل عطا و نسرين(

 
 ال حلم يف هذه احلركة

 سأخفي ظّلي مهاجرا متأخرا
 أترك املكان القديم 

 املليء بالندم.
 

 أزرع شيئا يف  وحيد
 منتظرا مصادفـة 
 تنسيين األختفاء .

 أخرج من الفسحة األوىل 
 تلك اليت بالقسوة 

 يتلّون منظرها 
 منظر
 داخل

 قسوة. 
 محل

 خارج

 حركة.
 أنشر جذوري خمتفيا  
 ألبدو أكثر قتامة عند سخرييت من أشياء  

 تنفصل عن مكامنها.
 

 عندما حلمُت خارج الفسحة 
 خرجُت من القناع 

 قائال : أنا لست سوى ورق مضطرب 
 أنت لست سوى شكل منسجم.        

 لي أقنعة تشبه أصدقائي
 لي شيء أفسح من الصدق 

 تسامة رجل ضّيقلك وطن أضيق من أب
 

 ليتين أحتفظت حبفنة تراب 
 منها أنبثق أمسي

 أحاول تدمري أمسي عرب شكل جديد 
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 فيه خيتفي االنبثاق:
 )) هناك مشكلة منها يعاني الشكل ..            

 الناس يعتربون الشكل فاصال يهدّيء            
 املضمون .. لكن الضمانة ألقوال الشكل             

 ألنه بكل بساطة يذوب وتأتي الكلمة..            
 هل للكلمة قناع ؟((            

 
 مكاني سكون حيتفل

 بأصوات غائبة 
 منذ  اخللوة  األوىل

 هؤالء  يتبجحون بصمتهم الصاخب.
 هذا احلديث  سأترك 

 عائدا لشيء قديم ..قدم اللغة 
 أترك احملذوف املزدحم  

 مبتدءا بتعريف
 أنكسار البداية  

 البداية تعين حريّة  اللّه فينا.( ) 
 

 الوطن تعريف متبّجح 
 لشيء غامض اليعنيه

 سوى الذين ميّجدون األنبساط 
 لكنهم حيّرفون العشق  

 يرتمجون الوضوح ضجرا .. أو هربا  
 سأبين لي جدارا أوضح من وطن غري واثق  

 أخلق لغة التنتمي لنشيد  
 أسري أسريا

 يف شارع ينسيين الوصول 

 فة الوصول .. حكمة  النهاية  فلس
 تلك كلمات جمانية 

 يرميها مسافرون
 سّخروا اللغة  النتهاك الطريق 

 حنن ننتهك الطريق.
 

 أبدأ من النهاية  املقطوفة 
 أرمي شجرتي 

 سائرا يف مشطوب شاسع  
 أرمي شجرتي حنوي 

 عائدا من فضاء حيتمي أو حيتفي 
 ببؤس  قابع , زاهيا يف القديم.

 شطوب أيها امل
 ال متسح حريقي .. ال تغطي صوتي 

 سأخرج من هذا اهلامشّي الذي ال طيور له 
 هامشّي  

 كالوطن 
 مساؤه له
 مصائبه  

 هبوط.
 

 مسروق أنا جذريا   
 مقطوع من أصل ينمو دوني

 لست خارجيا 
 أنا كائن داخلّي  

 التعريف يقتل خيالي 
 يسجنين يف حرييت.



 
 
 
 
 

 
 

 

 

121 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

 صوت الذي خيتلف أصولي تتدفق هنا مّني، ومن ال
 عن حيطاني األليفة 

 عن لغة الفراغ سأختلف 
 عّني.

 
 صوتي متشعب 
 همسي منقسم 

 شاهدتك ممارسا الصمت 
 عرفتك 
 معرتفا  

 خيجل من لونه 
 لون ال جييد التعبري عن فشله 

 عرفتك 
 جدارا جلمال 

 حيمل االنقضاء
 عرفتك 

 مكتوفا ينبعث.
 

* * * 
 

 أتركين 
 ي أّيها احملذوف الذ

 ال يشعر  بهجرة أوراقه.
  

 أوالدك 
 واقفون وسط املاء النادم على وضوحه

 أرى ماضيك يبين بيتا يتباهى خبسارة تتحّجر  

 دعين  
 هناك جدار 

 هناك حديقة 
 )) أعرتف بالوطن كشرط ميّت (( 

 
 أذكياء يقفون فوق خط يشبه احلياة 
 كي مينعوا  الكلمات من املرور  
 راق لزمان عظماء جيمعون االو 

 ال وقت له 
 ال حاضر له  

 دعين .. أّيها  الاّلمسمى 
 أمحل لغتك ألفرشها  فوق الشيئك.

 ال باب لي يف املوسوعة اجلديدة 
 سوف أتبع عاطفيت

 أبقى أمحقا حتى أهجر غبائي.
 

 تعال .. أنظر 
 )هذا كتاب   

 هذا طريق(
 اليعرتف الكتاب

 بنفسه,  بكلماته, بلغته 
 لة الرباءةااّل عند أزا 

 واجياد دماء قاسية 
 تزيل اخلجل عن الطريق.

 
 ليس الطريق ممرا للتحويل 

 لكّنه مسار الستقبال قسوة الكتاب 
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 هناك من يعتقد أن الكتاب 
 خيتلف عن  الطريق 

 مؤكدا  أن االختالف كامن  
 يف طريق لن يكون طرّيا 

 ااّل عند أعالن الكتاب
 نزاهة سيالن الدماء 
 لقتل و براءة  ا 

 للحفاظ على موازنة غري قابلة للتصديق 
 كي نسلك حنن 

 الكتاب ممّرا للتحقيق 
 والطريق وطنا لرداءة احللم.

 
 الكتاب جرمية

 الطريق سري يشبه الوقوف عنادا 
 السبيل:

 موقع فاضل ملرور كلمات الّرب
 الصفحة:

 فسحة مقدسة  ألنفجار الناس: 
هنا   ال أقصد                                    

 تفجريالبشر يف شارع مزدحم بعبث ماجد
وال أنفالق دروب                                    

 عاجزة عن تقريب مسافاتها
وال الّنار املبتهجة                                    

 بأشتعاهلا املتشرذم 
وال التفتيت                                    

 را من التبعثر.األكثر حضو
 

 قد ترى أنت صفحات كتب
 تزلزل أصحابها

 توّرق أمان املنتظرين  
 لكّن  عند أنبجاس لغة 

 تقّدس أمالكها خمّلدة مصادرها البعيدة
 سينهار الكتاب 

 رغم أرق الكّتاب  
 ليس األرق ما يبديه النوم من خشونة           

 أزاء االستيقاظ ,                    
 هناك يقظة ال تستسيغها وقفة                    

عندما يتعب النص سوف                     
 ينتحر الكاتب دون 

 ترك وصّية                     
 

 ) كتاب مؤمل
 نص مبتهج(:    

االبتهاج ال يعين االنفالت من                     
 كآبة متأخرة

راغ االنتهاج يرمينا يف ف                   
 يستدعي االستقامة

 
 لكن كيف املستقيم ينبسط  

 ضمن تعّرجات متفّوقة
 على أنبهار

 ال يليق ااّل لتعب فقد مرّبراته 
 كيف احلصول على تعرج

 يف سبيل 
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 ال ماء له.
 

 عند انعطاف التعريف
 يفقد الوصول مبتغاه

 باحثا 
 عن نقطة ال توجد

 ااّل خارج الدائرة
 عن لغة فقدت زائريها  

 يف التعريف ال يتعذبون الناس
 لكن النطق يتعذب  

 األمل يتهرب من مراياه:
الناس  معتادون على                           

 قسط غري قليل
من الغياب معتربين                          

 اهلامش املصري اآلمجل
ألحالم ال أصحاب هلا..                          

 لفراغات ال مكان فيها
 ااّل حلزن                          

 تركته الّلغات.                         
 

كن معي حتّى تلملمنا اشالؤنا يف سبيل ال يعنيه 
 غري الذي غادر املكان 

مهيبا قامتا تاركا خوفه الدقيق حلظة كانت 
 األوقات أو األيام

 تستنجد بورق شجرة فيها جّفت روح النبتة  
مية اللتواء ينسيها انكسارها كانت اللحظات منت

 اجمليد 

 كن معك انفراجا
 كن معك احنراجا 

 
 أسألك عن االلتواء غدا حينما ينام قوسك

 أكتفي بهذا القدر املمكن من النعم  
 نعم.. نعم.. نعم 

 ال أعرف 
 هذا كسيح
 أم  كثري؟

 
 كن مع امللتوي حني انفراج اخلط 

 دون خوف من انتقام الذين 
 دائية سبقتهم خطوط ب

 كن يف أّول 
 دون تكاليف البداية

 دون ابتذال الكذب النائم فيك
 طرقات تنهمر على نصوص 
 مل تنجح يف امتحان الصدق 

 مساءات تنبثق من جذور 
 مل تنج من انبهارها 

 سأعود لتعريف فاشل 
 أعود لبؤس ناجح.

 
 احدهم سألين عن امكانية تعايش 

 البؤس والنجاح 
 البائس دون ان يشري اىل ظله 

 قلت: 
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 فوقي بالغة ثرثارة       
  حتيت أصطدام فقري     
 

 هذا هو )املابني( احلّر 
  احلرية تعين ترمجة احلركة 

 ناجية من آثارها 
 )يا ربّ طهّرني من آثاري(

 أثر   أثر    أثر
 تراكمات لغة 

 ال تستثين أحدا
 من كالم مباح 

 من سيل الحيرتم املصادفة 
 ه من معان ال خيتزن ما يعني

 تشبه األسواق دون تنّوع .
 هل هذا جتنيد األكوان  

 ْاو تبسيط األلوان ؟ 
 جنود ال يدافعون عن أسلحتهم 

 انا جندي تركت مالبسي 
 لذلك خلعت التعريف عن الوطن 

 كي استبدله بشيء يقتحم وضوحه 
 خيرتق ثبوته.                       

 هذا اثبات غامض
 مس رغم توسله بساطع مش

 ساطع خيتيبء 
 يف أنفاس  الوّراق: 
الوّراق جيدد الصفحة بقدميه                     

 الزكي 
 برائحته                     
 يغمرنا                     
 الوّراق للتعرف على هوائه                    

 ذاهبون حنن لشم  رائحة 
 تنبعث                     

 من                      
 كتاب                      

 
 2002. 
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 مسافة االيادي

 شعر: دلسوز محه
 وف بيكردؤ: رةترمج

 
 احلديقة مكتظة بأوراق ساقطة

 وحضن الشتاء مليء بالثلج
 ويداه مليئتان بي

 آه.. مين، املبتلى بطريان الصقور
 حصان شجاع لفارس مثلك وصهيل

 وسهول الثلج والضباب
*** 

 الزقاق مزدحم بالعزلة
 وجيوب "الرياح" مألى باهلمسات

 اما صدري فمليء به
 آه.. منه، الضائع يف ادغال شعري

 وسباحته يف حبرية عيوني
*** 

 متطر الزهور، زهور القطن، بيضاء .. بيضاء
كان املوسم موسم االجنماد، وتكتكة الساعة 

 وية للبندقيةاليد
 موسم املنّية والفرار

 :ييف اخلراب البعيد لليقني قال ل

 "القبلة النرجسية لشعرك املبلل
 ال تسعف رجوليت

 انا كتلة من احلروب واالنهيارات والتمزق
 ايتها الفتاة الطيبة 
 امنحيين عذريتك"

 كانت بداية احلب وردة ذهبية
 زقاق اعمى همنتصف

 ونهايته إراقة الدماء
 ا الفتاة الطيبةايته

 كيف لنا ان ننجو من هدير النزيف هذا؟
*** 

 كان الشروق مليء بالشموس
 والغروب مليء بالغد

 واملدينة بالثلوج املتكومة حتت نهد اجلبل
 واملرأة البائسة 

 واما يداي، فكانتا طافحتني برائحته،
 متطر الزهور .. الزهور احلمراء

1995
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 يد اهلل
 

 

 رؤوف بيكه رد
 ترمجة: دانا امحد

 

 "ميكنك ان ترى طرق السماء, و ان مل تنظر اليها من نافذتك"
 فيلسوف صيين

و اكثكر امانكام مكن ان ينفكه فيك        أسككون مبقك , ا كد    وكانا مستلقيني على السرير, متدابرين, و فجر ذ
كمني او ينجز عمل ما بسرية, و كان صوت الغراب ال يفل اىل االمساع يف ذلك الفقاح كما كان يسمع يف ككث   
من الفقاحات املقكرة املاضية, حاطام على شجرة صنوبر قريقة من النافذة, ناعقام مرارام, بفوت نفف  نعيك   

 و نفف  وداع, ثم خافقام جناحي  للرحيل.
ن ب  و ينفتان لك , و ال سكيما الكزول الكذن ككان  كذا الفكوت يعيكدم اىل احالمك  و          يف القداية كانا ينشغال

خياالت  املاضية, فقالرغم من ان  قد جترد من  ذا املاضك  القعيكد كويكوان مسكلوال, اال ان  كذا الفكوت ككان        
 يداعه شعورم.

مكا نعيقك  اال تعكرع    حينها كانت جدت  تقول: ألن العزاب مل يعرف نفس  يف وقت  عاققك  ا  بكالعرل, و   
ليفاب كل انسان بعالمة سيئة. لذا عندما كانت جدت  تسكمع  كذا الفكوت تقكرأ عكدة ايكات غك  صكويوة و         

 تنفخ بهن علي  و على بقية األطفال.
صار اهلدوء الذن يف اخلارل مبثابة حرب تقتنص النوم يف عيين الزوجة, ارادت ان توقظ زوجها, بيد انهكا  

ت مرة اخكرى اىل املشكا د و الزكريكات األخكرى, الكت كانكت اكثكر تهراكام مكن ا جكر           سرعان ما ندمت, و رجع
 القابع يف املاء, و ال تلمس عند ا اية لذة.
نظكر اىل اخلكارل, او تعكع كاسكيت     مكن ان ال تتمكل الكسكل, لتقكوم و ت     كانت حرارة الفكرا  اكثكر سكورام   

يف  كذا الوقكت و السككون املبقك  مل تككن مقتنعكة       اغنية صقاحية يف الة التسجيل تدغدغ بها زوجهكا. انهكا و   
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بنوم زوجها العمي , كانت تعرف  اكثر من ان ال تتميكز بننفاسك  بكني النكوم و اليقعكة, لكذا ترككت بقبكن و         
 سنلت  بفوت منخفض: أ أنت ناام؟ 

 كوكها اثكر مكن ان تفكدق    شك  تزوجها ليس فقط مل حير جوابا, بل بدا اكثر صمتا من أن يوم اخر. كانك 
بهذم العجالة و ترتك  باملرة, و    تدرك حقيقة ان األزوال يكذب كال ما على االخر. و ان شعورام مكا يوصكل   
اسرار كليهما لالخر. غ  انهما يف اغله األحيان جمربان ان يغعا البرف عن بععهما القعض, و يتوكايال علكى   

 ذا التسامح كق ام عند املكرأة و يقكل عنكد     العالقة األخرى العظيمة الت ترببهما. قد يكون  ذا االحساس و
 الرجل.. لكن بالنتيجة على البرفني التنازل و االذعان, و  ذا ايعام جزء اخر من عقودية االنسان.

تركت املرأة مرة اخرى و كورت نفسها, خبر بقاهلا ما يقال: "ان السكون ناقوس  دوث كارثة كق ة". 
ايعكام, و ادارت بنفسكها لتسكتلق  علكى جانقهكا األيسكر مبواجهكة زوجهكا,         و سرعان ما ضجرت من تلك املقولة 

ذلك, حيك    مرت يد ا يف شعرم اجملعد, و لكن  ال حيرك ساكنا, و لكنها )رغم عدم قناعتها بهذا النوم العمي 
 مل تكن مقتنعة من نوم زوجها العمي ( سنلت  بهدوء مرة اخرى: فر اد,  ل انت ناام؟ 

متفرتة من الربد وضعت قرب شكعلة, لتنتشكر حرارتهكا يف جسكمها, فتعكود اىل سكجيتها       كان زوجها كوشرة 
 تثاءب. و بعد  نيهة قال: ال

 اذن مل ال تتكلم؟-
 الفرا  بالفمت امجل -
  ل تدرن, ان  اليشق  صقاحات اخر, الدنيا مفعمة بالسكينة و اخلمود. -
 اىل حد الر قة, ر قة تشق  املوسيقى متامام. -
 سافر؟مل ال ن -
 اىل اين؟ -
 أن مكان, أن مكان يروقك؟ -
 ال تغ  رغقاتك حسه  واجس .   -

انقله حنو زوجت , وضع يكدم اليسكرى علكى خكد ا, حكدق بعينيهكا و قكال: يقكدو انكك تكرغقني يف            -
 ا دي :

 اما تقول ان النوم شقي  املوت؟ -
 حسنام, اىل اين تودين ان تذ يب ب ؟ -
 اخرت انت -
 باستباعتك معرفة كل الدنيا من دون ان تسافر. يقول احد الفالسفة: -
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 انا لست فيلسوفة, و ال احه االنعزال و الر قنة. -
اروع سفر ل  االن  و ان ابدأم  نا, من داخل احعكانك اىل اسكرار الككون, مكن األمكوال اخلعكراء داخكل         -

 عينيك اىل اقفى القوار و الغابات.
يف االونة األخ ة, ألكثر مكن سكاعة و انكا اتقلكه يف الفكرا        ن  العجرفر اد, اترك  ذم ا كايات, خنر -

 مفكرة بالسفر.  
سفرنا مل ء بقل  الطاال منك , انكين احقكذ ان ارفكرف كالبكاار و احلك  لدرجكة ان تتكنمل جناحكان و           -

 اتعله, حتى ال خيبر العش بقال .
  ناك طيور ال ته عشام سوى قففها, كما حنن االن, حتى انت ايعام. -
هكا,  يناثناء  ذا الفمت حشر فر اد اصكابع  بكني شكعر ا, و اخكذ يقعكد خفكالت شكعر ا مكن امكام عي          -

وصفها بشكل مجيل, و رويدام رويدام انسابت انامل  على قفا ا ثم خد ا. فقدأت ختامر جسكدم حكرارة و   
ان مككا, ارتعاشككام اصككقوت اصككابع  كالسكككارى الككذين فقككدوا القككدرة ليتمككالكوا انفسككهم و يسككتقرون يف مككك 

يقفون, يغنون و يتعثرون, يقعون ثم ينهعون, حتى يرمتون يف زاوية و خيمدون, و  كذا نامكت اصكابع   
 فر اد يف صدر ش ين.

  يا اخربيين, أن مكان تقذين؟ -
كث ة    األماكن اجلميلكة  اريكد و لكو لفكرتة قفك ة ان ا كو مكن  كذا القفكص و ارى وجو كام اخكرى,             -

 زقاقام او شارعام ما, معرضا او سوقام, أن ش ء كان. مدينة اخرى, حبرام ما,
 السفر عندنا يشق  وثقة ضفدع من عم  ماء اىل جرف , او بالعكس, فان تغي   ذا؟ -
  ذات شنن كق  لدى ذلك العفدع و حنن جكا لون بك .   يمن احملتمل ان تكون  ذم الوثقة و بعض النق -

 اخل سفينة مع اموال القور!لة حارة و من ثم دح ل قليل تكون يف صوراء قا
ان كان كذلك يعجقين انا ايعام. سفر يف الكروح, حتكى اىل عكامل ,يكي, حيك  ال يكرخ أن شكخص علكى          -

 ختبي , لك  تفقح العاطفة املنلوفة و الروح املتفداة نقية و متجددة.
 املهم ان نقرر و منع , اخرت مكانام. -
 مبمئن مكن اذعكان شك ين( تلقفتهكا شك ين سكريعا و مل       اعرتت فر اد ابتسامة عجيقة )بدا كنن  غ  -

تقل شيئام. مرة اخرى وضع يدم على جيد ا و جلد صدر ا األبيض. و حدق بشفتيها املمتلئتني, و كرة 
اخرى شق  عينيها بالقور الذن لن يستبيع مقاومة امواج  يف نهاية املبكاف. كمكا انهمكا نفكس العيكنني      

تققلية, فقدل من ان يفقح اعزب يف بلد اخر, جعلكت منك  زوجكام و ابقتك  يف     اللتني غ تا. مشاريع  املس
وطن , و  ا  و اآلن امامها, يقو  عن األطياف اخلعراء الرااعة, عاجزام عن االمساك بكنن تعكق , بكل مل    
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يعد ل  خيار سوى التودي  و االستمتاع مبنظر ا. ش ين الت تعرف ماذا تفعل يف أن مكان يف أن مككان  
 قال:وو ماذا يفعل, اغمعت عينيها, فمد فر اد يدم قريقام من رموشها  
 اصابع  اكثر مثالة من ان ال تستبيع جبنونها فتح عينيك. -
انك داام االنقياد وراء ا واال و رغقاتك, اقول انين ضجرة, يئست من محل  ذا األمر حبيثيات , اريكد   -

 عادن! ان اغ  عامل  لفرتة قف ة, ال تكن رجالم جد
 نذ ه اىل اين؟ و عاملنا اصقح ذلك السجن الذن متيز بيسر صوت صرير القاب و صوت ا ارس. -
 اذن فألكن حارسام للموت بني املبقخ و  اتني الغرفتني الفغ تني. -
و اين املكان الذن يزيل ضجرك؟  ذا القلد مجيل, بيد ان قلة من الققواء احالوم جويمام, ال تعكرف اىل   -

   حينما ال ترى نورام بوج  احد.اين تتج
 و لكن عندما نسلم انفسنا ليد االعفار, فمما الشك في  سيجعلنا طعما ل . -
رغكم معرفتهكا ان    -وضعت ش ين يد ا علكى رققكة فر كاد, و مكدت اصكابعها حنكو شكعرم, كانكت تريكد           -

و ا ككازم بسككهولة, ان تعككع  علككى طريكك  ال يسككتبيع  ككو   -فر ككاد اكثككر ذكككاءا و نقا ككة مككن ان تنككاورم  
ثكم تولكت حنكو خكدم, و لككن فر كاد مل يكربح سكفرم وسكط القوكر,            بنطراف اصابعها دعكت فروة رأس 

 حي  وبان نفي يااس يتفارع مع امواج , و ال يقهر بسهولة.
 قلت لك انك تستبيعني و انت داخل الفرا  القيام بسفرة استثنااية, حي  ال ميكن ألحد القيام بها. -
 اىل اين؟ -
كككل مكككان, حنككو مدينككة مجيلككة, جقككال ذات قمككم عاليككة, حنككو تلككك القوككار و اجلككزر املليئككة بامل سكك , و  -

 األحجيات الفريدة ا لول. 
 انك تتودث داامام باخليال, حتى انك ال تنب  لكالم  احيانام, و يف اثناء ا دي  تتساءل: ماذا قلت؟ -
 نو؟حقام,  ل قرأت "املدن الالمراية" إليتالو كالفي -
 فر اد, انا ال احقذ مدنام ال مراية, ال جتعل من األمور سوق ألو امك! -
 انك تعشقني األشياء اجملردة, اصنع  لنفسك مدينة من اخليال, مل يشهد ا احد. -

 ش ين ابعدت يديها و استلقت على ظهر ا.
 كذا ال يعنكيين, و ال   انك تستمتع باجلسد امليكت, و تكدب ا يكاة فيك , و ميككن تتقاسكم العشك  معك , و          -

 ميكن للشعر ان يدفئ احدام وسط الثلج,  ذا خيال, حتى الشاعر نفس  يتجمد  ناك.
 انا ال اتدث عن خيال جمرد, بل عن خيال جتعلين  واقعام, و تققني ب  األحالم. -
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لعقكد  يقدو انك ستمسك النجوم بيديك, كما تقول انكت عليكك ان تككون عقكدام يف  كذا القلكد, مكن ايكن ل         -
 خيال او ابداع؟ خيال و انتال؟

 ش ين انا اخمن بنفس  و بك, من  ذا املكان يقنى عامل حسه رغقتك, مجيلة و منسقة. -
 حسنام, انا امتنى ان امتلك جناحني ألط  بهما, و احط عند اعلى قمة, و أوطن سفينة يف وسط القور. -
 منب  الرغقة يف حدود تقيقها و ليس حماالم -
 ال تقيقها, او ختيلها حمرم؟احملالسفر  يف  ذم األشياء ملاذا  -
, اعلمك  ان األعمكال القسكيبة و السكهلة تنقلكه فجكنة اىل عمكل        ال ش ء منها حمرم, ال تزيدن األمر سوءام -

 ش  اجلقل, و العكس صويح, مارأيك؟
فكرة السفر ال اشعر  اانا اصغر من أن استبيع تفس  ا ياة و الوجود, و مفرداتك, و خباصة اآلن, فعد -

 حتى باجلوع.
 ال تظين حينما ال تفلني على الش ء بسهولة, ستجعلني من قلقك بيتا للينس. -
 انت كنن رجل اخر, ابتعتين, و تركين بني يديك كيفما شئت. -
 ضوك فر اد و امسك باصقعي  شفتيها اململواتني. -
 بال حيلة لتتغاض  عين.  و ان كنت كذلك, فلن تكون  فق ة لتسكن عين يوما  -

عرفت ش ين ان كل األحادي  رغم اختالفاتها    متشكابهة.  كذان االثنكان يلتقيكان يف نهايكة املبكاف يف       
 نقبة واحدة و يتودان, يتفقان, بقدر ماكان فر اد صادقام كان ضعيفام امام ا ه.

 ختذ قرارات  دون استشارتك., لذلك انا معبرة ألو السعادة ل , انت تنربأ من  ظأن ش ء يله ا  -
 أن قرار؟ -
 ان اقتل نفس ! -

 …ضوك فر اد
توصل املرأة قراراتها دااما اىل مرحلة النهاية, عليك ان تعريف ان  اذا ككان  نكاك اعلكى و اسكفل فهنكاك       -

 الوسط ايعا.
 الرجل عندنا ال يقرأ قرارات املرأة, فر اد, كلكم كاذبون, ث  انك تعرف  ذا اكثر مين. -
حسنام, نذ ه اىل خكارل املدينكة, اىل القريكة وسكط اجلقكال, و نشكم اريكج ا قكول و األعشكاب الربيكة, و            -

 نستنش  انفاسنا عبر الورود.
 ا و من  ذا القفص فوسه, و اال سنموت. -

 مرة اخرى ركز فر اد بعم  يف عيين ش ين.
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 ذا الفرا  بالذات, توصلك يكد ا كه   كما قلت, السفر من احعانك, اروع لدن من رحلة اىل العامل, يف  -
 اىل اقدس كاان و انقى ,لوق.

 قررت ان ال انغر بكالمك, انا زوجتك منذ ثالث سنوات, و مل مير يومام دون ان ختدعين مبا يف الكته. -
ان ثقت بسفرك  ذا لن تتزعزع, فققدر ما حيه الزول زوجت  بقدر ذلك يهتم با ياة و اجلمال,  ذا  -

 يط ينقغ  ان يعرف  كل احد.مفهوم بس
 هلذا ال تفغ اىل كالم ! السفر يعل ا ه اكرب و امجل. -
 ان  حيي  اجلسد امليت! -
 نعم, و خفوصام إلنسانة ميتة مثل  اآلن. -
حسنام, كما قلت اىل املناط  اجلقلية القاردة, االخاديكد و السكفوح, اىل الثلكول الكت تكذيه االنزعاجكات و        -

 عرفني؟ضجر النفس, ات
انت أخاذ داامام باملناظر اجلامدة من البقيعة, اجلقال اجلكرداء, ثلكج يقعك  علكى ا يكوان و االنسكان و        -

 البيور, مواجهام تلك األصوات الت ال ميكن اسكاتها.
تلك األشياء ليست جامدة كما تقولني انت, انا احقها اكثر من املدينة و من املناظر املعدمة املفكبنعة,   -

بنن ارواح اباا  و اجدادن تسكن  ذم األشياء, و انها مفكدر انفاسك  و دميكومت يف  كذم ا يكاة, و      اشعر 
    ال متو  استغراب  فوسه, بل ترك كل وجدان .

 انا ا يم وراء الراحة و اهلدوء, و انت تنخذن  اىل مكان مل ء باخلوف و االرتعاد. -
قل ان  كاتني الفكفتني ختلعكان علكى     اال احايني كث ة, يف التعه و اخلوف يعالن ا ياة امجل و الذ يف -

 االنسان قيمة اعظم, ا ياة ليست كسالم او ار اق النفس داخل املدينة, كما يفعل ذلك القعض.
 ادخل يف صله املوضوع فر اد, السفر. -
ة ختكدعني  لو كان األمكر بيكدن لققينكا نعكيش يف تلكك البقيعكة الكت ال جتكراني عليهكا, يف  كذم املدينك            -

 نفسك كل يوم مرارام و ختدعني الناس.
 جعلت من الفرا  قاعة من قاعات اجلامعة الت يدرس فيها درس الفلسفة. -
 كال, تلك القاعات خاوية, بينما  نا مل ء حبقيقة السمع و الرخية. -
 باختفار, ماذا نفعل؟ -
 نغادر, امل تقول  ل  اخرت بنفسك؟ -
 اىل بؤرة التمرد, و املغامرة؟ -
 اذكرن حتى قباع البرق -



 
 
 
 
 

 
  

 

132 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

 مبرض حه األماكن املقفرة, اكرام امليت, و العامل املل ء باألزمات و اخلوف. فاباال تشعر بننك م -
ساة حياة بال امل تشق  مكاءا يكرن وسكط    نا ياة ا قيقية تقدأ من الفرب الذن يقدم لك الفعوبة و امل -

 بركة راكدة, تفرز البواله و الروااح الكريهة.
نكفن فر اد على وجه , فجعل من كوعق  مرتكزام لفدرم و رأس , احننى علكى شك ين, و اخرتقكت عينكام     ا

عينيها و ققل شفتيها املمتلئتني, و قال هلا: اشعر اآلن و كنن  اتسل  مكن قمكة جقكل, اتعكه اتفكقه عرقكام, و       
  ذا ما يعل مين سعيدام و يريح جسدن و اعفاب .

 نا الذ اب اآلن, انا ضجرة, اتعلم ما  و العجر؟ا ذم حكمة ام مزحة؟ علي -
لف  فر اد جسم  جبسمها اكثر, شعر بلذة مل يشعر بها من ققل. و يف ذلك الوقت مل يتمكن مكن القوك    
عن اسقاب, و من احملتمل انك  لكو حبك  مكا ككان ليجكد ا, اصكقوت اصكابع  اكثكر نشكوة و الفكخه فيهكا اكثكر              

 ر, فخلخلت توازن فر اد يف الفرا , قالت:سريانام. غ  ان ش ين تركت بعج
نهاية كل حكمك و فلسفاتك تدور يف تكرار ابدن بارد, تكرار مزعج, ال تستبيع التخل  عن , أن شك ء   -

 غدا  ذا؟
كنن تيارام كهرباايام مفاجئام مس شعور فر اد, و صدفة جعلت جسم  كل  يهتز, التيكار اسكتوال اىل دخكان    

فاس , فنرغم  على الفمت, ال صوت القتة, فجنة استدار و سكقط علكى ظهكرم, و جكال     صار دخانام يتجول يف ان
بعيني  باجتام آخر, و بعد حني من الزمن اصقوت الغرفة غابة موحشة, و لرب ة اصكقوا  كاداني اىل درجكة    

 خيال لك انهما ال يتنفسان.
ازعكال و معكايقة هلمكا, حتكى     حيتمل انهمكا كانكا يفككران يف رتابكة حياتهمكا اليوميكة, الكت كانكت مفكدر          

افراحها. او ان يكون االثنان بفدد فكرة سفر, و يف منتفي البري  يفرتق كال ما عن اآلخكر. احكد ما حنكو    
 مدينة مزدمحة و عامل ضوضاا  صاخه, و االخر اىل غابة, اخدود او اىل ينقوع و ميام سهول قفر. 

  املفاجكنة الكت دا متك  بغتكة و عكدم قدرتك        من املمكن ان يككون فر كاد قكد اصكابة الغجكل حيكال رغقتك       
السيبرة عليها, و كذلك ش ين بدال من حعنها فتوت باب غرفتها القارد و املتجمكد و تفكرفت بكال اككرتاث,     

 من يدرن؟
يف  ظة ما كانت الفور و املشكا د تنهمكر علكى ذ كن فر كاد, الكت فيمكا معكى شكويوة اخلبكى اليهكا, و            

قوف عليها يستغرق  طكويالم, و حيتمكل انك  ككان اسكتمتاع  بهكا اكثكر, ان ككل  كذم          حينما ختبو اليها كان الو
ككان   -الفور كانت هلا عالقة باسم زوجت , حي  تتوارد اىل ذ ن  بهيئة الربق, و  و ايعام و دون شعور منك   

 معنى من معان  ا ه لزوجت  ش ين, مثل )موجة حبر, لفوة نسيم, مزمار راعك  غكنم, طيكي ازرق خلكي    
 .(1) الة الفجر, شعاع يف ليل حالك الظلمة, ز رة شقون  اداة(
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و كذلك ش ين مل تستبع من خالل مشا د متداخلة عدة رخية اشياء ملموسة سوى االشقاح, و لكنهكا مل  
تشن ان تتنخر عن رفيقها الذن جبانقها, حتى ال تقدو كفراشة حمروقة او مشعة مبفنة, فه  تعكرف ككم ككان    

و يفسكر األمكور علكى غك  عوا نهكا, لكذلك اسكرت مكع نفسكها قاالكة: )اذا مل تفكنع اىل فر كاد              زوجها خياليكا, 
ن اىل وردة داخل سندانة, او اىل شوكة ما, و اذا مل اعتز عليها, سنستنجد بتلك الشمعة اوكش نسنضبر ان ارو

 الت اوقد ا داامام يف مكان مظلم من ليلة اجلمعة على روح ام (.
ياء على حممل اهلزل, أنا اعرف نفس , فننا مثل هله الشكمعة تنبفكئ بهمسكة النسكيم, ال     انت تنخذ األش -

 تدعين اقول انك ذلك اهلواء البفيي.
 كان فر اد مثل حجر يف قمر حبر, و ضعت ش ين يد ا على صدرم, و قالت: 

نكام و  وحكام, مل   انك يف بعض األحيان تتودث بلغة الفلسفة, و يف احيان اخرى كث ة تكون طفكالم جمنو  -
 قلقك بهذم الرقة؟

اعذرينى املتك, فالذن ال يستبيع خل  ا ه داخل اآلخرين,  و يف سجن, و يقدو ان ذاك الشخص  كو   -
 انا.
 عندما ينته  ا ه, يدب الينس يف الروح, بيد انك لست كذلك. -

رل و حكدق لرب كة. الكدنيا    نزل فر اد من علكى السكرير و اجتك  حنكو النافكذة, اراح سكتار ا, نظكر اىل اخلكا        
اجلديككد مثككل نهككر حليككه يككتألأل, مل يسككتبع االلتفككات اىل كككل االجتا ككات. و يف  ظككة أغمككض عينيكك  والذ      
بالفمت. لكن بري  روح  نازع صمت , فانفتوت اساريرم,  ذا االبتهال  زم اللوظات املاضية, و مل يرتك هلكا  

 اثرام يف ,يلت , فنادى ش ين.
لك اللوظة ناعسة, او من احملتمل انها مل ترغه يف اجابت , كانت ختبط لسفرنا. و لكن كانت ش ين يف ت

فر اد اربك كل ش ء عليها, وقي على رأسها و امسك بيد ا. مل تعرف شك ين كيكي اقتنعك  بهكذم السكرعة و      
احة اللعه مل تقل شيئا. نزلت بفمت و وقفت مع  امام النافذة, تتبلعت اىل وسط القاحة و أعلى السبح, س

النااية, و الزقاق و حقل املالبس, و اسالك الكهرباء, و  واا  التلفاز, تنقلت بعينيها بني اشكجار الرمكان مكن    
شجرة اىل اخرى, و اشجار الفنوبر العالية, و اشجار التوت, يف  ظة خاجلتها رغقة عجيقة مل تشعر بهكا مكن   

ودة و العكجرة, كننهكا شكعاع يتمكدد داخكل الظكالم.       ققل, شرارة سرت مكن عينيهكا حنكو روحهكا القارصكة الكرب      
نظرت باجتام البيور الت لوال بعض ا ركات الت تؤديها ملا شعرت بننها على قيد ا ياة. و ا ركات  كذم ال  
تفدر اال الكتشاف االراض  او السكع  وراء البعكام. و يف األفك  ضكقاب ناصكع القيكاض, يغبك  قمكة جقكل مكن           

متوازن, غ  مهتز و ال مبل برأس  على سفح اجلقل, رمكح ككافورن, حنيكي و طويكل,     ناحيت  األخرى بشكل 
 يش  األف  نففني. حبي  مل يدع فسوة رخية لعيين ش ين.
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جعلت ش ين الشقاك مواربا, فاستنشقت قدر استباعتها اهلواء البازل اآلت  من اخلارل, ألول مرة شعرت 
رب ا عنها, و    تلوم  على ذلك, اسرت اىل نفسكها قاالكة: " كذا    بذلك العق  العجيه الذن ما انفك فر اد خي

 النسيم القارد  و الذن ميلؤك بالدفئ".
عندما ادارت ش ين وجهها حنو األريكة, تسلل فر اد داخل الفرا  الكدافئ, ارادت ان جتكربم علكى الككالم,     

 لكن كيي و بنية طريقة, انتظرت قليالم ثم صاحت ب :
 ارل يشق  راحة يد ا , ما رأيك؟فر اد, اجلو يف اخل -
بال شك,  ذا الفكقاح يتقبكر ا ليكه مكن يكد ا  )فر كاد, اىل اآلن مكتو  مكن جوابك  املفكاجئ  كذا و             -

 حالت  انذاك(.
عادت ش ين ال شعوريام اىل داخل الفكرا , بانسكياب دخلكت حعكن زوجهكا, و لفكقت وجنتهكا القكاردة اىل         

 وجه  و  مست يف اذن :
اتعلم بإنك على ح , انها مر م للكروح املنزعجكة و العكجرة. بكالنظر وحكدم متتلكئ بالكدفئ و         فر اد, -

 النور.
 ى بريقام جديدام يف عينيها, مثل بري  وردة  مية يف ليلة ظلماء, قال هلا:أنظر فر اد اليها, فر

ين ببعمهكا  ليس بالنظر فوسه, بل عليك أن تتجول  داخلكها و تلعكيب معهكا, و حكني تتعكقني ستشكعر       -
ا قيقكك  عنداككذ, و حينمككا ال تسككتبيعني جتربككة كككل اسككرار ا, سككتعبيك لككذة ضككعفك عنككد ذاك قككوة  

 جديدة.
كانت ش ين اكثر تلهفام لتعرب عما يول يف داخلها بالكالم. الفقت جسمها جبسم فر اد, و اخفكت وجههكا   

و احملققكة, حيك  ككان يف ككل      تت شعر ا الكثيي البويل, كانكت تعكرف انهكا احكدى رغقكات فر كاد الفريكدة       
 مناسقة يقول هلا: ورثت  ذا عن ام , و كان النوم ال يغالقين حتى اشم رااوة شعر ا و صدر ا.

 بننفاسها ا ارة و وجهها احملمر قالت ش ين:
 انت على ح  فر اد, ميكننا أن نرى العامل مجيالم و ان كان من خالل نافذة غرفتنا فقط. -
 ان تقوم  بنروع رحلة ايعام, والسيما اىل ا  كذلك.بال شك, و ميكنك  -
 على يدم القيعاء نفسها الت تغب  وج  السماء و األرض. -
 بال شك, و لكن ال تنس  ان  ذا السفر ليس باهلني, و حيتال اىل كق  عناء و مشقة. -
 و الرعد و الربق, اليس كذلك؟ يدلانها حب  يف داخل اجل -
, و ليال موحشة, تتمثل حالوتها يف تفقه العرق الذن حيين اجلسكم املتعكه   حب  داخل طري  متشعه -

 و أوردة جسمك املهمة مع دمااها تعتاد االم اللذة.
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 انك يف اثناء املفااه و العي , يفقح صوت غنااك شجيام. -
 دون ان اشعر ب  او انتق  ل . -
 ك اجلدال الذن تتودث عن .سنعترب نفس  من اآلن انين حفلت على السعادة عنوة, داخل ذل -
 انك االن يف حعن دافئ ش ين, و انك ان مل تكتو بالنار فلن تعريف معنى االحرتاق. -
 حسنا, اال تريد ان اكون معك, حتى و ان كان يف ش  جقل. -
 بال شك يف  ذا الوقت تشعرين با رية متامام, و يفتح القاب على احالمك و رغقاتك املسجونة. -
 كيي؟ -
 ا رية. -النفر  -ان اقول ان املعادلة تفقح  كذا: االمل  اود -
 انا من االن, اشعر بتلك االشياء من خاللك و من خالل طقيعة  ذا الفقاح. -

ثنكان, صكمت عاشكقني يف منتهكى الثمالكة و التعكه, حيك  بعكد بعكع          عان ما صمت االضوك فر اد, و سر
 صعه, بيد انهم سيتذوقون  كث ام. ثوان يرتقون على يد ا  رويدام رويدام. سفر

 
 اصدارات دار سردم للبقاعة والنشرمن 

  الصمتوالسعادة 
 حوارات مع مريوان وريا قانع

 سالمعودة اىل بدايات اال
 ى محه سعيده ترمجة: مح
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 ستون قصة قصرية جدًا يف احلب

 

 جليل القيسي
اىل احبب: ش زبب حان حاببد  احان  نحزبب   دببسحان ا بب  ا ببسن  
الذيد نخلسا انغبل  للبو ر حرحب   به  اهب   هبذص ال  ب         

 (ال   ة
 

 املسرات احلسية-1
 . آص  ادت هذا اليسم  عي ة ج ًا.. ر هذا ط:عًل زئ دلنح.  ذةتأتيك هذص املانات احلاية اللذي يدلل ش اعنف مد ا

 ملذا؟ تعنف؟ ماتحيل.! ر ت:للغ اذا حلرلت ان ت خلهل يف املنطق..-
 يل عزيزت  مثلمل يعنف الط  يف الاملء ه:سب العلصفة  اعنف ادل ايضًل ادك مشنلة املزاج.-
 كيف؟-
 يف  ر غنجك اجلنئ   امتك ال  تنافق ح يثك  ناحة زجية.مد هزلك اللط-
 ر اهلل ادت على صساب.-
 
 احبك انت؟-2

 لللتش ا هذص ال:الطة تني  مين ان ادالص  ع  حه ع   مد الزمد ر اح:ك ادت؟
 مل ال طلملل  لفن  عي ا ر لد ينجع.-
تعبنف  ب ة مشبلعن   ر  بذلك      لكنه ححع يف فضلء ذاكنت  احرع البذكنيلت لبد تنضبه  ابهسلة.. اص  لبس     -

ال خلن ال افئ الذ  ينتفع منهل.. يل اهل   مل ا هل الكلملت.. ادالص؟ كيف  ق الاملء تني د  ان اختلب  مبد   
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عهء احلنني اال ي   احللحق الذ  اكنه له؟ حنني يلاعين يف كل نلي بة مثبل افعبى مثلثبة البنذا. اذا كنبت       
 ل  يجمل ليسن  فأدت حتمل حلمل. احجسك.. اتنكين.تت سح ادك تني  ان تعي  ل  احليلة مث

 
 صراحيت-3

 ادك ت  ا يف صناح  ال لنلة. ةذات من لللتش للت ل 
 الام على ذلك.-
 اال تغضه اذا للت لك ان ل يك عي:ًل راح ا ر ك: ًا-
 اطاللًل-
 هس   ناحة ال عيه فيك اطاللًل.-
 غلط.. ادل.. ادالن..-
 
 بعد غياب طويل-4

ع ال:لب  نفق  تسلف. كلن الضسء يف الغنفة  لسن الب:التني.  بلح وطبسات البذده عب ة خطبسات       عن مل نف
ل  ة. زعن ر هس منتش ياتطيع ان يلماهل مثل لطعة احلنين  ع  غيلب طسيل. كلدت دلدمة  عمق. تأملهل 

 للشبهسة كمبد    لمشب:ع  احبلح  لر هس يف حللة دفاية مضيئة. مس ذحاعهل  ه رء. ادتفضت. حذى يف عينيهل  ني 
هلب   االعبزاء جب ًا    يفز فجأة مد حلم زهس . عن مل حذته لللت   بست ييبل ر حبزيدش اص. ادبت اخب ًا.. يبل ا      

 .ةيأتسن  ال نعس
 
 بالغة-5

 لل ش االحظ ر ملنات ع ي ة ادك تضي ني مد ح يث ؟  
 اجل ته  اخنية دلعمهش الزك ل يك  الغة جي ة يف احل يث.. ر لكد..!

 لكد ملذا؟..-
 ادل   ناحة اكنص  الغة احل يث.. ادين احه لغة ال له ر ادت مع اال ف ال جتي هل.

 
 سكر عاطفي-6

غل:هل  كن علطف  حلح  ر اطل ت ضحكة حلسة.. لل  يف دفاهش يل لضحكتهل اللؤلؤيبة الب  تضبنب ال لبه     
 عنفنل ال:عض؟؟مثل ل ي ة متسهجه.. لللتش االن يل عزيز  اخربد     ق هل اثنت عليك ككلته منذ ان 
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 حتمًل يل عزيزت .-
 كيف مثاًل؟-
اراًل ان حرح  اص:حت خ :ة ج ًا. ر مثل حتفة فنية حادعة اضيفت االدابجلم علبى حيبلت  النرحيبة ر     -

النفاببية. ر عم بب  لبب   حرا وببنى الببسع ز ر زببذ   دزراتبب  العلحضببة. ادببين احن كتلببة افكببلح  ر احببالم    
 مشتعلة.. اص  مللذا ت:كني؟  

  ة فنح  يل ح:يو.مد ز-
 
 ال تعرف احلب-7

لل ش ص لين يل عزيز  ان ص ي تك هذص ال تعنف احله. احلبه احل ي ب  يهبز حتبى االدابلن ال:بلحن   بل        
رجههبل  بلحنة  ر    حينج حتى حجل ال يد ال لحم. تذكن ل ة حه ال  يس ا يال.. ص ي تك  يل اهلب   لابملت  

 لة ص يعية يف كل زئ.يف ناخلهل. ادهل   ناحة فت ةازك ان مثة حناح
 
 احتقرها-8

 لل ش يل ص ي   الام لك  شنيف ادهل حت:ك جبنسن.
 امل ادل كمل للت لك فأحت نهل..-
 مللذا؟ …مللذا؟-
امسع  ال ت  ع حذ    لمل:للغلت ال  ال طلدل مد رحادهل. للهل   ناحة  ر  ال م احاة  ار مناعلة  ار كذب  -

 ؟هل ادت لسانهل ام عشي هل؟ ام ملذا
 حاد.. ادل.. لسانهل..-
 
 حبك الرائع-9

 لللتش اتعنف يل عزيز  ملذا فعلت     :ك النادع؟
 ملذا؟.-
ل   حنحتين مد اخلسف  ر الضيلع   ل مبد العبلمل كلبه. يبل اهلب   لكبم كنبت اعبلد  ل:بل ان اعنفبك مبد            -

 كاسف النرا.
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 ابكي-10

اكثن مد منة ان ليس الع ل رح ص خيب ع    لل ش ا ك  يل عزيزت  حتى الثمل. هذا ف ط ينحيك. للت لك
فلل له خي ع النفس ايضًل.. لكنك مثل  عض األحهلح ال    اًل مد ان تتفتح تنغلق ر ال تفي  معهل الشبمس..  

 كسد  زجلعة ر لسل  رناعًل حله دزق..
 
 دنيا من األريج-11

دهضبت ر رلفبت ل:بلل . كبلن     كلن الن يع  لحنًا  ر ادتشن حيث كنبل زلبس نديبل مبد األحيبل ر العب: ..       
. لللبت ر يف صبستهل عذر بة  نيئبة     ةراث بة ر عنيب    خ نهل راهيًل منتعشبًل.. كلدبت  بعي ة ر كتلبك حيسيبة     

دلعمةش ادت ر هذص الط:يعة حشسكل للو  نلن  هبيل.. اهل:تمبل مشبلعن   ر عبساطف    كمبأ كبلحلمى.. االن       
نرحية.. الام اح:ك االن ر اىل األ     سة الف امنذة.. ر فهمت يل عزيز  الفنلن ملذا كنت ت     لل:  ة ال

 حاحت خته يف ح س  احلنطة الزمننية مثل مهنة متهيجة.
 
 ةمتاه-12

لللت   ست مته جش امتأك  ادك ال تا     يف متلهة؟؟ ذمتأك  يل عزيز  ادك تعنف الطنيق ر ط هبذا  
 الكالم؟؟

تعبلدني مبد امبنال الطفسلبة  ار كا بة املناه بة ر        مللذا تت بنفني  طني بة خنلبلء؟  لضبطناب ر كأدبك     -
 ا لهل..
 مللذا ادت راثق..-
يل ح:ي:  ان ا نة  سصل  يف اعملل  تضيئ ل  الطنيق. ان الفنلدني االصبالء تكهبن هلبم احل بلدق علبى      -

 زكل حمللت.. هيل.. ر ع  مد خطساتك.
 
 يلهو بأعصابي-13

 اىل أل  ؟ مللذا.. ملذا ح ث؟لللت ل  ي تهلش ملذا؟.. هل ح ًل لنحت هجنص 
.. صب ليين ال  ةمبد علميبة عساطفبه  ر ننسدبه امل بزح     الالفل  حاا يلهس  أع بل   هلبسا مابعسحًا.. لنفبت     -

ميتلببك  ببسى احل ببلحة يف ال لببه  ر يف الببنرا  ر الفكببن  ر حيتكببن ذهنببه ومسعببة مببد افكببلح  لليببة يبب رح  هببل   
  هذيلن..
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 راقص ماهر-14

ر حادعة التكسيد  عينلهل الاسناران تلمعلن  ر تفيضلن  للنلة ر ال ناحة  لللبت   الرت ت مين فتلة ييلة
  أعجلب ز ي ش

 ص لين ذهلت  نل ك.. ادك   ناحة حال  ملهن ج ًا-
 ازكنك.-
 ؟ةلذا تشعن ر ادت تنل   تلك احلناحمب-
ىل صبله  بلدل    حييبل اجلابم ا   لاص.. ازعن  غليلن مد اللذات  مثبل األفني ب  البذ  يبنى يف البنل  حرحب      -

 جيعله يهتز كلل يثلحة.
 ص لين كنت احال:ك ر كأن حرحًل تن:عث مد جا ك.-
ادا  النل   حن لس .. هس ط ان  غ  اجنحبة  هبس احليبلة..  عب  صبمت ل ب  لللبت   بست زبلن           -

 مث ش هل تامح ل    :لة.
 
 يا صديقي-15

 يع ان اح:ك.لللت   ناحةش يل ص ي   ادين ا تلطفك ر لكنين ال ر لد ا تط
 مللذا؟.-
 ألدك   ناحة ادالن غنيه االطساح-
 حرحية حادعة اكثن ممل تسج  يف االدالن االعتيلن   االدالن الغنيه األطساح ليمث   ادا  تسج  يف -
 ..ةال اعنف.. ادل لات فنلد-
 
 احلرية اجلميلة-16

 ا تطيع ان احه. لللتش ادك ت س  ل   ل تمناح ادين ال امتلك احلنية اجلميلة  لذا ال
 هذا صحيح.-
 ملذا ت     لحلنية اجلميلة؟-
 احلنية احل ي ية..-
 ادت فعاًل على صساب.-
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 لن تفهمين-17
 لللتش عن مل تعنفنل على  عض للت لك ادك لد تفهمين

 فعاًل.. ر  ع   نة فشلت كمل فشلت ادت.-
  للض:ط.-
 ح ًل مد يفهم مد!..-
  ينضه.ال اح  يل ص ي  .. كل كلدد د:ع ال-
 
 بالصدفة-18

الت يل  لل  فة احملضة  ع  غيلب الل مد ع  يد. ت:لنال دكنات طسيلة   مت. لل  هبس يف دفابه ر لب     
هيجه زكلهل الطفسل  النادبع  ر ازبتمله فجبأة ال احانيبًل حنبلن مبؤثن  ر هتبف مبع دفابهش هبذص الب  اح::تهبل             

اهذا هس ذاك الشبلب الس بيم البذ  اح::تبه   بسة؟       ..  ينمل حننت ه  مع دفاهلشلح ي ي لجبنسن ملحالت مالك
ملذا ح ث لسجهه؟ يل اهل  مل هذا اخلناب؟ ل   داجه الزمد ر األمل ر املعلدبلة  للغضبسن ر التجلعيب   ر البسان     

 حملنية.. غلنح كل منهمل   مت  أجتلص معلكس.
 
 عفويتها الساحرة-19

 هل. مل الذ  لفت دكنك اضلفة اىل يلهلل؟لل  ل  ي هش تأملهل جي ا يل عزيز   ر ه   ني ص ي لت
 عفسيتهل.. الالحنة..-
 يلل سة دكنك.. لكد  هذص العفسية تغن  امل ل ل ان يلغ  الكلفة معهل.-
ر هل الغيت.. للطعه للداًل. حلرلت  لكنين اكتشفت ان تلك العفسية حغم  حنهل جيبه ان تؤخبذ لمبل    -

 مد النسع الي ظ املشنرط الالولد .. اجل .. اجل ادهل عفسية ح ي ية مث ة لكنهل
 
 يهملين-20

 لللت ل  ي تهلش حغم حو الش ي  له  اده احيلدًل يهملين  ربرن أليلم..
 ثم ملذا يل عزيزت .. اتعنفني ملذا تفعلني؟-
 ملذا؟-
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عن مل يأت   اجلس  ه رء ر كأدك املم ح بلم كب:  ر خبذ  هيئبة فتبلة تابيح  أفكلحهبل ر كأدهبل تنبلغ           -
مهل ال  هن ت اىل أل    ر اطل    ني حني ر اخن ادلت مسجعة مثل ثعله جنيح.. اص  عن دذ  تج ينه احال

 ميحضك املزي  مد احله.. هيل هيل  اذهو ر جن  .. الفنلدسن حتنكهم حعشة األ  اع.
 
 جوهر احلب-21

دلد  املمبك ر  لللت   ست مته ج  مضطنبش ل   رضعت كل مل ل   مد الذهه  ر مئلت مئلت االف الب  
 ادت تنفض ان تأخذهل.. حانًل  ملذا تني ؟ مللذا التحمت على الغنفة زلهنًا م يتك.. لل احجسك.. تكلم..

الالالال.. ال احي  ذه:ك  ر ال د سنك.. احي  ل:لة راح ة ف ط. مبد  بنسات ر ادبل اح:بك   بمت  ر احلبم       -
   :لة راح ة تكسن حرانت  يف احليلة اىل األ  .

 :لة..ملذا؟ ل-
 دعم. ل   كلن الشلعن األمللد  غسته على صساب عن مل لل  )ال :لة ه  جسهن احله  ر الشئ املهم فيه..(-
 يل اهل   الام ادك اد:ل علزق حذيت.. لك مين الف ل:لة  يل مد تعنف الشلعن غسته..-
 ال ال. ل:لة راح ة تكف .. .. ل:لهل  ناحة  ر غلب اىل األ  .-
 
 أهذه انا؟-22
 …لت  ع  ان نل ت   نهل  إمعلن يف صسحتهل ال  حمسهل خال  زهن راح ش ذهذص ادل؟لل
 دعم ذدت.-
 لكنين هنل ايل  كث ..-
 اتعنفني يل عزيزت  ملذا فعل الفنلن  يزان مع الفساكه ال  حمسهل؟؟-
 ملذا؟.-
 جننهل مد  عض اخل لد  ال  اعطتهل الط:يعة.-
 مللذا؟؟-
 ره:هل الفد ايلهلليث لهل  لحليلة ال  -
 هل افهم ادين يف خيللك الفين ايل ممل ا :غت عل  الط:يعة؟.-
  كث ..-
 كم  عي ة ادل..-
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 الوجه اجلميل-23
 لللتش ت س  ادين ال ذؤثن يف النجل  جبملل  النادع ف ط.

 فعاًل.-
 هل ل   طنق اخنى ال اعنفهل ادل؟-
حلميببة  ر زببيطلدية غلمضببة   مببثاًل لبب يك طببنق   لالغببساء.. ادببت السجببه اجلميببل يببل صبب ي   ال يكفبب -

 تطل ينهل مثل الشناحة الانيعة لإلغساء.
 
 جسد فارة-24

. ايبة زبيطنة يف حتنيكبه اثنبلء املشب   غبنل       ةادكن   لة يل عزيز .. ذ  جاب  فبلح  لل  ل  ي ه  ناحةش 
 جلمح..

 هل ح ًل ال يسلظ مثل هذا اجلمل  املخيف حسا ك.
 ال ا  ًا..-

 ؟ةا ك دلعاة  دلدمة   ل   ناحة ميتحساىل متى ت: ى 
 
 فيدكيلن -25

 في ك ال ز:ل ك  ر ال ر لمتك  ر ال مكلدتك يف التأث  على هذص الفتلة؟يلين لد لل  ل  ي ه لذحًاش ص 
 مللذا؟ هل ألدهل فتلة لسية؟.-
يز  ان املنذة الب   حمبل.. ادهل ز ي ة الايطنة على دزراتهل  ر زهساتهل.. ال تاتطيع لسة ان تضلهل.. يل عز-

 تأتيهل لذتهل احل ي ية مد تفك هل تكسن خميفة  ر ي عه لهنهل..
  أحلر .-
 لكد ع:ثًل.-
 
 كالطاووس-26

لللت ل  ي تهلش الزك ادك ييلة كللطلررا  ر كللطلررا ايضًل تاتعنضني دفاك  ر تفيضني  لبساعل  
 احله اىل نحجة اجلنسن  ر تنتك:ني احلملللت..

 ا صحيح.. مللذا احتكه احلملللت؟.يل اهل   هذ-
 ألدك  :الطة تفكنيد   ل:ك.-
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 روح احلياة-27
لل ش يل عزيزت  ال ميكبد ان تعبنيف حرا احليبلة طلملبل تبنيد الثبساد   ر الب للدق ر الابلعلت ر هب  حت:بس           -
  لي ة.
  ل احاهل رالفة. ر ادت كيف تناهل؟-
 احاهل تهنر   ر اهنر  معهل.-
 مللذا؟-
 احتس  منهل.ألرلفهل ر -
 تنتس  مد ملذا؟ مد  النتهل؟-
   مد احله.. يف لله ر حرا الزمد حنه ف ط.ةتسهجهل  لحليلة اهللح  ال.. مد اجلمل  الذ  فيهل.. مد-
 
 ممثل مسرحي-28

لللتش اعنف ادك ممثل مانح  مسهسب ج ًا.. لكد مل حي د   هس  ادك ت س  ان كل حنكة مد حنكلت  
 مثاًل؟حتتمل التأريل.. كيف 

 للتأكي  يل عزيزت .. ر لك  اكسن اكثن رضسحًل  حتى ا تالمتك هذص ال  تنب:ض علبى زبفتيك حتتمبل     -
 التأريل.
 رهل لال تالمة لغة؟-
لغة راضحة ر عمي ة.. ادت مد حيث ال ت حيد ان جا ك كله منلرحات لغسية راضبحة ر عمي بة افهمهبل    -

  سضسا.
 
 ألنين ضعيفة-29

   سة ألدين فتلة ضعيفة  مللذا؟ لللتش ت س  ادك حت:ين
يل ح:ي:  ان الضعفلء مد النلا حجلاًل ر دالًء رح هم الذيد يابتح سن احمل:بة ر العطبف  ألن اعمبللهم     -

 تف ح عد زلعنية نفينة  ر  ناءة ا نة..
 
 بصرب مجيل-30

 لللتش لكم   رب ييل ج ا تتحمل ع:ث   دزرات   دزل . مللذا؟
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ححيبك النلي بة  ر هزلبك النزبيق  ر  ب اراتك الطلدشبة احللبسة.. اص  يف كبل مبل          ادين يل عزيزت  احبه امل -
 تفعلني تنطل ني مد  ناءة حلسة  لذيذة.. ص ليين ادك تضجني  ناغ احله ر احليلة..

 فجأة ت لت على اه ا هل نمعتلن ك: تلن تش:هلن ال:لسحة ر ه  تنننش يللذرلك املنهف  ر حاك النليق..
 
 مجيلة جدا-31
 ش ادكن اليهل مليًل    فتك تشكيليًل مسهس ًل  اليات ييلة؟لل 
 يل اهل    ل ييلة ج ًا.-
 مد غ  ولملة.-
 .. اص  ادهل تات مع ملء العني مد الفنا.ج  صلف ن لة يل ص ي    ادهل  ق حذ  ولم-
 
 نيتشه-32

 لللتش ذتعنف مد الذ  افا ك  ر زجعك على هجن حو؟؟.
 مد؟-
 ملهسرا ديتشه الذ  ادك::ت على لناءته  عمق.ذاك الفيلاسف ا-
 مل نخل ديتشه؟-
ل علمك على االيكل االدالن متعل ًل  شخ  مهمل كلن عزيزًا عن ص.. ر اك  لك ان كل زخ   بجد.. اجب  -

 ج ًا  جنًل لك.. هنيئل لك هذا االغساء النيتشس .. رناعًل. ةيل عزيز   ل   اص:حت ادل السفي
 
 مالح تائه-33

 ينمل الت يتك  احى فنحًل ن  ًل  ر  علنة عمي ة تن:ض على ليلك.. ر عينلك  يل اهلب  تتفن بلد  لللتش كل
 يف  رتكيز كمل لس ادك تناد  ألر  منة..

 يل عزيزت   ل   كنت مثل مالا تلده اكتشف مينلًء  ع  ا لح صعه.. يل مينلد  احل:يه..-
 
 اعراض احلب-34

 احله احل ي  ؟  ألتهل ص ي تهل  ناحة عد اهم اعنال
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اجل تهل   ست نامعش اص  يل عزيزت   ر للك اهلل منه.. احله احل ي    اراًل يعلس ليلك حغمًل عنك احلزن  
ر تعلف دفاك األكل  ر ي فن رجهك  ر ختف  عينيبك هللتبلن ححلبلران  ر خيلصبم النبسم جفسدبك  ر تعبلدني        

 مد الشنرن..
 اص  يل اهل   هذص م ي:ة!-
 
 يف الستني-35

 اتعنف يل ح:يو ر ادل احن يف الاتني مد عمن  مبلذا افكن؟
 مبلذا؟-
 افكن كيف عن مل كنت تناد  ختف  دفاك رحاء زجنة التست الك: ة ر كأدك طفل يتسلع تس يخًل.-
 مد عمن   ر كنت احاك ر ا تالمة خجسلة على زفتيك. عشن اص.. اجل  كنت يف التل ع-
 نل دأكل ر دت:لن  النكنات  ر دضحك كلجمللدني.كنت تشرت  كمية مد الفاتق  ر ك-
 داه زهسة جا . تربئ مل اص  عشن  نسات مد احله ال-
 ر ال عنفت ادل رخز النغ:ة.-
 ر ادل  كنت عفيفًل مثل حاهه ح ي  .-
 كنل دكتف  مبتعة النكن  ر الكالم  ر الضحك.-
 ر حتى يف زيخسختنل دضحك احيلدًل مثل اجمللدني.-
 
 دميم-36
 ل  ي تهل  ت زحش ملذا؟ اهذا هس ص ي ك اجل ي ؟ اده نميم ر  سهيم  املكهن.. لللت

 لكنه يل عزيزت  فنلن م: ع  ر ذكلء متسهل  ر ل ث  لحن.-
 ثم ملذا؟-
 احرع  كث  مد حرحينل   ل مد االف األحراا.. اده لله زفلف كلل:لسح.. ةص ليين ان حرحه  لمي-
 نميم …لكنه.. م م م م-
 
 بين فيكال يعج-37

 لللتش اتعنف مل الذ  ال يعج:ين فيك اطاللًل؟.
 ملذا؟.-
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 تطنفك.. ر ألن التطنف ادفعل   ر االدفعل  ض  الع ل.-
 اذًا  ادل ادالن  ال ع ل؟. االن لنحت ان اهجنك.-
 ثم ملذا!؟ كنت رحي ة منذ ان عنفت دفا .-
 
 العواطف-38

 ة .اطف يل ح:ي:  ال ت :ل  أطن ثل تلل . العس
 ذا تني  ان ت س ؟مل-
 ..ةنية منفلتال  تط   كل االجتلهلت   ةمثل الفناز ةالس  ادهل دزل-
 ؟ةتفهمين ادك فنحلن  عساطفك النزل هل تني  ان-
 ج ا ج ا..-
 راضح. اده فنا حنئ. ادت اخن مد يعنف الفنا.-
 
 املسائل الصغرية-39

 ل ال غ ة يف حيلت .. مللذا؟.لل ش احاك يل عزيزت  كلمل الت ينل حتلرلني نحا ة املالد
 فعاًل.. املالدل ال غ ة يل عزيز  هلل نالالتهل الكلزفة عد الشخ ية ر اخللق.-
 يل لفهمك الساضح.-
 
 امرأة واعية-40

 لللتش ثق يل عزيز  ال اعت   ال:ته ان هنلك امنذة راعية ال تعشق حجاًل ميتلك احرع ر اد:ل ال فلت
 صفلت؟ مثل ملذا؟.-
ل مثال احبه فيبك دكناتبك ال بلفية  ال:شبسح املنحبة للحيبلة.. ر الب ح علليبًل  ابللتك العمليبة  ر            اص.. اد-

 الناحك  لملست كح ي ة  ر حزدك على املهزرم  ر صربك.. ادت  ق ادالن ج ين  لحله ر احليلة.
 
 مثل االطفال-41

يطلق.. ص ليين ادل اتكلم عبد   لللت ل  ي تهلش ال ال ال يل عزيزت   ال ت سل  ان حرجك مد النسع الذ  ال
  هةفل .. دعم.. يتلذذرن  لزيلء تلفجتن ة. ان النجل  يف ال:يت لس ف ط عنفت نراخلهم  تج ينهم مثل االط
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ادهم حي:بسن ان تعبتين النابلء  هبم  ر مبلبذاتهم  ر مال ابهم  ارص  صب ليين ادهبم  للعنليبة اجليب ة ي ب:حسن            
 اطفلاًل.. جن  .

 
 غرفة باردة-42

 اتعجه يل عزيز  مللذا حتمن  ر تعنق  ر تضطنب عن مل تناد .. لللتش
ال اعنف.. ازعن ر كبأدين خنجبت لتبس  مبد غنفبة زب ي ة البربرنة مكلمبة اىل ةبس الكهب ة.. هبل ال            -

 تنتل ك دفس احلللة عن مل تنينين؟
 ه  للة اخنى.. حمبل اكثن تع ي ًا..يال.. لكنين اص-
 مل ه ؟-
 يف النؤية. ة يف الن:ض  تعنق  ر ذهس   ر تشظهيل  ر  نعازعن  نسع غنيه مد الت-
 
 وجهك اجلميل-43

 لل ش هل ادذا ال لك ر دفس تلك الكا ة تعلس رجهك اجلميل.. مللذا؟
.. هبل فكبنت ر   ةنين  تني  حيلة االثنيلء ال:لي   ر ادت نادمًل تني  حيلة ادعم مد احلةيل ح:يو ادل فنلد-

 دًل عذ ة كأدهل عمل فين؟..لس منة ان الكا ة تكسن احيل
 ازك-
 ادت ادالن   اد .-
 
 املرتقى الصعب-44

 كث ًا. ةثق ر تأك   سف تتعه مع هذص الل:ؤلل ش يل ص ي   العزيز 
اعنف.. ادت تعنف ادل ال احه اال املنت ى ال عه.. ثم تنيث حيثمل ت:ب ذ ميكلديكيبل احلبه معهبل  عن دبذ      -

 كل زيئ يلتهه.. 
 
 انك جد مجيلة-45

 لل   ناحة رهللنش الام ادك ج  ييلة..  لحنة.
 حانًل  كشلعن مبلذا تش:هين؟-
 اص  ل  تغض:ني اذا ز:هتك   طنب الليل.-
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 لطنب؟ الليل؟.. مل هذا؟.-
 ادهل حشنة طلدنة تضيئ كأدهل زعلة مد النسح..-
 
 غروري-46

 لللت  كربيلءش امسع مللذا تتملق ا تعالد   غنرح   تطلرر  ؟.
 زعن  أل ى ادساع الاعلنة.ألدين ا-
 هل ادت منيض؟.-
 حمبل.-
 
 خيبت ظين-47

لللت   ةش اراص.. ل   خي:ت نين على حنس مسجع.. اهكذا مثل غنين تنك  ل   ار  ص مة.؟ يبل اهلب     
مل كلن ين  ك  سى ال:كلء.. ال  ل زحس ك الليمسد  ر هم يهبزؤرن  ب  كبلن ارجبع رلعبًل مبد ال:كبلء.. كنبت         

 االن عنفت ادك و ر   للثنثنة ف ط.. ات سحك زجعًل.
 
 احبك جبنون-48

 لللت مد خال  تنهي ة حلحةش اص.. اح:ك جبنسن..
 مللذا؟-
 ادت فنلن يف جعل ال لسب تن:ض  لجلذ    يمل يف ارللت احملنة الش ي ة.-
 اح ًل ادل كذلك؟-
ناء ت ب:ح غنيبًل.. صب لين    ال اجلملك.. ر ال اكل ك.. ادت ح:لك احلظ  أمتيلحات حادعبة. حتبى يف ال بح   -

  ا:ه حكك العكيم ت: ى اعكم زأرا مد اجلميع..
 يل اهل  تتكلمني  لغة العنافلت..-
 
 خطيئتك-49

 لللت  غضهش ادين مبنتهى ال ناحة ام ت  ر احت ن خطيئتك ال زخ ك.
 خطيئ ؟؟..-
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كبلت االخبنيد ر   اجل. ادت مثبل طبلدن الع عبق الشب ي  اللغبط  ر الثنثبنة  تابيطن  ثنثنتبك علبى ممتل         -
 ت ع  ادهل ملكك.

 ادل؟ طلدن؟.. الع عق؟.. ادل-
 اجل ادت.-
 
 طائر الصغنج-50

 لل ش تنى مل ادل  للنا:ة لك؟.
 ص لين ادت  للنا:ة ل  يف هذص احليلة طلدن  ال غنل-
 مل معنى الكلمة.؟-
 ال غنل يل ح:يو طلدن مغنن ر حادع اجلمل ..-
 
 بالقاء مجيل-51

)كلدبت ارحاق االزبجلح الزمننيبة ختبتلل  بني حبني ر اخبن  لمعبلن  بنيع  ر تنابلب           لنذت  لل بلء ييبل   
نالهلل هنل ر هنلك يف حل لت  لحنة متشل كة  ر ص رح الفخلد  احلنينية تلمع يف حضد الشبمس العابلية(   
تنه ت  عمق ر ه  تبنننش يبل اهلب   ادبه ح:بيو يكتبه مثلمبل يبتكلم. لكبم حلي بة حرحبه  ر  بلحنة كلملتبه              

 ته.ككل
 
 عيب-52

 ع  ان  كت لنا ة د ف  بلعة  بناحة لللبت مبد خبال  نمسعهبلش اعبنف ادبك لبد تكهبن رلبس ذحات مبد             
 عن ك علح.. عيه. ةك ال تني  ان تش:ه امنذة. العلطفالعساطف.. ألد

 اليات ه  كذلك-
 ال ط:عًل.. العلطفة تعين االدالن.. ر ادت لات ادالدًل.-
 
 التشوش-53

ع يل عزيز   اعنف ادك فنلن حادع ج ًا  نعين اكسن صنحيًل معبك للبياًل. االحبظ    لللت   ست حزيدش امس
طناب يف منكسمتبك احلابية  ر مبد    ضب يبلم ادبك تعبلد  مبد التشبسح  ر اال     كأخت لصية طبه دفاب   هبذص اال   
 اخيلة غ  ط:يعية.. ملذا ت س ؟
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 ذ  ا:ه ذكن  ر ملنات ع ي ة للاالمل الثالثية.-
 دعم.. ر ازيلء اخنى..-
ل يك دفس خيلل   ار خيل  النو يع بسب الب  حاهبل  سضبسا كمبل احاهبل ادبل  الابالمل          يل ح:ي:  لس كلن-

ال  يتألف كل راح  منهل مد مئة نحجة  ر املالدكة ت ع  عليهبل اىل الابملء ر تنبز .. ادكبن  ادبين  بأط         
  أصع  اىل الاملء.

 ل   كلن تسلع  صحيحًل.-
 
 اغرب انسان-54

 ادك اغنب ادالن عنفته يف حيلت ؟ لللتش ذتعنف
 ح ًل؟-
  منا  خفيف الكل  ر جنئ ايضًل.. ر لكنك  ر هنل املأ لة لب يك صبفلت   ةادت ادالن مغس  طني ة  لحن-

 حنيئة ج ًا.
 اًل؟ثم-
ج ًا مع ال  حت:بك جبنبسن  ر ال تعب  ذحة اهتمبلم للبذيد حي:سدبك  ر ادبلد   ر اخب ًا          ال ضم  لك  للا-

 .. رناعًل.ادت حجل خط 
 
 احبك-55

لللبتش اص  يببل ح:بيو ل بب  جعلبتين اح:ببك اىل نحجبة  يببث ال اجب  ايببة ر بيلة نفلعيببة امبلم دفابب   رال        
ا تطيع ان اتناجع ا  ًا.. هل تامعين يل عزيز ..؟ هل ادت مع ؟ اجل هل   بست مابطح  بلحن  خبل  مبد ذ       

 جنا كمل لس يتكلم يف دسم عميقش عد ذ  زئ كنت تتكلمني؟
 
 بسيط جداً-56

لللت   ست نافئش ادت ادالن  ايط ج ًا ر خل  مد الطمع ر االدلدية  ر احلا   خلسا كليبًل.. ادبين اخبلف    
 ل تك الاله:ة.. منحت ي هل فسق خ    ر على ج:يين.. ذطل ت ذهة حلحة ر رضعت ألر  منة حذ بهل فبسق   

تنيبث.. ال تابتعجل األمبسح  ر نع    ص ح  ر اضلفت   ست النب اىل اهلمس ر ه  تلف ذحاعهل حس  خ بن ش  
مشلعن  ال:لحنة ج ا تنمس  نفق.. ال تطلبه الكبث   ابنعة.. ت :بل رن  ر حبو ال:بلحنيد. لب  تت بسح ادب           

 ادثى صل:ة ر عني ة.. ال ال.. ادل ضعيفة ر  نيعة العطه مثل مثلح املسح.. هل تفهمين؟ احجسك حتملين..
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 خذي هدية عيد ميالدك-57

 ذا؟لللت   هشةش مله
 ه ية عي  ميالنك.-
 اص. خنفس؟.-
 دعم خنفس مد اليشه ال يين.-
   اده مثل اليشه ال يين. ل حادع. يل مللماه النليق املث اده ييل  -
 اتعنفني ان امل نيني ال  ملء كلدسا ي  مسن لالله ايزحيس خنلفس صغ ص.-
 ر هل ادل..-
 اجل.. اجل.-
 
 املخلص-58

   هل ح ًل  ت: ني تنتكنينه ر اىل متى؟..لللت ل  ي تهلش يل عزيزت 
اىل األ  .. ل   انمنت االدتكلح. اص:حت ونن ادتكلح. دعم ادتكنص مثلمبل ينتكبن املابيح  املبؤمد وبئ      -

 املخل ..
 
 عنيد جداً-59

 لللتش ملذا؟ يلني؟ ياتالم؟.. ازك ان يلني هذا العني .. ال ال.. ادت حتلم..
 مل ال يل عزيزت -
 اهلنلل..ال مع هذا -
 -ارفعل   –اص..  ذكن هنلل املخيف العمالق كلن جينب  ني ذحاع  ح:ي:ته -
 
 الشهرة-60

لللتش يل عزيز  ادك ز ي  االميلن  لالحالم.. حتلم  للشبهنة  ر اجملب .. اال تعت ب  ادبك  تحليلبك لنفابك       
 تع   دفاك؟

مل كلن دلدمل يف مزحعة عنه ميلكهل يل ح:ي:   لل  ا خيلسا ان االله نيسديايسا جتلى له يف ص:لص  ين-
 رال ص  ر اده امنص ان يكته الرتاجي يل.
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 شهادة حجر
 

 

 قصة و ترمجة: امحد حممد امساعيل
 

نربة, كربل مربر  ل ربال و     لي يف احالمي حادثة تلك االمسية املغربة  الااةربة للي     ءىرغم مرور كل تلك السنني, ترتا
 لتل  ن  ساله,, م  اكا ا  سر ج    يف كل مر , اال اك,  لتا  جروحي و ال     ا   للتمم خيسينار و ج    
و كسلك كفس الطر ق الواق  جباكب الهلعة, و ق  جعلنا م  حجر نلى سربف  الهلعربة كهطربة اكطالقنربا     كنا اكا و شري

بالنربا مرب  الربوض و ربع, هنربا ,      لة, ال جيلب اكلتباهنا, و مل خيطربر  و لهاءاتنا امللتارر    حجرًا ناد ًا ملهى نلى سف  الهلع
يل هيوم امل  نربة, مربا شرباكنا  جربر ملهربى هنربا , و       او منو ملتى ق  اسلتهر هنا  وا عًا رأس, نلى ص ر الهلعة   كنا حن

 كا  هوا اةيل  زداد ثهاًل م  كل خطو  خنطوها يف شوارنها و رؤ ة ماسيها 
منو تلك املساء املغة  الااةة اليت وقعت فيها اةادثة رأ ت احالمًا كربريري  و مرباتزا , لربيس لوسربعي نرب ها او سربرد       

   ب أ كسالهلت,, اك, حلربم واحرب   لتاربرر لاسربلوس و سربينار و ج  رب      هاربوا        كل ما را ت يف تلك االحالم, و يف كل مر
كيربا را لتهيربا يف تلربك املسربرباء     –تبرب أ احالمربي   كيربا تعربرم فلربربم لطربيء و نلربى شربال لرباكلتوميم صربربامت   ارى ال ربب ا           

 سرب ب, االخربر    نزال  م  الهلعة  هفا  وسط الطر ق املار حتربت الهلعربة   احرب هم  لربوض  رب   شربريو         –الااةة املغة  
م  شعره,  وهبا  لرب, ا  جاكربب اةجربر الارببري الربوض كنربا جعلنرباه كهطربة االللتهرباء و كفربرته ننرب ه   اه   ال انربر  ملربا ا              
تاخرت قلياًل ن   شربريو  يف تلربك املسرباء   كربا  ا ربي امربامي, اتربوكر كربا    مرب م لاغنيربة حز نربة   حاولربت ا  اخفربي              

حلتى يف احالمي اكهرب  كفسربي كيربا فعللترب,      –اخفي كفسي ن  اكظارهيا كفسي كيال  ر اكي, فرحت نن ما اسلتطعت ا  
يف تلك االمسية و كليا اسلتفيق لع  رؤ ة احالمي اتصبب نره اخلو  و االحراج, اال يف حليي هوا الليربل فهرب  اخلتلرب     

احرباو  ا   االمر   "كيا يف كل مربر  و كالممربة الحالمربي   الفربيلم  برب أ لرببطء و كي ربه  لرباكلتومييي صربامت, اال اكربي ال           
اخفي كفسي ن  اكظارهم كيا كنت افعل   ا   اح ى   ض نلربى سربف  الهلعربة, ارفرب  رأسربي, اصربرم لاربل مربا لرب ض مرب            
قو , اتعجب كي  اسلتطي  ا  اصرم لوجههم هاوا   جبناء ما ا تر  و  م  ص  هي شريو دنوه و شرباك,  " كربل شربيء    
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هيسربة يف امل  نربة, يف حليربي هربوا "ال اتربر  املاربا , اصربع         هادئ و صامت كصيت تلك االمسية املغة  الااةة, ال تسي  
ا  سف  الهلعة   ارى اةجر الابري و ق  اكزاح قلياًل م  مااكرب,   ال ربب ا  غربري موجربود   هنربا   ارى حفربر  كفوهربة        
لمربربر نييهربربة جباكربربب اةجربربر   "مربربا ا ملربربا ا اكربربت منربرب هيد"  عرت ربرب  خربربو  شربرب    يف حليربربي,  ننربربت اكربرب, صربربوت احربرب   

ثم امس  صوت اخر نوس تهطر من, ال فهة و اةنا    تبني لربي ا  الصربوت  رباتي مرب  اةجربر  قق, اقربو  يف       ال ب ني   
كفسي: كي   لتالم اةجرد  اساهلا, و  عرت   ال ك "ما ا فعلوا ل,د ا رب  هربود" اجربال  و كاكرب, ات مرب  نيربق اللتربار  ,        

منربو ا  لنيربت هربوه الهلعربة       1 السر ة يف هوه الهلعربة صوت جرضء و ال   ول, الرتدد   "اال ترى   اكي لاس اح  االكفاه 
   الربنفهني, ا  تلربك الرب ماء املسربفوكة     ون  ق وم,  سفك دماء امل  نربة يف هرب  تهامجها اجليوش و العساكر و كل جيي ن

و اصب ت اال  ج ارًا  السًا م  ال م و اصب ت جزءًا م  هوه الهلعة, كا  هوا مرب  قبربل و اال   ربو وكام فربردًا فربردًا       
ق  املتأل النفها  و ال  لتسعا  دماء اخرى   ا   ق   سربلاو  ررقربًا اخربرى اللربادتام" اسربلتيهظت و اكربا اكرباد اجرب  مرب           
اخلو , اهلث م  الرنب و ق  ترش  العره م  جسيي, نره اخلو  و اجلرح   م  فوه سربط  ليلتنربا كظربرت ال اراد ربًا     

راء, م  كل اخنفام و صعود اللسنلتها خيا  ا  الرب ماء تنربز  مرب     ا  الهلعة, النار االملية خارج امل  نة جعلت الهلعة مح
الهلعة ك ال  هادر  كنا اكا و شريو, مل كبا  لاةجر الابري امللهى هنا  نلى سف  الهلعربة, فهربط جعلنرباه كلعبربة تعودكربا      

سربر اتيربت,   نلي,, كهطة لهاءاتنا و نن ه كنربا كفربرته ننرب  رجوننربا مرب  قلربب امل  نربة   أض رر ربق تسربلك, , و مرب  أض ج          
نليك ا  تاتي ا  الهلعة و نليك ا  متر امام هوا اةجر الارببري  مرب  الربوض كربا   عربر  اكرب, شرباه  حربي و  فرب  لاربل           
ماحت ث يف امل  نةد   حجر اليض كبري   كا  شريو  هو : ا   ا  اح  ن اه امل  نة او احرب  السربالرني الربلتلني كربا      

هلعة لهوه اخلرم  اجلييلة   و ق  فعلت األ ام و السنني فعللتهربا فيرب, و تركربت     ظ  اك, ق  املتلك الهلعة ا  االل  فهل  ال
ة خربال  تلربك    نرب كلتربوءات, تعاربس ماسربي و االم امل     , تعرجربات و الصياتها نلي,   فه  كهي و حفر في, كلتوءات و شهوق

تربرىدق تربرى لاربل     االنوام الطو لة   نن ما تنظر الي, ل قربة, و ترب قق فيرب,, و تعرت ربك ال ه ربة و اةربري    هربل تعربر         
و وح, تهاسيم وج, اكسا    ال هوه و اللتعار ج ال قيهة و اخلطوط ال عر ة تظهر لك نينا  مفلتوحلتربا , تهربرأ فيهربا    

سلت   من, الصيود و االصرار, و تربرى لو ربوح تربام شربفلتني      معًا  اك  معهو  كينهار الصهر,  اةري  و االمل و الغضب
ل اليك ا  غضب, لات ا   نفجر, و تسلت   منرب, ا ضربًا االمربل, و قرب   ربوهب      مملتألتني, مر  تظ  اك,  بلتسم و ق  خيي

سربية املغربة  الااةربة, و كاكربت     لك اخليا , اك,  ر   ا   هو  شيمًا و ق  كلتي, كل تلك السربنني   اتربوكر جيرب ًا تلربك االم    
نهم, كلت رب ث نرب  اخلربو  و    اكرير مساءات امل  نة اكلتمالًا  كنا كسري و كلت  ث ن  هجر  الفراشات و خلو امل  نة مرب  اح 

ارفاء قناد ل ليوتات الطني م  قبل االشباح   كنا كهربو  هيسربًا: حنرب  لارجلنربا اتينربا امربام جربزار و ليرب ه سرباني و قرب            
هياه لو نا   ال انر  ملا ا تاخرت يف  لربك الوقربت مرب  شربريو, كربا   سربري امربامي, فجربا  رأ ربت مرب  لعيرب  شربب ني هربوه              

و  كالهراد امام امقة امل  نة لا  ال  لتالم الناس م  البعض   و منربو ا  حلربوا يف هربوه    االشباح نن ما  ل املساء  للتصه
 امل  نة و ق  ناروا نلينا ليالينا املهير  , لوا منو  لك اةني مل جيي  اح  حتت شجر  اللتوت املعير  امام ليت  
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اكهربم انرب اء     4  نربة اقربوا  "ال ربي  ره ما"      و مل كسربي  يف تاا ربا امل    3 ليغنوا يف الليالي "اهلل و سى"  2 "ئ, سريى"
النور هؤالء االشباح, لاي ال كرى حوالينا   و قرب  قطعربوا املرباء نرب  الر ربا  و الزكربالق الربيت كاكربت موجربود  نلربى سربف             
الهلعة و اقلعوا الورود كلها لاي ال ك م رائ ة امل  نة   و املؤوا قواميسنا للتعار   غر بربة حلتربى انعوكربا مرب  اللت ليربق      

جناح كلياتنا و لاي ال حنلربم   ا  االشربباح  ر رب و  ا  ال تسربانها غربري االشربباح, حلتربى اةجربر الارببري كهربل يف احرب              نلى
احالمي ما مسع, م  ملك االشباح, كاكوا  هولو : "حلتى هوه امليرباه الربيت يربرض يف وسربط امل  نربة مربادام قرب  ترباتي مرب           

   نة, و ا ا مل كسفك كل ليلة دم اح هم ال كسلتطي  النوم  "اجلبا , فه  غريكا جمراها و ل  ك   ا  متر يف وسط امل
نن ما را ت ال ب ني توجست شراً, فهرب  را ربت شربريو و قرب  وصربل ا  امربام اةجربر الارببري   را ربلتهم, دفرب  احرب هم            

رى  شريو  م  اخلل , و االخر كا  جيره م  شعره, ا  ا  اوصلوه ا  اةجر الابري و قرب  حاولربت ا  ال  ر رباكي  كنربت ا    
 حركاتهم مل  طل لهم الوقت و ق  مسعت صوت ارتطام شيء ثم صوت كسر وح رجة  "

 نيقطربرت  بها ت رب لالرب ماء, نينرباه كاكلتربا محربراو        نن ما رأ ت اةادثة يف تلك الليلة يف حليي, اةجر كا  ملطخرباً 
ل ربيء اال اكربي    م  ال م نلى اررا  شفلتي, امليلتلمني   كظر الي و قا  لصربوت حربز   "ننرب ما ه ربيوا رأسرب, مل  نطربق      

 احسست اك, ق  رب  قبلة حار  نلى خ ض"
ه وء خمي  كا   ل  املاا , و كا  جسيي  هلتز كالسعفة, رفعت رأسي و اخلو   ااد   ل جسربيي, كظربرت لايرباه    
اً, اةجر الابري   مل ار االشباح   سف  الهلعة حوللتها النار االملية ا  لو  الرب م, ننرب ما كاكربت تلتربارج  او تلتيا ربل احياكرب      

خبربزض و احربراج هربوا اهلربروس      –كا  تب و و كا  شالاًل م  ال م تنز  م  الهلعة, و ق  هرلربت و اللتعرب ت   اكربي احربس     
اللتع ت و هرلت و لارب  ا  ا رب  اهربرس   منربو  لربك املسرباء, مرب  كربل خطربو  اخطوهربا, امسرب  صربوت              –حلتى يف احالمي 

  ن  ر م  الهلعة اسر نظام, و ارى منظر شال  ال م ارتطام و ت
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 البيت
 

 

 شريين.كقصة و ترمجة: 
 

فيهوا أماموه، أايايواك نكواي ب ي و        هذا البيت كلما مررت أمامه، التفت اليه بشكل ال إرادي، فتلك الثوااي  الوأ أمور   
فظت فيه وعن ظهر قلب كل نفاصويل واههتوه، كلوك     االذي  ظر يف نفاصيله، واىل احلدوأاياياك نكاي سريع ، أدقق الن

 ف ارمورات أانواه كهواب  وإيواب ، داأمواك أحواهد إاودل درفوأ البوا           الل صوبا  أماموه ومنوذ سوني ةايلو  و      إي  أمور كو  
ا يهو  قواما  اوال رمور  وااود      يوت رل لايوه بفعول الوومن، و  أر     اخلارهى مفتاا ، كلك البوا  االسواد اللواي و الوذي      

عاد  دهنه، والدرج احلجري للبيت والذي الأعر ف عدده يقع أموا  البوا ، فهوا يظيوئ داأمواك وكديوه قود س ول وكون           إب
للتا و  أحاهد عليه أي  ق ع  ورق أو زبل اتى يف االيا  التى نشتد فيها الريا  أو العااصوئ، كلموا أكهوب وأعواد أموا       

ويف كول الفووا     َاكاكيو  اكرنودل زيو  ا يول وقود أحننوى  ظهوره قلويالك و     كلك البيت أرل رهالك أما  البا ، رهل حنيوئ وةا 
يوه يقوئ هنوا     أأنووار   حوعا  سويجارنه، ال  إوالأعر ف هل ها عجاز أ  حا   يه يع   ظهره للشارع ومشو را  داأمواك ب  

 بالودف ، فرمبا يعمل اارساك لذلك البيت.
  ال وا   الفواقع ةو  احوجار داأمو  اخلبور  باسوق       سياج البيت مبين من ال اباق ارملاي وي رلب عليه اللاي االصفر

ايها حنوا ال وماه، والنبانوات ارمت ولق  الوأ نودلت علوى ال وياج نوهور يف اخلريوئ ورود           وو نقئ خلئ ال وياج ونرفوع أس  
 بنف جي .

يكواي أخبور داأمواك، وقود أاواق بالق ومي اللوذين أراهموا مون          ايث ومن درف  البا  ارمفتاا  أرل آايل احلديق  
نظل متفتحو  يف كول الفووا  اتوى إيوين ارل ألاايهوا ارموتلفو  وقوت سوقاق الوثلا.. إيوااي البيوت              اكالبا  زهار درفأ

ق وماك منوه، ويف هودار االيوااي يووب بوا  و يافوذ ،         ينتوب فاق  عد  درهات لكين الأعر ف م وااته اليو  ال أرل اال  
بوين، الأعور ف، ولكوين مون خوال  نلوك النافوذ  ال         دل أوما امحر قرميإنلك النافذ  نظل ستارنها مفتاا  داأماك ولايها 
 أرل اي  ق ع  اااث، با  االيااي لايه بين ايباك.
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سوتمرار أموا يف   ار  مون التوا  االبويب نبقوى م رلقو  ب     يف عمق اجلايب االمين من البيت ناهد يافذ  كبل  كات ستا
ا أمر من هنا  أرل من خالهلا ارموبايح مباه  كديها تاهد يافذه كبل  ولكنها مرنفع  وبال ستار ، كلمفاجلايب االي ر 

تى افظت منظر كلك اريا، وأرل ايباك أراأك وكراس  ومعرض التحفيات واحياه أخرل، الادري ك  مبى من الاقت ا
ى حاهدت فيها كلك الرهل ، كاي م اه حتاأ  و قد سقط الثلا عل ين أنذكر هيداك ارمر  االوىل الأه ولكأالبيت بكل أحيا

اجل و ، ويف صوبا  اليوا      ئتوه عليوه، إيوه رهول  تلو     اظو  ما الاالرض ب ماك  واضح ، رأيته واقفاك يف كلك االيااي، أ
حتاأي    التال  رأيته يف يف  ارمكاي، يقئ كات الاقف  كديه   يتحر  من مكايه منذ م اه أم ، لكنه كاي يرندي سرت

 اكعد كلك   أره يف ارم اه وال يف صبا  اليا  التوال  والأعور ف كو  يامو    هلدي  مسيك  ويبع على رأسه قبع  من اجللد، ب
منعش  ف يأناقع ظهاره حاهدنه كات م اه صمبى   أحاهد كلك الرهل اتى كدت أي اه، فجد  وبدوي أي  اكوك  حهر

 واه  مون هوذا    لواي فوانح، ومنوذ كلوك اليوا  وكلموا عودت م        اك اكيقئ يف يف  ارمكاي، كاي يرندي قميواك أبيب وبن لايو 
  يار  الأكاي ساأق ال  اك فشي اك، ويف ظهل  صيفي  ساخنمالحمه حي   هده يقئ يف يف  ارمكاي، فتاضحت لال ريق أ
ي ال يارات متر عرب هذه ارمن ق  ب رع ، فتحوت زهواج النافوذ  وموددت     افيها يقادها بالودف  ببطه، كلك  أيا هال  

وكايت هذه أو  مر  أراه يقئ هنوا  وقوت الظهول ، و و  مور  التقوت عياينواو        رأس  اىل خارهها فرأيته واقفاك هنا ،
يفو   يف  نب   ل  ولا  بيده، ومنذ كلك احلي واتى اليا ، الأعر ف ك  سون  مبوت وأيوا أراه يقوئ فقوط يف ارم واه و      

تنوه يف اديقو  البيوت دوي   ارمكاي، يب ت  و يّلا  بيده، ااياياك ويف بعب الوبااات الويفي  أوالربيعي ، أحاهده وها ي
 أي يرفع رأسه وينظر ال ، كديه رهل آخر، ااياياك كنت أحك بديه حوص آخر.

فيموا الاقوت الهوا بالووبا       والو  مور   مشوياك اليا  وبعود أي موررت بهوذا الشوارع آال ف ارمورات بال ويار  ، أمور فيوه         
خريوئ هوا ف وبوارد وهنوا  سيوا  رماديو  ماألو          والم اه بل أو  العور، والفول لي  حتاه  وال ربيعاك وال صويفاك بول  

 للوفر  ن ر   الشم .. اليا  قررت أي أرل هذا البيت وهذا الرهل عن قر .
رهات ووههوه  ورما أقرتبت، اكتشفت أي كلك الرهل الااقئ بالبا  لي  إال رهل عجاز، رأيته يقئ علوى ااودل الود   

اار علوى الودرهات عقوب سوجاأر وبقايوا علوب سوجاأر        عقوب سويجارنه بكعوب اذاأوه، وقود ننو       ئاىل الشارع وكاي ي ف
له بوادري  بوالقا    دقبل أي أفوتح فمو  لكو  أسو    فارس و أكياس يايلاي ساداه، وهدار ال ياج كحتت ألاايه وبدل م ررباك.. ف

 ه؟(.أل نريديه لالجيار أ  نرسبي بشرا)هذا البيت كبل وهيد ولا.. ه
، كواي بوا  البيوت اخلوارهى م رلقواك ااولوت أي       تتفره  على البيوت و  ينتظر إهابتى فدكمل؛ نفبل .. نفبل .. ل

در صوريراك و أيفوتح بعودها    هاه العجاز وبكتفه دفعه فاص ايه االساد قد نكشط وأصابه الودأأفتحه دوي هدول كاي ل
زهوار   ينا يف بدايو  اخلريوئ، و  نكون هنوا  أيو      االداخل، فاهدت احلديق  واسع  ولكن آايلها قد أصفر مع  دلفت اىل

اوراق  وق  وقد التفت هذه االحوياه اوا  بقايوا االحواا  و      حتيط به وإمنا فقط بقايا مناديل ورقي  واسلف  علك  و
رت فروعهوا  ، واالحوجار كايوت عاريو  مون االوراق وقود نك و      اكاالسواي اجلاف  و الأ رمبا كايت يف يوا  مون االيوا  زهوار    
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يااي، ومن البوا  دخلوت اىل مودخل صو رل فاهودت فيوه بوابي مون خشوب          درهات أوصلتين لال وخنر الدود فيها، أربع
الواج لايهما باهت، فتحت البا  االي ر ودخلوت ال ررفو  التوى كنوت أحواهدها مون خوال  يافوذنها العاريو  مون ال وتار             

سو  القدميو    ينوى   أهود سول بعوب الكرا    اوالتى كنت أرل أاااها والثريا متدلي  من سقفها نلموع يف نلوك ارم واهات، اال    
ال وقئ واجلودراي أوراق زينو      وال اوالت وخواي  بابها الوهاه  مشروخ، وال قئ   نعلق به أي  اريا إمنوا نودلت مون   

لعيد ميالد مبى عليه زمن ةايل الي  الاايها قد بهتت وس تها ال ربار وخياق العنكبوات  و  نكون هنوا  ايو  اريوا      
واعتقد ايها مع اب   خرهت مون البوا  الوداخل  لل ررفو  اىل  ور       د وبااي او اكثر من ياع قدي  م فبل جمرد م

واسع ومن هنا  أجتهت اىل ال ررف  اليمنى الأ كنت أحواهد يافوذنها م ر وا  ب وتار  مون التوا  االبويب  أدرت مقوبب         
العلوب   ال ررف  الأ ن ول علوى االيوااي وهودت فيهوا جمماعو  مون        اخر اىل اكالبا  فل  ننفتح فعدت ادراه  ودخلت باب

عليهوا ةبقوات مون ال ربوار      راكموت ها م رلق  وملي   بالكتب وقود ن الكارنايي  الكبل  بعبها  وق من هاايبه  كايت كل
مووابيح ال ررفو  كايوت     .بالوهواج  وعلى اجلدار ارمقابل للنافذ  علقت جمماع  من الوار الفتاسرافي  ارمؤةر  وم رلفو  

لك الرهل ولكن بثيا  ووضعيات خمتلفو   ففو    كار وهدنها جت د   والنعمل واي دققت النظر يف مجيع الودم ف
هب  ويف صار  اخورل يرنودي سودار  ويف الثالثو  يرنودي مالبو  ع وكري  وعلوى          الوار كاي يرندي عمام  و لااد

الكوردي وكات لواي كواك  وهوا بمول بندقيو  واخولا ب قو  مسواكن وبيوده           وي الكتفيه الرنب الع وكري  والرابعو  بو   
 ن ياع )هرود(.سيجار  م

 أيتبهت على اار صات خ اات  فكاي الرهل العجاز الذي يقئ يف اخلارج وقبل أي أساله بادري  بالقا :
 و  النبقى هذه الوار معلق  على اجلدار؟-

 جار البيت أو حراهه ي لب رفع  هذه الوار. ستاكل من باو  
  و  مر  فتحت فم  وقلت:

 أين هذا الرهل؟
 الواروأحرت بيدي اىل 
 أيه ؟ :أهابين بتعجب

 رماكا؟ الي اا ه  رهل وااد؟ :فقلت
 :هفقاةعت هذا وكا  ابا هذا وهذا هد كلك.. هذا ابن :أها  وها يشل اىل الوار

 ولكن أين ها الرهل الذي كاي يقئ داأما يف االيااي؟-
 ايت ايبا نودقي باهاد االحبا ؟-

سيار  االهر  يظرت مر  اخرل اىل البيت  ىلخر وقبل اي أصعد اايب االاجلعندما وصلت اىل الشارع وعربت اىل 
 .الأ جبايبه كاي يبدو قدميا واوينا وقد حاه منظر البيات اجلديد 
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 ايامي يف املسرح الكردي
 

 

 هادي املهدي
 

 . تنوع حبرية1
عرفت املسرح الكردي مشالل  الراراو نعاث   ا      
مااث لااالق عال االط  البالاايد مللرياااي مااث ف ل لاا    

عاث   1989ن  ت  ي أجرات متلمرلت صحلفلة علم 
شرنع التأسال  ناوبااة اصلصاة نالا      أشكللللط  نم

اثريت يف ن تهل  لذلك طس ى ل  االااالع عىاى الكا ري    
 مث مشل ى  نأزملط  نم هل: 

ارل   املسرحلبن الكرد مث حلالت التشرذم الا   
حسااا  ا تاااال اطه   –فرضاااتهل التكاااتالت ا  ملاااة 

إذ شاااك  املشاااك  األاااايابلبج    –ألحااا اجل ا  ااا   
أي فراااام عاااا  أن ف ااالن   املرضاااىة األسلسااالة أمااالم 

فاالل رك  االن  ااي يف املساارح م ااًاخ سللسااللخ للل االخ  
لىتراا ري عااث أفكااليا السللساالة  نال ساالال اللساالياة   
حبلااح حبلاابا ال االلة املساارحلة إر  لعااة دي   يف    
الب ت الذي  الن  اي فلا  اولارنن فرصاة الث الت       
هباااة الشاار  الكااردي  باجهااة مشااليا  ا يهاالجل      

 االن رليسااهل ال حباالم حبلااح حبلاابا   نالتررااا  الاا 

الراارنا املسااارحلة إر متحاار فىكىااابيي  اااك ال   
ا تا  إر الر ر مأي شا   ال عىاى ال ارلي ا االل      
نال عىااى ال اارلي املرااريف  مل ااال ا  اار  الاا رك إر 
التفتلش عاث هابما  الشي الة نم رجسالة علللاة      
مث لاالق عارنا ذاطلاة امترايت ًلمالخ عاث البا ا         

كرداااااة  متااااأثراث مترااااليجل الراااارنا  ناألزمااااة ال
الشكال لة ال  ا تسحت املسارح الررا ا  مشاك  عالم     
يف عقي ال ال ل للت. نمذلك  ل ات الفارو املسارحلة    
طراااا   عىااااى أنطاااالي اصااااال  املرااااريف نال ساااالال    
األايابلبج  نمشاك  رياري مت لسام  األمار الاذي أد       
مهاال إر إ تاالو عاارنا حب طكااث حبراا  م اايعلهل نال    

 شلط نااللتال  م  اولر. حبر  ال 
ارل   املسرح الكردي نم  طريد الفرو املسرحلة 
 فر ااة السااىلال لة لىتا لاا   نفر ااة ساالالي  نفر ااة  
مساارح اليىلرااة  نفر ااة املساارح التراارا  نالفر ااة 
القبملاة يف أيملا  نمقلاة الفارو األلار  يف دهااب        
مث ناأد الضغط اال ت لدي مس   مسلنمة الساىية  
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عىااى إعااالن ناللهاال لى حباالم ا اال   أن     وااذا الفاارو 
اهالواال نمللتاالل  عر هاال عااث سااي متيى االت ا  تاالو 
املساارح   لاال  هااذا فحساا  ماا   ااي أن مرحباا        
املساارحلا الكاارد ناااباق عقااي ال ال ل لاالت  اال با    
اراىبن مأمسل  مسترليد نألس لجل عيايد  إمل لكاب ه   
مرليضا ميىبما مث     الساىية أن هاليما ماث    

ماااة الرساااكراة أن لاااث حب اىتحقااابا مااال لش   اصي
الشاار  أن ف االل  الفرساالن  ا حاابت  . ن سااتيل  
القبق إن جما  الررنا ال   ل ت طقايم  الن اقار    
نيا هل األثرال  الكرد أن مجهبي املسرح  نحتات شارلي   
الكفل  استيلع املسرح الكردي أن اقر عىاى  يملا    

يلت اااباق عقاابد ا يهاالجل طىااك  نالساالال أن السااى     
اعتقىاات الرياااي مااث املساارحلا نأعاايمت الاا رك     
م ه  نخنص مللذ ر ه ال الف الن ا االهريي الشاهلي     

 دلشلد مرابا  .  
أسه  مرك اليفلىلا مث الف ل ا الكارد  نعاً   
عال االطه  السااللة ال ااالت ماا  السااىية يف عر ىاااة     
ا ر ة املسرحلة مث لالق السليرد عىى املؤسسالت  

ة واال نملاايد اباىااة حبلااح   الف لااة نال االالت التلمراا 
ط اايينا الباجهااة يف الب اات الااذي  االن فلاا  الف االن    

 املىت م اتقهقر إر البيا  هرملخ مث األضبا  املش بهة. 
ريلاااالجل الرااااااة امل هرلااااة نالرىالااااة يف الرااااا  
املسرح  اضلفة ار مل اسه  م  مرهي الف بن ا الىة 
نيف طىاااك الفااا د  أي عقاااي ال ال ل لااالت  يف إيمااال   

سااالحة املسااارحلة  يااارجا رياااري أ فلااال   إال أن   ال
لر   اال لدرلة نمرهي الف بن ا الىة اساتيلعبا  
أن ا قذنا نج  املسرح الكردي إذ ش با محىة صاحبد  

مااليزد يف طاالياس املساارح الكااردي  نال ساالال أعااالق     
فر ااة املساارح التراارا  الكااردي نعاارنا الف االن     

دنا  ااالمران يان  نإماااراهل  جلاااباي  حبلاااح أعااال    
لىاسرح الكردي حلبات  ال  أسسهل الارناد يف فر اة   
السىلال لة نفر اة اليىلراة يف السا رل للت ماث هاذا      

 القرن. 
ارل   املسرح الكردي ماث فقار يف عايد ال الالت     
املسااارحلة اةهااا د ف لااالخ إضااالفة إر ريلااالجل الكااابادي 
الف لة نالتق لة امليت ة إذ اغى  الفقر عىاى مجلا    

 الررنا. 
ل  القبق إ ين  ي ص ت مشاكىة املسارح   ال أستي

الكردي يف طىاك املرحىاة عاً هاذا املرل اة السارارة       
ذلك أن ه للك إشكللللت ألر  نماث  ابع رلار م ا      
ريللجل املؤلر الكردي  نال ركث ل  ا حلااة مهال رياري    
أ ين حلنلت أن أي   عىاى لليسالت الساىية يف  اا      

لتشارذم الاذي   ال قلفة ناملسرح الكرداا ندفرهال إر ا
ال ا تج إال مسارحلخ مريبمالخ نف ال ا مال أن طتكلما       
أدناطه  حتى ا جابن يف الساربن أن افضاىبن اوارجل     

 نالتللي امل فى عىى ال قل  يف املرتق . 
ضاااث هااذا الفهاا   اايي لاا  الاايلبق إر املساارح    
الكردي مؤلفلخ ل ص  دا يال/ ال حريد  نالذي طرمج  

ان  ملكاارد نألرجتاا  إر الكرداااة القاالك الكاا ري ي
نم ىت  الف ل ة ملايال يان   حلاح أ ترات الرارا     
فر ة املسرح التررا   ن ي استيرت مث لالق هذا 
الاا ص لفاات أ حباالي ا اهاابي نالف اال ا الكاارد إلاا       
مبصف  ف ل لخ عرا للخ عرم  األص  ًكث نمث لاالق  
متلمرتااا  الك لفاااة   قلاااة املااا قفا الرااارا لا أن   



 
 
 
 
 

 
 

 

 

161 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

داة ناتفلع  مرهل إر حي  تلماة  اتفه  القضلة الكر
 ص افضح نا   ال اار نعاىلالت املساس الا  طقابم      
مهاال السااىية ضااي املاابااث نالف االن الكااردي إذ  االن     
ال ص حيا  يف للًت  دعبد للبم رلر  مسرح رلار   
نميا ااة ألاار  طقااب  عىااى لااراجل األااالم ناملسااليح    

 ناملين القيرة. 
مسااارحلة  دا ياااال/ الااا حريد   ل ااات صااارلة    
جرالااة نمااث جرالهااال اسااتيعت سااىيلت األماااث يف     
ميا ااة السااىلال لة امليرجااة ناملؤلاار ماارات عيااايد  
مراااي الرااارا ناطهاتهاااال ماااللتحراك أل هاااال أ هلااال  
املساارحلة متحباالهرد مجلعلااة  اارو مااث ال االلة إر  

 الشليع ن شلي ة مجهبي املسرحلة.  
 ل ت طىك الحبلهرد عرمبن ال يا ة ناملبدد ملين 

ي ناملسرح الكارداا نأسلسالخ لى قاة الا      نما ا اهب
اب ااب   مهاال عىااى صاارلي املسااتق  . يف الىلىااة األنر 
لىررا سلني   اصب  نلياس فرحا  رياري أن اصاً     
الااذي م تاا  إذاعااة االحتاالد الااباين الكردسااتل   مااث  
ا    م يد املسرحلة طبجين مفرح   ري فقي طأ ي 

املسرح  ل  أن املىلشللت الكرداة  ي مسرت مررض ل 
. 1991ا ااري  هااذا نالااذي مشاار مقااينمه  يف رذاي 

جاال  الفاارح الكاا ري  تلرااة مااث إحساال   فحااباا أ اا   
يف  …هااب … لطىات نحب أصااات  ذلااك أن الرااين هااب 

اليابا لة أن مغياد أن السىلال لة  ناألصي ل  ه ل ما 
ا  لق م ىال ه  يف ال لصراة أن ا ىاة نذلاك نحايا    

ذ أن جاااذني ل ال قلفلاااة مااال اؤ اااي نحااايط ل شااار لخ  إ
نا الللة ناملأسلناة ناحيد عىى الرري  مث الاتال   
الىساالن نيال تاا . لقااي جرىااين ا ضاابي نالتراالار    

الشر لا م  الررا أصرخ عللللخ: هذا مل   ت أحبح 
 ع  .
  
 يف انتظار غودو ·2
 نإال فاث ذا الذي اق   صالريراخ لساللط ال مالن     

ا ىاي نالضارجل   ن …نمهل ت  نصالفة أنل  امل لصا  
 …الذي اىقلا ذن ا يايد ماث  ا  ماث ال لاري فلا       
 لب  لن  قينيا حتقلم ياحت  خب رر مسىبق .  

 هاىت/ شكس ري 
ذلاك أن  ا  إ ساحلجل  اب      …ال اص رر املسىبق 

ألنلاا    –ال ااات أن اواارجل ماال هااب إال   اار رلاار       
ال لك  ا تحلي فهل هاب نااين إماياع رتاي      –امل لص  

لسااىلال لة األمااريد اوياااة حفلاايد  أماالم  نهاال هاا  ا 
ال لماال لا ال للاااة مااا أحضاالن ج ىاا  أزماار نمااريا  
مكرنن طستق ىين عً  فام ملزاالن مسال  نماث ذلاك      
املرطفاا  املياا  عىااى امليا ااة ط ااين م االملح ملاابت     
السىلال لة أشا   متحبالهرد مىلابن إ سالن ماث محىاة       

أن أن اي لجة الضب  القىقاة طىاك   ل ات     …املشلع 
لبعبد الرملرلة املؤجىة ال  الملال نعايطين مهال    ه  ا

السىلال لة حتى ريفبت فلهل م   جفاب    أي لجاة   
  ىم لفرر سل يل   را لخ.  

 …  ااا  أن أجاااي املساااكث حب ااات عاااث املسااارح   
اةابعاة الا  ساتحا  أع ال       …الفر اة  …القلعة

حب اقاار حاالج  جهىاا  مللىغااة الكرداااة   …أحالماا 
  فر اااة املسااارح  حاااللالخ دنن م لشااارط  الراااا  مااا  

التراارا  ن ساارحلة طكاالد طكاابن أ  اار املساارحللت  
الرلمللاااة إثاااليد لاشاااكللللت نالغاااابا  يف ا تحبااالي   
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رياابدن  ملاالذات   اات نم ااذ  حبااة مغاالديط  ل غااياد    
أمح  ح ل لخ نحلجة للصة إر  خمىاص  مال  ن  ات    
أيجااب مااث لااالق ذلااك الراارا أن أعراا  مقينماا      

 …نمسرح الرشلي ألعبد ثل لة إر أصي ل  البزاراة
إر حيالم  ىلة الف بن نا بايات ال  ال ط ته  عاث  

حااا ا إر عاااالني  …السللساااة نالشااارر ناألسااالاري
إر الفااارات ار ااام   …ا ىاااة نسااالليات اليابا لاااة  

مكاارمال  دالااالخ نأمااياخ   اارمال  جااذني ل املسااارحلة      
يف السىلال لة عرفت نماث لاالق األصاي ل      …األنر

 ساالال أعضاال  فر ااة املساارح    يف املساارح الكااردي نال 
التراارا   مشاالق عااار  دا اال يان    اارا  ع ااالن    
 لكالي حساال   ملايال يان  ن شاالي ة فراام عااا     
املساارحلة نهااا  ماااث اى ااة مرهاااي ن ىلاااة الف ااابن   
ا الىااة  دلشاالد م اايفى  هلاابا فااللم   عرفاات أن    
طليخيلخ ماث ال قلفاة الررا لاة الاذي أمحىا  لاث اررا         

ص  ا الل  ملين نما هذا عث ص   جسر مث التبا
 ل ات   …الشر  الذي ال أجلي لغتا  نال  لاي لغا    

دماال   …أرياال   ا  اابجل …أساالاري ساابمر ن ملماا  
الىغة ا الللاة ناملررفلاة الا  زند ا  مهال       …الير

رمل  املسرح الررا    ىهل حلضرد مر   لاذلك حب أ اث   
نمقىلا    …نحيي ه ل  م   لن ا ال  ماث حابل   

ل  حاي  الااتالح  املايهش نالىذاااذ   ماث ال اً نالر اا  
 ملين نما مجهبي املسرح الكردي. 

نإذن فأ اال أماالم  ااص  يف ا تحباالي رياابدن  نالااذي    
طرمج  ل  ل ل الخ الكلطا  الكاردي املرارن  يان      
ملكاارد  أ اار يف   ااب م لاااة  قلمااة الف اال ا نأماالم     
طفسااري جياااي نمغاالار لىاا ص.  االن االحباالي أشاا         

عااً الراارا  لاال    رضاىة   مىيااص طأنااا  الا ص  
مثة ريبدن سلأط  ماث نيا  الغلا  لل قاذ هاذا الرالحب      

ذلااك أن  اا  ناحااي م اال    …مااث لساالياط  املتكااريد 
حيا  ريابدن يف دالىا  مشارط ال احبد  نه ال امتايأ       
الرهلن ما مث  رهبا نجبدي نألس لجل ف لة  اص  
ينح الت االف  املرهاابدد مااا املساارحلا نمااا مااث    

جيااي ماث ا اريان    علحب  …احتض ب   نمشرنا م 
ناأله  مث ذلك  …ناألصي ل  ناألعيا  ا فتح أملم 

  ت أ  ر  نلسلعلت اباىة إر طرى  الىغة الكردااة  
نا فاار يف طاالياس الشاار  الكااردي نطراثاا  نطفحااص   
مشاال ى  االجتالعلااة نالسللساالة أل اابن عىااى ًاال    

ن ل ت يحى  ماث  الل  ن ابي إر     …حقلق  مر 
لي ة لىرلدد نأسلاري التحفة  بيان نحضليد ململن اص

املضيرمة السلحرد  نإر جل   هذا  لن اقار املشاهي   
السللس  املتأزم م تحبراخ مين إجلمة ناضحة نصرحية 
لتبضلح نجبدي ه ل  ه  أيساىت ماث   ا  ال حبالمت     
سؤاق الملل حلنق ال رك اطهلم  م  ماث دنن جاين    
ذلاااك أن عرنضااا  املسااارحلة  ل ااات  لااا   ن ااالن  

 …هاابي الكااردي مراا  ح ااين امل لاا     طراالار ا ا
نالساااىلال لة نعىاااى حاااي اعااا ا  أهىاااهل  ميا اااة    
ا شاالعلت القلطىااة  ذلااك أ هاال طراالش عىااى ا اايق       

فنت ابملة اقتلت عىلهل شلبخ السللساة   …نا ر ة
املتقلعينن الذاث لىفاته  األحا اجل الكردااة نيا هال     

ط حبلالت سراة سرارة االط لق  …نفرت إر ا  لق
طهياااايات  …ردي حتر ااا  نطبجهااا  مللشاااليع الكااا 

إذاعة مرليضة ط يأ م هل مسال    …نم شبيات ابملة
   ابم فتيرجل امليا ة مأل لي املرلي  نط اي إصراي 
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إن مشلهيد االريتللالت السللسالة اللبملاة    …الكردي
يف شااابايع الساااىلال لة نحلياطهااال ن أسااابا هل  ل ااات   
نحيهل  فلىاة مثثاليد دهشاة ناحاي م ىا  حب ارار        

إال مبصفهل جالداخ ال اقهر  نحب اشلهي يجلول  السىية
صارت ا تحبار    …إال نه  اقتىبن الشار  يف ا  ابجل  

ابمللخ صبت الرصالك الىلىا   عاىلالت ال لشاار ة      
نصاارت أملاا  الكااردي األصاال  عااث  ا االت/ نهااب    
االس  الذي ايىق  الكرد عىى فرسلن ال حبالم ا ال     

هاا  يف ن تهاال نلسااب  ا ااك فقااي  االن عاايني األنق   
هؤال / ا لت/ الذاث لىربا ال ي املسرح  نطيبعبا 
صيمة السىية مث لالق طيمري الق ابات املسارحلة    
فهاال  اااث  ااي أع  ااال الراارا إال أ هااا  طااايلىبا يف    
الىححبلت األلريد نحلنلبا اريتللل   فقاي يفاك عالدق    
يان   نهااب مر اا   اا ري نعضااب يف مرملاالن جرفاار      

 ااة نشاا لجل  مرزعاا  نمسااؤنق االحتاالد الااباين ليى  
الرااراو  فاارع السااىلال لة  أن ر ح اال  لعااة مساارح     
الفليام  إال أ  ل ًك ل مث ألذ القلعة ع بد نعرضا ل  
فلهل يريا  أ فا  مراي أن أجر لهال مقلما  م ىا  مالل         
  ري. فشىت ن سث ا اك  ا  اوالنالت الا  سارى      
مهل اولرنن ضي الرارا نفر اة املسارح الترارا .     

نًك ال ماث طغيلاة ا  تالو     ضرت القلعة مال اهبي  
شااهلدد  –ه اال  –ن أذ اار  …ماا   ىلاا  مااث األيماالح 

امرأد  رداة م قفة إذ  للت ل :  شلهيت هذا ال ص 
ساالمقلخ نمااث   اا  خماارو  ااردي أال أ ااين حب أفهااا      
مللشااك  الااذي  يمتاا   نالف االن الكاا ري أمحااي ساالالي 
دعل   مريهل نمشك  م لشر لىراا  ما  فر تا  ن اي     

حلة  لللغبال نلكث مري علم ماث هاذا   التقل ل يف مسر

حب اكاث ذلاك ال رالح إال صافرة لاا جلت       …التلياس
املساارح الكااردي  ذلااك أن ا اهاابي هااب الااذي ا ت اار 
لىاسرحلة  نا  تفلضة ال  جل ت يف رذاي ثاأيت ماث   
أعيا  املسارح الكاردي نصافرته  الباحاي طىاب اولار       

ة نأنو   علدق يان   ن   أط لع   جال ت ا  تفلضا  
مري أن استلقك ريبدن امليىاص يف ينح الشار  نم اذ    
ذلااك ا ااا حب  رااي   تحباار أحااياخ  ذلااك أ  اال صاار ل  

  رر   لر      أالم ل مأايا ل.  
 
 احتفال النار   ·3

أستيل  القبق مأ   علصرت املسارح الكاردي يف   
أه  مرحىتا يف طليخي  املرلصر  حلاح  اأت إللا     

نااأد الساىية   يف الب ت الاذي  الن ارال   فلا  ماث      
حلااح حب أفاات أاااة فرصااة يف طىااك الفاا د لااااالع  
عىااى ثقلفااة الشاار  الكااردي ن ااذلك زاااليد القاار    
ناأل ضااالة ناةارااالت الساااك لة القساااراة  نمسااالع 
  ااص األ فاالق السااللة ال االت مااث أفااباا أميلواال    
ا قلقااااالا ناالااااااالع عىاااااى املأسااااالد الكردااااااة 
نمالمسااااتهل مشااااك  حقلقاااا  نمتلمرااااة ا لاااالد    

جتالعلاة نال قلفلاة املرليضااة لى حبالم ن االنالت    اال
الكااردي لىااهرجل مااث   ضااة ا ذعاالن لى حباالم. ن ااي   
علصرت  ذلك املسرح الكاردي يف ا تفلضات   حلاح    

مكاااا  طفلصاااالىهل   1991علاشاااات ا تفلضااااة رذاي 
شااالهيطهل نهااا  طىقااا  مبشااالح اوالم نالقاااا  نيا    
الشاار  الكااردي لتااي  مرل اا  القهاار ناالسااتر لد      

لجل الشار  الاذي االق أجىا  ما   حبالم       نط ف  حسا 
 ع ح مأيناح الكرد نمقيياطه   ل فل  الكفلاة. 
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نم  مض  األس بع األنق عىى اال تفلضاة نًكاث   
امللىلشللت الكرداة مث السليرد عىاى مرافام ا لالد    
يف املين ميأت األحلداح طايني حابق مشالي ة الف الن     

ة نامل قر يف هذا ا اي  الشار  التاليخي . نلىحقلقا    
أذ ر أن احتلد الف ال ا الكارد الاذي ش طشاكلى  ساراخ      
مااث   اا  االحتاالد الااباين نمرااي ا عااالن ع اا   ااي    
ا  ااار  مكاااباديا إر مال ااالد الساااىية يف  ر اااب     
نمللساالح  هاذا يف الب ات الاذي فضا  فلا  اولاارنن       
مااث الف اال ا ال ااات نا  سااحلجل لبفاالخ مااث عاابدد   

 ال حبلم إر امليا ة جميداخ. 
هرجاالن الشاارري اوللاا  الااذي  هااك ماا   نأماالم امل

احتلد أالدمل  الكرد حب عي أملم ل  ث اةابعاة ماث   
املسااارحلا الشااا لجل إال السااار  إر طقااايا  عااارا    
مسرح  سرا  اساتيل  مبا  اة ا اي  ا االهريي     
 الباس  ن ي ي   ل حب  ل اصلار عىى ال قلط االطلة: 

سالد  االحتفلق ملال تفلضة ن م لي ة الشاهيا  نمبا 
ذناهاا   نفضااح ال حباالم  ن طر لااة ا ااالهري ملرر ااة    
 ر ب  القلدمة  ن إشلعة ينح التآل  البا لاة ماا   
الررجل نالكراد مث لالق التذ ري مل تفلضة ا  ابجل.  
نأل  ل حب عي ال ص املسارح  امل لسا  وكاذا  رماة     
حتااا  مااث البا اا  حرايطاا   ا ه اال إر  تلمااة الاا ص  

عتاااي ل عىااى الب االل   نمااث لااالق الًنفااة حبلااح ا  
اللبملة لال تفلضة نحكلالت الشهيا  ما  ما اج ماث    
الق للي السللسلة املررنفة يف األدجل الكردي نالررم  
الررا   ناي لق مشالهي  بمليااة عاث الي تلطبيااة     
نع االمتهل ا ل اااة يف مغااياد لى ناااح عااث املشاالهي   
ناجتاا ا  مقاالا  مااث التاالياس الكااردي نمساارحتهل     

املشلهي املتيلىة عث ا تفلضة ا  بجل  ن سلي مرك
نحسااا  مااال ط قىااا  ا ذاعااالت الررا لاااة املرليضاااة    
نال  لاا  عىااى جررااة حى رااة  هااذا مل ضاالفة إر     
الغ ل  نالر ص نا بايات امل لشرد م  ا اهبي. هكذا 
ش م اال  الراارا الااذي أاىق اال عىلاا  اساا   احتفاالق   
ال االي ح حلااح ا يىاام الراارا مااث  قيااة ا ت االي      

 تفلضة ناال تقلق مث لالوال إر امللضا  نا لضار    اال
ناملستق   ن مثسىبجل  املسرح الشالم   املرارن . ماث    
املبا ر ال  ال أستيل   سلل هل مشهي ضارجل ميا اة   
حى رااة مللغاالز الكلالاالني إذ فاار مرحباا  األافاالق ن   
ال اال  يف أث اال  الراارا لبفاالخ مااث الاايللن الااذي       

ىااات أي لااب  اسااتراى لا  نمكلاات  حبتهاال أل ااين ع 
ص ر  الي تلطبي يف  فب  هاؤال  األمراال  ماث جارا      

 طىك ا ررة. 
 لن فرام الرا  اتكبن ماث جمابعاة ماث اواباد     

ألن األ االدرلا  –نعاايد مااث اليايسااا امليت ااا   
 ل با اتيبفبن مث لبا هذا التررماة ا الهريااة   
ال  ط تا  إر ا حتفلق الشر  أ  ر مث ا تاللهل إر 

رح  نهااب املفهاابم الااذي أساا  لاا  مريهبلااي يف     املساا
 لنالط  املسارحلة إمالن ا ت الي ثابيد أ تابمر.  الن       
مث ما املا ىا ناملا الت املقلط  ا  ما  ناملارضاة   
نألت الشهلي  مجلرلخ  ال با اتحايثبن مىسالن حالو      
مث دنن نسلط نمتكالطر هاؤال  امليى اا أل فساه      

يف ريضاابن نلقضاالته  اسااتير ل نمساارعة للافااة ن 
عشارد أااالم إعاالز الراارا نمشاك   هاالل  مااث لااالق   
الًنفلت اليباىة يف سلحة مىر   رد السىة يف م لااة  
الرعلاة الرىالة. ن ي ش ا عالن عث الرارا مشاك    
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مساالط عااث ارااام ال بساا ات نالاايعبات الشاافلهلة. 
نم  ا ا اجل سالعة الرارا  الن اصاب  ماث الفشا          

   ىبم ال طايو إر حاي      شغلق ال ل  ململرالي    را  
ا علاال   إال أن املىراا  نل الثااة أااالم عااج ماال اهبي      
الغفااري الااذي  اايم لىراارا طًعاالت ملللااة  اا ريد ش  
طبزارهل نمث     املا ىا عىى الربال  امل كبماة ماث   
أهاا  لاال قا ن ر ااب . نمرااي ذلااك  ا اال  بلااة يف  
ا االيات الشاار لة نيف م االر ساارج لي نيف املااياي   

ال ل  نصفقبا اباالخ لىررا. نم ىاال   حلح احتشي
 لن الررا ا تيئ ملليمكة الكرداة  الن ا تها  مهال    
أاضاالخ حلااح اااايعب املا ىاابن ا اهاابي إر املشااالي ة     
نريلل لخ مل  ل ت اليمكة طستار سلعلت اباىاة  ي اص   
ارااً عااث طىااك األااالم األنر ل هلاااة الي تلطبياااة يف     

فرىاهل اواباد    ردستلن  أاالم ماث ال ابيد ال قلاة  لقاي      
حقاالخ ن ااالق الملاال افتقااي لا يف الراارنا امل ااااة    

 ه يسللخ. 
امتاااي  احتفااالق ال ااالي  للغيااا  مسااال  أاااالم   
اال تفلضااااة نحب اتب اااار إال ماااايلبق الاااايململت 
ا كبملااة إر امليا ااة يف رلاار صاا لح حااا رياالدي 
امليا ة سكل هل نفرنا عً ا  لق مرى ا يفضه  

نما  مياااة    …لمالترلاش جمايداخ ما  هاذا ال حبا    
االحااتالق  االن شاا لجل  احتفاالق ال االي  ا سااح بن 

نأ ااال ماااينيي   ااات أي اااك يف ساااهبق    …أاضااالخ
شهرزني نعىى  تف  م ي لة ال أجلي استرالول   

إال أ  ال   …أافأت السىية ثل لاة  الي احتفلالط ال   
نحب  –امل تذلاااة–عاااي ل مراااي فشااا  املفلنضااالت   

   اتت

 كاليغوال ... مازلت حياً!  ·4
اليلريلة يف  هلاة الررا نمارري  إصالمت    ا رخ 

 ىلبن يصلصة  ملزلت حللخ  فليل  مايار املسارح   
إر امل  ة للقبق:  ل ت أمسلة يالراة لىاتفكري  هكاذا    
ا هلاات عاارا  االللغبال يف السااىلال لة نالااذي  اايم     
ضاث  تلجلت فر ة أمحي سلالي ن شلي ة أ  ار ماث   

 عشراث ل الخ نل ىة. 
 ل ات أارنحاة  رجا  يف    مسرحلة   الللغبال   

أ لدرلة الف بن ا الىة م غاياد مر ابان  األماري  إال    
أ ين اعتقيت خبيأ الراال ال بياة يف صللرية عرا 
التيرو لاذلك فاثن الىابم اقا  عىا . ففكارت مثعالدد        
طقير   إال أن ذلك حب اكث هب الس   البحلاي  ذلاك   
أن حاااارايد اال تفلضااااة ا ركساااات عىااااى مشاااالعري   

ل أدع  أ ين يجا  أطرلما  ما  مريلالت     نطفكريي نأ 
البا اا  مشااك  حلاابي نسااللث نلكااث مشاارط عاايم     
السااقبط يف اةل لااة نيف التراالا  ماا  حااي  الشااليع 
نم ركسلت علحب السللساة عىاى حللط ال االجتالعلاة.     
إ ين أجي الفث املسرح  أداد فلعىة لتحىلا  نطفكلاك   
القبا ا اور ة لىبا   االجتاالع  نالسللسا  لاذلك    

 أطب ر ع ي السيح م  أحلنق نماث لاالق الشالهي    ال
أن امل االق أن أسااً الرااام أل شاار عااث اصىاا  الااذي       
اكت اار القاال بن األسلساا  لىحر ااة اصليجلااة  م ااذ    
ا تفلضة رذاي ُفتح مىر الي تلطبياة عىاى م اراعل    
يف أدملاالت املرليضااة نيف ا ر ااة اللبملااة لىارتااا     

بعلت  نالق ابات  الررا   نال سلال يف  ردستلن  املي 
التىف اب لااة  ن ال ااينات  لااذا  االن ال مااي لاا  مااث       
م ل شة هذا القضلة يف عرا مسارح   أل اين أجاي    
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املياارو املساارح   لل االخ نمباا االخ عضاابالخ يف اةتااا  
عىلاا  أال اقاار حللدااالخ أزا  القضاالال الرللساا  الاا      
طشغ  شليع . هذا مل ضلفة إر  ضلة ألر  فحباهل 

غة ألار  يف طبصال  أفكاليي ملسات  ل      أ   ال أجلي ل
الىغة املسرحلة. ن ي  ل ت ل  نجهة  حبر يف ص لعة 
الي تلطبيااااة   ل شاااتهل يف  ااالللغبال نفلاااال مراااي يف  
مسرحلة هاىت لشكسا ري  الي تلطبيااة الساىيباة ن    
الي تلطبياااااة الفرداااااة ل ىااااة مااااأحالم امل قاااار     

 الًجبازي  . 
هاب إال  تالو      ت نملزلت مؤم لخ أن الي تلطبي مل

أعىى  ر ة اةتاا  نمللتالل  فهاب إ ركال  حقلقا       
لرلبجل حق  زم لاة طالزمهال وارن  مرل اة ط را       
الااي تلطبي نطغذااا  نطرفراا  نطقيماا  نطسااىط عىلاا   
 الضب   نمث ث  طضف  عىل  هلالت املياح التليخي .  

ناعتقي أ  ل يف الشرو منىاك إيثالخ للصالخ نعالقالخ     
ع ر  ىكالمش الاذي طقابق     يف الي تلطبياة رتي مث

ع   ا سيبيد  هب الذي يأ  فغ ى مذ را ال مالدي  
 ىكاالمش الااذي حب ااا   عااذيا    ل هاال  ماارنياخ      
م  بلااذ   اار إر ع اار اصىلفااة  نمااذامح الاا  ج    

اخل   ا تقالالخ   …نالقرامية ناملرت لاة نمأسالد اليار   
إر ع اار ا اهبياااة حلااح سااىية ا اا جل الباحااي    

ألنحاااي. إن جمتارلط ااال حب طفااارز  نالقللاااي الباحاااي ا
اليرقراالااااة نحب طق اااا  ابماااالخ متراااالاش األفكاااالي 
نط لهر األلبان  نأذ ر ه ل  لضرد مسرتهال لىافكار   
الشهلي  اي مل ر ال ايي   اي  سارا  حيىا  فلهال      
اةتااا  الفرعااب    الااي تلطبيي  أفاالدطين نإر حااي   
مرلي يف صللرية ياا  ا الللة ناملررفلاة يف طقايا    

ا الررا.  ذلك فقي نجيت عال اة نالايد ماا    هذ
مشاالهي املساارحلة ن تاالجل  األمااري  مللكاالفلىى  األماار  
الااذي جرىااين أدلاا  شي االة ملكاالفلىى  يف الراارا 
مبصف  مرىالخ نمرافقلخ  مىق الخ  لكالللغبال فل تيفات    
  بصلخ مث  تلم  ط ام ت م  املشهي املسرح  مشك  

رحلخ لللللخ ميهش نريرا . نألرياخ جل ت ال بيد مس
ًلملخ ذا جييان أن أيضلة سبدا  عىلهل عشارد  ارا    

الرلحب  السىية  ال لت  الشليع   ً      مفردات هذا
ا ىاا   الساارار  إ اا  عاالحب  اارا   فاالل باجل ا   اال     
اتاسااكبن مللكراساا  اااباق الراارا  ىساابن عىلهاال   
ناىت ااقبن مهاال نحيتااابن نيا هاال ن االللغبال اقتاا     

امار ماث لاالق هاذا الكراسا       ناغت   نا ايي األن 
أاضلخ. نع يمل ار   ل  ال باجل  ل ات الكراسا  طر ا     

نها    –أاضلخ نع اي اريتلللا  يف ال هلااة  الن ا الا       
اتساال يبن  تىااى نالكراساا     –ايىقاابن الرصاالك  

مرهاا  أاضاالخ فحساا  اعتقاالدي لاال  مااث الضاارنيد     
اريتللق الاي تلطبي نحايا ما  اريتلالق ع ارا مأ اىا        

 جياي.    عالن ميااة ع ر
نماااااث ال قااااالط املااااا ريد يف هاااااذا الرااااارا  أن 
الشي اااللت مااارري  أمسللهااال نا تاللهااال التاااليخيلتا 
 اايمت يف مكاالن جماارد نمأزااال  مرلصاارد  احلنلااة     
لتقرا  الررا مث ال مث نالر ر.  ايم الرارا يف   
الب اات الااذي  ل اات فلاا   اابات ال حباالم مبزعااة يف      

ذ ار أن  السىلال لة مرفقة  بات املىلشللت الكرداة. نأ
ث شاالهينا الراارا الااذي امتااي أل  اار مااث  عاايداخ لاا

عشااراث ابماالخ ماارري  واارن   لعااة مرهااي الف اابن     
ا الىة السللة حلح ا ر نعيم  ييد املكلفلت عىى 
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طًاي القلعة يف ول  ًبز  قابق عايده  مىا  أ  ار     
ماااث عشااارد رال  متفااارو ماااث ملااا ه  املرليضاااة      

 ل الكاردي  ا ارا لة  نل بصلخ م قفلهل  نأم ال  شار   
يف السااىلال لة نأيملاا  ن ر ااب  نامللاالت مااث أم اال      
ا االش الررا اا  الااذاث  اال با متباجااياث يف امليا ااة 

نمري ذلك  ل ت ال يااة ال تفلضاة جياايد ضاي     …
ال حباالم ا تهاات مياارد ا االش ناسااترياد األحاا اجل      
الكرداة  جرا  اال تيلمالت الًملل لاة نيف ن تهال  الن     

 ل  حياح رلر. 
 
 لدى الكولونيل من يكاتبه! ليس ·5

هذا هبع بان ينااة ريلمرال  ملي ل   لل  لي  
الكبلب لاا  مااث اكلط اا    لاال  الر اابان ملشااي   إر  

ااة نحسا  ما  املضاابن القهاري      مسرحة هاذا الرنا 
 يبي عىل . إ هل حكلاة يج   لط  يف صفب  االذي 

املىلشااللت ضااي  حباالم مااالدا التاالم  لىاسااترار   لطاا  
با اااا  إر أن ح اااا  االسااااتقالق نش مشاااا لم  نع ف

لالك الشر . جل  اصالك مراي أن مىا  الكبلب لا     
سث الشليبلة  فرلد إر ملت  حيا  ذ رالط  نشحبلال 
ا ااارجل األهىلاااة يف  ى ااا . جىااا  ا تحبااار التكااارا  
نياط   التقلعيي الذي نعي م   مقا  ا تحبار ةساة    
نعشراث علملخ     ابم     أسا بع  ن ا  شاهر  اراي     

لت ا تحباالياخ لىراطاا  التقلعاايي.  تاا  نلاايا يف   الىححباا
حى ة م ليعة الياكة نحب خيىر ل  شلللخ سب  دااك  
م ليع  ياح الكبلب ل  ايرا  مث   يا عىى أم  أن 
ا ااا ل  إر حى ااة امل االيعة فريمااح للراالش مااث مثااث 
املراه االت عىلاا . لاال  لااي  الكبلب لاا  أحااي سااب     

ا حبارنن  زنجت  املراضة ال  حتلك  ف هل نأصي ل  
إللاا  ماالح ام  اا ري  االحاا ام الااذي اىلاام  حااليجل     
نمي  لل ا اي ملعتيادا م فس  األمر الاذي ايفرا    
إر ال ااابد يرياا  عاايم  ييطاا  عىااى طاابفري اص اا       
نالشلي ل فس  نزنجت . اتذ ر الكبلب لا  أن ح ما    

 ي  ىى  –الذي أص ح يف القللدد الرىلل لىينلة اون–
اتذ ر إال أاالم اال تيلمالت   ع   نعث ليملط  نهب ال 

ال  اريا فلهل يفل   ما  ع لفري مىب ة    ا  دنيد  
ا تيلملااة نلكاا ه  ساارارلخ ماال ا سااب   مرااي الفاابز.     
الكبلب ل  اسات يق اوالم  طىاب اولار عىاى أما  أن       
ار اار عىااى  االم ا قااذا مااث هااذا املاابت ال ياا         
نحي   ل  عىى حقب  . األحيا   ري مشك  أفقا   

لل  ه للاك   …أحي     نال ش   حيي  يا ي فال 
مث جياي سب  ال نجاة اوتضارد طساأل  يف ال هلااة     

  ملذا س أ   اونت فلرل هل مًند ن سبد 
     أ   لرا  

مثة عبام  عيايد جرىتين ا تقا  هاذا ا كلااة    
املىغبمة يف الب ت الذي هايأت فلا   اريان اال تفلضاة     

مغياد نمايأ   نفشىت فل  املفلنضلت الكرداة م   حبلم
لن يف  ردستلن يف االساترياد  جارا    ا  ملن الرللسل

اال تيلماالت الًملل لااة اصلصااة ماال  ىل . مثااة أل االي   
ابملاااة عياااايد   ااات أطفلعااا  مرهااال:  ملشاااار  /  
الفايال   اال اسااى ماللكردي   ايا  نميا  مرالي         
ساالمقة ا تحاار مشااك  جماال   مااث جاارا  صااراخ أماا  

ا بع الذي أا م عىاى   مبجه  ملذا  أ    ميبالطكت
 ردساااتلن نالاااذي  ااالن مثاااث التحاااري ماااث   ضاااة   
الي تلطبيااااة أصااا ح لغاااة علملاااة  لااايهل ا الااا   
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نأساااتيل  القااابق إن ال ااال  ناملااا قفا ناملقااالطىا    
 أص حبا صبيد لىكبلب ل  م ركسة يف مراال عيايد .  

ه للااك مااث ااىاا  عىااى إعااياد الاا ص ناعاا ا عىااى  
ح ال حيااي  أي شاا   لاال م لتاا  السااكب لة األفقلااةح حلاا

ارين ريلالجل الاييامل  ر لهال املرارن  ن  ات أجلا  عاث        
هاااذا األسااالىة م اااللرية صااابيد حلاااة نمتحر اااة واااذا 
الفلجراة عىاى لشا ة املسارح. الا ت مسارحلخ ناساارلخ حب       

لىراات  –أعاارا فلاا  ساالمقلخ. مساارح  قلمااة الف اال ا     
 باللساااا  نفتحتاااا  إر الرااااام    اااات أياااااي أن ألقاااا    

زنجتاا  دالاا  فضاال  فااليأل نناساا  أل اار   مللكبلب لاا  ن
الشااربي لااي  ا اهاابي خبسااليط  الرالقااة. مثااة مفهاابم     

يف  – ااري أساالنا   –يسااي  املياارو الساال الل  املراارن     
ال بيد فهب اىرأ دالالخ ع ي مبت أميلل   نها  ريلل الخ ماث    
الساالمبياي  إر  قاا  املشااهي نمشااك  ف تاالزي إر مساالحة    

 د  بت هذا ال ي .  ثىرلة ناسرة للؤ ي مي  اصسلي
 بلب لى اال ش يملاا  أاضاالخ يف مساالحة فليريااة إال مااث   
 ياا   ااالت    لصاالت مىب ااة هاا  ع االيد عااث فضااالت 
اصللاااة  طغياا  أيضاالة املساارح نمثااة ل ا ااة  يرااة     
م حرفة يف عام اللاا نسرار عىاى عراالت يف البساط    
طر ي نطهذي عىل  ال نجة ن رس  ه از يف مقيمة اسالي  

  ط. مللذا ش حت الط الاياك نهاب األما      املسرح نداك 
البحلي املت قا  لىكبلب لا ت إ ا  نثاث رلار م ا  ا ا جل        
اراهث الكبلب ل  عىاى فابزا نلك ا  ال اتب ا  نال حيسا       
حساالجل لسااليط . إ اا  يماا  لجحااالم املؤجىااة ن املترىقااة   
مااااآلراث ال  سااااتيل  أن   اااام مربا اااا  حتر اااالطه     

لبلاا  إر ال االلة الكبلب لاا  يف الراارا  االن ا تاايئ يف د 
التاابيو إلااله  ناسااأو  هاا     مااا املتفاارجا متبجلاا    

ح ىبا عىاى الرسالل   ها  ح اىبا عىاى يناطا ه   نها         
نمااث  –لااياه  اراالم نسااكر يف ال لااتت ن االن ا اهاابي   

 ل  فأحيه  صرخ مارد مبجا  املا ا      –حسث ا ك 
نرلار  الق نم اراحة     –لقي اردت اللبم مث الشاغ    –
يف ال لااات م اااذ أشاااهر  للأ ااا   لااال  لااايا ل احاااا   –

 املسؤنلبن ناش ربا .  
أمال  هلااة الرارا فكل اات متراري الكبلب لا   يرااة       

ا ااا ق  … يرااة  لاالرىث فضاالحة ع اار نا هلاالي  اال    
عليالخ إر ال للة إال مث مالمسا  اليالىلاة لل ارخ مبجا      

  ن ااار ك إر لااليو …  …  … ساا أ    –املتفاارو 
  الي ال قالد الكارد  الق     ال للة.  مرابان نيال  ل    أحاي  

إن الكبلب لا  لاايع ل متررااا . نأماال  خبتلاالي عىاا   فقااي  
 لق هب اولر يف ال ايند الا  أ لمهال احتالد الكتالجل الكارد       

أ ا  لاارو لالرىث ا تفلضااة    –يف الساىلال لة عاث الراارا   
جيااايد  نأماال ال ل ااي نالشاالعر الكااردي الشاالجل  هبشاا ك   

: سااقبط الاابزاري  فقااي  تاا  يف جمىااة  املااي   اقاابق    
الكبلب ل  أن ط حر الرلحب   الن الرارا ا تها  لل تايئ.     
مثة ط افلم ساللث نمراار  الن اقالا  الرارا ابملالخ         
مشلهينن ادم ابا حضابي الرارا يريا  طسال ط الا ىج ن       
ا قياالع التلاالي الكهرماالل  أث اال  الراارا. صااري عاارا     
الكبلب ل  عىاى حلالط   أمال يف مسارحلة  هاىات  نالا        

فقي أالحت م يبلة الفرد  ن الفكار  ندعت مهل  ردستلن 
األحلدي  نا ا جل الباحاي  ماث لاالق إدا اة هاىات نها         
حىقة مكاىاة ملأسالد الكبلب لا   فللكبلب لا  ضاحلة واذا       
األحلدااااة القلسااالة الااا  طسااابد عااالحب الشااارو امل تىاااى    

   .مللي تلطبياة نامل تري عث علحب اليرقراالة
 . د عىى املل مة السري را ل مر بان    تل * ف   مث  تلجل ا يي
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 القطط
 

 كوميديا قائمة من فصلني

 الدين زنكنه حميي
 

 

 الشخصيات:
 شفيق: تلميذ دون الثامنة عشرة.-
 شفيقة: خالته و زوجة عمه.-
 سلمان: جده على اعتاب السبعني.-
 : مساعد طبيب من معارف اجلد.1الرجل -
 : ممرض من معارف اجلد.2الرجل -
 املعلم: يف حدود االربعني.-
 مسني.املفتش: يف اخل-
اجملاميع: جماميع من التالميذذ و التلميذذايف يف   -

 اعمار متباينة.
 الفصل األول:

صالة داخلية يف بيت من البيويف الشذريية املللوةذة.   {
يرتقع سلم من أحد اجلذاببني. يييذب يف البذابق العلذو .     

 …يقع حتته: احلمام. املببخ. املياسل اخل
يف اجلابذذذذب ا خذذذذر: باةذذذذذة واسذذذذعة  مفتوحذذذذة 

ستائر  يواجه اجلمهور بابان احدهما ليرةذة بذوم و   ال
 ا خر بضلفتني  يفضي اىل اخلارج.

 الويت  يبيل الظهرية  اشعة الشمس متأل البيت.
األثذذام متوا,ذذع  يذذنم عذذن حذذاا متوسذذبة  او      
دوبهذذا. ثالجذذة اهربائيذذة  مائذذدة بقذذوائم متداعيذذة.  
حوهلا بضعة اراس ليست اةضل منها. جهذاز هذات     

 خشيب.. حاجايف اخرى  هنا.. و هناك..ةوق حممل 
سكون عام يشمل ال شيء ثذم بسذمع صذويف مذن     
استيقظ لتوه. صذادرة عذن فرةذة النذوم. بعذد ثذوان       
خيذذرج شذذفيق. مرتذذديا يميمذذا مقلمذذا بمذذ  ردن  و 
سذذرواال يمذذريا  مذذن القمذذاا بفسذذه  اشذذع  الشذذعر      
متعكذذر املذذ اج. تتسذذم تمذذرةاته بنذذ ق األطفذذاا و      

هيئتذه العامذة بلبذه ااذ  مذن       عنادهم. بينما تذوحي 
 }ممارسة هذا النمط من السلوك..

شذذفيق: فيفذذرك عينيذذه. بمذذ  بذذائم  يذذردد   
 …عذن  …عذذذ  …بشكل الي( حبثذت القبذة عذذذ   

اللحذذذم فيتويذذذ ( و بعذذذد) و بعذذذد) ف ذذذاوا ان   
يتذذذار  يذذرن جذذرس اهلذذات   يه ذذم عليذذه( هذذذا   
الربني السخي  هو السبب يف هذذا التشذتت الذذ     
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فيقبذذع احذذد سذذلكيه  بعنايذذة( و  اصذاب ااارتذذي. 
االن اخرس. اخذرس اىل األبذد ر.ن. رن. رن. أهذذا    
بيت راحة. ام دائرة استعالمايف) فيرةع السماعة 

فيتلمذل السذل ( ديذة     …اىل اابه( صذمت مببذق  
متناهيذذذة. و مذذذن مو,ذذذع فذذذري مرئذذذي  يع ذذذ      
الشيبان عن ااتشاةه فيرجع اىل الثالجة( حبثت 

ا.. يذا شذفيق. هيذا    القبة عن اللحم فيتوي ( هي
تذار. تذار يا شاطر. مااا دهاك) فيضرب علذى  
راسه( اها تذاريف. مل تعثذر القبذة علذى اللحذم.     
فيتويذذ  عذذاج ا ( ثذذم) مذذااا حذذدم) مذذااا ةعلذذت  

دائمذا  ابسذى الذ      …القبة اجلائعة البائسذة) اه 
فيسرع اىل اليرةذة  خيذرج بوريذة. يقذرأ( ه مذت      

يذذنني  القبذذة علذذى الفذذلر فيكررهذذا  ميمذذ  الع    
فاديذذذا  رائحذذذا. يمذذذبدم بالثالجذذذة( ا  فيفذذذرك  
جبينه متوجعا. تسذقط منذه الوريذة( الذ  مذرة      
يلذذت هلذذا ال تضذذعي عراييذذل يف طريقذذي. و لكنهذذا  
امرأة ممذنوعة مذن احل ذر. ال تسذمع االمذا  و ال      
تنفذذذ امذذرا . فصذذارخا( تعذذالي يذذا شذذفيقة. تعذذالي  
ابظر . مااا ةعلت بابن اخت  الوحيد فال صويف. 

د بابفعاا  يتعثذر. يسذقط.. يذنه   يبذو      يمع
درجايف السذلم يييذب.. هنيهذة يمذرية يف البذابق      
العلو . يعود خائبا( يذا تذرى ايذن ولذت) فيفذت       
الثالجة( و الثالجة ةارفة. اه.. مذااا ااذل) مذااا    

اي  ادخل االمتحان بببن خذاو و   …اشرب) اه
ريق باش ) فيتوجه اىل احلمام( حبثت القبة عن 

وي . ة لة( اه الورية فيعذود خيبفهذا.   اللحم فيت
يعلو صوته من داخل احلمام( حبثذت القبذة عذن    

اللحم. مل تعثر القبة على اللحم. ه مت القبة 
اويذذال  علذذى  …علذذى الفذذلر.. اويذذال  علذذى الفذذلر

الفلر!! فيكررها بضع مرايف. خيذرج متوجهذا  ذو    
الثالجذذة. يفذذرو حمتوياتهذذا علذذى املائذذدة و هذذو ال 

د حمفوظته. و اا ال يعثر على مذا  يك  عن تردي
يبحذذ  عنذذه يراذذل الثالجذذة بيضذذب و يعذذود اىل   
فرةته. تاراا  االشياء على املائذدة. يف طريقذه اىل   
اليرةة يتويذ  ة ذلة يتبلذع  ذو الناةذذة  البذه       
يراها للمرة األوىل( و الناةذة.. ما ت اا اما هذي.  
و ستائرها مفتوحة! اه فييلق الستائر. بعمذبية  

ىل اليرةة. يعلذو صذوته مذرددا  حمفوظتذه     يدل  ا
ممذحوبة هذذه املذرة بلصذوايف لبذم علذى اخلذذد و       

 ,رب على المدر.. اثاال يف مناحة(.
 حبثت القبة عن اللحم.

 مل تعثر القبة على اللحم.
 ه مت القبة على الفلر.

 اويال  على الفلر
 اويال  على الفلر.

يفذذت  البذذاب اخلذذارجي  تذذدخل شذذفيقة. تعيذذد  {
اىل حقيبتهذذا. تسذذحب اىل املبذذبخ سذذلة اذذبرية  املفتذذا 

مليئذذذذة بالبمذذذذاطم. تسذذذذري علذذذذى ر وس اصذذذذابعها  
حريمة.. ان ال تؤثر على شفيق. تت ه  و الناةذذة  
و اا تهم بفت  السذتائر  ترتذد امذن تت نذب ايذ اف      
ابب. تعيذد حمتويذايف الثالجذة اىل مكابهذا بامتعذاض      

.. مكبويف تذهب اىل شفيق. تهم ببرق البذاب. تذ دد  
تتويذذ  ريثمذذا ينقبذذع المذذويف. يبذذوا ابتظارهذذا.     

 }تتيلب على ترددها. تبرق الباب برية..
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شذذفيقة: شذذفيق.. ولذذد .. اةذذت  البذذاب فبمذذويف   
اعلذى( شذذفيق.. شذذفيق فال جذواب. شذذفيق مسذذتمر يف   
القراءة( اال تسمعين.. فتهم بفت  الباب. جتده ميلقذا  
من الداخل  طرق ايوى. و بمويف اعلى( اةت  البذاب  

 ا شفيق..ي
شفيق: فمن الداخل( ه مذت القبذة علذى الفذلر.     
مااا تريدين يا شفيقة) اويذال  علذى الفذلر.. اويذال      

 على الفار.. تكلمي يا شفيقة.
شذذذفيقة: فلنفسذذذها( شذذذفيقة). بذذذال خالذذذة و ال.. 

 فتبرق الباب بشيء من احلدة(.
شذذفيق: حبثذذت عذذن القبذذة عذذن الفذذلر. افذذي عذذن 

 ازعاجي من المبا  الباار..
 شفيقة: أ  صبا ) لقد ابتم  النهار.

شفيق: لينتم  الليل ايضا اا شاء. ابا ادرس. ابا 
 ايرأ. مل تعثر القبة على اللحم..

 شفيقة: املسللة مهمة.. يا ولد .
شذذفيق: افربذذي عذذين.. ال ويذذت لذذد .. ه مذذت     

 …القبة على الفلر
 شفيقة: بضع ثوان.. بضع ثوان حسب.

.. امشذذي.. ابذذا شذذفيق: اويذذال  علذذى الفذذلر  امشذذي 
 زعالن.

شفيقة: ممن يا ولد ) مين) من خالت  احلنذون  
 شفيقة.)

 شفيق: ابت لست شفيقة.. ابت صخرة.
 شفيقة: ابا.

 شفيق: ابت يبعة من ح ر الموان.
 شفيقة: ولد.. ولد !!

 شفيق: ابت بال شفقة و ال احساس و ال حنان.
 شفيقة: شفيق.. حذار. ابت تتمادى اثريا 

.. ابذذت عذذدوة.. بذذال عهذذد و ال  شذذفيق: بذذل.. بذذل 
 امان.

شفيقة: تدبر المات  يا هذا. و ال تبلقها ج اةا  
علذذى هذذذا النحذذو الظذذامل. ابذذا.. ال اسذذتحق اذذل هذذذه    

 املسبايف و الشتائم.
شذذذذفيق: بذذذذل تسذذذذتحقني. تسذذذذتحقني ا,ذذذذعاف  
ا,ذذذعاةها. و لكذذذين مازلذذذت ياةعذذذا .. و .. و ياموسذذذي  

ال الليذذذو  طفذذذل ر,ذذذيع. مل يكتمذذذل  ذذذوه بعذذذد و   
يسعفين بااثر يف الويت احلا,ر  بيذد ابذي اا ااذ  و    
يمذذب  البفذذل الر,ذذيع رجذذال  اا اسذذنان و ابابيذذب     

 يف س .. او.. او..
 شفيقة: و  ي.. يا و ي.

شفيق: او.. او ييري  يف حبر مذن الكلمذايف. حبذر    
اثي  ثخني مثل.. مثل النفط االسود.. او.. او مثذل  

 لي.. احسن..القار.. اجل.. اجل.. القار املي
شفيقة: و لكن ملااا) مذااا ةعلذت..) اال تقذوا لذي     

 مااا ةعلت..
 شفيق: ابت ختببني لدةين حيا 

 شفيقة: اتق اهلل يا ولد .. أأبا اخبط لذذ.. لذذ..
شفيق:و بذااء و على درجة عالية من اخلب . و 

 خبب  على درجة عالية من الذااء
 شفيقة: ال. ال ش  اب  يد جننذت.. جننذ  هذذا   

 الدرس املقيت الذ  تردده منذ.. حللت عندبا..
شفيق: و لكي ت ئي ساحت  و تيسلي يدي  من 
اثذذار جركتذذ . ت اذذني اجلذذوع ينذذوب عنذذ . يسذذكن  
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معدتي. يلال احشائي و امويف يبل االمتحان.. و هلذا 
 السبب خرجت و مل جته   لي اةبار .

شذذفيقة: و .. و .. اذذل شذذيء جذذاه .. اعددتذذه    
مذذري البمذذاطم يف االبذذاء األصذذفر و    يبلمذذا اخذذرج ع 

العمذذاةري بمذذ  النيئذذة. بمذذ  املسذذلوية يف االبذذاء      
 االخضر و..

شذذفيق: حبثذذت يف اذذل مكذذان و مل اعثذذر عليذذه      
هاتيه.. هيا اسرعي. حبثت القبة عن اللحذم.. هيذا..   

 هيا.. حتراي.. أبا اراك من شق الباب.
شذذفيقة: شذذفيق هنذذاك مذذا ينبيذذي ان تعرةذذه و     

 .بتفاهم بمدده.
شفيق: ببين ةارو. و حني يكذون ببذين ةارفذا . ال    
استبيع التفاهم مع احد ال استبيع التفاهم حتذى مذع   

 بفسي.. مل تعثر القبة على اللحم.. ه مت..
 شفيقة: االمر يتعلق جبدك.. يا..

شفيق: مذايف) وا ةرحتذاه. و لكذن ا عذي فيفذت       
البذذاب يبذذل برأسذذه( .ذذة شذذريف. ال اريذذد يف البيذذت    

ال عويال. و جملذس الفاحتذة  ان اذان البذد     , ي ا  و 
منذذه  يقذذام يف اجلذذامع  او علذذى يارعذذة البريذذق. ةابذذا 

 مقبل على االمتحان.
شذذفيقة: االمتحذذان) اليذذوم) اليذذوم هذذو اجلمعذذة و  

 ليس من املعتاد ان..
شفيق: و ما شلبي ابا باملعتذاد. مذن يذاا لذ  ابذي      

و القذي  اسري وةق املعتاد. ان مهميت.. ان اليي املعتاد. 
 به يف م بلة التاريخ..

شذذفيقة: اةعذذل بذذه مذذا تشذذاء. و الذذق بذذه.. حيثمذذا  
 تريد.. ةقط دعنا بتفاهم حوا..

شفيق: ال تفذاهم. الفاحتذة يف اخلذارج. او تليذى و     
البيت ال خيل بهدوئه من احد.. و ها ابا اصدر امر  
بذذذل  فيعلذذق علذذى البذذاب وريذذة. يكتذذب عليهذذا خبذذط 

السذذيد شذذفيق خيذذوض    –رد ء و اخبذذاء وا,ذذحة(  
امتحان مهم فاألخباء مقمذودة( الضو,ذاء ممنذوع..    

أمذذر . و مذذن خيذذال  امذذر   -هذذذا–الظ ذذيمم ممنذذوع 
 ابهي امره فاذا(

شفيقة: فتضذرب افذا بكذ ( طفذل فريذر رابذه       
شذذيبان العنذذاد فيهذذم بالذذدخوا.. متسذذ  بذذه( شذذفيق 

 ليس األمر اما تتمور. ا عين يا ولد  ارجوك.
من) ا عذ  ابذت ام ا ذع    شفيق: ا ع ) ا ع 

صرا  ببذين و ببذا  جذوعي) ا عذ  ابذت ام ا ذع       
 بداء واجيب و تقريع معلمي الذ  دست على اوامره.

 شفيقة: ابا).. ابا دست على..
شذذفيق: ودسذذت علذذي ايضذذا . ابظذذر .. ابظذذر        
الناةذة شاهدة على ما ايوا. اه. يا اهلذي.. مذااا ايذوا    

رعي. اسذذرعي.. لذذه اا يذذلتي و يراهذذا علذذى حاهلذذا. اسذذ
هاتي يبعة خشب.. صذفيحة حديذد.. أ  شذيء.. أ     

 شيء.
شفيقة: بسعة الناةذة) مذن ايذن يذا شذفيق.. مذن      

 اين)
شذفيق: مذن بذاطن االرض. مذن عليذاء السذذماء. ام      
تريدينذذذه يسذذذقبين يف االمتحذذذان و يقضذذذي علذذذى     
مسذذتقبلي. فيقلذذب املائذذدة و يشذذرع بقلذذع يوائمهذذا       

 هائ ا(
ه.. ابهذا املائذدة الوحيذدة    شفيقة: فحتاوا منعه( ا

 يف البيت.. املائد.. ة.. الو.. حيد.. ة..
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شذذفيق: فيذذدةعها يواصذذل يلذذع املسذذامري باسذذنابه.  
املسذذذامري طويلذذذة و يعذذذابي صذذذعوبة باليذذذة. يتوجذذذع 
يمر ( ا .. اسنابي.. ا  فيسذيل الذدم علذى شذفتيه(     
هذذاتي املقذذالع. اال تذذرين اسذذنابي تتكسذذر.. اال تذذرين    

 … .. ا شفاهي تتم ق.. ا
شفيقة: جنون.. ما تفعلذه بنفسذ  و بذي جنذون     
مببق. ص ا.. ص ا فتلتي له من املبذبخ بذاملقالع و   
املبرية. بسرعة( خذ.. خذ.. اه.. ما ال هذه الدماء 

 دعين امس  شفتي .. دعين اعقم جروح ..
شفيق: فيلبع شفتيه( امحلي معي.. سذاعديين..  

لناةذذذة. بذذاوليين املبريذذة فيذذدق لذذو  اخلشذذب علذذى ا 
يسدها متاما. يتلاذد مذن يوتذه و سذالمته( هكذذا. ال      
عذذني ةضذذولي و ال ابفذذاس متبفذذل و ال حتذذى شذذعاع  
متسذذلل. اجلذذو املثذذالي للذذدرس و املذذذاارة و حتقيذذق    
اةضذذل النتذذائمم. يف االمتحذذان. و االن بقيذذت السذذتارة.  

 اين الستارة.. هاتي الستارة..
ور) شفيقة: و هل تراذت  يف الناةذذة  منفذذا للنذ    

لقد ايمت يف البيت لذيال اشذد سذوادا مذن الليذل. ةمذا       
 حاجت  اىل الستارة.)  

شفيق: الستارة تعلق هنا فيقف  اىل عمق املسر ( 
و متتذذد اىل هنذذا فيرتذذد اىل مقدمذذة املسذذر ( سذذتارة    
طويلة  عريضذة تع لنذا عذن البيذت متامذا . هيذا هيذا        
حتراي.. و ال تنسي الوسائد و االةرشة و السذ اجيد  

مسذذتل مايف الشذذا . و اذذل مذذا يليذذق  قذذام معلمذذي   و 
اجلليذذل. و يلذذني يبلذذه علذذي.. فشذذفيقة ال تتحذذرك(    
مالذذ  وا؟ذذه) مذذااا بذذ ) ح ينذذة) ح ينذذة علذذى       

 الع وز الذ  رحل مع سعاله و شتائمه..

 شفيقة: جدك.. يا شفيق.. مل يرحل.
 شفيق: فممعويا( ها.. ما الذ  تقولني.)

منذ عديف مذن   شفيقة: ال  ما اريد اخبارك به.
 عنده و ابت ال ت ك لي ةرصة.

 شفيق: و لكن.. اي ) اي ..
 شفيقة: لقد رأف املوىل الكريم حباله و..

شفيق: و مذااا) مذا املبلذوب مذين ان اةعذل بهذذه       
املناسبة السذارة جذدا . مناسذبة خذروج جذد  املب ذل       

 من الكفن..
شفيقة: عليذ  ان تذران اىل اهلذدوء. و تقلذع عذن      

 ليه او يقلق راحته اا يعود اىل البيت.ال ما يسيء ا
شذذفيق: البيذذت) هنذذا) معذذي حتذذت سذذق  واحذذد)  
مسذذتحيل. مذذا تبلبينذذه مذذين هذذو املسذذتحيل بعينذذه    
يولي اب  مت حني. يولي اب  ال تعذنني مذا تقذولني.    

 يولي اب  تكذبني.
شفيقة: ااذب) ابا يف مقام ام  و تقوا لذي بكذل   

 وياحة ابي ااذب..
امي و علي  و علي و علذى   شفيق: لعنة اهلل على

الدبيا الها. ااهبوا بذه اىل مكذان اخذر  أ  مكذان فذري      
 هذا البيت.

شذفيقة: هذذا البيذت بيتذه هذو. و لذيس لالبسذذان       
 فري بيته يلويه و  ن عليه.

شفيق: فيلبم وجهه( مرة اخرى اخيب األمذل  
املعقذذود علذذى. اسذذقط يف االمتحذذان و اخذذرج منذذه    

اتراذوه حيذ  هذو    مسود الوجذه اذاليراب فحبذدة(    
 رايد..

 شفيقة: لقد مضت عليه ثالثة اشهر و هو..
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شذذذفيق: مذذذااا يعذذذين) ابذذذت ممر,ذذذة سذذذابقة       
اسذذتخدمي بفذذواك اطلذذيب مذذنهم ان يعبذذوه بضذذعة    

 اشبار من األرض يلفظ ةويها ابفاسه..
شفيقة: ال تكن متوحشا  اىل هذا احلد. ابه جذدك  

 يا هذا.. جدك.
اطيقذذه. ال شذذفيق: حتذذى ولذذو اذذان ابذذي. ةابذذا ال   

 اطيق وجوده. ال اطيق سعاله.
شفيقة: فبن ة فريبة( ال.. ال.. ابي ااتش  ةي  
امرا فريبا.. ال اةهمه و ال اطمئن اليه فامذن حتذدم   
بفسها( ال.. ال ككذن ان يوجذد يف الكذون الذه  لذوق      

 تسكنه الكراهية اىل هذا احلد املريع..
 شفيق: ها ابت ا  ترين..

اصذدق. دائمذا للكراهيذة     شفيقة: ال ككن.. ال
حذذدود تتويذذ  عنذذدها و ت اجذذع.. اه. اسذذتيفر    
رب  يذا ولذد . و طهذر روحذ . ةقذد بذت اخذاف        
علي . ان اراهية من هذا النوع. تدمر صذاحبها  

 يبل فريه.
 شفيق: فبن ق( ابا هكذا..ربي خلقين هكذا..

شفيقة: حاشاه.. الرب ارحم مذن ان  شذو احذدا    
اهية. و ابت. ابت بفسذ .  بهذا القدر الشنيع من الكر

مل تكذذن هكذذذا. ةمذذااا جذذرى لذذ ) مذذا الذذذ  فذذريك و 
جعذذل يلبذذ  اسذذود اىل هذذذا احلذذد الفظيذذع.. ازاء امذذ  
اوال.. ثم.. ازاء ابي .. االن ازاء جدك.. حتى جدك.. 
هذا املالك البيب املسامل الذ  مل يسيء اىل  لذوق..  

 بايف يكتو  بنار اراهيت .
م يكرهوبين. و ابا مذن  شفيق: البه يكرهين. اله

 يكرهين يدر شعره  اارهه ملء السماء و االرض..

شذذفيقة: ال احذذد يكرهذذ . صذذديين ابهذذا اوهامذذ  
الذذيت متتلذذا بهذذا بفسذذ   تمذذور لذذ  االمذذر علذذى هذذذا 
النحو املقلوب. و اال هل  عت بلم تكره ةلذة ابذدها  

 او اب ال يفنى يف حب ابنه الوحيد البكر.
بي  اليت اابت تن ا علذى  شفيق: ال ت اا المايف ا

رأسي مبارق  صبا  مسذاء. تذرن يف اابذي. يذرتمم هلذا      
ايابي. يا ولد يا شاا.. يذا ولذد يذا وفذد.. ابذت االذت       
رأس امذذذذ . و اا ببذذذذذبي و رحذذذذل دون ان ادر  اىل  

 …اين.. را  جذد  هذذه املذرة  يكذرر النيمذة بفسذها      
 …هذا الولد يلال رأسي.. هذا الولد

تذذدع روحذذ  اليضذذة   شذذفيقة: ولذذد . ولذذد . ال 
البفلة.. متتليء  ا يقاا يف حلظايف ابفعاا ايوى من 
طايذذة االبسذذان علذذى التحمذذل.. ال تدعذذه ي سذذب يف     
بفس  حتى يستحيل حقدا  متورمذا . يسذوي  اىل مذا    

 تندم عليه طيلة حيات .
شفيق: اىل جهنم.. الهم اىل جهذنم.. ابذا ال احذب    

 ايا منهم..
ان تسذذيء اىل أ   شذذفيقة: ايذذاك يذذا ولذذد .. ايذذاك.

 منهم.. ااا ارديف ان احب .
شفيق: ابت األخذرى تكذرهينين.. ابذت األخذرى..     

 ال حتبينين..
شفيقة: ابا) ابا لو اان لي ولد من حلمي و دمذي  
ملا احببته ااثر من . و لكن  ولذد فذر ال تعذرف مذا     

 هو احلب و ال تدرك معناه.
شذذفيق: ااا انذذت حتبيذذنين حقذذا.. ةذذال تعيذذد      

ىل البيذذت.. ال تنحذذر  يف سذذبيله مسذذتقبلي.. الع ذذوز ا
 …ابا ال اطيقه.. يا خاليت
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شفيقة: ابتقل اىل فرةيت يف البابق العلو . ابهذا  
 مع ولة.. و..

 شفيق: جمنوبة) يبعا ابت جمنوبة..
 شفيقة: جمنوبة) ابا جمنوبة..

شفيق: البد ان تكوبي اذل . و اال ملذا جذر يف ان   
 تبليب مين ترك فرةيت ليري .

يقة: اليرةة فرةته  مثلما البيذت الذه بيتذه.    شف
بناه بيده ح را ح را. يبلما يكون ل  وجذود. و ان  
مكوث  ةيها ةذ ة ريذاده  يف املستشذفى  ال يعذين ابهذا      

 فرةت . …صاريف
شذذفيق: لقذذد اعذذددتها اعذذدادا خاصذذا بذذي و لذذي.    
امضيت شهرين يف جتهي ها باحدم متبلبايف الدرس 

 و التهيؤ لالمتحان.
يف حبذذر ديذذائق امحلذذها و ابقلذذها لذذ ..      شذذفيقة:

 بنفسي.
شذذذذفيق: امحليذذذذه و ابقليذذذذه هذذذذو. بنفسذذذذ  او   

 باالستعابة باالبالسة. اما ابا ةلن اترك اليرةة.
شفيقة: مرة واحدة. ان معقوال مع بفسذ . ابذى   
لرجذذل مذذري . مقعذذد.. ان.. يمذذعد و ينذذ ا هذذذا     

 السلم.
شفيق: ليمعد و ال ين ا. يدةن هناك. او ينذ ا  

تابويف  حمموال على االاتاف. و ابت! امذا ابذت ا ..   يف 
لذذذو مل يكذذذن موعذذذد امتحذذذابي.. اليذذذوم. فينذذذدةع اىل  

 اليرةة(
 شفيقة: فتتعلق به( شفيق ولد ..

شذذفيق: فيذذدةعها( افذذاك.. افذذاك يذذتال لذذوييت.     
املعلذذم يف طريقذذه اىل. ال حتملذذيين علذذى اراهيتذذ ..    

ابت تعرةني جيذدا. ايذ  اعامذل مذن ااذره فيتويذ        
بلمذذا يذذدخل( و ا عذذي جيذذدا. ااا مذذا حذذاوا احذذد   ي

ابتهذذاك حرمذذة فذذرةيت ايتلذذه. بندييذذة المذذيد يف      
الذذذداخل.. حمشذذذوة و ال ايذذذوا ااثذذذر فيذذذدخل. يعلذذذو 
صذوته. مذرددا( حبثذت القبذة عذن اللحذم.. مل تعثذذر       

 القبة على اللحم..
شفيقة: فتتهال  على بفسها يف حالة شديدة مذن  

و العمل) ما العمذل يذا    االعياء و الع   و يلة احليلة(
اهلي) مااا اةعل االن) ابه ولد متهذور. ال يتذورع عذن    
ارتكاب أ  شيء) اه. و اجلذد.. االبسذان الوحيذد الذذ      
بقذى لذي يف هذذذه الذدبيا القاسذية.. ايذذن ااهذب بذذه..)      

 اين).. اين)
شفيق: فيقبع يراءته. يبل برأسذه( امذا ان لذ     

 وع)ان تقدمي لي طعامي.. اتنوين يتلي من اجل
شذذفيقة: فتذذنه . تتوجذذه  ذذو املبذذبخ. تتويذذ   
عنذذد السذذلم. تتلمذذل الفسذذحة الكائنذذة حتتذذه.. ت يذذ  
عندها. تقيسها بعينيهذا( هنذا) هذل ككذن) فعذاج ة      
عن اختاا يرار( اه.. ربي عوب . فتذدل  اىل املبذبخ.   
يعود شفيق اىل ترديد درسه. خترج شفيقة بالبعام. 

لذي. و لييفذر لذي     تتوي  ثابية عند املكان( ال حيلذة 
 اهلل..

شفيق: فيفت  البذاب. خيبذ  عمذفورة. يلتهمذا(     
 ابمريف اىل تهيئة مكان الدرس.

شفيقة: فتدخل اليرةة.  ذاوا منعهذا. تدةعذه(:    
 اخذ السرير.. سرير جدك.

شفيق: خذيذه. المذا ويذع عليذه بظذر   ختيلتذه       
 رايدا ةويه. تعالي خذيه. ابا.. ال املسه فينسحب(
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الباب اىل اخره. اليرةة معتمذة ال  شفيقة: فتفت  
ينريها سوى ,ذوء اصذفر شذاحب. تسذحب السذرير و      
هذذو عذذار. بعذذتاليف صذذيرية. يسذذرع شذذفيق بذذافالق       
الباب.. و يعلذو صذوته جمذددا  بذني املضذل و القذراءة.       
شذذفيقة تذذدةع السذذرير حتذذت السذذلم تكذذنس االرض.    
ترشها ببع  السذوائل املبهذرة. تذلتي باالةرشذة مذن      

 . ترتبها. تبمئن اىل عملها. تربذو اليذه   البابق العلو
حبذذ ن و اسذذى الشذذخج العذذاج  عذذن حتقيذذق مذذا هذذو   
اةضل( بمورة مؤيتة حسب.. اليوم ةقط.. لن ادعه 
رايدا  هنا.. ااثر من اليوم. سلس د لذه فرةتذه مهمذا    

 حدم..
شفيق: فيفت  البذاب. يناوهلذا صذينية البعذام( و     

 املكان. هل بسيت مكان الدرس)
.. ال. االن فتلخذذذذ اوابذذذي البعذذذام اىل  شذذذفيقة: ال

املببخ.. ثم تمعد اىل البابق العلو  بينما ينمذرف  
شفيق اىل ترديد حمفوظته. بعد ة ة وجيذ ة تنذ ا   
شفيقة.. باالةرشة و الس اجيد و الوسائد.. تفرشها  
ترتبها تمعد و تن ا بضع مرايف حتى تتشكل هيئة 

ىل ال متذذت ا –و مسذذتل مايف فرةذذة ممذذيرة  فريبذذة  
يذ ك تمذورها و جتسذيدها     –زمن املسرحية بمذلة  

تتلمذل املكذان  لنفسذها(     –للمخرج و مممم الذديكور  
ترى ما سر الولع بهذه االشياء اليريبة) فتهذ  اتفهذا   
فذذري حاةلذذة صذذويف تويذذ  سذذيارة. تسذذرع  ذذو البذذاب 

 اخلارجي تفتحه(.
 شفيق: فيبل برأسه( سيد  املعلم.)

فى فشذفيق خيتفذي   شفيقة: ال ابها سذيارة املستشذ  
 فالقا  الباب باستياء(.

فيذذدخل رجذذالن   البذذس املستشذذفى  يسذذندان     
اجلد الذ  يتنفس بارتيا  اوا ما يدخل. ثذم يظهذر   
ابقبذذذاض شذذذديد علذذذى وجهذذذه مشذذذوبا بالدهشذذذة و    
االمتعاض. اا يدير بظراتذه يف ارجذاء البيذت. تسذرع     

 شفيقة  تكش  اليباء عن السرير(.
 

ا .. امذذذا مذذذن باةذذذذة)  االوا: البيذذذت خذذذابق جذذذد 
 ةتحه..)

شفيقة: فمتهربة من سؤاله( على مهلكمذا.. علذى   
 مهلكما.. هنا.

 الرجالن: فمعا  يف ان واحد( حتت السلم)
 فيتويفان باستنكار شديد(

شفيقة: فباحساس ابري باحلرج و ابعدام احليلة( 
لكي يكون يريبا  يريبا  مذن املياسذل و.. و فالذرجالن    

ا.. ال تدعاه يتعذب مذن الويذوف    ال يتحراان( ارجوام
 على يدميه.

االوا: سيدتي  لذيس مذن حقذي التذدخل  و لكذن      
هذذل تذذرين هذذذا املكذذان الئقذذا   قذذام الرجذذل.. فصذذويف 

 شفيق يتوي  من داخل اليرةة(
الثذذابي: وا  رجذذل. رجذذل  عنذذى الكلمذذة. مذذن      
اعظذذم بنذذائي البلذذد و امهذذرهم. اةنذذى عمذذره يذذبين    

ال جيذد لنفسذه فذري هذذا      البيويف للناس. و يف النهايذة 
 املكان.. فشفيق يستمع من شق الباب(.

شذذفيقة: بمذذورة مؤيتذذة حسذذب. فرةتذذه شذذيلها   
حفيده و هو مقبل على امتحان خاص يتوي  عليه 
ممذذريه  امذذا يقذذوا  و اليرةذذة االخذذرى يف البذذابق      

 العلو  و ليست .ة مياسل و ال محام..
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د االوا: اان ينبيي اخالء فرةتذه. و اسذكان الولذ   
 هناك.

شفيقة: حاولت. يشذهد اهلل ابذي بذذلت املسذتحيل     
فبمويف خاةت( و لكن الولذد يف عنذاد البيذل و تهذور     
الشيبان فثم بشفقة(.. ابه يتيم. توةيذت امذه يبذل    
بضع سنوايف. و ابوه سذاةر اىل اخلذارج. و مل يعذد لذه     
احد يلويه و يعتين به. ارجوامذا.. سذاعدابي.. تعذاا    

و ال تيضب علي ارجذوك.. ال   يا عمي.. تعاا يا ابي..
حترمين من ر,اك.. فاجلد.. تنفذت  اسذاريره بعذ     
الشيء.. كددوبه برةق على السرير. شذفيقة تسذحب   

 اليباء اىل منتمفه(
الثابي: فباستياء وا, ( اما اذان املستشذفى ااذرم    
لذذ ) امذذن اجذذل هذذذا املكذذان اصذذرريف االبفذذل  علذذى   

 العودة اىل البيت.
همذذذا اابذذذت ظروةذذذه    االوا: يبقذذذى البيذذذت  م 

بالنسبة لالبسان مثل ثد  االم للبفل الر,ذيع ال  
يذذلبس و ال جيذذد راحتذذه اال بذذه و ةيذذه.. فشذذفيقة   
تشهق  تنقة بالدموع( عفوا سذيدتي.. مل ايمذد   
ايذاءك.. ةذالعم سذلمان  ثابذة األب احلقيقذي لذي       
عملت معه  يف معظذم املبذابي الذيت ايامهذا  و اذان      

  علذذي ان اراه.. ملقذذى..  بعذذم األب املوجذذه. و يعذذ  
 هكذا.. حتت السلم.

شذفيقة: فتكفكذ  دموعهذذا( و مذن ال يعذ  عليذذه      
حتى اح ار البيت يع  عليها ان ترى سيدها.. ملقى 
هنا. اال الذ  احل ذر الذذ  احتذل فرةتذه اه.. ةقئذت       
عينذذاك يذذا شذذفيقة فتقبذذل  ذذوه( ةقئذذت عينذذاك يذذا  

 شفيقة. اي  حاله االن) احسن) اهو.. احسن)

ابي: اذذان اهلل يف عوبذذه. ان عسذذني عامذذا مذذن الثذذ
الكد و الشذقاء تهذد اجلبذل. و مذع هذذا ةقذد حتسذنت        
حاله بع  الشيء  بفضل رعايذة الذداتور فيشذري اىل    
صاحبه( و عنايته. ببضه ابتظم اىل حد مذا و لكنذه   

 مازاا يعابي من األرق.
األوا: بسذذبب اوجذذاع مفاصذذله فيعبيهذذا ينينذذة    

ة املاسة  ككن اعبا ه بضع دواء صيرية( ويت احلاج
يبرايف منه.. تسلمه اىل بوم مري .. فشفيقة ختفذي  
القنينذذذة حتذذذت وسذذذادته( و لذذذتكن وجبذذذايف طعامذذذه 
خفيفة. حساء و بعذ  السذوائل  عمذري ال تقذاا ان     
امكذذذن. و ااا استعمذذذت عليذذذه اةرازاتذذذه و هذذذو امذذذر 
متويع  يف حالذه  اسذتعملي احلقنذة. ال تذدعي ببنذه      

 ارته ترتفع.ينتفخ.. و ال حر
الثابي: و يف حالة حدوم اية مضاعفايف. ال  ذ   
اهلل. اتملي بنا يف املستشفى ةذاليوم بوبذة خفارتنذا و    

  ن يف اخلدمة.. و ييد البلب..
األوا: فيتحسذذس حذذرارة اجلذذد( هذذو االن بذذائم..   
لقذذذد سذذذقيته بضذذذع يبذذذرايف.. جتنبذذذا لمذذذعوبايف      
البريق.. ال بلس عليه دعيه حتى يمحو مذن تلقذاء   

 بفسه.
شذذفيقة: وةقكمذذااهلل  اليكمذذا.. بذذارك اهلل ةيكمذذا    
فخيرجذذان( يف امذذان اهلل.. راةقتكمذذا السذذالمة.. اخذذو  
الكذذذركني.. فتسذذذد البذذذاب خلفهمذذذا. تعذذذود اىل اجلذذذد 
تسذذذحب عليذذذه اليبذذذاء( بذذذوم العاةيذذذة.. يذذذا جذذذد     

 احلبيب..
شفيق: فمندةعا من اليرةة(  ذااا اذان الذرجالن    

 يهذيان..)
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 ش.. جدك بائم.شفيقة: هش.. ه
 شفيق: بائم) هل اسقيته الدواء..)

 شفيقة: أ  دواء)
شفيق:  عت احدهما يتحدم عذن دواء منذوم..   

 شيء سحر  ييريه يف النوم.
 شفيقة:و ما شلب  ابت) ليس هذا من شلب ..

شفيق: اسقيه منه  يا خاليت  الما صحا.. اسقيه 
 امل يد منه.

ر  اىل  شفيقة: شفيق ال تتدخل ةيما ال يعنيذ . 
 دروس  و امتحاب .

شذذفيق: و لكذذن جيذذب ان يظذذل بائمذذا  و مذذن فذذري   
 الدواء يمحو. و اا يمحو.. يسعل و يشتمين.

شذذفيقة: و هذذل عذذرف لسذذابه العفيذذ  السذذب او     
الشتم يوما) ملااا تف   علذى الرجذل فامذن ختاطذب     
بفسها( ليته يمحو.. و ليسعل و يشتم ايضا  ما شاء. 

حذذي. و لكذذن.. وا.. اسذذفاه.. يف  األيذذل يشذذعربي بلبذذه 
لقذذد اثقذذذل املذذرض لسذذذابه.. و مل يعذذد يذذذادرا  علذذذى    
حتريكه.. اه فترةع يذديها اىل السذماء( ربذي ارمحذه..     

 اشفه يا ربي. اشفه.
شذذفيق: بذذل خذذذه يذذا ربذذي خذذذه. اىل جذذوارك..ال  
تسذت ب لذدعائها و اسذت ب لذدعائي ابذا.. ةابذا الذذذ        

 اح ق يف بريان شتائمه و سعاله.. 
ة: فتسحبه بعيدا عذن اجلذد( تعذاا.. تعذاا.     شفيق

الق بظرة علذى املكذان املتحفذي الذذ  طلبتذه.. هذا)..       
 هل يع ب )

 شفيق: و اجلدار) اين اجلدار).
 شفيقة: أ  جدار).

 شفيق: اجلدار الفاصل.
 شفيقة: ال اعرف عن أ  شيء تتكلم. ةابت..

شفيق: الستارة. الستارة اليت تع لنذا عذن البيذت.    
 الفاصل. هل بسيت) مثل اجلدار

شذذفيقة: شذذفيق. ليسذذت يف البيذذت سذذتارة بهذذذا     
 البوا.

 شفيق: شفيقة. اهذا بالويت املناسب للم ا .)
شفيقة: ابا ال ام   لذيس يف البيذت حتذى يبعذة     

 يماا تمل  ألن تكون..
شفيق: اش   من السذوق. اشذحذ  مذن اجلذريان.     
م يي مالبسذ .. و اصذنعي منهذا السذتارة املبلوبذة..      

 .. هيا.. التدعيين اةقد اعمابي.هيا
شذذفيقة: ال تمذذر .. ال تمذذر  فتشذذري بقلذذق اىل    
اجلد( سلاهب اىل السوق و اشذ  .. امذر  هلل فتت ذه    
 و الباب. تتوي . تلقي بظرة على اجلذد.. ختاطذب   
بفسذذها..( ال.. ال ينبيذذي ان اةاريذذه. ةقذذد يمذذحو.. و   

 يبلبين يف امر ما..
 لت عن ع م )شفيق: هيا) مااا هناك) هل عد

شفيقة: فتشري اىل البابق العلو ( سذلب ع سذتائر   
 النواةذ هناك.. و اخيبها ل ..

شفيق: اسرعي ةقط اسرعي. يبلما يمل سذيد   
املعلم فيدةعها  و السذلم( عسذاك تنذ عني جلذدك و     
ختيبينه فيعود اىل اليرةة. يمذدر مذن اجلذد صذويف     
اشبه باحلشذرجة. يتويذ  بنذ ق( مثلمذا تويعذت هذا       

يد صحا و اخذ يشذتمين. يسذعل و يشذتمين. هذو     هو 
وووم فخيرج لذه لسذابه. يذدل  اليرةذة. يعلذو صذوته       
 حفوظتذذه املعهذذودة. ممذذحوبا بذذاللبم و الضذذرب.     
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يتويذذ  ة ذذلة اا يعلذذو صذذويف ماانذذة اخلياطذذة مذذن     
البذذابق العلذذو . خيذذرج بسذذرعة و بعمذذبية شذذديدة( 
شفيقة.. شذفيقة.. هذل تهذدمني الذدار ةذوق رأسذي.)       

السذذلم( مذذا اذذل هذذذا الضذذ يمم) مذذا اذذل هذذذا   فيراذذل 
 المخب ملااا ال تدعينين ادرس. ملااا ملااا..)

شذذفيقة: حسذذنا .. حسذذنا  فخيتذذ  المذذويف( ادخذذل  
 اليرةة.. جدك بائم.. ال تمر .

شفيق: جد .. جد . ال يهم  من الدبيا الذها  
فري جد  فيعذود اىل اليرةذة( ليذت جذد  كذويف..      

يبيحذة اىل اجلذد و   كويف ان شاء اهلل فيوجه حراة 
هو يدل  اليرةذة يعلذو صذوته مذن جديذد( حبثذت       
القبة عن اللحم. حب  القط عن اللحمة) ها) مااا 
يلت) حب  القط عن اللحمة) فيتوي ( مل ال) ابه 
تييري. ابه جتديد.. ابه تبوير للذدرس. ااا اابذت   
القبة تبح  عن اللحم ةمن حق القذط ان يبحذ    

لذذذى اسذذذاس الذذذ  و يف عذذذن اللحمذذذة. اهلل) اهلل) و ع
,ذذذوئه ككذذذن تيذذذيري الذذذدرس الذذذه  جتديذذذده و     
تبذذويره. علذذى هذذذا النحذذو. حبثذذت القبذذة عذذن       
اللحم.. حب  القط عن اللحمة مل تعثر القبة على 
اللحم.. مل يعثر القط على اللحمة ه مذت القبذة   
على الفلر.. ه م القط على الفلرة. اهلل اهلل! رائذع.  

شفيقة.. خالتى  رائع! فخيرج بفر  طائ ( خاليت
 شفيقة..

شذفيقة: مذذااا هنذذاك) ملذااا ال تذذدع جذذدك يرتذذا    
 بع  الويت)

شفيق: تعالي هنئيين. تعذالي يبلذيين.. فشذفيقة    
تنذذ ا و بيذذذدها السذذذتارة( لقذذذد طذذذوريف الذذذدرس يذذذا  

خذذاليت.. لقذذد ا,ذذفت عليذذه ا,ذذاةايف مذهلذذة. مذذن       
 عند .. وحد ..

 .شفيقة: فحتاوا اسكاته( جيد.. جيد.. ةقط ال تمر .
شفيق: لقد حولت القبة اىل القذط.. و اللحذم اىل   
اللحمذذة. و الفذذلر. يذذا خالذذة حتذذى الفذذلر.. حولتذذه اىل   

 ةلرة. ما رأي  هلذا االبداع العظيم.)
شذذفيقة: فتنظذذر اليذذه باشذذفاق( حسذذن.. حسذذن..  

 لو.. لو ترتا  يا ولد ..
شفيق: ال. ال. لذن ارتذا .. ولذن يسذتقر لذي بذاا..       

علم بهذذه اال,ذاةة الرائعذة    حتى اعرف رأ  سيد  امل
 فيق ب منها( ترى اي  سيكون رد ةعله.)

شذذفيقة: فو هذذي منمذذرةة اىل تعليذذق السذذتارة(     
 مش عا.. ال معلكم يش ع تالميذه..

شفيق: فمنتكسا ( اخشى ان ال يكون اذل .. ةابذا  
 مل استلابه.

 شفيقة: فبدهشة( و هل ابت حباجة اىل اان لكي..
 بد ان يلمربي هو اوال ..شفيق: و اىل امر ايضا. ال

 شفيقة: ع يب!! ما افرب ما ا ع..
شذذفيق: ثذذم هذذو جديذذد. ال اعذذرف م اجذذه.. و ال  
ادر  اهو من النوع الذ  يش ع.. املبادرايف الشخمية 

 ام يكبتها و كنعها..
شذفيقة: و معلمذ  السذابق  الذ  الرجذل القمذذيء      
الذ  اان تلميذا مع  و صار معلما ل .. مذااا جذرى   

 ااا استبدلوه..)له) مل
شفيق: لقذد صذار مفتشذا.. فحبذ ن شذديد( الذهم       
يمعدون على ااتذايف. و ابذا وحذد  بذاق حيذ  ابذا..       

 ف بس دموعه و يفر اىل اليرةة(
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شذذفيقة: ال تبذذ .. يذذا ولذذد .. ال تبذذ . فتسذذرع     
 خلفه مواسية(

شفيق: فييلق الباب حبدة( افربي عذين.. ال اريذد   
يبلذع علذى ,ذعفي    احدا يشفق علذي.. ال اريذد احذدا    

فيستعيد محاسه بسرعة.. و يردد حمفوظته بمويف 
عاا. ممحوبا بالضرب و اللبم.. علذى  ذو ايذوى و    

 اشد(.
شفيقة: فجتمد دهشذة لفذ ة وجيذ ة( مذا افذرب      
اطواره! فثذم( ولذد فريذب االطذوار حقذا .. فتعذود اىل       
عملذذها. تعلذذق السذذتارة علذذى جسذذر يسذذهل حتريكهذذا.    

تت ه  ذو اجلذد. تقذ  علذى     تكومها يف عمق املسر . 
رأسه هنيهة..( بائم) اما زلت بائما ) اما زلذت بائمذا .   
فجتلذس علذى حاةذذة السذرير( امذذا ان لذ  ان تذذنه )     
تلاذذل شذذيئا .. تشذذرب شذذيئا  فصذذمت( لذذو.. لذذو تفذذت    
عينيذذ .. اال.. تسذذمعين.. عمذذي.. هذذل ابذذت خبذذري..      
طمئين يا عمي.. فيفت  اجلد عينيه بتثايذل( اه.. و  

محدا هلل.. محذدا  هلل.. فتقبلذه( لقذد اعذديف لذي       اخريا 
روحي اليت ااديف تقضذي عليهذا  ذاويف و هواجسذي.     
اما جعت) هل اعد ل  شيئا  تلالذه.. فاجلذد بمذعوبة    
باليذذة يذذوما اجيابذذا  حبنكذذة.. تشذذهق بفذذر  فذذامر(     
االن.. االن.. اسخن ل  احلساء ابذه جذاه .. حلظذة يذا     

ر مذذن جذذد .. حلظذذة واحذذدة فتسذذرع بذذاخراج يذذد     
الثالجة. تدخل املببخ.. تعذود بعذد هنيهذة باحلسذاء     
يف اباء عميق( ال.. ال.. تقلذق.. ال تكلذ  بفسذ  ادبذى     
مشقة.. ابا.. ابا ابنت  اطعم  فجتلذس علذى مقربذة    
منه تبعمه حبماس و بشذوة( اذل.. اذل. مشذاةى. ان     
شذذاء اهلل.. مشذذاةى.. فحتضذذر منشذذفة. متسذذ  اطذذراف  

ابذذي احلنذذون.. امذذا  شذذفتيه( شذذبعت) امذذا تشذذاء يذذا   
تشاء.. فاجلد يشري اشارة خاصة( عبشت ماء) اتريد 
ماء) من عيوبي.. اسقي  ماء عيذوبي.. فتسذقيه( ال.   
ال تشذذرب اذذذثريا .. ال متذذذأل معذذذدت  باملذذذاء.. سذذذاتي   
بالعمري.. عمري برتقاا طازج.. لقد اوصى الببيذب  
ل  بعمري ال تقاا. ها.. فتعامله اما لو اذان طفذال(   

ا. حلذذذو. لذيذذذذ.. طيذذذب فاجلذذذد  ذذذاوا ان    ال تقذذذا
يبتسم.. تبتسم لذه هذي األخذرى. تهذرع اىل املبذبخ..      
اجلذذذذد يتبعهذذذذا بنظراتذذذذه. ختذذذذرج حذذذذائرة. تفذذذذت  
الثالجة.. تبح  ةيهذا( يذا اهلذي.. ايذن و,ذعت اذيس       
ال تقاا لقد اش يته صذبا  اليذوم. ابذا متااذدة. اه..     
لقد تراته عنذد البقذاا. مل اسذتبع محلذه مذع سذلة       

لبماطم الكبرية.. االن.. االن فاجلد  ذاوا ان يقذوا   ا
هلا.. ان ال حاجة( ال.. ال.. احملل يريب.. بضع ديذائق  
حسذذب.. اعذذود اليذذ  طذذائرة. فتعذذدا لذذه الوسذذادة.      
تسذذحب اليبذذاء اىل منتمذذفه..( و لكذذن ال تذذنم.. يذذا    
ابي.. ارجوك.. ابتظربي و ال تنم.. لن أتذلخر عليذ    

خلروج. يربذذو خلفهذذا فتقبلذذه مذذن جبينذذه. تسذذرع بذذا 
 بعيون ملؤها احلنان(.

شذذذذذذذفيق: فيواصذذذذذذذل يراءتذذذذذذذه و ممارسذذذذذذذة    
طقوسذذذه(اويال  علذذذى الفذذذلر.. اويذذذال  علذذذى الفذذذلرة 
فيمر ( ال. الفلرة ال. جيب ان الت م حبدود الدرس و 
ال اخ يها يبلما اباا مواةقتذه. فيهذدأ( مذن جديذد..     
يا شفيق هيا.. من جديد. حبثت القبة عذن اللحذم..   

القذذذط عذذذن اللحمذذذة.. اه.. ال.. ال.. أ  شذذذيبان  حبذذ  
خبي . يقحم هذا الكذالم السذخي   السذاةل املذنحط.     
على مفردايف درسي املتسلسلة املت بة املنسذ مة مثذل   
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حبايف العقذد.. ةيخذل بات ابهذا و ابسذ امها..) ايكذون      
ال ال  بسبب ال  التعذب) ال.. ال.. التعذب ال كلذ     

اخلارية يف التسلل اىل  ال هذا اخلب  و ال هذه القدرة
ةقرايف الدرس.. ثم. ثذم شذفيق ال يتعذب.. شذفيق ال     
يضع .. شفيق ال يتعرف بالتعب و ال يقر بالضع . 

 هيا.. هيا يا شفيق اعد الكرة..
اجلد: فيسعل بضع .. يقاوم سذعاله بذااال ايمذى    
درجايف اجلهد. كد يده  و الس املاء. تع ذ  اباملذه   

 لى االرض(عن االمساك بها. تسقط.. ع
شذذفيق: فيقبذذع يراءتذذه يقفذذ  خارجذذا  يمذذر (  

 شفيقة.. شفيقة..
 اجلد: فيشري بمعوبة بالية اىل ابها خرجت(

شفيق: خرجت) اان ةلبت الذ  حتدم اذل هذذه   
 الضو,اء

اجلد: فاشذارايف خرسذاء. يبذذا امل يذد مذن اجلهذد       
 لكبت سعاله(

شفيق: لقد اخذيف تسعل. ال تكذب. لقد  عتذ   
. ابا اعرف اب  تكرهين و منذ زمن تسعل و تشتمين

طويذذذذل.. منذذذذذ ماتذذذذت امي.,ذذذذاعفت اراهيتذذذذ  و 
 بيضا ك لي بعدما رحل ابي..

اجلذذد: ف ذذدق ةيذذه.. اامتذذا سذذعاله  الذذذ   اصذذره و  
 الذ  يفلت منه بالرفم من اجلهد الكبري الذ  يبذله(

شفيق: أرأيت) هل  عت سعال ) ان سعال  هذو  
. ليفسذذذد علذذذي الشذذذيبان اخلبيذذذ .. الذذذذ  تبلقذذذه. 

 دروسي.. و يرب  ااارتي..
اجلد: فيشري اشارايف خرساء اىل الكلس السذايبة..  

 املهشمة(

شفيق: ماء) هل تريد املاء) على العني و الرأس) 
يا جد  الع ي .. سلسقي  رو  احلياة.. ااسري احلياة 
فخيبذذ  ينينذذة الذذدواء مذذن حتذذت الوسذذادة.. اجلذذد      

ةذذت  ةمذذه يدةعذذه عنذذه بذذوهن شذذديد شذذفيق  ذذاوا  
عنوة. اجلد يقاوم( حمان. خذ اشرب. هيذا اشذرب..   
اشرب و من بوم  االبد .. هيذا اشذرب.. اشذرب و من    
فيفرو القنينة يف حلقذه( و االن.. حذاوا ان تسذعل..    
اسعل و اشتمين مذا شذئت. ان اسذتبعت. يسذما بذرب      
الكائنذذذايف اسذذذحق القنينذذذة بفسذذذها.. و امذذذال حلقذذذ   

 (بالشظايا.. فيسحب عليه اليباء
فيعذذذود اىل اليرةذذذة تاراذذذا اجلذذذد  يتلذذذوى بعذذذ   

الويت  و يتعذب ثم خيمد يف مكابه بال حراك.. عدا 
صذذدره الذذذ  يعلذذو و يهذذبط.. بضذذع  شذذديد. بينمذذا  
يعلذذو صذذويف شذذفيق  و ييذذدو صذذراخا مشذذروخا. و      
عذذويال مفتتذذا. ممذذحوبا االعذذادة بذذاللبم و الضذذرب   
مذذثريا امل يذذد مذذن الضذذ ر و امللذذل حبكذذم الرتابذذة و     
ابعذذذدام التنذذذوع و التلذذذوين.. حتذذذى يفقذذذد اجلمهذذذور 
حياديتذه ازاءه. و ييذذادر المذذالة مذذع هبذذويف الظذذالم   

 على املسر   ببطء(.
 

 الفصل الثاني
فمشهد الفمذل االوا بفسذه. بعذد بضذع سذاعايف       

من ويوع احداثه. ال شيء على حاله. اجلد ممذد يف  
مكابذذه  ميبذذى. الويذذت يبيذذل اليذذروب. الظذذالم يذذد   

مذذا. مذذع ان الشذذمس يف اخلذذارج مل تيذذب   زحذذ  بوعذذا
متاما.. اا ما تذ اا خبذويف مذن اشذعتها تتسذلل عذ        
الشقوق. شفيق. يد خفت صوته بعذ  الشذيء  و ان   
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مل ينقبع.. و استحاا هلاثا ممبوطا جذراء التعذب و   
االبهذذاك. شذذفيقة تنذذ ا مذذن البذذابق العلذذو . و هذذي   
بهيئة من يضذت ييلولذة  فذري مر ذة. تتوجذه  ذو       

 بقلق اا خيت  بشكل فري طبيعي..(اجلد 
شفيقة: يذا اهلذي فتكشذ  عذن وجهذه. تمذعق( مذا        
هذا) ما ال هذا العرق الذ  تسب  ةيه فمتس  عريه. 
جتس ببضه. تتسمع اىل ديايف يلبه با,ذبراب( ال. ال.  
ان امرا فريبا جيذر  لذه. ايكذون بسذبب بضذع مالعذق       

حلالذة  احلساء الذ .. ال.. ال. احلساء ال يوصله اىل هذذه ا 
اليريبة.. أه.. و العمذل فتيذدو يف حراذة دائبذة. تضذع      
امادايف ماء بارد. حتراه. تدلكه. ته م على التلفذون(  
اه.. ال االن. ابا يف امس احلاجة الي .. خترس اقبعذة  
صذذخر فتلقذذى السذذماعة يائسذذة( اللذذهم ا ذذدبي ربذذي      
ارشدبي مااا اةعل فتبرق البذاب علذى شذفيق( شذفيق     

م جلذذدك فخيذذرج شذذفيق( حذذني تعذذاا ابظذذر مذذااا حذذد
تراتذذه اذذان يف احسذذن حذذاا. و اا عذذديف ووجدتذذه يذذد 
سحب اليبذاء علذى وجهذه.. يلذت لنفسذي.. لقذد بذام..        
ألدعذذه يرتذذا .. ةرحذذت و اسذذتلقيت ةذذوق سذذرير .. و 

 االن ابظر.. ابظر..
شذذفيق: ابذذه يف اص المذذذحة و العاةيذذة. دعيذذذه..    

 دعيه على حاله..
  تقولذه أأدعذه   شفيقة: ادعه على حاله) مذا الذذ  

ييذذرق يف عريذذه الذذذ  يسذذي  مذذن اذذل ا ذذاء جسذذمه  
أأدعذذه  ذذ ق يف حرارتذذه الذذيت فذذديف احذذرارة تنذذور   
مشتعل). ابه مل يعد يقذوى حتذى علذى التذنفس.. و     
يلتذذاه.. ويلتذذاه.. اسذذرع يذذا شذذفيق. اسذذرع.. هذذايف لذذه   

 طبيبا..

شذذفيق: فجامذذدا. ينظذذر اليهذذا بدهشذذة( اراك يف    
. احتبينه اىل هذذا احلذد..)   فاية القلق و اخلوف عليه

 انت احسب  تشفقني عليه و حسب.
شذذفيقة: فباايذذة( احبذذه.. احبذذه و حسذذب.) ابذذا    
اةديذذه بروحذذي و مه ذذيت و اذذل مذذا املذذ .. ابذذه ابذذو  
زوجذذي و يف مقذذام ابذذي و امذذي اذذذل .. و بذذابي هذذذا   
البيت األمني. الذ  يقيين اهذواا التشذرد و الفسذاد..    

فسي يف سبيله.. شفيق اي  ال احبه.. اي  ال اةنى ب
 اسرع.. ارجوك.. اسرع.. ان حالته تبدو خبرية.

شفيق: سلسرع.. سلسرع ةعال.. و لكن اىل فرةيت 
 و دروسي.. و اياك ان تقلقي راحيت

شفيقة: فتع ض طريقه. متس  به( ال ككذن يذا   
شفيق.. ال ككن.. ايه راحة تل  اليت تتحدم عنها.) 

اا مذذا حذذدم لذذه   لذذن تكذذون يف البيذذت الذذه راحذذة.. ا   
 مكروه..

شذذفيق: ابذذا لذذن تتحقذذق راحذذيت اال ااا حذذدم لذذه  
مكروه.. ةدعيين و ال حتميلين على خنق  و خنقه 

 بيد  هاتني..
شذذفيقة: و  ذذ  يذذا شذذفيق.. يذذا تعذذس.. ابذذت ال   

 تدرك معنى ما تقوا. ال تدراه و ال تعيه.
شفيق: بل ادرك واعي جيدا.. و اعين ال حذرف  

لذذي القذذدر مذذا اطمذذ  اليذذه..     يلتذذه.. و ااا مل  قذذق 
ةسذذلحققه بنفسذذي  اايف يذذوم فيذذدل  اىل اليرةذذة و     

 ييلق الباب(
شفيقة: وحش. ان يف داخل هذذا اليذالم وحشذا..    
وحشا حقيقيا فتنتف ( اه.. و اجلد.. البد من احذد  
يساعدبي. مذااا بوسذعي ان اةعذل وحذد ) و لكذن اىل      
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من اتوجه.. اىل من..) فتفذت  البذاب اخلذارجي. تهذم     
بذذاخلروج و لكنهذذا تعذذود بسذذرعة( لذذن اطمذذئن علذذى    
تراذذه ثابيذذة وحذذده علذذى هذذذه احلذذاا فتقبذذل  ذذوه   
تتحسذذس ا ذذاء  تلفذذة مذذن جسذذمه( اذذلن جسذذمه     
يتخشذذذب. اه و ببنذذذه.. ببنذذذه ابذذذتفخ. فذذذدا مثذذذل   
الببذذل.. ملذذااا ايهذذا الع يذذ ..) مذذااا جذذرى لذذ  ايهذذا      
احلبيب فتكش  بني ساييه( يذابس. مالبسذه يابسذة.    

ابس.. مل ختذذرج منذذه يبذذرة واحذذدة. ايكذذون املنذذام يذذ
الذذ  هذذو السذذبب. ةيمذذا يعذذابي) فسذذاهمة( ر ذذا ر ذذا 
فتنذذتف  امذذن اهتذذديف اىل احلقيقذذة( بذذل بالتلايذذد.   

د باحلقنذذذة بكذذذل تلايذذذد. فتهذذذرع اىل املبذذذبخ  تعذذذو   
جته هذذا( اسذذتدر يذذا عمذذي.. اسذذتدر.. لقذذد عرةذذت       
السذبب.. و سذهل العذالج.. فتقلبذه اىل اجلابذذب( ال.. ال     
تتشنمم.. ارتخ.. ارتخ. روحي ةداك.. ثذوابي.. ثذوابي   
حسذذب.. و سذذيكون اذذل شذذيء علذذى مذذا يذذرام.. ثذذوان   
ةقط.. ها يد ابتهى.. ابتهى ال شيء و سذتيدو علذى   

ل و احسذذن ممذا انذذت  احسذن حذذاا.. مثلمذا انذذت.. بذ   
فتضع اباء بني ساييه. تشرع بتدلي  ببنه بريذة و  
مهارة.. تواصل تدليكه لف ة( هيا يذا عمذي.. هيذا يذا     
ابذذذي.. ال تسذذذت .. ابذذذا ابنتذذذ .. هيذذذا.. اةذذذرو مذذذا يف  
جوة .. هيا يا ع ي  .. هيذا.. يذا جذد  فمتذر ةذ ة      
مناسبة يظلم خالهلا املسر  ثم يضاء و هذي ال تذ اا   

ي  ببنذذه و التوسذذل اليذذه.. ثذذم يتهلذذل   تواصذذل تذذدل
وجهها و تمر  بفر ( اه.. لقد اخذذ يشذخب.. اجلذد    
يشخب.. ل  احلمد يا ربي.. فاجلد كسد على شعرها 
بضع  و امتنان بالل. شذفيقة تلذثم اباملذه( عينذاك     
احلنوبان. عادتا تومضان باحلياة.. تبثذان يف االمذل و   

يذا جذد     الرجاء.. فحتتضذنه. تقبلذه( لذيس لذي سذواك..     
احلنذذون. ال.. ت اذذين وحذذد .. ابذذت اذذل مذذن بقذذي لذذي يف 
هذذذه احليذذاة الظاملذذة  يف هذذذه الذذدبيا القاسذذية. فتعابقذذه.    
ترةذذع االبذذاء مذذن بذذني سذذاييه( و االن سذذاتي  بالعمذذري..   
عمري برتقاا طازج اعددتذه لذ  فتسذقيه اذلس عمذري(      
اشذذرب بالشذذفاء العاجذذل. ان شذذاء اهلل فيشذذرب اجلذذد( انذذت 

حدم ل  شذيء.. و لكذن ال.. ال.. لذن  ذدم لذ        امويف لو
شذذيء.. مذذذا دمذذذت معذذ . و سذذذلبقى معذذذ .. اخذذذدم  و   
امحي .. حتى تعود ال  الرجل الذ  انذت. الذ  البنذاء    
العظذذيم.. االسذذبة احلذذااق.. الذذذ  انذذت.. تذذبين للنذذاس    
بيويف السعادة و االمان فمتس  له شذفتيه. اجلذد يشذري اىل    

البذاب. اجلذو خذابق ةعذال..      الناةذة( ها.. الناةذذة) سذلةت   
سلةت  البذاب علذى ممذراعيه.. ليذدخل اهلذواء.. بظيفذا..       
بقيا فتفت  الباب. اجلد يتنفس بارتيذا ( حذاوا ان تنذام    
يذذا جذذد .. بذذوم العاةيذذة.. النذذوم ير ذذ  فتسذذحب اليبذذاء 
علذذى منتمذذفه. تقذذ  يربذذه هنيهذذة( مذذا اسذذرع مذذا تنذذام  

ه مذن جبينذه.   االبفل ال  ء اااثر االطفاا براءة فتقبلذ 
تنمرف اىل مل احلاجايف حبذر و هدوء.. تيسذل االوابذي و   
المذذحون. موسذذيقى مناسذذبة  صذذويف شذذفيق يذذد عذذد     

 متاما..(
فبعذذذد ةذذذ ة وجيذذذ ة  يذذذدخل رجذذذل. يرتذذذد     

فجبامذذة( مقلمذذة. علذذى رأسذذه يلنسذذوة مذذن القمذذاا     
بفسه خيفي عينيه حتت بظارايف سوداء.  مل بيده 

ة. يتويذ  ة ذلة   حقيبة اذبرية سذوداء يذدخل بسذرع    
 ابه تعبان  متوتر. منفعل الدبى سبب(

املعلم: ابا املعلذم. حضذرة املعلذم اجلديذد فيتلفذت      
حواليه و اا ال جيد احدا. تلخذه الدهشذة( مذا هذذا)    
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هل اخبليف يف البيت) اككن ان  دم امر اهذا لذي)  
حتى لي ابا معلم االجياا. الذ  ربى و علم و مذازاا  

 تلو االجياا)يربي و يعلم االجياا 
شفيقة: فخارجة من املببخ  متس  يديها( آ.. آ.. 

 املعلم) حضرة املعلم.. اجلديد)
 املعلم: حسن اب  عرةتين.. يا سيدة شفيقة.

شفيقة: فتلقي باملنشفة على احد املقاعذد. و تقذ     
 حاج ة بينه و بني سرير اجلد( و.. و تعرف. ا ي)

ال شذيء   املعلم: ابا ال ختفى علي خاةية.. اعرف
 فثم حبدة( ما الذ  جير  هنا)

شفيقة: فتدةع بظهرها السذرير  حتذت السذلم( ال    
 شيء ال شيء فري طبيعي..

املعلذذم: و هذذذا الذذذ  تذذراه عينذذا ) ام حسذذبتين    
 اعمى البين ا,ع بظارايف سوداء)

 شفيقة: و.. ما الذ  تراه عيناك يا حضرة املعلم)
ليذة مذا   املعلم: ما يذدةعين اىل الشذ  يف يذوا  العق   

 ملين على االعتقاد بابي ابا االخر ككن ان اسذقط  
 يف اليلط  شلبي شلن  الناس ؟يعا.

شذذفيقة: فبقلذذق مت ايذذد تذذدةع السذذرير بظهرهذذا  
 ابعد( ملااا) مااا هناك.

املعلذذذم: الشذذذمس. هذذذذه الشذذذمس السذذذاطعة الذذذيت 
اشعلتها يف البيت فيشري اىل املمبا ( ملااا) الكي تعمي 

 وبي ابا اوال..بها العيون) عي
 شفيقة: معاا اهلل.. لقد اشتد الظالم.. و..

املعلذذم: فييلذذق مفتذذا  الضذذوء( و البذذاب) مذذا هذذذا  
 الباب الفافر ةاه اشديي فوا.

شفيقة: بسذبب اهلذواء. اهلذواء املسذ ون هنذا.. يذد       
 بايف خابقا.. ثقيال..

املعلذذم: افلقيذذه يذذا امذذرأة. افلقيذذه يبلمذذا تنهذذار     
و ات ابي  حتراي.. حتراذي..  اعمابي و اةقد توازبي 

ام يتوجب علي ان اةعل ال شيء بنفسي فيسد الباب 
 بقوة(

شفيقة: فيشذتد الظذالم. تتخذبط( ال ارى شذيئا..     
 لو.. عود ثقاب.. لو بميج بور..

املعلذذم: معذذي علبذذة ا يذذت فيتذذوهمم عذذود ثقذذاب. 
يفذذت  احلقيبذذة( يف احلقيبذذة عذذوع. تعذذالي خذذذ       

يذذدةعها( ال. ال. البذذد واحذذدة فتقذذ ب منذذه.. و ة ذذلة 
ابي ةقديف عقلي و ان النور الوهذاج اةقذدبي رشذد .    
اا ادع  لوية فريبة.. تبلذع علذى احلقيبذة فخيذرج     
ععة يشعلها. شفيقة تذلتي بفذابوس مشذتعل  املعلذم     
يبفا الشذمعة. و يظذل ماسذكا بهذا. حذائرا ال يعذرف       

 اين يضعها..(
 شذذفيقة: مل بعذذد حباجذذة اليهذذا. اال تعيذذدها اىل..   

 احلقيبة..
املعلذذم: فملسذذوعا( احلقيبذذة) احلقيبذذة ثابيذذة) اال  
تقولني لي ما سر تعلق  اليريب هذا باحلقيبة) ابها 
حقيبذذذة عاديذذذة. ال حتذذذو  فذذذري لذذذوازم الذذذدرس و     
مستل مايف املعلم. هل اخ ك احد ابها حتذو  ينبلذة   
بووية. او جثة متقبعة).. فيندةع  وهذا بابفعذاا(   

 يولي.. تكلمي! من) ا) من الذ  اخ ك)
شذذفيقة: فت اجذذع داةعذذة السذذرير اىل امل يذذد مذذن   

 العمق( ال. ال.. و .. و ..
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املعلم: و حتذى يف حالذة حمذوله ةهذو مذن يبيذل       
االخبار الكااب. ال تمدييه. و مع هذا ةابذا علذى اص   
االستعداد ان اةت  ل  ببين من الظهر اىل الظهر.. و 

ادعذ  تلقذني   اري  ال احشائي الداخلية. و لكين لن 
بظذذرة واحذذدة اىل داخذذل احلقيبذذة.. فيرمذذي الشذذمعة   
ييلذذق احلقيبذذة بقذذوة( خذذذ  الشذذمعة لذذ . و ابسذذي    

 احلقيبة.
شذفيقة: فتشذري اىل راسذذها عالمذة اخذتالا عقلذذه      

 لنفسها( جمنون.. يبعا هذا املعلم جمنون.
املعلم:  ااا تهمهمني)  ااا تهمسني. ابا جيب ان 

 اعرف ال شيء. ال شيء..
 شفيقة: ابت منه  حضرة املعلم.. تبدو منهكا.

املعلم: طبعا ابا منه .. منه  و متعب ايضا. بل 
يف فايذذة االبهذذاك و التعذذب. حتذذى احلديذذد ينهذذ  و     
يتعب. و ااا اان احلديد بفسه ينه .. ةلمااا ال ابه  
ابذذا.. و ابذذا.. ابسذذان  لذذوق مذذن حلذذم و دم و لسذذت     

لذذ  علذذى احذذد  ممذذنوعا مذذن حديذذد.. اه.. اه.. فيتها 
املقاعذذد( هذذاتي اذذلس حديذذد.. اعذذين.. اعذذين اذذلس     
عمري.. عمري البماطم فتمب لذه السذا  يفرفهذا يف    
جوةه( اعيد  الكرة. فيشرب( يذدحا ثالثذا فيشذرب(    
لذيذ. ممنوع حبذق و مهارة فتقدم له السذا  اخذرى.   
يدةعها( تمريف يف حدود االمر المادر الي . فيلتفت 

 هنا و هناك(.
علق. حتاوا اشذياله( تفضذل اىل مكذان    شفيقة: فت

الدراسة الذ  اعددته. و سلتي  بالعماةري.. عماةري 
بمذذ  مسذذلوية.. بمذذ  بيذذة مقليذذة.. بمذذ  حيذذة.. 

 بم  ميتة.. بم ..

املعلذذذم: فيقاطعهذذذا( سذذذتلتني بهذذذا حذذذني امذذذرك.  
الت مذذي حبذذدود االمذذر حسذذب. و اعلمذذي ان ال ائذذد      

علذذم االنذذايج. بذذل ال ائذذد يف معنذذى مذذن معذذابي ال     
احلدي  هو النايج بعينه. فيعود اىل البح  بعينذه.  

 هنا و هناك. و يتسمم(
شفيقة: فحتوا بينذه و بذني السذرير( و النذايج     

 يا سيادة املعلم) النايج)
املعلم: فساهيا  ال ي اا يتشمم( ها) مذا بالذه) مذا    

 باا النايج.. يا سيدة)
شفيقة: هل ككن ان يمب  يف معنى من معذابي  

دي . او العلم القديم  زائدا) اعين.. اعين.. العلم احل
مثل ال ائد  بعينه. صنوا  لذه. حالذه احالذه متامذا. ال     

 خيتل  و ال يتمي  عنه بشيء. أ  شيء)
املعلم: ها) فتنتابه حرية حقيقية  ة لة  امذا لذو   
اذذان ازاء معضذذلة ةكريذذة يف فايذذة التعقيذذد( مل ال)     

ال جيذذوز. ال  جذذائ . االمذذر يبذذدو جذذائ ا. او.. ال.. ال.  
ككن فثم( احلق ايوا. الذ  سذؤاا مل اطرحذه علذى     

 بفسي يط.
شفيقة: فمتمنعة االهتمام الشديد( اطرحذه. يذا   

 سيد املعلم. اطرحه االن ارجوك..
املعلذذم: فامذذن يهذذرب مذذن شذذيء  يذذ ( ال. ال. ال  
اجر  البتة السذؤاا ااذ  مذين. ااذ  بكذثري.. البذد ان       

 اير.. البد ان اع ف..
: اه.. واخيبتاه! اسلا من اان.) مذن الذذ    شفيقة

 جييبين). من  ل لي هذا اللي  احملري)
املعلم: سيد  املفتش. ال تقلقي و ال حت بذي. هذو   
رجل عامل يعرف ال شيء  يط به جمموعة اذبرية  
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من املكاتب التوجيهية.. تضذم ااةذة االختماصذايف و    
 سائر العلوم و املعارف النظرية و التببيقية فيكتب(

سلرةع السذؤاا اىل مقامذه العذالي اتابذة. و يف فضذون      
شذذهور يليلذذة تكذذون االجابذذة الشذذاةية.. جذذاه ة فثذذم   
ة ذلة يتويذذ ( و لكذذن يذذولي لذذي.. مالذذ  ابذذت و هذذذا  
السذذؤاا الكذذبري  املقلقذذل للذذدماو.. الذذذ  مل يذذرد علذذى  

 اهين.. حتى ابا.)
 شفيقة: اريد ان اعرف. اريد ان اتعلم.. اريد ان..

ل تريدين اشيالي عن القضذية األساسذية   املعلم: ب
اليت انت بمدد طرحها و دةنها يف سؤاا مع ذ . لذو   
اجتمعت األمة الها و يضذت بقيذة حياتهذا يف البحذ      
عن جواب له.. ملذا عثذريف عليذه فكذ ق الوريذة الذيت       

 ةيها السؤاا(.
 شفيقة: القضية) اية يضية)

املعلذذم: الرائحذذة الذذيت فذذ تين بشراسذذة اوا مذذا      
 و اليت ابسابي اياها الضوء الساطع الذ .. دخلت..

شفيقة: فتقاطعه( ليست يف البيت اية رائحة.. يا 
 حضرة املعلم!!

املعلم: اوجتر ين على تكذذييب) هذل ككذن ملثلذي     
 ان يكذب)

 شفيقة: ال.. ال.. و لكن.
 املعلم: اان ةلبت اليت تكذبني.

 شفيقة: ابا)
ذب ام املعلم: مل ال) و مذا الع ذب) اذل ابسذان يكذ     

تراك ال تنتمني اىل جنس االبسان) ابذا وحذد  الذذ     
ال ااذب ابدا. و ابا يلت .ة رائحة يف البيذت. و ابذت   
يلذذت ال رائحذذة يف البيذذت هذذل حذذدم األمذذر علذذى هذذذا 

النحو ام ال.) يولي حذدم.. فيسذرع يف االجابذة( لقذد     
حدم. اان. املقاالن متوازيان  اعين مقالذ  و مقذالي   

ابا و ما يلته ابذت  و ال يلتقيذان    ما يلته –ايمد  –
ابذذدا و ملذذااا ال يلتقيذذان الن بينهمذذا تنايضذذا ابذذديا. و 
خالةا خالدا ال ككن جتاوزهمذا و ال التمذاب بينهمذا    

 اطاليا. هل هذا وا, ) يولي وا, .
 شفيقة: فبسرعة( وا, .. وا, ..

املعلذذم: و ملذذااا هذذذا االخذذتالف الشذذنيع. و الذذ      
املقالني) ها) ال تعذرةني الذيس   التناي  الفظيع بني 

اذل . ابا اخ ك ألن احدهما صادق مائة يف املائذة و  
االخذذر اذذااب مائذذة يف املائذذة.. مفهذذوم) هذذل املو,ذذوع  

 حتى االن.. مفهوم)
 شفيقة: مفهوم.

املعلذذم: و مؤلذذ  املقذذاا المذذادق  اعذذين و يائلذذه    
 وحده المادق. ص )

 شفيقة: ص 
ين يائلذذذه و املعلذذم: و صذذذاحب املقذذذاا اذذااب اعذذذ  

 مؤلفه وحده الكااب. ص )
 شفيقة: ص 

املعلذذم: و ملذذااا صذذ . سذذيدة شذذفيقة. ملذذااا صذذ      
 فحائرة ال تعرف  ااا جتيب( هيا. هيا.

اجييب بال خوف. هيا.. هيا.. ابا اساعدك. يذولي  
الن صذذذاحب املقذذذاا المذذذادق ال ككذذذن اال ان يكذذذون   

ن صاديا. و الن صاحب املقذاا الكذااب ال ككذن.. اال ا   
يكون ااابا. و ال ككن ال  منهما ان يكذون صذاديا و   

 ااابا يف الويت بفسه. اليس اذل .)
 شفيقة: فو هي تكاد ختتنق(.. اذ.. اذل .
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املعلم: و مذن منذا صذاحب املقذاا المذادق) هيذا..       
هيذذا.. اعذذ يف. االعذذ اف باخلبذذل ةضذذيلة مذذن هذذا)       

 فاشارايف خفيفة اىل بفسه( آ.. أبذ.. ابذ..
 ت.. ابت. شفيقة: اب

املعلذذذذم: و صذذذذاحب املقذذذذاا الكذذذذااب ابذذذذت. اان   
السذذتنتاج منبقذذي سذذليم. ااذذون. ابذذا.. المذذادق. و     
تكذذوبني ابذذت الكاابذذة فيتهالذذ  الهثذذا( اه. مذذا اشذذق     
تعلذيم اجلهلذذة و االمذذيني. فيمذذب لنفسذذه يذذدحا مذذن  

 العمري. يفرفه يف جوةه(.
شفيقة: فامن ت ي  عذن روحهذا اابوسذا ثقذيال(     

 ون التالميذ.اان اهلل يف ع
املعلذذم: و هكذذذا توصذذلنا اىل احلقيقذذة. احلقيقذذة    
الوا,ذذحة و,ذذو  بظذذارتي هذذذه فيشذذري اىل بظارتذذه    

 السوداء( على عيين. اال وهي ان يف البيت رائحة.
شفيقة: فمقلدة طريقته يف الكالم( ما دمذت يذد   
يلت ال  ةالبد ان يكون الذ  اذذل . امذا ملذااا البذد      

ال ككذن ان يكذون الذ     ان يكون الذ  اذذل . ةالبذه    
اذل  و ان يكون ال . يف الويت بفسه فري اذل . و 
الستنتاج منبقي بسيط جيب ان يكون الذ  اذذل .   
و ان مل يكن ال  اذل  ةالواجذب يقتضذي ان جتعذل    
الذذ  يكذذون اذذذل . فاملعلذذم يبتسذذم متهلذذل الوجذذه(    

 اليس اذل  
املعلم: هائل.. مذهل: ابت تذرتقني سذلم املعرةذة    

شذذن. بسذذهولة و ليوبذذة. اهلل: اهلل: و تلسيسذذا الذذوعر اخل
علذذذى مذذذذا تقذذذدم و تقذذذذديرا لقذذذدرت  اخلاريذذذذة يف    
االست ابة.. للمبلوب. سلجتاوز مو,ذوعة الرائحذة و   
اعت هذذا فذذري يائمذذة مذذن اساسذذها فيشذذرب( اظذذنين      

حباجة اىل امل يد.. من هذا الشذراب السذاحر فشذفيقة    
يفذت   تظل وايفة( هذاتي لذي امل يذد.. هذاتي امل يذد ف     

احلقيبذذة. يسذذتمع اىل مذذذياع صذذيري بابتبذذاه شذذديد(   
متذذام اذذل شذذيء متذذام فيعيذذده اىل احلقيبذذة. ييلقهذذا      

 تعبيه يدحا ابريا( و السيد) اين السيد)
 شفيقة: آ.. آ.. السيد)

املعلم: ما لذي ال اراه) ملذااا مل خيذرج ال سذتقبالي!     
 اين هو)

شذذذفيقة: شذذذفيق) ابذذذت تسذذذلا عذذذن شذذذفيق..)     
 بتظارك.موجود.. يف ا

 املعلم: السيد شفيق يا هذه.. السيد شفيق. مااا يفعل.) 
شفيقة: بائم اظنه يد بام.. لقد باا منه التعذب  

 و االبهاك  ساباديه.
 املعلم: هل حفظ درسه بمورة جيدة.

شفيقة: االببياء. لو اابذت هلذذه اجلذدران ااان و    
 ألسنة.. لرددته معه. هل اباديه)

يمدر عن اجلد صويف( مذا  املعلم: فيوميء اجيابا. 
هذا المويف فيقف   ذوه( مذن هذذا الرجذل اليريذب)      

 مااا يفعل هنا..
شفيقة: ابه االسذبة سذلمان و لذيس هذو اليريذب      

 فتبرق الباب( ابه جده.. جد شفيق
املعلم: جده) ملااا  تفظ جبد منخور و هو الذ  
مل يبذق ابويذه فيكتذب( ال. ال. ابهذا يضذية ليسذت يف       

  صاحله البتةصاحله.. ليست يف
شفيق: سيد  املعلم ابا جاه . فيقبل  وه علذى  
راسذذه يلنسذذوة و علذذى اتفذذه جهذذاز تسذذ يل. متذذلبط  
جمموعة من الذدةاتر و االيذالم يف حالذة شذديدة مذن      
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الباعة و الوجل يسري حمين الرأس يتعثر يف مشذيته  
خيب  يد املعلم يلثمهما خبشوع. ي اجذع يقذ  علذى    

 على رةع عينيه  وه(مبعدة منه دون ان جير  
املعلم: ما شاء اهلل.. ما شاء اهلل!! اما وصفوك لي. 
ادب و طاعة و اخذالق فشذفيقة تبحلذق ةيهمذا و يذد      
صذذعقتها الدهشذذة( مذذا لذذ  تذذبحلقني ةينذذا علذذى هذذذا  
النحذذو اليريذذب) هذذل تذذرين امذذرا منكذذرا فحتذذاوا ان   
تذذتكلم. يسذذكتها( هيذذا هيذذا ابقلعذذي ابذذت و ع ذذوزك    

 ان اشم رائحته و ال ا ع صوته.املنخور ال اريد 
شذذفيقة: فبيضذذب( ابذذه هنذذا يف بيتذذه و علذذى مذذن 

 يتضايق من وجوده ان..
شفيق: فيقف   وها( اسكيت ارجوك.. و اسرعي 

 بتنفيذ االمر ارجوك.
شفيقة: اي  و ابت تعرف ابه ليس يف البيذت فرةذة   

 تمل  له عدا اليرةة اليت تشيلها. هل تواةق ان..
 و من هو حتى يواةق او ال يواةق)املعلم: يواةق) 

 شفيق: فبن ة اايف مي ى( ابه السيد.. امل تقل ابه السيد.
املعلم: هو السيد و االمر و الناهي يف فيذابي ا ذا   
يف وجود  ةهو زير و صفر ال شيء و ابا السيد االمر 

 و الناهي. اليس اذل )
شفيق: بلى. سيد  املعلم بلى هيا هيذا بفذذ  امذر    

م فيذذذدةعها باصذذذرار ايذذذرب اىل التوسذذذل. سذذذيد  املعلذذذ
 شفيقة تسرع بادخاا اجلد اىل اليرةة فري ممدية(.

املعلذذذذم: فصذذذذارخا( و افلقذذذذي البذذذذاب جيذذذذدا و ال 
تدعيين ا ع صوته او اشم رائحتذه حلينمذا ايذرر لذه     
ممذذذريه فيسذذذحب السذذذتارة الوسذذذبية( هذذذذه االمذذذرأة   
حتريبي.. يبل حني بديف لي صاحلة ااا ما توالها احد 

الرعايذذة و التوجيذذه و االن تبذذدو لذذي فذذري صذذاحلة      ب
 البتة.

شذذفيق: فمرعوبذذا( فذذري صذذاحلة) خذذاليت شذذفيقة 
 فري صاحلة)

 املعلم: مثل ام  اليت.. فيهم بالكتابة( اليت..
شفيق: سيد  املعلم.. سيد  املعلم فيندةع 
 وه يقبل يديه يتهال  عليه( باجالا جذم و  

 خضذذذذذوع اص.. اتقذذذذذدم اىل مقامذذذذذ  السذذذذذامي 
بالتماس فيتويذ  املعلذم عذن الكتابذة( اتوسذل      
الي  ان تمف  عنهذا و تيفذر هلذا زالتهذا لذيس      
لي سواها ختدمين ةال حترمين منهذا ارجذوك..   

 .ارجوك
املعلم: احتبها) فيوميء بعذد تذردد يمذري اجيابذا(     

 ااثر من واجبات )
 شفيق: فبسرعة( ال. ال.

 املعلم: ااثر مما حتب معلم )
عن بفسه تهمذة( ال والذ  ال.   شفيق: فامن يدةع 

 بكل تلايد ال
املعلذذذم: حسذذذن.. هذذذذا حسذذذن فثذذذم( مسذذذت اب     

 التماس  مست اب.
شذذفيق: فينهذذاا عليذذه تقذذبال ولثمذذا( اه.. سذذيد    

 الكريم.. ابا.. ابا منذ اللحظة عبدك..
املعلم: فيبعده عنذه بريذة( و االن لنبذدأ الذدرس      
ةثمة جمذاميع اخذرى يف ابتظذار  جيذب ان التقذيهم.      

 يبلما  ل الليل.
شفيق: فرد ةعل عني ( الدرس) سيد  أأ. اتعين 

 ما تقوا) تعنيه حقا..
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املعلم: طبعا. طبعا. و لن لس فجيلس يسذتمع اىل  
 الراديو ثابية(

شذذفيق: فيكذذاد ينف ذذر( و  لذذس) ووو..  لذذس  
 ايضا سيد  املعلم)  لس)

املعلم: و هذل بذدرس ويوةذا فيضذح ( اعذرف ان      
ن ويوةا. و يد شذاهديف بعضذا مذنهم    .ة اباسا كوتو

بنفسذذذي. و لكذذذين مل ا ذذذع و مل ار اباسذذذا يدرسذذذون 
 ويوةا. هل اان املعلم السابق.. يدرس  ويوةا.

 شفيق: ال جلوسا.
املعلم: اان مااا هناك) هذل توجعذ  سذاياك و ال    
تستبيع طيهما مثلذي) اجلذس و مذددهما. ال بذلس..     

 ابا ا   ل  بذل .
و ال وجع يف الكون اله.  شفيق: سيد  ما من امل

ككذذن ان كذذنعين مذذن تلقذذي الذذدرس و باهليئذذة الذذيت  
 تقضي طقوسه و تقاليده املقدسة.

 املعلم: ما االمر اان. يل تكلم و ال جتنين.
شذفيق: سذيد . ابذا ال اجذنن معلمذي.. ابذا اةديذه        

 بروحي.
املعلم: بل ابت جتنين ةعال. امذا ملذااا ةذال ادر . ر ذا     

 ت.. خالت  الع ي ة اليت حتبها.البي عنفت و يرع
شفيق: مذا ةعلتذه مذع خذاليت. سذيد  املعلذم هذو        
عني المواب. تمرف تربو  سليم و ال فبذار عليذه.   
و لو انت مكابذ  لفعلذت الشذيء بفسذه بذل و لسذريف       

 ابعد من  و مل اان الففر هلا.. ابدا.
 املعلم: فبدهشة( و.. وت عم اب  ال جتنين.. يا هذا..

يد  املعلذذم. احذذاوا ان الفذذت   شذذفيق: ابذذا يذذا سذذ  
 بظرك اىل..

املعلذم: تلفذت بظذذر ) فيذنه  و يمذفعه بقذذوة(     
 هل بسيت من ابا و من ابت يا وي .

شفيق: في ب  و ال يسقط( ابت سيد  املعلذم. و  
 ابا خادم  التلميذ. فيق  بذله(

املعلم: و مع هذا تبلق لساب  علي بكلمذايف ااذ    
 من ح م  الكبري هذا فخيضه(.

: ابذذا اسذذتند اىل واجذذيب اتلميذذذ  لذذج و  شذذفيق
 ليس اىل ح مي..

املعلذذم: و هذذل يقتضذذي واجبذذ  هذذذا.. ان تهذذني    
 سيدك)

شفيق: استيفر اهلل. ةقط اريد ان اببه سيد  اىل 
 بديهة. ال يستقيم الدرس بدوبها.

املعلم: بديهية) بديهية و ال اعرةها) هل يعقذل..  
 ها.. يلها..تعرةها ابت و ابا ال اعرةها.. ما هي. يل

شذذذذذفيق: فمسذذذذذتهوال( اال.. اال تعرةهذذذذذا حقذذذذذا)  
 اتذجهلها.. ةعال) ال. ال. ابت مت  ..

املعلذذذم: فيضذذذبط اعمذذذابه بمذذذعوبة( اجذذذل. ال   
اعرةها. اجل اجتهلها.. و ابا.. ابذا جاهذل.. ابذا فذيب..     

 يلها.. يلها بسرعة. و ال تتلذا بتعذييب.
شذذفيق: علذذى العكذذس. يذذا سذذيد . ابذذا يمذذيبين     

 ن. ااا اصاب معلمي ال اام.السرطا
املعلذذم: بذذل ابذذت تضذذبهدبي. ابذذت تذذذحبين. ابذذت       
ختنقين. ابت.. فيه م عليه  يقذب  علذى خنايذه( يلذها.     
يلها يبلما ااتم ابفاس  و ارسل روح  اىل اجلحيم. تذار 
 ابي مازلت املعلم و دم  مبا  لي. تكلم.. تكلم. ابا امرك.
 شذذفيق: فبمذذويف  نذذوق( الريا,ذذة.. سذذيد ..    

 الريا,ة الريا,ة.
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املعلم: اه.. علي لعنذايف االرض و السذماء فيضذرب    
راسذذه  تضذذن شذذفيق يقبلذذه( دعذذين ايبلذذ .. دعذذين 
احب راس  فيقدم له رأسه( و االن ستنسى لذي هذذه   

 اهلفوة الميرية.
شفيق: فو هذو يلذه ( ابهذا. ابهذا ليسذت هفذوة يذا        

 سيد  باهي  عن اوبها صيرية.
ا فلبذة شذنيعة. فلبذة    املعلم: ا.. ا.. صذحي  ابهذ  
 بشعة. فلبة ةظيعة. اعرف.

 شفيق: ال. ال. سيد  املعلم ال.
املعلم: ابه اثم ابري فشفيق يه  راسه باةيذا( اان  

 ةهو ابب. ابب ابري.
شفيق: ال. ال. ينبيي ان بكون ديذيقني يف اطذالق   
التسذذميايف و اذذل مذذا ااذذريف حتذذى االن بعيذذد.. بعيذذد 

 جدا عن االسم احلقيقي.
فمرعوبا بمذويف مرجتذ ( ا.. ا.. اعت هذا    املعلم: 

 جذ.. ج.. جركة.
شفيق: بدأيف تق ب مذن االسذم احلقيقذي. لكنذ      

 مل تبليه بعد.
املعلم: و مااا بعد اجلركذة. هذل .ذة ةعلذة ااذ       

 من اجلركة)
 شفيق: هناك سيد  املعلم فصمت متوتر( اخليابة!

 املعلم: اخليابة فيكاد ينهار( مرة واحدة)
 بايف( سيد  املعلم بالضبط اخليابة..شفيق: فبث

شفيقة: فخارجة تاخذ اباء ابريا و ابريق مذاء و  
 يبعة صابون و منشفة و تعود(

املعلم: فيرتعد( و  ي!! هل املس ل يعمل) اعين 
 اعين يس ل)

شذذفيق: يف منتهذذى الديذذة و النظاةذذة يذذا سذذيد      
 املعلم. هل اعيد الشريط لنتلاد)

سذذرعة( شذذفيق ختلذذج املعلذذم: اه واممذذيبتاه!! فب
 منه. ختلج من املس ل.

شفيق: من.. من املس ل) ما املوجذب) ف تضذنه   
 حبرص شديد(

املعلم: فم اجعا( ال ال موجب يبدو ان لسابي يد 
 ةلت مين. خرج عن طوعي

شذذفيق: املسذذ ل يذذا سذذيد  املعلذذم  هذذو الشذذاهد      
الوحيد علينا حني خنتلي للدرس  شذاهد ال يذدح    

 ينبيي ان ال يفارينا يط و ال ينايش. و هلذا
 املعلم: و لكن  لن تدع احدا يستمع اىل الشريط)

شفيق: بالتاايد ااا مل يسالين احد ةلن ابادر ابه 
 خاص و شخمي جدا

 املعلم: و ااا سلل  احد)
شفيق: ال  يتوي  على من يكذون الذ  االحذد.    

 ان اان تلميذا مثلي ةلست مل ما
 )املعلم: و.. و ااا اان معلما مثلي

شذذفيق: مذذا دمذذت حتذذت امرتذذ  ةذذال سذذلبان ال   
 معلم اخر علي. ابا تابع ل  

املعلم: صحي  ال ما تقوله صحي  فحبقد دةذني  
و حسذذد خفذذي( اال خيبذذىء هذذذا المذذيب ابذذدا) ام ابذذا 
الذ  رحت اختبط و ال اعي ما ايذوا و المذا تكلمذت    
ةضحت بفسي و اشفت امل يد مذن عذوراتي املسذتورة    

 مويف  امام السيد الكبري) فله( ترى اي  يكون
شفيق: معالي املفتش) اجيابيا بكل تاايد. اخذ ه  

 بكل ما جرى و اسلمه الشريط ايضا.
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املعلم: و لكن ال  افيل بقلذب الذدبيا راسذا علذى     
 عقب. و اعادتي اىل المفر الذ  انت

شفيق: سيد  املعلم مل ال هذا اخلذوف و القلذق)   
 يد ال يسلا معاليه عن الشريط

م: بل يسذلا. ابذا اعرةذه جيذدا فثذم( شذفيق       املعل
اففرهذذا لذذي ارجذذوك اففرهذذا لذذي هذذذه املذذرة حسذذب    

 واعدك ان ال اعود اليها ما حييت فيقبل يديه(
 شفيق: فم ةعا( معاليه هو الذ  ييفر ااا شاء

املعلم: معاليذه ال يعذرف شذيئا. بعبيذه شذريبا..      
اخر. معي جمموعة مذن االشذرطة و الذها يف صذاحلي     

حلقيبذذة يقذذدم لذذه جمموعذذة مذذن اشذذرطة      فيفذذت  ا
 الكاسيت( اخ  منها ما تشاء

شفيق: فكذد يذده بذ دد يتويذ ( ال. سذيد  لذن       
 اخون ,مري 

 املعلم: ,مريك)
شفيق: ,مري  الذ  صافته تل  اجلهود الكذبرية  
الذذذيت بذذذذهلا سذذذادتي املعلمذذذون الذذذذين تنذذذاوبوا علذذذى 

 تربييت و تعليمي.. طيلة السنوايف السابقة.
: و لكن ما متارسه شيء ةذظ.. ةعذل يذاس..    املعلم

 عمل متوحش.
شفيق: فييم  عينه. و يردد بشكل الذي( يف  
ممارستنا ال ةعالنا اليت براها صحيحة ينبيي ان 
ال  فذذل بالمذذفايف الذذيت تتمذذ  بهذذا و ال  ذذدى    
الضذذرر الذذذ  تلحقذذه بذذاالخرين فلذذه( الذذ  هذذو     
القذذابون الذذذ  زرعذذه يف اعمذذايي اذذل مذذن تذذوىل      

 تدريسي

ملعلم: و النتي ة يا شفيق. يا ابين النتي ة) امذا  ا
من سبيل) اما من وسيلة) فيهذ  رأسذه مواذدا( و ااا    

 يلت ل  بابي سوف امنح  مويعا  اةضل مما..
شفيق: فيقاطعه( املباد ء ةوق املساومايف سذيد   

 املعلم. ال  بع  ما تعلمته منكم..
املعلذذم: فحبذذدة( و مذذن ااذذر املسذذاومة او املتذذاجرة 

ملباد ء و ما شابه  ال ما هنالذ  ابذي اةكذر و منذذ     با
زمذذن بتوسذذيع ببذذاق عملذذ  حبيذذ  يشذذمل مرايبذذة    

 الم ..
شفيق: اثريا ما العب هذا الدور يف فياب سذادتي  
املعلمني. و احيابا حتى يف حضورهم. اا يناا مذنهم  
التعذذب او ينشذذيلون بتنذذاوا البعذذام او االستسذذالم اىل 

 النوم
 املهمة اىل تلميذ اخر.. املعلم: من حقي اسناد

شذذفيق: لذذيس مذذن حقذذ . سذذيد  املعلذذم. ةابذذا و  
 باع اف اجلميع اااةل اجلميع.

املعلم: الكفذاءة تقديريذة. حالذة مذتيرية.. ليسذت      
 ثابتة و ال ابدية.

 شفيق: تبقى التقارير االجيابية اليت..
املعلم: هي االخرى ليست خالدة. ما اسهل الياءها 

ا,ذذاةة حذذرف هنذذا و شذذبب   او تييريهذذا جبذذرة يلذذم.
حذرف هنذذاك.  ذذب دروسذه و يبيذذع معلميذذه مذذثال.   
يمذذب  ال  ذذب و ال يبيذذع و ال خيذذال  و ال يعذذارض  
القذذوابني ال بويذذة يمذذب  خيذذال  و يعذذارض و هكذذذا 

 دوالي  حتى يتيري تارخي  اله..
شذذفيق: اا ااك ال املذذ  اال ان ااشذذ  احلقيقذذة.    

يذدح  و ال  احلقيقة الذها و عنذد  الذدليل الذذ  ال     



 
 
 
 
 

 
  

 

192 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

ينايش فيلو  بالشريط. املعلذم يتعذذب( سذيد  ابنذا     
بهذذذدر الويذذذت و اجلهذذذد ج اةذذذا لنشذذذرع بالريا,ذذذة    
الروحابيذذة ةهذذي ستفضذذي بنذذا ال شذذعوريا اىل الذذدرس 
الذ  تذوب ةيه اواتنذا و تتبخذر همومنذا الشخمذية     

 ع ه..
املعلذذذم: ال اسذذذتبيع. لقذذذد تعكذذذر م اجذذذي بذذذل    

 .ا,بربت روحي و ابهاريف معنوياتي
شفيق: مذا الذذ  ا ذع يذا سذيد  املعلذم) مذ اج)        
معنويذذايف) ابهيذذارايف.. ال.. ال ابذذا اربذذل بذذ  ان تمذذدر  

 من  المايف من هذا النوع اليريب.
املعلم: يل عين مذا تشذاء. ختذيلين بالمذورة الذيت      
تريد. ةذان شذيئا يف داخلذي يذد تهشذم. ةذارمحين يذا        
سيد  اشفق علي يا شفيق يا ولذد  و لذن ابسذى لذ      

اجلميذذل و هذذذا الفضذذل مذذا حييذذت و اجازيذذ      هذذذا
 با,عاف اال,عاف.

شفيق: سيد  ارجوك ال ت د البني بلة. جيب ان 
خترج من هذه االوحاا اليت تتخبط ةيها. و تتخلج 

 من مشاعر الضع  اليت تنخر يف اياب 
املعلم: اي  يا شذفيق) ايذ  سذاعدبي.. اعذين اه     

 علمين علمين..
فيتعلذذق اذذل شذذفيق: .ذذة طريقذذة واحذذدة ةقذذط  

ايذذذان املعلذذذم بشذذذفتيه. بلهفذذذة و تريذذذب( و هذذذي..    
االيتحذام الفذذور  للت ربذذة. و االحذ اق االبذذي يف بذذار   
الريا,ة الروحابية. ثم الولوج اىل الذدرس. و بعذدها   
سذذت د بفسذذ  بظيفذذا. خاليذذا مذذن الشذذوائب مثذذل        
الفذذذوالا. صذذذاةيا مذذذن االدران مثذذذل البلقذذذة. بفذذذااا  

اس( هيا  سيد  املعلذم   االسهم. ياطعا االشفرة فحبم

هيا. ال تضذيع ثابيذة واحذدة و اال بذدمت العمذر الذه       
فيسذذتعدان. يقذذ  احذذدهما يف مواجهذذة االخذذر لثذذوان  
يببذذق عليهمذذا صذذمت تذذام. ال يتنفسذذان و ال  راذذان 
ساانا.. ثم. اا  رك احدهما حاجبيه او شذفتيه او  
رأسذذه يفعذذل االخذذر مثلذذه و رويذذدا رويذذدا.. تذذتيري      

تخذذذ اةعاهلمذذا طذذابع.. العنذذ  املت ايذذد. حرااتهمذا و ت 
اذذذل ,ذذذد بفسذذذه اوال. ثذذذم ,ذذذد االخذذذر. ,ذذذربايف..  
صفعايف. لكمايف. رااليف. ي  ان يتوازبان بمذعوبة.  

 يتهالكان ال يقويان على الكالم(.
املعلذذم: شذذفيق  اظذذنين شذذفيت مذذن اذذل امرا,ذذي  
لو.. لو.. ال.. س.. عمذري.. فيذنه  بمذعوبة( و.. و    

 .. تنس.. العما.. ةري.العما.. ةري.. ال.. ال
شفيق: أ.. ا.. مذرك.. سذيد .. امذر.. ك. فخيذرج     
م  ذذا. يعذذود بذذاملبلوب. يذذلاالن و يشذذربان  بذذنهم(  

 لقد اجت با اخلبوة االوىل بن ا ..
 املعلم: و أ   ا .. و ال ال  بفضل ..

شفيق: عفذوا اسذتاا  اجلليذل.. مذا ابذا اال تلميذذ       
 صيري.. من تالمذت ..

جذذة بابذذاء املذذاء و شذذدة مالبذذس      شذذفيقة: فخار
ختاطذذب اجلذذد( سذذاتي   البسذذ  النظيفذذة. حذذاال.     
فتلقي بهذا يف املبذبخ. و تسذرع علذى ر وس اصذابعها      

 اىل البابق العلو .. حبذر(
املعلذذم: فييذذج باللقمذذة الذذيت يف حلقذذه. ينتمذذب  

 وايفا( ماهذا) اه.. ما هذا)
 ك)شفيق: فيف مثل حاله( مااا. سيد  املعلم.. مااا هنا
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املعلم: حملت شذبحا يتلمذج علينذا و.. و.. مذرق     
اىل البذذابق الثذذابي. ا.ذذة ثقذذوب) ةتحذذايف) يف البذذابق 

 الثابي) ايمد ايمد.. يف السق  فيتفحمه(.
شذفيق: فيذتفحج مثلذذه( ال احذد يف البيذت. عذذدا     
الع ذذوز.. و خذذاليت. و هذذي ال تقذذ ف ةعلذذة شذذنعاء      
اهذذذه.. و البذذاب اخلذذارجي موصذذد و مذذا مذذن احذذد       

 ل.. او.. اودخ
 املعلم: اان.. ةهو الع وز!

شفيق: الع وز مقعد. مشذلوا. اصذم. اخذرس. يف    
 فيبوبة دائمة.

املعلم: و ما ادراك ان مر,ه بكل تشذعباته لذيس   
 اال ستارا  خلداعنا)

شذفيق: فمسذتهوال( هذل ككذن فثذم خبذوف( تلذ         
 حقيقة.. فابت عين.

املعلم: اان) مذا رأيذ  فبسذرعة( ابذا ارى ,ذرورة      
تخلج منذذه و باسذذرع ويذذت. يبذذل وصذذوا معذذالي   الذذ

 املفتش فال  ري جوابا( ها).. مل ال.. تبد .. راي )..
شفيق: و هل بقي لي رأ ..) لقذد طعذنين جذد     

 من اخلل .. سيد . الرأ  رأي  و االمر امرك.
املعلم: فيفت  احلقيبة و يرسل اشارايف خاصة. و 

. ردد يكتب( و االن اىل الدرس فييلذق احلقيبذة( هيذا.   
معي.. او.. او.. ا عين ابت اوال الدرس. هيا.. هيذا..  

 مااا ب ..
شفيق: فبابكسار( الذ.. حبثت.. القذ.. القذ فثذم( ال  
ايوى يا سيد . ال استبيع.. اشذعر ان معنويذاتي يذد    

 ابهاريف.. و ااارتي تفتت.. و.. و..

املعلم: ال الوم . ةليس هينا على املرء ان يكتشذ   
ره خائنذذا. و مذذع هذذذا حذذاوا فشذذفيق   ابذذه يذذلوى يف دا 

منهارا متامذا. يع ذ ( ابمذح  بالريا,ذة الروحابيذة..      
ةابها تبهرك ولو مؤيتا حلذني مذا تنهذي امتحابذ .. و     
متنح  القوة.. اه.. ها هذو بذ ا ثابيذة فشذفيقة تنذ ا      
حاملة مالبس بظيفذة.. تذدل  فرةذة اجلذد( اه.. ابهذا      

و  خالتذذ . خالتذذ  يذذا شذذفيق ابهذذا متواطئذذة معذذه..     
 خائنة مثله.. فينظر من ةتحة الستارة(.

شفيق: خاليت) حتى خاليت. ابا.. ابا.. ال. اه. 
 ال.. ال..

املعلم: باالمس ام  و اليوم جدك و خالت .. 
حتى خالت  اليت حتبها و اليت مل يعد ل  عداها 

 احد.. اية اسرة موبوءة بداء التلمج و..
ا شفيق: سيد  ابا بر ء منهم ؟يعا. سذيد  ابذ  

 ابيضهم ؟يعا. العنهم ؟يعا.
املعلم: فيكتب و يرسل اشذاراته( االرض اخلبيثذة   

 ال تنبت فري النبتة اخلبيثة..
شفيق: اه.. حتى ابا.. اككن ابه يبلل ب  الش .. 
يف حتذذى ابذذا) اه. ال. ال.. املذذويف ارحذذم. ارحذذم لذذي..     

 فيلبم وجهه(
املعلذذم: ال تمذذر  ال تولذذوا. تعذذاا ويذذع شذذهادت   

 و ,د بفس .,دهما 
شفيق: حا,ر سذيد  املعلذم فيويذع يقذ  بذلذه(      

 شكرا. سيد .. املعلم.
املعلم: شكرا) تقوا شكرا) اتعلم ان هذذه الوريذة   

 اليت ويعتها تقضي على مستقبل .
 شفيق: اعلم. سيد .. اعلم.. و ابا استحق ال .
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املعلم: فعلى الرفم منه( اه.. يا شفيق. يذا رائذع.   
ا. و لكم    يف بفسي ان اةذريف  ابت تلميذ بادر املثا

 ب . و لكن الواجب واجب. و ال تلم فري بفس .
شفيق: ابه يدر . يذدر  الذذ  اببذتين يف عائلذة     

 من الوحل. فبمويف باك( احلكم ل .
املعلم: بل له. ملعاليه. ابا ا,ذع امامذه احلقذائق و    
االدلذذة. و هذذو مذذن يمذذدر احلكذذم. فحبسذذرة( و اليذذوم  

رف اذم هذو شذديد و صذارم. و     موعد زيارته و ابا اع
ال يتساهل و ال يتسام . اه. اه. سيشهد اليذوم خامتذة   

 اببل تلميذ التقيته.. و خامتيت ايضا.
شفيق: اما من طريقة.. اما مذن وسذيلة) فاملعلذم    
يه  رأسه بفيا( البذد ان .ذة طريقذة. .ذة وسذيلة..      
او.. او البد من.. اجياد طريقة.. خلق وسيلة فيفكر. 

 سيد  املعلم! سيد  املعلم..ثم ة اة( 
املعلم: ال يا شفيق. ال. ال حتاوا التلثري علي. ةابا 
االخر لست ايل صرامة و متسذكا بذاحلق مذن معاليذه     
فشذذفيق ينخذذذا( و لكذذن.. ال بذذلس.. ال بذذلس.. يذذل..   

 تكلم..
شفيق: بريت يف اهين ةكرة. ككذن ان تنقذذبا الينذا    

عنذذا ةيذذه القذذدر   ممذذا اويعنذذا ةيذذه ابفسذذنا.. او.. او.. اوي   
فيتعلذذق بشذذفتيه. متلذذهفا( لقذذد وجذذديف  بعذذدما امعنذذت    
الفكر و اشيلت العقل. ان التضحية  علذم  عظذيم القذدر    

 ف ير العلم  مثل .. خسارة ا ى  ال تعوض..
 املعلم: البي اشم رائحة مساومة.. و.

شفيق: فمستعيدا ب ايف املعلم( من اار املساومة 
ذ فيقدم له الشريط. املعلم او املتاجرة.. باملبادئ.. خ

يمعق. يهذم خببفذه شذفيق كاطلذه( يذا تذرى.. هذل        
 .ة ,رورة لالحتفاظ باألوراق اليت..

املعلم: ال. ال بالتلايذد فيعبيذه االوراق و خيبذ     
الشذذذريط يعبيذذذه شذذذريبا اخذذذر( خذذذذ.. خذذذذ هذذذذا  
الشذذريط.. ابذذه سذذليم ال فبذذار عليذذه. اه.. اه ال ااذذاد    

نا و اتب لنا حياة جديدة اصدق ان اهلل يد رأف حبال
فيتبذذادالن القبذذل و التهذذابي. مذذن احلقيبذذة تمذذدر       
اصوايف فريبة( هش.. هش.. فيهرع اليهذا. يضذبرب   

 اثريا( اه.. اه.. اوه.. ال..
 شفيق: مااا هناك سيد  املعلم)

املعلذذم: التالميذذذ يذذا شذذفيق.. جمذذاميع التالميذذذ.  
تذذاخريف علذذيهم و هذذم فا,ذذبون. هذذائ ون فيلبذذم      

.. اه.. مااا اةعل.. ابا منه .. ال ايذوى علذى   وجهه( اه
 جر رجلي..

 شفيق: امرهم ياتوا هنا.. ابا امحل عن  العبء
 املعلم: ابت) ابهم بالعشرايف.. باملئايف..

 شفيق: ليكوبوا باالالف. ارجوك سيد  ارجوك..
 املعلم: و معاليه) اتراه ير,ى.. ان..

شذفيق: بذذل كتلذذيء ةخذذرا و اعتذذ ازا. بذذ .. ابذذت  
ال. ةقد علمت و احسنت التعليم. و ربيت و اجديف او

ال بية. و هيليف من تالمذذت  المذيار. تلميذذا هلذذه     
 املهمة الكبرية.. هيا.. هيا.. يا سيد ..

املعلم: فيف فاية االرتباك و احلرية(.. يبدو.. البه 
احلل الوحيد. فمندةعا( مل ال..).. فيرسذل اشذاراته و   

ون يذذا شذذفيق.. ال  يذذتكلم بليذذة فريبذذة( ابهذذم يذذادم   
 ختذلين. ال ختيب املي ةي .. هيا.. هيا.. استعد.

 شفيق: فيف حالة فريبة( اه.. اه فيتلوى(
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 املعلم: مااا دهاك..) ابت ترتعد.
شذذفيق: بذذل اريذذج ةرحذذا. ةا,ذذت بذذي النشذذوة و 

 اخشى ان تقضي علي يبلما التقي بهم 
املعلذذم: متاسذذ  يذذا شذذفيق. متاسذذ  و تذذوازن. ابذذه 

د عدا هندام  فيعدا هندامه( هكذذا..  يوم  املنشو
 هكذا.. ؟يل.. رائع.. هيا.. هيا.. ردد الدرس..

شفيق: فيساعده املعلم حتى يبيي عليه( حبثذت  
القبة عن اللحم. مل تعثر القبة على اللحم. ه مت 
القبذذة علذذى الفذذلر.. اويذذال  علذذى الفذذار.. فيكررابذذه    
مذذرايف عديذذدة. ممذذحوبة ببقذذوس اللبذذم و الضذذرب..  

ييلبهمذذذا الوجذذذد.. و تمذذذب  حرااتهمذذذا اشذذذبه    حتذذذى
حبراايف الدراويش يف حلقايف الذار. اصوايف من اخلارج. 
,اجة  تردد الدرس بفسذه. تقذ ب( وصذلوا. تالمذذتي     

 الميار االحبة وصلوا.. في اجع خائفا اىل الوراء(
املعلم: ابت ت اجذع يذا شذفيق. تقذدم. اةذت  هلذم       

لذى عاتقذ .. بذرر    الباب. ان جديرا باملهمذة امللقذاة ع  
 الثقة اليت منحت  اياها.. هيا.. فيدةعه اىل الباب(

شفيق: فيفت  البذاب  تتذداةع و تتذدةق اجلمذوع.     
باعذذذداد ففذذذرية  ااذذذور و ابذذذام. مرتذذذدين سذذذراويل  
يمرية  ببذة و يممذابا و يلنسذوايف مذن القمذاا      
بفسذذذه. شذذذفيق يمذذذعق لالعذذذداد اهلائلذذذة. يرتبذذذ ..  

يق معلمكذم اجلديذد فال   يتلعثم( ابا.. ابا شفيق.. شذف 
احد  فل به. يتوجهون  و املعلم  الذ  يسذتقبلهم  
بال حذذاب و االبتسذذام و هذذم.. يقذذدمون لذذه ةذذروض    
الباعة. دون ان يتويفوا عذن ترديذد الذدرس. يذدةع     

 ال خم البشر  الذ  ال ينقبع  شفيق اىل الوراء(
 صويف: فمن اخلارج. بعيد( معالي املفتش.. يادم

عاليذذذه يذذذادم.. رددوا يذذذا تالميذذذذ.. املعلذذذم: اه.. م
رددوا.. بقذذوة. حبثذذت القبذذة عذذن اللحذذم.. فتذذ داد      
االصوايف صخبا و عنفا.. ترتمم.. اراان البيت. ختذرج  

 شفيقة ة عة(
شذذذفيقة: مذذذا هذذذذا) زلذذذ اا) هذذذل حذذذدم زلذذذ اا 
فتمعقها املفاجلة. ترتذد اىل الذداخل( اه يذا اهلذي. مذا      

 هذه املخلويايف اليريبة.
. اةسذذذذحوا البريذذذذق. ال صذذذذويف: معاليذذذذه وصذذذذل
 تلمسوه. ابتعدوا عن طريقه.

املفذذتش: فوهذذو رجذذل يمذذيء مبتذذور الذذذراعني و  
السايني. ةوق عربة معويني. يدةعها بعضذهم. خيذ    
املعلم الستقباله. صوته اشبه بال عيق( ما شذاء اهلل..  

 ما شاء اهلل اال هؤالء.. تالمذت . يا سيد ر وف)
.ذذة اخذذرون  املعلذذم: الذذهم يذذا سذذيد .. الذذهم. و 

 عديدون.. مقبلون.. يا استاا حنون
شفيق: فصوته من بني اجلمذوع( ابهذم تالميذذ     

 ابا.. سيد  املفتش.. ابهم..
شذذفيقة: فتذذدةع السذذرير. خذذارج اليرةذذة تشذذق      
طريقهذذا بمذذعوبة باليذذة. مذذن بذذني اجلمذذوع الذذيت مذذا  
ت اا تتدةق على البيت. متتليء المالة و اليرةذة. و  

لثذذذابي.. يضذذذيق بهذذذم املكذذذان..  املبذذذبخ. و البذذذابق ا
يتسذذايط بعضذذهم علذذى بعذذ ( دعذذوبي اخذذرج.. اه..  
فتدةع السرير بقوة.. تمبدم بهذم. تذويعهم ار,ذا..    

 تن   يف اخلروج(  وبا.. هل ابت خبري. يا عمي)
املفذذتش: مذذا شذذاء اهلل.. مذذا شذذاء اهلل.. اللذذهم زد و    

 …بارك.. اللهم زد و بارك
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. عمذي.. هيذا   شفيقة: فصوتها مذن اخلذارج( هيذا.   
 فتيلق الباب من اخلارج(

املعلذذذم: رددوا.. رددوا.. بكذذذل يذذذوتكم.. بذذذاعلى    
 اصواتكم. حبثت القبة عن اللحم..

شفيق: اه.. دعوبي ار معاليه.. اخ ه  ا جذرى..  
 اه.. اه فيتالشى صوته(

املفتش: فيتنفس بمعوبة( هواء.. هواء.. اةتحذوا  
 الباب.. اةتحوا..

بذاب يع ذ ( البذاب ميلذق     احدهم: ف اوا ةذت  ال 
 من اخلارج..

املعلذذذم: ابهذذذا هذذذي. اخلائنذذذة.. خالتذذذه.. ااسذذذروا  
الباب.. احلقوا.. بهما.. هذي و الع ذوز.. البذاب احلقذوا     

 بهما.. هي و الع وز.. جده.. جد شفيق و خالته
 شفيق: ال. ابا ال. ابا منهما بر ء.. ابه.. هو.. الذ ..

هذذا القذ     املعلم: بل.. ابذت. ابذت مذن هيذليف لنذا     
اجلماعي ايضذوا عليذه. ال تذدعوه يذتكلم.. ال تذدعوه      

 يتنفس فيه مون على شفيق ينهالون عليه ,ربا(
املفتش: هذذ.. هذذ.. هذو.. ا.. ء هذواء. ابذا اختنذق.       

 اةعلوا.. شيئا. من اجلي. ابا.. ابا.. اختنق.
املعلم: معاليه.. خيتنق.. اةعلوا شيئا ف ملذه مذن   

الثالجذذة..( سذذيد  أأبذذت  ةذذوق العربذذة. يضذذعه ةذذوق  
 خبري.. هل.. آ.

املفذذتش: فخيذذت  مذذن مكابذذه( آه.. آه.. ابذذا.. ابذذا..     
امويف.. يا اوالد.. ابا.. فيتحذرك حراذة عنيفذة. يسذقط     

 على االرض..( اه.. آ.. آ.. فينقبع صوته متاما(
املعلم: فيمر ( اه.. مذايف. معذالي املفذتش مذايف..     

يف.. النذا..  ااسروا الباب هدموا احليبذان. يبلمذا  ذو   
 هنا.. اه.. يبلما..  و..يف. 

فيتذذداةعون  ذذو البذذاب. اذذل يبيذذي ابقذذاا بفسذذه.  
ةيتكومذذذون علذذذى البذذذاب.. بعضذذذهم يسذذذحق بعضذذذا.. 
بعضذهم يتسذايط علذى الذبع .. يلذهثون.. متقبعذذي      
االبفاس. تيذدو اصذواتهم مثذل مذواء يبذط.. توشذ        
ان.. متويف. اصوايف متفرية مذن هنذا.. و هنذاك.. مذا     

بذذذوهن وخذذذور.. شذذذديدين.. و بشذذذكل   تذذذ اا تذذذردد
 متقبع..(

 حبثت.. القبة.. عن اللحم..
 مل تعثر القذ.. طة.. على الذ..

 ه مذ..يف.. القذ..طه.. عا.. على..
ةل..ر  اويال .. على.. الذ.. ةذذ.. أر.. او.. يال..  .. 

 ا.. و.. يال..  .. على.. الذذ.. ةل.. ر..
 اويال .. على..

 
 

واء يسذذتمر.. لفذذ ة.. ثذذم   فيظلذذم املسذذر .. و املذذ  
 .خيمد..(

 

 يف العدد القادم:
 املسر  الكرد  يف مدينة اراوك
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 موت سوشاب
 

 

 علي كريم
 ترمجة: نوزاد امحد

 
 

املكاا: غرفة اامريفاالطربراالاا:ي راامباال ر اا ر   اا ر
عب رض:حيمراملدي م,ريف: اة ربا   ربراااداخلرايب ا ررررر
تلاااعريمياااداارعبااا رايااا:خلسةرعلىااا: ر :ا ااامرعبااا ر

 اا:طراا : ااة ريا ةقاا:ري ماامرااكةعاا ريلااكعرعك اا را
ضلءرخ: تةرااة عر تك ءريا ةهرعبا راا ا: راااة رررر
برميااالرااةة ااامةراااامر اااةي: رورااااامرب ااا: ر ااال ررر

 مضةرعااةيةا ررامل ضااد ةربااةاار ةاب اامر اال راااارررر
لي  اا:ارعلماامرع اا: روررة لضاالع: ر اال راااا مضرتر

رعلممرح عرفبيظة
رااة عغرعلى: ةةرعلى: 

ر(الرجتيباملةأ غر)
رةةعيدت رةةعلى: ااة عغر

برقةهراالث :ءرتضة راملةأ غرقي:ةةر :ذارتةيدرا رت للر)
ييدق:رز :سراا : ة ري ال رورراةسر  ادق:ر ا راا  ا:سرررررر

ت : مررعلى: املك لخلر  ةعمةرضلءرعل ريدخعرااةة مةر
ر(جم لالاربراي:خلسربأ م رأعلدرورت دأري:اصةاخ

راملةأ غري:راهل ةةر :ذاراخلىةة
رااة عغر :ذارتةي ؟

ربل مر  راا جلطةةاملةأ غر
رااة عغر :ذاريمد؟

راملةأ غراا  ةةةرالرالةةرضلءرع ةر  ك ةة
رااة عغروريمد؟

راملةأ غرعلممرفيمريةت :ا راابل رورا  :در د ة ة
رااة عغرا  :در  ؟

رةاملةأ غرا  :در  رقمريت مل رااةئيسراملخبل راهل:خل 
رااة عغرور :ذارع رااةئيس؟

ةةرع: تهراطاللر ا ررراملةأ غريت د  مةةرايفهرالريل   م
ذ رع ع,روري ةول,رق:رقمرحيدثليفاهروراك اهرالري لا ةةرررر
قاا:ةةرقاا:ةةرورعاادرىااة ري:ا كاا:ءةةراخلىرد لعااهرتت اا:ع ,رر

ري ةولرت:خلب:ارد لعهرايج م :راالط :لرااةضعة
ااة عغرالةةربيا.ةةراالط ا:لراهلا:خليل ةةراااةي ريت مال رررررر

رااةئيسراملخبل ةةرااةئيسراهل:خل روةةر :ذارع رزو ته؟



 
 
 
 
 

 
  

 

198 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

رةأ غرتمتليمر ل ره ةهةامل
رااة عغر :ذارت مع؟

املاةأ غرت ات   ءرياهروراحي:يفا:ارت  اسربراذيفيااهةةرررررر
رت ةدراهرذبةي:تراالي:طرامل:ضيمة

رااة عغرت  سربراذيفيه؟
املااةأ غريفماامةةراديااهراذيفاا: ر  تصاا : ةةرعي اا: رررررر
  مةتاا: ةةراليفااهريلاا هرااال رخل اا:لرااصاا ةاءر ااترررر

يدأريصاةةراطرراال سةةرذورع: مرطليبمةةرالرادخل رقعر
رايف:راخلاهرقكةاةة؟

ااة ااعغر)حي ااعراااامرااك اا: (ريكاا:دريصااةةةةرقااعرر
رصةةر مالا؟

املااةأ غراراعاادراخلاهةةراخت اا ر اا رياالراااااالطرورر
حااللرااال رااةي اامرااةت :اياامراورااال راعاالدةةرالراخلىر

رىيئ:اةةرالراخلىةةر)تصةخ(رالراخلىرىيئ:اةة
رااة عغراالرتةي رأ رى ء؟

رضلءراا  ةراملك لخلر)تصاةخرراملةأ غرالراا جلطرورال
رث:يفيم(رايف :رعةا ةةرعةا ةة

رااة عغرعلى: ةةرعلى: 
راملةأ غر)الرجتيب(

رااة عغرعلى: ةةرعيدت 
راملةأ غر :ذارتةيد؟

ااة ااعغر تاا رتماالدي راااا ةةرعاالد ر فاا رااا ررر
راف:يف راالي:طرايبليمةة

املااةأ غر)اخة ااترخ:صااةت :ر اا رز اا:سراا : ااة رررر
تااةي رخلأارال ااعررراملك االخل,رت اا.رعباا رااكةعاا رورر

ي  .رااةة مرورتب.رخلأعهراالخةرحللرع   :رع:عيمر
رايم:درااكةع رية بي :ردو ر دوى(

رااة عغر)يم فراامرااك : (رب: راولر ة ةة
راملةأ غر) :ولراع :طرااكةع (ربرااك: ت ي:ةة

رااة عغرب: راولر ة ةة
راملةأ غرعب رض :فراا  ةةة

رااة عغربرالدي مةةرتم:خل  :ر)يض  (
راملةأ غراص   :رصدي لر)ت ك (

ااة ااعغر)يب  اام(راصاا   :رصاادي لةةرح:وا اا:را ر
حنبريمض :راا مضرورا ريفكةهرااا مضربرا رواحادةةررر
اريأخةيف:رز  راا ام:د ر ماهةةرب ا:رظاالهلرفا رررررر

رعميدي ةرت:خل ريفض  روريفيئسرت:خل راخةىة
راملةأ غرح:واترا راح  ر)تص ت(

رااك : (ااة عغر)حي:ولراصداخلرل ر  راامر
املةأ غرب :رب  : تلريف:زحتلر  رف رعشةةرار

ريفمثةرعب راعل: رعب ي :ةة
رااة عغر)يصدخلرل :اريفل:زاا(رع د :ر ب  :ةة

راملةأ غرعبتراهراعك  ربرعي روراىدكراورعبيب
ااة اااعغر) ااا:زالريصااادخلرل ااا:اريفلااا:زاا(رع اااد :ررر

ر ب  :ةة
يماادرا لاا:خلرايةياا.رور ااترضاالءررغاملااةأ غرعباات

رخلعصرا ةةاا  ةرا
رااة عغرا درتةب :رالدي مةة
راملةأ غرعبترعب را عرااب :ءة

ااة اعغرتةبااترع باامرطةيامرعباا رىاا  ر)طاالالررر
قااةارالاالاخلر اا:ولراملااةأ رايماا:درااكةعاا ر اا ر ااترررر

رعد ي :روراك رع ث:اروردو ر دوى(
ااة عغر)تلع.رعا رااما ف(رايا روصابترح:دثامرررررر

رااةئيس؟
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 اااترراملاااةأ غر) :زاااااترت ااام راليمااا:درااكةعااا ر
رخل بي :(

ااة اعغر)ي اادأرياا:ام فروريصادخلرل اا:اريمااةرعاا ررر
راام:اراي:خل  (

املااةأ غر)تصااةخريلااد ر يف اا:رالرت اادخلرا رت اا  رررر
رااكةع (

رااة عغرتةىر :ذارحصعرابةئيسراملخبل ؟
راملةأ غرايفهرخمجعروريف:دطة

رااة عغرقعرتةي ه؟
راملةأ غربالة

رااة عغربي.رت لالرذا راذ ؟
ر ةاملةأ غر  لرا :طرعي

رااة عغرقعرتة رىكبه؟
راملةأ غرورارالرت تحراملةي: ؟

ااة عغر)يتجهرحنالرامل ضاد روري اتحراملاةي: ,ربررررر
رقةهراالث :ءربالق :ريتلع : رع رالةبم(ة

صلتراملةي: غراااةئيسراهلا:خل روراااةي ريت مليفاهررررر
  اات ةو رعباا راهلااةو ةرااااةئيسري كاا رورزو تااهررر

لرحالروررت ت   ءريه,ريتمثةراااةئيسري:الحجا:خلرياررر
اخااةةةرورتدباادرااليف اا:ءرا رااااةئيسر صاا: ري:العاا :لرر
  ةر ة رورقلرواع.ربراالعترال:ضاةرا ا:طر ادولرررر
حبا  ريةياادرع الخلراااادولرسلا راا اا لطر يااه,ربرررر
رال ي مرب: ريةيدراعم:دقمةةراك  مراوعملهربراا خة
ااة عغر)يةب راملةي: (رقةارورايفتاةوار  يداار ا رر

رلعي  (االخ :خلريمدرعبيعر) 
راملةأ غرى ءرخمجعةة

رااة عغرى ءرخمجعةة

رلهربراالحعةةاملةأ غرضم
رلهربراالحعةةااة عغرضم

راملةأ غر  راال ضعرا ري  حربراملي:هراالع مة
رااة عغر  راال ضعرا ري  حربراملي:هراالع مة
راملةأ غر) :ولراع :طرااكةع ردو ر دوى(

رااة عغر)ي دأري:ام ف(
اخرور ااعرصااةخ:ت :رتة ااعررراملااةأ غر)ت اادأري:اصااةرر

خل بي اا:راوراالعباا ري اال ,رورت  هلاا:ر :قااد رايماا:دراوررر
راع :طرااكةع روراك ردو ر دوى(

ااة عغر)يتلع.رع راام ف(رارت جحرقةهراملاة رر
رايض:اةة

راملةأ غروراك راد راوع:تربث  ةة
رااة عغرقعر ت: لرمل :عدت ؟

املااةأ غراطالعاا:اةةرقااةهر  ااأامررصاا رايفاا:ةةرعباا رر
رزق:ةاجن:

رااة عغر  ةر د رطليبمرورايفتر :والراجن:زق:
راملةأ غرالرايفدطةةرورالراي تراد رعدخل رب: يمةة

رااة عغرب  ةةراتةبي :ةة
املةأ غر)ت اةراايهرحب دةةرمت ا رال اعريلاد رورررر
تة عرخل بي :ر ة راخةىراليم:درااكةع ةةرا :رااة اعرر
   ااعراااامرااك اا: ,روريااةا رت ااعرخل ااالراملااةأ رعباا رررر

: رورتك ااةق:,رورياادوخلهري اا  رااة ااعرعباا رررررااك اا
االخلضرعةي اا:ار اا راا : ااة ,رورحي  اا:رياا  ضريلااعررررر
يةأعهرعب راي:خلسر ا رخااللراا  ا:سراملك الخلراااة رررررر

رب ةتهرزو ته(
راملةأ غر :رق راخ :خلراي:خلس؟

رااة عغرايف:رالراخلىرىيئ:اة
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راملةأ غربي.؟
رترا رالراخلىرىيئ:اةااة عغرعب

رة راا :عيم,رع درع حراا عةاملةأ غرايفاةرحنلرااي :خل,رع
ااة عغريفممريفممةةريدأتراخلىرىيئ:ار :ةةرايفا راخلىرر

رازدح: :ارعجي :اة
راملةأ غرح:ولرا رجتدرااةئيسريي  مة

رااة عغراخلىريف ل رتضةي رعب رصدوخلق ة
راملةأ غر  ر ةاءراي :ئ  رامل تلامة

ااة اااعغراالط ااا:لرااةضاااعرعااا للاةةروروعماااترررر
را لاق مربراالحعة

ر :ذارع را  :ت م؟املةأ غرور
رالطرااةئيسةعغرتمةوارايف    روريلاعلرلا:ترآااة 

راملةأ غرايف  رع:خلي:ت؟
رااة عغرب :رخب   راهللة

راملةأ غرور :ذارع رااةئيس؟
ااة اااعغرا ااادرعااا  رعبااا راالخلضروراصااا  ترررر

رزو تهر تهة
راملةأ غراالري دورايفهريصدخلراا ةاخل؟

رااة عغربالةةرر
ر( :ولرايم:درااكةع املةأ غر)

رالرتتمجب ةةر(يصةخااة عغر)
راملةأ غرمل:ذا؟
سااةسر  اا هر اا راا  اا:سراملك االخلرورررااة ااعغر)

يتل هرحنلرزو ته,رمي  رخل بي :ري ل ,رورقا رت ا ررر
اوععرعددااربا  ااررر(خل بي :راورا رجتمعرزو  :ري   

ر  راا :اربراهل:ويمة
راملةأ غروخدعت رايف:ةة

رااة عغراك  راع:ظ ة
ريف   ةراملةأ غرايف:رالراع: ح

رااة عغرايفترجم ليفمة
ر(تصةخريلد املةأ غر)
ر(  رىد راملهري   رعب راالخلضر :عك:ارخلأعهااة عغر)
تلبا ررع:يثمرقاةهراا:واامر)ررر(ورق رت ك املةأ غر)
ر(اقمرح:خل 

ااة ااعغرخلأعاا راملصاامل رثك اامراحااالطرىاايل:يفيم,رورررر
  رايد ,ري ت  رباعرىا ءرلاامر الترررررحرح:ضة رييدخل

ب ا:ريفتلحادروراثا:خلرفةائ يفا:ةةرررررعدخلرامح ر مرأ على: ةةر
ق :ريدأراولرخلالاتراا ا:روريادأتراات :حا:ترتت ا:ع ةةرررررر

تمب  اا:راالثاامرورالراااد راا اادطةةرااا راد رااك لااامررررررا ااد
يصاةخرر)ر(صا ترت :مج ريعرايف ي :ربرلامرقيج:يف ةةر)

ةةرا راراب رامحب ربرعي راك اتر  ا: ةاارا اللرررر( جأ 
ازعمراالالاخل راا :ئيامةةررربراملد ريعرا للربأ ةأ رف:يفيمربر
باعرايبامةةرايصا رعبا ررررر  دري:خلدرميألراحلا:ئ ري:الا ل ررر

يف  اا ةةرتالح اا رام :تاا ةةرعباا را راختاا:خلراملاالترياالررر
برقااةهراالث اا:ءرحياا:ولراالعاالفرعباا راا باالورورااك لااامةةر)

عد يهروريصمليمري .رورمي ا رخل با رزو تاهةةرورقا ررررر
ر اااةكرخل بي ااا:رورتلب  ااا:ري ااال رحنااالراا ضااا:ءرورع اااد
خل لع اا:رتصاالدطريااةأارزو ااه,راذاكريصاالدطراااا وسرررر
ي:اكةع روري مادهر ا ر اترعاد ي :ري اةعمري:اةامةةربررررررر
يف :يمرامللا دري  ا رااة اعرواع ا:ار ال رااكةعا ,رورت  ا رررررررر

رة(زو تهر مب مةة
ر(اليف:خل رىيئ:ار ليئ:ااتل أر)

عصا  ,روزاخل ررر  اةحي:ترر–*عب ربةيم,ر لترعلىا: رر
 ة1999اا بي :يفيمرر–ااث : مرلكل مراعبيمربةدعت: ر
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 الدكتور إمساعيل قمندار

 و اللهجات الكردية اجلنوبية
  

 باريس –أجرى احلوار د. جواد بشارة 
  

صدر مؤخرًا مؤلف ضخم  نخا الجخت ال الير  خ      
اجلنوبيخخخ  فخخخا ليتخخخا الير  خخخ  التيجيخخخ    لجيا خخخ     

. إمسانيل قمندار املقخي    بخار     الباحث الجغوي  
 .1971منذ نام 

 قخخخد قامخخخا  ار النلخخخر البج يييخخخ  اللخخخت        
املتمصصخخخخ  رت بخخخخيع  رت بابخخخخل اليتخخخخا  بالجغخخخخ    
الترنسخخي  الخخذي  صخخل نخخد  صخختثا م إ     خخر مخخا   

صخختث    بابانخخ  لخخاخر     ملا خخ  املتانخخ       940
 األناق .

مخا   مت ل هذه الدراس  الرائد  مثخر  ربخل قخر     
لجمخد    املنخا       األحباث العجمي    امليداني  الصرل

الير    اجلنوبي  .  متتخد هخذه املنخا   املعاباخ        
إ   400املوزنخخ  بخخر إ خخرا    العخخرال نجخخ   خخو      

 خخ     قخخل القسخخ  األناخخ  منتخخا   إ خخرا  بخخر  500
   مشالي مد ن   رمنلخاه   100مناق   اميارا  ) 

اقع  مشالي  زلو    هذا ليما ( إ  مد ن  نبا ا  الو

الخخخد   رل اليا خخخ   نخخخدا ظالاخخخ  بي خخخار اللخخخمالي 
ملالبيتتا ضما هذه اجملمونخ  الجت يخ    ًخًا .  مخا       
القس  العراقي لتبتدئ ما خانقر مر رًا فندلي   
زربا يخخ    خخخيد سخخعد   نجخخي الغربخخي إ  ملخخار     
البصر  نج  امتدا  اللر ط احلد  ي احملاذي إل را  
.  مييخخا  قخخد ر نخخد  نتخخو  متيجمخخي  مخخل هخخذه   
الجخخت ال الير  خخ  اجلنوبيخخ    العخخرال   إ خخرا  بخخر   
ثالثخخ  إ   ربعخخ  مال خخر نسخخم   ملجخخبت  مخخا اللخخيع   
اإلمامي    لًاًل نا  قجي  با ني  ما  صو  خخيعي   

  سم  بخ رت  هل احل  رت.
قام اليا   بدراسخ  منتامخ  لجقوانخد الجغو خ        

ل املخد    املنخا   الير  خ  اجلنوبيخ      الجت ي  لعلخرا 
  بصخخور  معمقخخ  .   يمخخا     لقخخًا ألسخخالي  نجميخخ   

البثث الواسل    لختم املتصلخل لظنامخ      ا همي  هذ
الصخخخو ي    الصخخخرلي    النثو خخخ  جملمونخخخ    خخخال 
 ب   مل  مدر س  مقارن  ببقيخ  الجخت ال الير  خ     
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 : الطورانيةةة األخخخخرا  اليرما يخخخ    السخخخوراني     
ا ورامي    الزازائي  .   تًما اليتا    ًًا مقدم  
 و جخ   سخختعري ليتخخا اليا خخ   تاصخخيل لغو خخ  نخخا  
األما ا املدر س   ال  مل خار   لغو خ    ههخا   إ    
جانخخخ  لصخخخل متخخخ  نخخخا رت  خاخخخا  املستلخخخرقر     

 امللرقيررت    همي   ب  .
  نخخخوي املؤلخخخف  رتخخخ  اليتخخخا  إ  العربيخخخ     

ر القا متر ليسخد بخذلف لراملخًا  خب ًا     ملًو  السنت
  الدراسال الجغو   الير    .   ذه املناسب   جر نخا  

 مل املؤلف هذه املقابج :
س : بداية أود أن تقدم تعريفاً  أويااً  يتاباً     

 قبل ايدخول يف تفًصاته.
ل :  عتخخه هخخذا العمخخل  حخخد  ضخخم  األنمخخا        

عجخ  دد خدًا   ميدا  الدراسخال الير  خ  الجغو خ      ت   
بدراسخخخ  الجخخخت ال الير  خخخ  اجلنوبيخخخ    إذ  وجخخخد     
 راسخخال  خخخرا نخخا بقيخخ  الجخخت ال الير  خخ   بلخخيل 
 ساسي اليرما ي    السخوراني    ليخا األمخر فتجخف     
بالنسخخب  لجخخت ال الير  خخ  اجلنوبيخخ  الخخد    خخدر  
 –ما قبل .  دتل هذه الجت ال مناقخ  جغراليخ    

 خ   قخل    500ا حخوالي  لغو    ب   جدًا  صل  و 
قسمتا األ ه بر  اميخارا  مشخاًه إ  مد نخ  نبخا ا      
مشخخا  مد نخخ   زلخخو    لًخخاًل نخخا    ر خخ  ظالاخخ   
بي خخار اللخخمالي  الخخد  قخخل   القسخخ  األ سخخط مخخا      
 ر سخختا  .  مييخخا القخخو  إ  اجلانخخ  العراقخخي  خخذه   
املنخخا    بخخد  مخخا مشخخا  مد نخخ  خخخانقر     رالتخخا  

  سخخعد   نجخخي الغربخخي  نجخخي اللخخرقي باجتخخاه اللخخيد 
الخذ ا   ر  التيجيحيث  وجد  اميل  ب   ما الير

متتد منا قت  إ  العمار    حت    خرا  البصخر      
 ائمخخًا نجخخ  اللخخر ط احلخخد  ي التاصخخل بخخر العخخرال  
 إ خخرا  .  قخخد  عخخري اليخخ   مخخا هخخذه املنخخا   إ    
نمجيخخ   اتخخ  نرقخخي     بخخد ل نرقخخي مخخا قبخخل      

لعراقي     را  خانقر    جزا   ب   ما الناام ا
منخدلي    جخزا   خخرا مخخا زربا يخ   نجخي الغربخخي      
 الليد سعد  حيخث  عرضخا  جختا ملخا مسخي بسياسخ        
التعر خخخ    حيخخخث    ت خخخ     خخخره  إ  إ خخخرا       
ارملموا نج   رك  راضيت    ا  خر   اخخل العخرال .    
هخخذا إ  جانخخ   عخخري منخخا    خخخرا  ر  خخ  ملخخ     

  إ  هذه السياسخ  العنصخر   م خل سخن ار       جنوبي
 ر وك .  قد حصل هخذا األمخر نمجيخًا منخذ  صخو       
حخخز  البعخخث العراقخخي رت احلخخا   رت إ  السخخجا     ي   

   لخخعال زمنيخخ  ظخخد   زا ل    1986منخخذ نخخام  
حد  هذه السياسخ  العنصخر   ) التعر خ  (   سخار      

  مخخا يخخرلسخخجاال   نقخخل    ت خخ  السخخيا  ال نمخخل ا
   إقامتت  إ  منا   نائي   اخل العخرال    إ   منا

 إ را    إحال  سيا  نر  ميانت .
بالخخذال  1970 ذلخخف منخخذ معاهخخد  نذار سخخن     

حيث  سارنا      نمجي  التعر   بليل هائخل    
منا   املوصخل      خر منتخا    ر خوك  حيخث انتخا       
منخخخا    ر  خخخ  بلخخخيل  ساسخخخي مخخخل  جخخخو  جخخخز    

ا الناام   العخرال جعخل منتخا     ر ماني مت  ليتا لي
إحدا اإلخياليال العو ص    صخر نجخ   عر بتخا بخ ي     
مثخخا .   خخذلف  بقخخا سياسخخ  التعر خخ  نجخخ  قخخرا   
خانقر حيخث  جخه القر  خو  اليخر  نجخ  الرحيخل       
  خخخو ر قخخخر  ر نخخخر     مخخخا نت  . إ  مسخخخ ل     
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التعر   العنصر   الد  عري  ا ما  قار  املجيخو   
نراقي  ليل إحخدا املسسخي اليخها     ر ي   ر ماني 

الخد  الخا اللخع  اليخخر ي  الع مخا    مخل ناخخام      
 صدام حسر   هذا مل انتذاري نا هذا اهستارا .

س : مً هي دوافع هذا ايبحث ايتغوي ومً اياذي  
وضعبه نصب عاناك ملدة ربع قرن يف حتقاق هاذا  

 اإلجنًز ايعتمي اهلًم ؟
ار  نخخا حبخخث ل :   احلقيقخخ   انخخا البدا خخ  نبخخ

لنيل ختا   املاجست  ث  الخد توراه بعخد    حصخجا    
نج  ختا   البيالور و    األ   الترنسخي باألسخا    
مخخا جامعخخ  نانخخا الترنسخخي  .  بعخخد  سخخابيل مخخا       
التتي   وجتا إ  موضو  لغوي بانتباري  ر ً خا    

التيجي  الد    خدر  مخا    _  يج  الجت   اجلنوبي  
  ا ميي .قبل ما الناحي  األ

س : مً هي خصوصاة هذه ايتهجًت اجلنوبااة ؟  
 وهل ايتهجة ايفاتاة جزء منهً ؟

ل : نعخخ  هخخذه الجت خخ  هخخي جخخز  مخخا اجملمونخخ     
الجت   الد حب تتا  الد    در  ما قبخل  ه بخ ي   
خيل ما األخيا  . مخا هنخا بخد  حب خي   لًخولي        
ا  لف القواند الجغو    ذه الجت ال اجلنوبيخ  .  نخ  

 سخختمدم هخخذه الجت خخ  بصخخور  خخختو   مخخا       خخ    
معرل  لغو   نار      قواند      بنياني  بخالرمل   
مخخا متيخخه منتخخا  مخخا هخخو حخخا   ي خخخم   تثخخدث   
  تم بصور   جقائي    صثيث    ليخا مخا          
 عر  قواندها ما الناحي  النار   . ما هنا بد ل 

   لرزهخا     خيئًا لليئًا  حجل هذه الجت   نج  الورل
  لخخختتا بالتتصخخخيل   بدقخخخ  متناهيخخخ  مخخخا تيخخخل  

جوانبتخخا مخخل الصخخعوبال املر باخخ  ف خخل هخخذا العمخخل  
 ال   ما  ع   نجيم مخا  خاخا   قخل  ثنخا  نقجنخ       

 اليالم العتوي.
  بعخخد حصخخولي نجخخ  خخختا   املاجسخخت   سخخعا    
 ائر  هذه األحباث لثصجا نجخ    تخورا    لخ  نخام     

       وقخخخف نخخخا  7 مخخخا جامعخخخ  بخخخار   1988
 وسخخيل ناخخال  حبخخاثي الخخد ضخخانتتتا نخخه إضخخالد    
أل  خخر مخخا نلخخر ا مد نخخ   مناقخخ   خخخرا نجخخ       

  حباثي السابق  مل لصو       جد د .
س : مااً هااو عاادد املبحاادال بهااذه ايتااهجًت   

 اجلنوباة؟
مال خر   4إ   3ل : ند ه   ب     عا ح بخر  
قس  األ ه مخنت   نسم    العرال   إ را    تمر ز ال

   إ را  ليا هذه األرقام  ال  قر بي .
س : يان هذا ايعدد ال يسابهًن باه وهاز جازء     

 كبري ومهز من ايشعب اياردي
ل : بالابل إنم جز  متخ  مخا اللخع  اليخر ي       

باملئخخ  مخخا اجملمخخو  اليجخخي    15  10مي خخل مخخا بخخر  
لجلخع  اليخر ي  هخذه املناقخ  معقخد  مخا الناحيخ         

تلابي    ه  عرلتا اآلخر   جيدا فخا    الجت ي   م
 ذلف الير  الذ ا  تثدثو    ال  ر     خرا.

س :كااامي نااان توضاااا ايفااوارة ايتهجاااة    
املوجاودة يف ايتغاة اياردياة و ماً هاو ذجاز هااذه       

 ايفوارة ايتهجاة؟
ل : وجد بعخ  التخوارل الجت يخ  بخر  مونخ       
  خخال   يخخ   ر  خخ  حسخخ  املنخخا   مييخخا مقارنخخ   

جخخف التخخوارل فخخا هخخو موجخخو    الجغخخ  العربيخخ  .       
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لالتوارل  ب   بر الجت   العراقيخ   املغربيخ  مخ اًل    
لينتخخا  قخخل  إ   انخخا متمخخ  بخخالابل بخخر الجت خخ         
العراقيخخ   املصخخر     نتخخ  اللخخي  بالنسخخب  لجخخت ال  
الير  خخخ    لخخخالتوارل   خخخه بخخخر الجخخخت ال الير  خخخ    

لمالي     بينما هخي  اجلنوبي    الجت   اليرما ي  ال
  قل مل الجت   السوراني  الوسا .

س : هل من شانن هاذا ايبحاث أن يساًعد اياارد       
املباتمل بهذه ايتهجًت اجلنوباة و ان هذه ايتاهجًت  

يغااة هلااً قواعاادهً   ةقًبتااة يتبعتاااز وايابًبااة كنياا  
ال سامً إن هذا ايابً  ناان  ووحنوهً ومعًيريهً ، 

 ل األحبًث ايتغوية ايالذقة؟اعببًره رائدا  ومرجعً  يا
ل :  نبغخخي      ضخخال   ًه ا  هخخذا اليتخخا  لخخي    
 تابخخًا مدرسخخيًا   لخخي  منتاجخخًا  عجيميخخًا   لاليتخخا      
املدرسي قائ  نج   در   ما  عته صثيثًا  مقننخًا  
   مخخا  تخخابي لتخخو حبخخث لغخخوي  قيخخ   عخخا  فتجخخف    
اجلوانخخخ  القواند خخخ   خخخذه اجملمونخخخ  الجت يخخخ       

نجيتخا    تتخال إ  مسختوا معخر هسختيعابم       حيخام  
ألنخخم نجخخ   رجخخ  ناليخخ  مخخا التمصخخ   ملخخ  قابخخل  
لجتبسيط .   قد   ضثا ذلف   مقدم   تابي الخد  

صخختث   هخخي جخخز  متخخ    ساسخخي منخخم       74 بجخخ  
ر خخزل ليتخخخا نجخخخ   خاخخا  املستلخخخرقر    حبخخخاثت    
  راسا ت  حو  بع  اجملمونخال السخياني  الير  خ     

لدح  التعميمال السخر ع  الخد ه  سختند       سعيا
إ   خر ل   البثخث جعجخخا هخؤه  البخاح ر  تع جخخو      
بتقخخد    جتخخال ناخخر خا ئخخ  حا لخخا  صخخثيثتا    
خاص  ليما  تعج  بتخذه املناقخ  الخد هخي موضخو       

 حب ي امليداني هذا.

 س : مً هو منشن هذه ايفوارة ايتهجاة؟
     مخخا ل : التخخوارل الجت يخخ   مخخر خخخائل   نخخام   

 عر  لإ   ل لغ  حي   عه  نتخا    اخور   لالجغخ     
الد ه  لتد  اورًا مل الخزما  عتخه لغخ  ميتخ  .       
اآل  ماذا  عخه التاخور   الجغخ  ل التاخور فتتخومي      

  عه اهنتتاح.
س : أو ايقًبتاااااة عتااااا إذااااداث ايبحااااوالت    

 وايبغاريات ومواكبة اجلديد؟
تتخخاح نجخخ  مخخاذا ل ل : اهنتتخخاح متخخ  .  ليخخا اهن

نج  العا  احمليط  لقًا جلغرالي  هذا العا     اور 
العجوم ليخم .  ي    الجغخ    نيلختا  حيا تخا   حخا       
متبد  مستمر    التوال  مخل احملخيط القر خ    ًه      
 ما ث  احمليط األبعد .   تعري اجلمان  السخياني   
الخخد  تثخخدث لغخخ  معينخخ  إ  احخخداث  قجخخ  بعخخ      

يخخال الجغو خخ    لمخخ اًل   ننخخدما  خخخل اإلسخخالم     املعا
ملنخخا   خاسخخع     ثخخر اإلسخخالم نخخه القخخرن    لغخخال   
   ال نلخرال مخا اللخعو  الخد  خجخا اإلسخالم .       
 اإل رانير  ا نو   الصينير   األ خراك  األلبخا      
البوخنال  سيا  نسخيا الوسخا   العد خد مخا خخعو       

ري   خخخخل  لر قيخخخا ا. ..لتخخخذا مخخخ اًل حخخخدث جخخخوه  
متاهي    جمال جد د  لجغال احملجيخ  .  مييخا ذ خر    
 حخخخداث  خخخخرا  خخخاحلر    اهسخخختعمار   ال خخخورال     
العجمي    الد ددث هزال  ب     التاور الجغوي , 
 نو  لجتوارل بر الجخت ال ضخما اجلمانخ  السخياني      
الواحخخد  الخخد  تعخخري إ  معايخخال فتجتخخ  . مخخ ال 

 لنر خز نجخ  القسخ  العربخي     لن خذ موا نخًا نراقيخًا   
ما العخرال     سخيا هخذا املخوا ا مد نخ  البصخر          
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سييو  نرض  لبع  الت ث ال مخا الجخت ال احملياخ     
 السعو     اليو تي     الجت ال السائد    خوزسختا   
   نربسخخختا    إ خخخرا      مخخخا  تمججخخختا مخخخا  خخخ ث ال 
لارسخخي      بوجخخو  خجخخيو حبخخري  مخخوان    جتخخار      

ا مالحاخخخ   جخخخو  بعخخخ  اليجمخخخال  املتخخخر ال  مييخخخ
ا ند خخ    الجت خخ  البصخخرا       يتخخا نخخه الت خخار       
التبخخا هل الت ار خخ      ه مييخخا مقارنخخ  ح خخ  هخخذه   
الت ث ال   البصر  مل  جخف املوجخو     مد نخ   قخل     
انتتاحًا  الرما ي مخ اًل   مخا ناحيخ   خخو  متخر ال      

  خل مد نخ  .  هنخاك     جنبي  إ  الجت   املسختمدم    
بع  املد  العربي  القر ب  ما املنا   الير    م خل  
اليخخول  حيخخث  وجخخد متخخر ال  ر  خخ  ند خخد   اخخخل  
 خخالم سخخيا  هخخذه املد نخخ  مخخا العخخر  .   خخذلف مييخخا 
مالحاخ  التخخوارل الجت يخخ      خال البجخخدا  العربيخخ    
 مدا الت ث ال اخلارجي  املمتجت  نج  هذه الجت      

لعا الجت   العراقي  م الً مت ثر  بدرجخ    خه     جف  
غ  التارسي   حيث  وجد مئال املتر ال التارسخي   جبال

 اخل الجت   العراقيخ   يخل بسخب  العامخل اجلغخرا         
بينما جتد  نتا قجيج  نسبيًا   الجت خ  السخور   مقابخل    
متر ال  ر ي     ر ليتا رمل   جو  متخر ال  ر يخ    

العراقيخخخ    ًخخخًا     ذلخخخف لعوامخخخل   خخخ      الجت خخخ  
جغرالي  بسخب  سخيار  الد لخ  الع مانيخ    املاضخي      
نجخخخ  البجخخخد ا .. لالجخخخت ال  تنخخخو  حسخخخ  التوز خخخل   
اجلغخخرا      تخخ ثر فعايخخال فتجتخخ  عجخخ    ضخخانًا    

   ي  جد د .
هلجااة س : هاال ماان قبااال املصااًدفة أن  بتاامي   

أن كرمااًنإ إ  سااوران وعاان هلجااًت  لايفاتااا ايااارد

ايفاتال شاعة بانمً اآلخارون سانة يف أبتابهز ، فهال     
 يذيك ايبوزيع املذهيب تناري يف ايبنوع ايتهجي؟

ل : هخخخذا سخخخؤا  معقخخخد    خخخدخجنا   متاهخخخال    
 و جخخ  ه  خخا  لجمخخوي ليتخخا اآل  .   ليخخا مييخخا     
القو  إ  تانال  ر بط مخذهبيًا قخد  ت خم  حيانخًا     

مميخخز  نخخا  مخخل الخخزما إ   خخبه    اسخختمدام   خخ   
اآلخخخخر ا   تخخخا  تاجخخخ  ا و خخخ  املذهبيخخخ  بعخخخ      
العالمال التارق  مخا هخذا النخو     مخا  مخور  خخرا       

 قد  تعج  فاتر الوجم
)إ الل اللن   احلي  م اًل(    ب ز ا  مميز  بتخا     
باقو    نمار  خاص      يخو  هخذا التمخا ز  اضخثًا     

صخل      تومًا حس  الار   لينم متا ز  خدريي ه ت 
 لعخخ   احخخد    بتعمخخد    بقخخرار لخخوقي . ه  ر خخد هنخخا   
الولخخول   التتصخخيالل     قخخد  خصخخ   راسخخ  خاصخخ   
لذلف ليما بعد . ا   خذنا املسيثير   اللخرل  خده    
 سخختمدمو   مونخخ  مخخا املتخخر ال العربيخخ  اخلاصخخ     
بالد انخخ  املسخخيثي  عتجخخف نخخا متخخر ال املسخخجمر       

اًل  جمخخ    خخائر اسخختعما ا لمخخ حتخخ   حيانخخًا    خخرل    
   قخخل مخخا  جمخخ  اا بينمخخا  ورتالخخر رت  سخختعمجتا املسخخجم 

 سخختعمجتا املسخخيثيو     خخر مخخا العخخر  املسخخجمر .  مخخا    
خبصخخوهل   خخال  خخر  اجلنخخو  لخخإ  التمصخخ  الجخخت ي 
 يو  نج  مخدا زمخه  و خل      يخا  ائمخًا فعخز        

 .نا اهنتما  املذهيب العامل الوحيد   هذا التميل
اون تعمقت كثريا  يف جذور هاذا  يس : قد ال 
 املذهيب؟ –ايبمّاز ايتهجي 

ل :  خال لقخد   مجخا  خ  ًا   هخذا املوضخو  ليخا        
اجملا  اآل  ه  سخمال بخالغوهل   األنمخال . إذ  ختعر     
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نجيل     خرح خجتيال  و جخ   معقخد   متلخابي       
حساس  جدًا .  هي  حدها دتال إ  مقابج   و جخ   

   تتي هنا فا ذ رل بتذا الصد ..   
س :ينعااد ملوضااوعنً اياارئاه، مااً هااي املرذتااة 
ايقًدمة هلذا ايبحث ، أي ماً ا ساابتب عتاا نشار     
هذا ايبحث ايقاز وايشًة ؟ فننت قمت ببحاث معماق   
يتموضوع ياه فقط من اينًذاة املورفويوجاة بل مان  

 مجاع اينواذي ايقواعدية األخرى؟
ث ميخخدانيًا مًخخنيًا  ل : صخخثيال لقخخد  خخا  البثخخ   

 35بالنسب  حل   املنا   الد  رستتا   عا ح بر 
مد نخخخ   مناقخخخ  ناجلتتخخخا لغو خخخًا   نتخخخ    40إ  

الوقا   بليل متصل : لم اًل قما بتثجيخل الناخام   
الصو ي رت التونولوجي رت  ما  قا  باملصاجال العجمي 
الغربي    خصصا لم لصاًل  و اًل لجناخام الصخو ي   

نا   املدر سخ  إ  جانخ  معخاجلد لجيخ          ال  امل
ما الاخاهرال الصخو ي  .  بعخد ذلخف قمخا بدراسخ        
الناام رت املورلولخوجي رت  ي الناخام الصخر    ًخًا       
 خخل ميخخا   رسخختم     نتخخ  الوقخخا مخخا فتجخخف      
اجلوانخخخ    األقسخخخام القواند خخخ  املر باخخخ  بالناخخخام  
الصر  . ثخ   رسخا الناخام النثخوي رتسخنتا  رت         

 و قس   ب    ًًا   مت    هذه الدراس  الجغو  .ه
س : هل أنت أول من درست اجلوانب اينحوياة و   

 ايقواعدية يف ايتهجًت اياردية اجلنوباة؟
ل : هنخخاك بعخخ  احملخخا هل ملخخ  املتمصصخخ  ه     

 ت خخا ز العلخخر     العلخخر ا صخختث  هنخخا    هنخخاك   
الخخد  تاخخرل إ  بعخخ  اجلوانخخ  القواند خخ  ملناقخخ   
معين  صخغ   رت نينخ  رت ليمخا مت خل هخذه الدراسخ        

معاجلخخ  ملنخخا    اسخخع    متصلخخج    نجميخخ  خخخد د   
 التمص  لًاًل نا  ونتا ميداني  صرل .

رات مادانااة      س : كمً  كرت يي فقد قمات بزيًا
اسبغرقت بضعة اشهر ألكثر املنًطق املدروساة طاتاة   

 هذه ايسنوات يتبوصل إىل اينبًئإ ايبحثاة احلًياة؟
ل : بيل    يخد البثخث  ر يخز  ساسخًا نجخ  العمخل       
امليخخداني   املقخخابالل املباخخخر  مخخل سخخيا  األمخخا ا الخخد 
 رستتا  مخا بالنسخب  لجقسخ  العراقخي مخا  راسخد .         
لعدم استااند ز ار  العرال لقد قابجا العلرال مخا  
العخخراقير مخخا اليخخر  اجلنخخوبير الخخذ ا  عيلخخو       

سخخا   بر اانيخخا   هولنخخدا    بجخخدا    ر بيخخ  م خخل لرن 
 ملانيا   السو د ما املنتخير    املت خر ا    املتخاجر ا    
.  مخخا   إ خخرا  لقخخد ذهبخخا إ  هنخخاك مثخخاني مخخرال    
ز ارال ميدانيخ  حب يخ  ألخختر ند خد   حيخث  رسخا       
منا   الير  التيجير   اليخر  اجلنخوبير نمومخًا        

ابق  ألنتخا     ستند إ    خ  مراجخل لغو خ  ميتوبخ  سخ     
خخخخثيث     ملخخخ  موجخخخو    صخخخاًل .    لخخخيل اجلخخخز    
اإل رانخخي القسخخ  األ خخه مخخا العينخخال املدر سخخ   خخذه     
املنخخا   الخخد  بخخد  مخخا اللخخما  فناقخخ  قخخر     ثخخ    
باجتاه اجلنو  حنو مد ن  قصخر خخ  ا   ثخ  مد نخ      
 رمنلاه الد  بج  ند  نتوستا  قل ما مجيو  نسخم   

  اجلنوبي    ناصم   خر  إ خرا    بقجيل   هي   ه املد
  القر   املاضخي     هخي جخز  مخا املناقخ  الجت يخ        
الخخد  رسخختتا . ثخخ  املنخخا   املمتخخد  إ  اجلنخخو  مخخا    
 رمنلاه   قصر خخ  ا  صخوًه إ  خخاه نبخا  ) إسخالم      
نبخخا  ( ثخخ  إ خخالم   إ   زلخخو   قر بخخًا    جخختا منخخا      

 500مخا   قما ليتا فسال لغوي متصلل    بجخ     خر  
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     اجلبا    هي منخا    نخر  جخدًا عجخ  التنخو       
الجخخت ي      مخخا  عخخر  ا  املنخخا   اجلبجيخخ   تبخخا ا   
  ا تخا ليخل  ا ي  تثخدث  حيانخخًا بصخور  عتجخف نخخا      
الوا ي اآلخر   إ ار نت  الجغ  . لخذلف نخرا التعخد     
الجت ي   املنا   اجلبجي     ر بيخ   منخم   املنخا      

  أل  الستو  جامع    يًا ني  اجلبا  العازلخ   الستجي
  يًا   خ نتا خ   األنتار  حيانًا    البثار   لتي نواز  

  بيعي  عج  بد رها لوارل   ي .
س : عتااا ضااوء مااً تفضااتبز بااه هاال هنااً  يغااة  
كردية مابوباة تبفارع منهاً هلجاًت و تااون هاي       

و ايتغااة األم عتااا باارار ايعرباااة بقواعاادهً وأصااوهلً     
تفرعهً إىل هلجًت ذسب املنًطق و املدن و ايبتادان و  
هل كل ايتهجًت اياردية قًبتة يتابًبة ؟ فاًملعرو   
إن ايتااهجًت تساابلدم يتملًطبااة و ايبواصاال يانهااً ال 

 تابب إال جتًوزا  ) يف ايشعر ايشعيب مثال (.
ل :  ل     قابجخ  لجيتابخ  ليخا  اخور الجخت ال      

غخخ  العربيخخ   وحخخدل خيتجخخف مخخا ميخخا  إ  نخخخر لالج
 قننا قوانخد ًا   لرضخا نتسختا نخه القخرن  الخذي       
مي ل ضم  الجغ  العربي    قجبتا   لتو منار لقواند 
  نجوم الجغ  .   القرن    لغتم  نجومم  ا   ساسًا   
ظورًا مر ز ًا لنلخو  حًخار  إسخالمي  مز هخر  .       
مي خخل  وحخخد الجغخخ  العربيخخ     قخخنر قوانخخدها         

 تابتتخخا جانبخخًا مًخخيئًا منتخخا .      توقخخف    انتلخخار
هذه الجغ  نا التاور   هي إحخدا الجغخال احليخ  إ     
 ومنخخا هخخذا .  مخخا بالنسخخب  لجغخخ  الير  خخ  لتخخي لغخخ     
قائم  بذا تا    ا قواندها    ا تا   هي  احد  ما 
الجغخخال اإل رانيخخ  اليخخب   .   خيتجخخف مسخخار  اورهخخا  

ارخيي خخخاهل بتخخا   نخخا العربيخخ  لجيخخل لغخخ   اخخور  خخ
لالعربي  قبل اإلسالم  انا   ًخًا نبخار  نخا   خال     
متنونخخخ     وحخخخدل بجغخخخ  القخخخرن    نخخخهه  حيخخخث 

  ليجا لغ  مرجعي  ليل العر .
 ما الجغ  الير  خ  املقسخم  إ    خال لجخ  دخ        

بالار  السياسي لاتور لغ  موحد  مرجعيخ  نجخ    
ر د   بخا     املرار العربي  . باملقابل لقد بخرز   التخ  

   تبوا بالجغ  الير    بتذه الجت   الرئيس   ر تا  
    جخخف .   ذلخخف منخخذ العصخخور الوسخخا    بالجخخت ال 

  ثخخ  اسخختمرل النتاجخخال    الطورانيةة  اليرما يخخ    
األ بيخخخ  بجخخخت ال  خخخخرا  السخخخوراني  ليمخخخا مجخخخا    

 را  ل  جغ  خخعر   ننخد  ملجخ  اللخع     ستعم الطوراني 
ام مخخا العخخرال حتخخ  القخخر       إ خخرا     قسخخ  اليخخر 

التاسل نلر . هذا إ  جان   جو   تا    مخؤرخر  
  خعرا    نجما   ر  ساهموا باحلًار  اإلسالمي    
 تبخخوا بجغخخال  خخخرا   بالجغخخ  العربيخخ   التارسخخي      
الع ي    م ل ابا خاليخا  صخاح   ليخال األنيخا        
ابخخخا األثخخخ  الخخخذي  عتخخخه مخخخا املراجخخخل التارخييخخخ     

مي  لجثر   الصجيبي       بي التدا      خذلف  اإلسال
 م  اللعرا    مصر  محخد خخوقي   نبخا  ظمخو      
العقا        العرال خخعرا  ملخاه  م خل الزهخا ي       

مصات  جوا    هخو  هو  ر ي .   نا  الجغ  العربي  
ًًا  ر ي ما  ر  اجلنخو  التيجخير      لخار  مخا  مخا         

  ر يخخا لتخخو  خخر ي لينخخم  يتخخ    خخه    خخختر الخخر ائير  
 بالجغ  الع ي    األم ج      .

س : يااان مااً  كرتااه ماان أتااًء   يابااب  
 بًيتغة اياردية إال نًدرا .
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ل : هنخخخاك خخخخعرا   خخخر  متمخخخو   تبخخخوا بالجغخخخ  
الير  خ  م خل نجخي حر خري   املخال اجلز خري   نجخخي       
 رمو ي     محد خاني     مييخا إضخال  بابخا  خاهر     

  هنخخاك خخخعرا    العصخخر احلخخد ث مخخا      العر خخا  .
القر  التاسل نلر  القر  العلر ا  اللخانر نخالي     
هخخو خخخانر  خخب   تخخ  بالجت خخ  السخخوراني    خخذلف       
اللانر حاجي قا ر اليو ي     الليد رضا الاالباني 
الذي  ت  بالعربي    الير      التارسي    الع يخ   

العخخرال    مخخا متخخر   القخخر  العلخخر ا    ر سخختا   
 بخخار اليتخخا    البخخاح ر   اللخخعرا   يتبخخو  بالجغخخ   
الير      خباص  بالجت   السخوراني  الخد هخي    خر     

   نامييي     ر ستا  العرال.
تابب بهً ايصحمي  ييتس : و هي إ ن ايتهجة ا

 اياردية ايصًدرة يف كردسبًن ايعراة؟
ل : نع  إ  الجت   املتيمن  هي الير    الوسخا   ي  

وراني  بلخخيل  ساسخخي        ر يخخا هنخخاك  تابخخال    السخخ
باليرما ي  بالرمل  ما الصعوبال السياسي  هنخاك .    
إ را    العرال  وجد خخعرا   يتبخو      تبخوا بالجت خ      
اجلنوبيخخ  م خخل خخخامي  رماخخخاني     ر خخخه    خخخا    

 منصور خا م     املاّل توخا    مل ه .
و اآلن  س : كبًباك ماباو  بًيتغاة ايفرنسااة    

أنت بصدد ترمجبه إىل ايتغاة ايعربااة . هال هناً      
فرصة يظهور ترمجة كردية يه، أو بإذدى ايتاهجًت  
اياردية يبعز ايفًئدة ، وال ساامً ان عادد اياارد    

 متاون نسمة.   40و  30يف ايعً  يقدر بل 

ل :مييخخا     اتخخر لخخم  رتخخ   ر  خخ  بعخخد      
ر متور العت  العربي  لجيتا  نجخ   خد معتخ   

 ر   تقنو  الجغتر العربي    الير    الوسا    
  الزازائيخخ  . هنخخاك  تخخا    الطورانيةة اللخخمالي    

مينزي نا قواند الجغ  الير    الذي  ر  بع  
التر     الجت تر السوراني    اليرما ي     هو 
 تخخا  متخخ  لجبخخاح ر اليخخر  لينخخم بقخخي بجغتخخم       

الجغخ  الير  خ    اهصجي  اه جيز خ      عجخ  إ    
نج  حد نجمخي . لعتخ  هخذا اليتخا  مخا النخو        
دتال إ  جتد  ب  .  قد  خخذل نجخ  نخا قي       
 قوم بنتسي بعت   تخابي لوقخا  و خل  خخال      
سن        ر بقجيل سخ نتتي مخا  رتتخم ا  خخا      
اا  بعد اهنتتا  مخا العتخ  العربيخ   نتقخد إ      

 اتخخر  رتخخ  مخخا املميخخا   السخختل حخخر ذاك    
 ر    جيد     حينئذ س راجعتا بنتسي   خاص  
ليمخخخا خيخخخ   تتخخخ  املعجخخخ  لخخخبع  املتخخخاهي      
املصخخاجثال الدقيقخخ  .  رفخخا سخختاتر لخخم  رتخخ  
لإلنيجيز      هي ستيو  متيد    متم    ًًا أل  
اليخخخ   مخخخا  بنخخخا  اجلاليخخخ  الير  خخخ    الغخخخر       

 تتاجو  إ  اليتا  بنصم اه جيزي. 
: قتاات يف معاارد تقاادنك يتابااً  انااه    س

يعًجل بعض املشاًكل األسًسااة يف لاًل ايتاهجًت     
اياردية فمً هي هاذه املشاًكل ؟ وماً هاو ناوع      
اياابفاري و ايبنماال ايااذي قماات بااه بشاانن تتااك      

 املشًكل أو بًألذرى اإلشاًياًت؟
ل : اإلخخخخياليال الخخخد  قصخخخدها  تعجخخخ  بالتقسخخخي   

  لجغ  الير  خ  ليمخا نخدا    الجت ي . ما هي الجت ال امليون
الجخخت تر اليخخب  ر السخخوراني    اليرما يخخ    لخخإ   
اإلخخخيا   خخا  معرلخخ  الجخخت ال اجلنوبيخخ  الخخد  ًخخ   
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 مون   ب   ما املتيجمر بتا   املستمدمر  خا ه  
 خخخزا   تولخخخ  ليخخخ   مخخخا إخصخخخائير لًخخخاًل نخخخا  
اآلخخخر ا .     عخخر   هميتتخخا احلقيقيخخ  حلخخد اآل    

   نتست  لما بالف باملستلرقر   قبل الير   ماحت
الذ ا  خا  ا    ًا   التعامل معتا  خانا األخاا  
بتذا الصخد  .  قخد حا لخا   حب خي     صخثال هخذه       
األخاا     بر ماهي الجت ال اجلنوبي  بعد  راسخد  
 ا ميدانيًا .  ما  ا  باإلميا   بد د األخاا  بخد    

ذ خخرل  خخل ذلخخف     نمخخل مخخا هخخذا النخخو  .  قخخد     
 املقدم .

 س : هي مبثًبة يب ايابً ؟
ل : هي جز  مت  مخا اليتخا    اليتخا   جخم لخ         
لخخي  ليخخم قلخخور    حلخخو   لاملقدمخخ   ساسخخي  لتتخخ       
امللا ل الجت ي  الد ناجلتتا    راسد بعخد  لميصختا   
   هناك جدا   ند د    إحصخائيال   خخرح  تصخيجي    

وانخخد مخخل خر اخخ  لغو خخ   ليخخل األبخخوا  الرئيسخخي   الق
اقتًخخ  إنخخدا ها مخخه سخخت   خخختر    قخخد   ضخخعتتا      
بدا   اليتا     لمل املناق  اجلنوبي   جتا   نجمًا بخ    

 خ    500 نتيذ هخذا العمخل   منخا    بجخ  مسخاحتتا      
 مربل  جتا جبجي   قر بًا   ملا   الصعوب .

س: املقدمااة نااان أن تاااون وذاادهً كبًبااً    
 آراء و نقًشًت ذول ايتهجًت اياردية.مسبقال  بعنوان 

ل: نعخخ  ليخخه لًخخجا     يخخو  املقدمخخ  ضخخما     
اليتا  لبد نتا ه مييا استيعا  بع  اجلوانخ  مخا   

 منا  اليتا    لتي ف اب  متتيد ملوضو  اليتا .
س :يف اخلباااًم كاااامي تقاااولم أنااات عمتاااك    

 األكًدني هذا؟

ل : املليج  انخه إزا  قخارئ ملخ  متمصخ  نجخ       
ملجخخ    هخخذا  لخخيل صخخعوب   مخخامي    قخخد          األ

 جمخخي   هميخخ  اليتخخا   لثخخواه    بالتخخالي بجخخور ي    
ألليخخار متيخخد  بتخخذا الصخخد  .  مخخل ذلخخف    رجخخو      
 يخخو  هخخذه املقابجخخ  متيخخخد  لجقخخارئ مخخا الناحيخخخ       
ال قالي  العام   د م نج  البثث بنتسم نما  ر خد  

تخخ  معرلتخم .  بانتبخاري  حخخد اللخرقير الخذ ا  تم    
الناحيخخخ   ال قالخخخ  اللخخخرقي     قخخخدم بجخخخداننا مخخخا  

ال قالي    التير     حا لا ما خال   راسد هخذه  
    خدم خعيب   هو نمل نجمي مجتزم استغرل ربل 
قخخر  مخخا الدراسخخ    البثخخث الخخدذ   خلدمخخ  هخخذا     
اللع  .  بانتباري  نتس  إ  مناق  هخي   خه مخا    

عالقخخال حخخد   اللخخع  اليخخر ي  تمخخه     عسخخد ال  
ال قالي  بر فتجف خعو  اللرل األ سط ما نر  
   خخر    إ خخرانير     خخراك    رمخخا  مل هخخ          
  تعرلخخخوا ثقالخخخال   لنخخخو    ن ا  بعًخخخت  الخخخبع  
البع  مت ا ز ا بع  اهنقاانال الخد حخدثا     
لخخعال زمنيخخ  معينخخ  بخخر هخخذه ال قالخخال  ه سخخيما  

صر احليث حصو  منذ القر  املاضي .  الح    الع
 وجم لج قال  الغربي  نج  حسا  ثقالتنخا احملجيخ  .   
  بالرمل  ما مسخاهم  الغخر    ال قالخ    العجخوم       
اآل ا  اليونيخخ  مسخخاهم  متمخخ    بغخخ  الناخخر نخخا    
األمور   التوجتال السياسخي    ليخا ذلخف ه  عخه        
 تمل امل قف اللخرقي معرلتخم باجلوانخ  املًخيئ        

صخخجي  . ل نخخا  لخخرقي    يخخر ي    تمخخه  ثقالا خخم األ
معرلخخ  ثقالخخال اللخخعو  القر بخخ  مخخا  ارخييخخًا        
  جخخل نجخخ  ال قالخخ  الع يخخ    اإل رانيخخ    العربيخخ    
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 ا ند خخخ    األ زبييخخخ    األلر قيخخخ    بوجخخخم نخخخام  
التعر  نج   مل ثقالخال اللخعو  اإلسخالمي  الخد     

اصخخل حنخخا جخخز  منتخخا    هخخذا  سخخا  لجتتخختال   التو  
احلًخخخار ر .  التعخخخر  نجخخخ  ال قالخخخ  الغربيخخخ  ه   
 تعي إهما  ال قالال اجملا ر    لال قال  احلقيقيخ   

 هي إتا  ا  ر منتا انتقائي .
أي ال نااب  مااثال  الااًل يتغااربال وذاادهز    :س

يدراسبنً و نبلتا هلز عن هذه املهاًم بال نقاوم حنان     
 بدراسة تًرخينً وتراانً و ذضًرتنً.

قخخخخا ر   نجخخخخ   راسخخخخ  حًخخخخار نا    ل : حنخخخخا
حًخخخار ت    ًخخخًا    ه ننيخخخر    الغخخخربير قخخخاموا     
بدراسخخال نجميخخ  متمخخ     قيقخخ  جخخدًا حلًخخار نا .   
نجينا    نبثث    نوز حًار نا  حًار  القر بر 
منخخخا   القخخخار  اهلر قيخخخخ    اآلسخخخيو   إ  جانخخخخ     
معرلتنا    عمقنا   احلًار  الغربي  .  ه يخ      

  ذلف نج  حسا  معرلتنا حبًار نا  ساسًا الد  يو
  ليل خصوصيتنا   هو تنا.

س : سؤال مهز يبعتق بًألجبدية اياردية هناً   
ذرو  عرباة و ذرو  التانااة يابًباة ايتغاة اياردياة     

 فهل يك أن توضا ينً  يك؟
العخرال     سختا    الجغخ  الير  خ    منخا    ر    ل:  تابخ 

املعدلل    قخد حصخل إجخرا     إ را   ت  باحلر   العربي  
التعخخد ل نجخخ  األحخخر  العربيخخ  املسخختمدم    الير  خخ  

  ضخخيتا إليتخخا  سخخالي    حخخر       1929منخخذ سخخن   
 خاص  بالجغ  الر     يتاب  احلر ال    الصوائا.

   إ را   يتخ  الجغخ  الير  خ  بلخيل نخام   ًخًا        
باألحر  العربي  املعدلخ   ليخا    ر يخا  يتخ  الجغخ       

  خخ  اليرما يخخ  بخخاحلر   الال ينيخخ    أل   ملجخخ   الير
الير  اليرما ير موجو    ضما الد لخ  الع يخ      
 تعخخخامجو  بالجغخخخ  الع يخخخ  الخخخد  يتخخخ  بخخخاحلر       

بتخبه   1928الال يني  بعد قرار ا ا رك اللت  سن  
رت لتنن  رت اليتاب  الع ي  .  بعد لقد اليخر  املمارسخ    

نجخخ  احلخخر   الال ينيخخ  .  بخخاحلر   العربيخخ  انتخخا  ا
 هنخخاك القسخخ  اليخخر ي املوجخخو    اهدخخا  السخخوليد  

سخخن  اليتابخخ   70سخخابقًا   لقخخد  بنخخ  منخخذ    خخر مخخا  
الير    باحلر   الس  جي  .   نا  خ ل اليخر  نمومخًا   

 ندم التمجي نا اليتاب  باحلر   العربي  املعدل .
ًب  ة س : يانك   تسبلدم احلرو  ايعرباة يف كب

ًبك. ًرات و اينصوص اياردية يف كب  اياتمًت و ايعب
ل : هسخخبا   قنيخخ  حبتخخ    أل  اليتخخا  ميتخخو   
بالجغ  الترنسي  اضاررل إ   تاب  الير    حبر   
ه ينيخخ  لًخخر رال البثخخث ليخخا  وجخخد  خخا مقابخخل     

 بالعربي  س ضعم    رتد العربي  لجيتا .
ااة  س : سابعمق ايوعي بًيبنكااد ببباعاة و اهم  

ايتهجًت اياردية اجلنوباة ايايت درسابهً بعاد صادور     
 هذا ايابً .

ل : بالابل لاليتا  سيتيد الباح ر   املخ قتر  
   ل الذ ا سييتبو  مستقباًل نا الجغخ  الير  خ      
ه بد ألي باحخث   الجغخ  الير  خ     ليخل مخا يخ        
اه ال  نج  هذه الجخت ال   الرجخو  إ  هخذا اليتخا      

 . هذه اجملمون  الجت ي  الواسع .لتت  نوا 
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 قئاوث

 

 )قاموس االعالم(  كوردستان يف

  يالرتكي العثمان

 ترمجة: فرهاد
  

كثر احلديث قددا  ندب ددكر كررند  دو هدد ر  و      
نددن ا, و ر ها,دد و رهدد ره   ايق هدد ريت   نكق ر,دد   

 القبليت   الدينيت.
جديت رع صرة هول  ذه الدبكر ندواء      ن ك اهاء 

رب خكل انف ه املس شرقني ا  املدرهخني الدذيب راه ا   
 ذه املنطقدت د,ددا ال يقيدجل اايفدرا  ا  ال د ها  ا       

األ داا اخرى ان عم هيت.   يانس  دأد السي نيو ا  
ني ياات ال  هايت املوجورة نب األيدرا الوث ئجل   املع  د

ايدت رع دم رهد ره ر,مددت        كدذل  السد لن ر ت العثم   
روضيح  ذه احلق ئجل   احلهول نلد  رعلورد ت قيمدت    
دهدر احمل  يت املس مرة لدى األنداء   ي نديم  ردب   
قبل الد ل اليت ك ات كررن  د رررح حتت اه كهلد و    
حت  ل طمس رع مل,  القوريت.   رب ا م  ذه املهد ره  

العثم ايدت  )ق روس األنكم( املنشوه اي م األرماطوهيدت  
رماطوهيدت  ك ات كررن  د حتت اه كل  دذه اي  نندر 

ش. )الش نددعت األطددراا.  ددذا القدد روس رددب رددألي    
  رطبعت  1896ول( ننت طبع مبدينت )انطنب (ن ري

   43   40هر انددم كررندد  د   صددفييت )ر,ددراد(  
. لقدد ردرجم   246صدفيت  كذل  انم رديندت كركدوك     
الوثيقدت ردب    دذه  حممدور(  األن  ذ )شريرار نبدالنريم 

الليفت الرتكيدت ا  النرريدتو   اادراه أل مي ,د  ال أهايدت      
دعدد  رددع حتفا رندد  نددب  الليفددت العرديددتا    دد ررمجن 

. اك فين  فقد  د لقسدم اصد      املعلور ت الواهرة في, 
دنررن  د ر د ررمجت القسم اص   مبديندت كركدوكو   

ب  دذه  رد    العددر الثد اي   رنفدرر دشدنل  ألا,  ررمجت 
 اجمللت.

تقععك دستاععيف غ ب قععس  سعع  و هاععال      عع   عع ت  
ش اعة,  سمعم ها ع  تع  ك لة  لع, هلةة   الع,   ه  عس        

  تمع    ت  ك  يسهغ    ه دةسي, هلمع قق, هعس اعه      
سم هععس هليفقمععال    قعع عع لهست     غ  ععله هلقععة  سعع  
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عاع      جعوت و  هلمال اعال,    يمع   هلقمعم همل    ,ال همل 
  دععللع عاعع  هنيععسه ال        اععم   يعع, دستاععيف غ  

 عع لا س ن يفقعع   م هلوهاععك ب االععك هملعع   هلةعع      
غ تةععال  قعع  ت  تخيفةةعع,   عع  ه ععيف م م   لقععةو  همل 

دستاعيف غ  وعو و تسالقع,   سةةالع, لعالا  الاعع           
        قعه  سسيع     قع   لهس مب .خيةو هس هلوةو ,

جعع ه هععس هةقالقعع, هلقععوس هغ دستاععيف غ  يفعع  هععس      
هالعع,و     هغو هم هوعع ت    ععس   اععوهق  ةععاو  ه  

 دس هو    تي مو    جمعس  تجةع,و  يفع  قع  ت       
هم هلق  س هلغس   هوهزي  جمس    س تجة, هم جمعس   
 سسه صوو    و  ه   ه م لا س هلةسه     هس  اع    
هم هلقععع  س   قعععوس  ه هاو هم هغ يوععع  هملةععع     
هلة ص   ع  قعوس هلةعسه    تجةع,  دعللع هلقمعم       

هس   ي, هملوص  هلة ئع و لة  لع, هلةة   الع,.     هلق  ل 
د ملا مق هليت تقك قس     عس تجةع, هعك   يع,   هغ     

يعععز   و و هلةز يفةععالاو     يعع    تيععع   هس   هة عع   
قه  دة   جز ًه هس دستاعيف غ   ه يا, ت االمو هليت ي

دععللع هملاةقعع, هلععيت تمعع   دستاععيف غ ب هيععسهغ هععك   
اعو  هلغس ع     وف   ي,  هذ   جيع غو هلوهسةع, ب ه   

 لهو تايف غ.
حتعععععالر  هو تاعععععيف غ هعععععس هلقععععع  س هلغس ععععع  

س ه اعو    هز   جي غو   هس هلقس  عجم هلةسه    ه
 ععع  س  هلةعععسه    هعععس ه اعععو  هلغسلو اعععيف غ   عععع

مخعععد قععع  ت  جزيعععسوو   هعععس هلقععع  س هلغس ععع  ت  
و ت جع   هعك  عر    104 ه  ت سو  ب  عله هةع  ت    

و 37و ت جعع, هععك  ععر هلقعع  س       39هلةععسس    
و ت جع,  عر معوس هلقعسس       عله      46ت ج, هك  

تاح   هلزه ي, هة تو   جتع ه  قالث  يهوغ هةةة  دباه
هلق  س هلغس   ليفقه   سه  هس هسو   قة, هلقع  س  

هةيفق   سسه صوو هك   سه و هليت  يف    هلغس   عا
دعمو عساع   قعه      200-100دمو مو      900 

 تقسييب.
تيع,  لةوهئعف هلهس لق  اهس سمم هعس هلقب ئع    ه  

قةع    هاع مق هن ع ت س    ب مش س ه زيسو   هلق م   
    يعع   سةقعع ا   ب   اععال    هاعع مق شععيف  هععس    
 هيسهغ   قيف  ب  و ها غ   ه غ  ميف غ    ةوجميف غ.
  هععس ج  عع  ه ععس يةععالت ب دستاععيف غ  هلةععس   
ه يسه العوغ    هلع  و هععك اعه غ ه عسيس يايف ععوغ هم     

ةةعععع,.   ه دةسيعععع,    ه ععععس   يفشععععةو    سوهالعععع
ق, هس هملوهما     هلعيت تةع   عله هةع  ت.     هلم ق

ي, لو ايف غ و هلم دا  ب   ه  لو  ةسهلهك  له   غ  
هلم ع س   مالب, هعك هلهعست   يايف عوغ هم     هنيسه ال,

دعستًه  معب     مهص   هق   هك  له   يةيفرب غ ه ةم 
 غ هغ لف هلةغعع,    قيفعع  هلهععست هيحيععً     بعع  ه ععيف 
 ةو و هس هصة م.هل  يهوغ

و هةالعععوغ تقسيبععع    2.500يبةعععد عععع ت هلهعععست   
و 750.000و هةالو عع  ب هل  لعع, هلةة   العع,     1.5 

ب هلو يععع   هلقسيبععع, هعععس    و13.000ب هيعععسهغ    
ه غ  ميف غ   اال    هلب س  ب ه غ  ميف غ    ةوجمعيف غ  

   ها مق  يفةة, ه س .
 هملستةة    توجع  تيفهوغ دو تايف غ هس ه ب س   

هس هن      تقك هملاع مق هلمع ةال,    هلم وس  قر سسي 
  هملاتخةحيععع, ب ه اعععو  هلقعععسس  ها ععع        يععع   
شععع سز     هلمعععةال   ال,   جبععع س دستاعععيف غ هيعععسهغ   
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هاتخةحيعع,   هدةععس ه ةيف قعععً  عةعع  هلمعع وس هلوهاعععة,     
هملزت سو   لالا  الك. هغ هعة  هملستةة   تقعك ب هسوع    

بوسو هس ه اعو    ز     ةالج هلخلهلق  س    ةس ه
  تععوزه  ععله ه بعع س هملالعع ه هم هاعع مق  يفةةعع,  لععله  
دةس   ال   هلغ       هملسهع  ه  الةع,    هغ هن هاع    

 هلز هعال, هخلوب, تقك ب هلمةوح   هلوتي غ.
هلم اعع  ه بةالعع, هلععيت تةوعع  قعع  ت هل  لعع,      
هلةة   ال,   هنيسه ال, تقك ب هلقع  س هلغس ع     يفع     

سس .      جب س هستةةع,    ععسو     هم ه او  هلق
  توععةل لةةععالت     ال عع    ه عع  هععو هتو    ععو ه ععم  
 ه   لا س هلةسه     دللع   س تجة, هليت تابعك هعس   
 ةا  له ه بع س    هالع ه   ه ع غو    ع  تبع   هعس       
هلقعع  س   تاوعع  ب   ععس تجةعع,    دععللع جعع ه س      
 يفةالا   اةوت     س    و    هلزه  هنعة    هلزه  

اععة    هنت ععم   تيعع م هلععيت تاحعع   هم جاععو       هن
هلغععس     تاوعع  ب  ةععا هلععبحاو هملالعع ه   ه عع ه س 
هلعيت تابعك هعس جبع س هملاةقع,   جتيف عك  اع  . ههع          
هلقمععم هلوهسععك ب هيععسهغ   ععو   ععس  سيفععو و هلوهسععك ب   
هلقعع  س عععس مسيععق  دععو و يةيفقعع   ا ععس  ه هاو       

اوع  ب  ياو  ب   ز و    ةع  هن  ع   هن عس  ت   
ةععاو  ه  هالعع,و    ةعع  هن ععس ب ةععاو   هغو. هغ  

ةقع,     له هلقمم ذ  ه  الع, دعباو لعو    ععو و هملا    
  جب هلعع    مويعع  ها   عع  هلقعع  ت. شععيف ب   صععة   

تيفهةعع   عع لةةوه نشعع س ع يعع و. ههعع  هلمعع وس ه الةعع, 
جع ه.    ا س تجة,  أغ شيف     هةيف س   صعالة   قع    

ب هملستةة   حتالة   ق     هه  هملسهع  هخل  ,  يفقك 
ا ه     هملا مق هملةيفوق, تايفقس  ال   هشج   اب هس ه

هلبةوط   هملس    تز ه ب جاو    هةاة,   هلقةا   
هلهيفععع غ   هلعععل و   هليفبعععد   هلةاععع    ه ععع   ه عععس   

هندةس هخنة اع  تعز ه هلقةعس     يفةة,.   هس هملا مق 
ة  ه  هس ع     هس  الا   شجسو هملس هليت تاةق  عسز  هل

  قالق  قةوًه يميفة ةو    دمهس.
   العع,  ,هغ هلقب ئعع    هلةقعع ئس هلهستيعع, ه يف عع   

هخلازيعس   هنيع    هملوهش  ب ه ب س. يوال  غ هل     
    قالوه ععع   جبةالعع, ه عععس . ب    هلةةةعع    هلععوه   

ه ب س هلق  لال, يوج  هة ي    هلاح ا   هلسص ت 
يفقف هلاةر   هة تغ ه س    تميفغ  ة  هنغ.   هد

ب هملاةق, ه او ال,.   يميفة   هلهست هلاب تع   هلعيت   
 تميفتخسه ها   هلزيو  د لةميفق   هلةوف.

 قةعع,اهيفسب ئعع  قععه    ةععالتتهغ هدةسيعع, هلهععست 
ب  ييفوج ععوغ   عععس هملسهععع  ةةععي هوهشععال    بحععثت

هم هلم وس هك  ال ه م     ي يف وغ   ةقوس هلوالف 
هلمععج ت   هلز هعالعع,    تاحوععس صععا عيف م ب صععاك   

هلةسش   هلةب ت   هشال   ه س  تةيف   صعا عيف   عةع    
ه ع  س هلال  ي, د   تاحوعس جتع  ت م ب هملبالةع        
هملق ي   ه ةالع, د لغعله    هةالوه ع  .   يمعيفة ةوغ     

س هن        اال   لةةبو  ه هة م دةاةههلةب  و هليت ت
     تيفوسف ب  و  هلقيف    وو و دةال,.ب تجة,

هغ هص  هلهست   ظ و  م عاع ه    قم هسعة  هلس
هععس هلوج عع,   اععهاوه ب  ععله هملاةقعع, قععا هةةععوم    

هليف  خيالعع, ه  هغ هلقمععم ه اععو   هلععله هملاةقعع, سعع    
ق  س هلقسس  ها     اعم  عسف   ام  ه شو ي,و   هل
هغ هص  هملال ي  هلق ه     هملال ي,و    عة  هلسقم هس

 ه       لالا هةةوه     ميهس هغ يهو وه هس هص  تو
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هس ه اا هل د    ه شو ي  هس هلةس  هلمع ه      
ب تةع هة ل,    هغ سسه يف م هك هلهة ه ال   هاح,

يةيفرب هلهست هس ه اا هلع ه  و هس قالث هلةغ,   
هلة ته    هليفق لال     لالموه هعس هملالع ي      هعس    
ه شععو ي .    عع   شععع  الععه ه  ععم هععس هلقععةو    

 و هاعععع غ   ععععسه و    هلقععععسسال,  هملعععع   ه هععععس
هاععيفقس ه ب  ععله هملاةقعع,    لهععس هيفعع  هاععيفقس ه   

  ةما  عة  عةم  ه.
هملقع و  هلعل     هلالو    هغ  دز ةوغو    و هلق ئ  

 .مو     401س م جب ة, عمهسي, عةع  هملاةقع, ب    
ئ, اعا, تقسيبع    ه ع قس  ال ع        سب  هلة    ث  

   هعسو   مس ه تي    هةاوي     تم   هملاةق,  ع تي 
  هة و  هلةزيز   هه دس ه س . يقعوس دز ةعوغ ععس    
 له هلسقةع,  يمع   اعه غ  عله هلعب ت  عع سست  و        
ميهععس هغ يهععوغ هلععع سست  و ب هلةغعع, هلالو   العع,  ععو    
 دو تو   مس   عة  هلهة ع, تغعالاه  مةالةع,. عةع      
   قع س  ععأغ هلهععست ع شعوه ب   ت ععم هاععل هلةعع      

تةععع هة لعع,  مععيفةالك    ئعع, اععا, تقسيبععً .   ب   ث  
    شع  اله هغ ه شو ي  هلليس سع هوه هعس   هلقوس 

   جيعع غو سعع  ذ   عع    هلععع هال ي و هلقعع ته  هععس  ه
 الاو    تجة, هسو ه س     م س تهوغ هعس    وهقه

 هاةق, عجم هلةسه   جالحوغ   االحوغو. 
هغ هلةقععع ئس هلهستيععع, د  عععد تيفاقععع  ب هملاععع مق  

وصع     همليفاق  هلةعس  ب  ه بةال, ةسي, ت ه,. د   ي
تيعع   هس هلالععوم    ه يععسه ال  ب تربيععز     عع هغ.     
يةالت هلهست هيحي  ب هنسم م هل ه ةال, هلعله هملاةقع,    

س  هلعع ه  و         له تلالع  عةع  هغ هلهعست هعس هلةع     

و ي      هم هملالع ي     هغ لغعيف م   يايف عوغ هم هنشع  
و.   دة ه الععع, دعععةاسععع  تةة عععد  هة ععع   هشعععو ي,  

و يوغ   هلهةععع ه الوغ  ه عععوغ   ةاععع ه  دععع غ ه شععع  
هملاةق, د  د  له هلهة    س  تمس د هم هلب ةوي,   

 مب  تعأثا قحيع  ت م  د لةغع,     ل ي م د  د هقبول,
هلة  اععال, هلععيت تععأثس    لةغعع, هلةس العع, عاعع  هلةععيفل   
هنا ه .   هغ هلةغع, هلهستيع, ب ه صع  سسيبع, هعس      

   ب لغعيف م     له هلهة هلةغ, هلة  اال,    هغ  جوت 
و ي .    هلمب   و ه  م ع شعوه  يةين ه  م هس هنش

هك ه شو ي  ب  ةا هملاةق,  هلةغ, هلهستي, سسيب, 
ال,    هععس هلب ةويعع, هلق ميعع, هدةععس هععس هلةغعع, هلة  اعع  

وهيف عع    ا هلعع   نغ  لها عع  لالمععد د لة  اععال, ب  ة  
هلةغعع, هلهستيعع, تابععك هععس هةاجععسو    عع  لغعع, ه عع    

 ب س همليفمع ,   لقع و  هلوع  ,   تقعبه هم قع ه       ه
 ً لغعع, هلقب ئعع  هلععيت تسقعع  هععس ههعع غ هم ه ععس مةبعع  

 لةهأل.
هغ هلةة عع   هلهععست  عع ً  هععس ه يف عع ه م  ةغععيف م      

, هلةس الع,   هلة  اعال,.      هعس    ه يف وه دةاه   لةغع 
  م هخل ت   م.  قوس تئ   أغ هلهست لالا ل ي م ه س

 غ سع    عم هلهعست سوع ئ      هلم  أ ه هال س يم هلزهع 
م يهيفبععوغ ةععس ف  دععةاو  ةغععيف م هنصععةال,    ن  عع   

هلةععسا   قعع  هلغععوه ت ه يععس   عس العع, د عع   عع  قعع س 
هت العع, ه ععس  د عع  هغ هن   ععال  سعع     شععةسي,   ديفبعع

ديفبوه قوس هلةغ, هلهستيع,   سوهعع      تساعوه هع      
غ   يهيفع   ة  ه   لهس   هايفة عوه ها   هس هلهيف 

 لغيف م   هته  م شالئ  يلدس.هملمة وغ قوس 
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, ييفحةوغ    س و   هلقج ع, هلهست    وو و ع ه
س اععال,   هلة عع  هلعع ب  . هلععم س  ةالعع, ت هعع, ب    هلة

تةقعع  هلةةععم   هل  العع,   همل  العع,. هغ هاععم هلهععست ب    
 هلةغععع, هلة  اعععال, يعععأت  مبةاععع  هلقعععج ه   هلبةععع   

هةح ع, شع  ا هه    ه س  .   سع    ت   عله هملةاع  ب   
  اعععال, لعععله  عععأغ  عععله هليفمععع ال     ت   معععب   هلة

شج عيف م هلةبالةال,   ميهس هغ تهوغ  معب  شعغة م   
   لةةم  قق .

هغ هدةسي, هلهست همعة وغ اعاالوغ   هعس هملعل       
هلقعع  ة     هععس  الععا م  هنيزتيععوغو هلبعع لد ععع ت م   

و  م ,     ال م سزلب شالوغ.   هذه دع غ ب  50.000 
 ي  ه  هلهةع ه ال   هملاةق, ه  ا يايف وغ هم هلامةو

ه  هلمعسي  ال  هلقع ه         إغ هصة م هعس هلهةع ه ال   
تًه  يمهاوغ ب ه غ دباو هةع   تيع    هعس     دسلالموه 

هملوصعع    غعع هت    عع هغ  تربيععزو    ةحيعع م ب هملعع    
 ,ملاعع مق هل ه ةالعع, ها عع    هعع غ  ئالمعع دستاععيف غ   ه

هة   هلمةال   ال,  دسدو     ه ع  ز  ه  الع    يفةعالا     
ه   هالعع,  دسه شعع غ   هعع غ ه ععس و   يةالقععوغ   هغ 
هليفع  ي     يعه   هم جا  هك هلهست     ق   هع  يس جاب

و هنشععو ي     ب  عع غ   الاععو و د  ععد حتععد اععال ت   
و ي  ظةد حتعد اعالةسو هملالع ي .       ي, قهم ه ش

دالتخمعس .   د ع  يعس  غ       ة     سةد حتد اال تو 
م قععز ه مل  لالععع ه ععس  سعع  قعع      ععأغ دالتخمععس  ب

مبمععع ع و هعععس جاعععوته    عاععع  اعععقوط هل  لععع,       
 هلهال  العع,و  زح حتععد قهععم  هاععها  و ثععم حتععد       
اععالةسو  ههعع  غو ثععم  ه شععه  ال و   ه ععاًه حتععد  
اعععال تو  هلم اععع  ال,و    ةععع  ه يفوععع    هلق تاعععال,و     

حتد اةة, هخل  , ه اع هال,   سبةعوه  عله     وههصبح
اعةةد هخل  ع, ه اع هال, ظ عس ب      ه هل يس.   عا 

 هل  ل,  له ههسه    هةعو     دع غ      هة و و هسه ج
لسباععع   هلهعععست ب هملوصععع    تيععع   هس   ه زيعععسو    

, ه  سةةعع,    سعع  شععهةوه   اععيب ههععيف   ه  مقوععيف 
هععس هةهوهعع   هلوععغاو    لهععا م   يبععللوه   هععةاهل

ج  ه ب توقال   له هملا مق حتد اةة, ه  قهوهع,  
 ع  هم  عله   سوهال,.   لهس ص ح هل يس هنيعو   هملايف 

هلقوهال, س م  يفأاعالا ت لع, ب هوعس    قهعم  عو        
ه ا به   هسس  به هلق م   هةةع    هةجع ز   هلعال س      

ز  قعععععهامعععععوه قهوهععععع   سويععععع,  ال ععععع .    ةععععع  
 زقعد هل  لع,     ة     جاهالز  غو  ق  ه هلمةة,  

 جمع   ه ا هال, حتعد  عا   ظةعم  هملغعوسو.    ةع       
ج ئ م هم هة س  هيفالاع,  هنتسه  هم  له هملا مق   هليف

سوياةعوو     سهسع هناعةسه    هلعيت جةب ع       ق  ث  
 ه  سوياةعععوو     ةععع ه   جعععس  تال عععو و هملاةقعععع,     
 حيعةد هلعب ت لمعةة,  شع  هل عالع  هلوعةو و ثععم       
 جم  ي  ز اةة غ اةالم  ع غو هملةعع هلوعةو   عله      

ت    مب  هل ب م هلمين هلمةة غ هلةة      هي  هلهس
 ا  هت يا   لالمع و  جعك هلهعست      مبح  ل, هس هلق

 ه ه  ه يفال   م هم هل  ل, هلةة   ال,.    ق  هلقمعم  
حتعد قهعم هلةة ع  ال .       هندرب هس هل  ل, هملق   هلال

هه  هلقمم هلقسس  ها     هلوهسك ب ه     هن س هس 
حتعد    ق   قالدهخلر همللدو     ن يف   م هملل يب 

 .االةسو هلمةة, هنيسه ال,
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 شخصيات كردية

 

 العالمة املرحوم 

 الدين السجاديعالء

 
 

يف عههن   .يف عنئله   جنيةهه  وفةو ه    1907وده  عههن    (عهء  ادهه جنم اهد ادهه جنم عدهن  ادهه جنم اد ه ن      امسه    
 خل وة ان اددحن   و اصهح    1939شةخ جءل. يف عن  سن ة اىل اد لةمننة  و ق   رس يف جنوع اد 1927

بههندلني ا  (نهه اراصهه ر )لهه    1948. و يف عههن  1949حلهها اقءق ههن عههن   (ءوجنهه كوهه جنة يةجنههة )لهه   
ري. بفه  وهورة   ة ادفةبة  ادكة جن  رقهد عمةاهن اد ده   ادكة جن  و ادفةبة   كننت دحي  اسنسة  دحين  صةح االخو

عها اسه نًال دهء ل ادكهة   يف كلةه  اال ال  نوفه  بنيه ا . بفه  ًده            1974  و دنينجن  عهن  1958متوز  14
و   هم يف و ه ة ادشهةخ     13/12/1984ا نه االجهل ب هيرجنخ   و .مل ة وءث سيوات  اصح  اوةينل عنونل دألوقنف

 عح اد ن ر ادكةءني.  
نل وننةنل دةئة   ويذ ب   تيسة   ئحنن     اخ ري اجملمع ادفلمي ادكة  , جنف  االس نً اد  ن   اح  وؤس ي

حلها  )ه  وهع اجملمهع ادفلمهي ادفةاقهي. و كهنن و طننةهنل تةله  حةنته  يف خ وه  ادفلهد و اال ل              1970عن  
. اوهن اوههةه  كة جنه   نندوصه ادكهة جنا  يحةهن اده اث و ارال اال ل و ادها يف اد واعه  و  ون يف ادحءقه  و  هع        

سةظل نحفنل كهحريال دلحهنح ا ادكهة  يف  راسه  تهنرجنخ ا ل  هفح د حةه           كنن و (تيرجنخ اال ل ادكة  اخلند   
و اعن  تحف  ع ة وةات ب فلة نت و اضن نت ك رية. و و نامنت  االخةى يف ادي ه  و   1952تحع ادك نل عن  

ع ه    -ر ه   ى وهةوارى   اع ا  كحرية وهم املؤدطهنت, و جنفه  وؤدطه        عي ن ن جادي ة و اال ل و اد اث ادكة   
ادذ  ص ر وي  مثننة  اجه ا  وهم االسهطنر اال بةه  ادنييةه  بنحلكنجنهنت و اداةائها امل  اوده  يف قهةى و           (ادلؤدؤ

صه ر عهن     1958, اد هورات ادكة جنه  دنينجنه     1956و ن كة س نن. وم وؤدطنت  االخةى: رحله  يف كة سه نن   
 .1978, ندوص اال ل ادكة   1978, ادحءق  1974, اد  ندة  ادكة جن  1959
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 حمطات ثقافية

 
 املثقف الكردي و مقاومة الذات اواًل

 

 
 خالد سليمان

 

تكثرررررالونو االخررررر و ا ررررر  وو
 توالوتااارا توةرح و رورو ال وووومقاا

 ملثقرراو ركررال سونو رربا و الارر ووو
تال  ررررااعو ر ررررال  ونو  كرررر والوو
  البوالو ملصا  ,والو رر و بتار ووو
 خهرراويررحبال واااماوررابوالو رت رر وو
ةررررفو ااررررا و ريبا ررررب وابهرررراوالو
)  رر عو رررركسوتالتاررر  ونو ررروبوو
بقاارررر و ا رررراواوارررر و رررررو عوو

و جملاوعو ركال س.
وتأتيومرك و ركااارا تومرفو تر وووو
صررررر رب وةرررررالبوالو ياخررررر والو
صررر رب وترررال و بترررا,والوت رررال و
ابهرراو   خمولاةرررر و رررورومو ررراوو
 ملثقاو ركال سومفو ا را و رارالار ووو
الوزال بامررررراو ملا رررررح  والو او اهررررراو

 ملال  ترر ومررفو ترر و ررال  و ررحال و
و الرو جلو  و بتا.

تياحةيومك و ركااارا تو رال خم ووو
ماأخبرر والويررا  والواخررك و ررا ووو
تةكو ر وتأتيومرفو ركارابو ر رالبوووو
الو اياخرر ,واخهرراوت رررواارح يرر ووو
 االىلوةفو اماوابوالو ملو اونو عو
ال  ررحوا ررنو رعنررالوةررفو ررةتب وووو
ذرررركو ملو ررراو الو .ااباررر .و مررراوووو
 ركاااا تو ركال ب واهريوتع صرالونووو

و  اما توحمحال  والومي:و
 الاو ركاااا تو رحااةبر ,والومريووو
تاااا توتح  وضوفو طرا و ررحاا ووو
ةررفو رررك  تو ركال برر و مل الال رر ونو

صرر اا و ر الابرر و ررتادوالوخقررح دوالوو ر
مح اد.وباخباو ركاااا تو) رتحب  والو

 ررر وتقرراواارترراو ررا  ومع رر ووووو
) رترررررحب  وتورررررعه وخقرررررحسونوو
 ريبا رررر والو رثقاارررر والو جملرررراا توو

و  باتب و أل الى.
خاو رراوةعررحومررك و رثاخبرر والووو
خاعاالروا تاومرفويو ختهراو  بر وووو
مرررفو   ررر و رصررر اا والو رثقااررر و

با ةررر و ركرررال با ,والومعهررراومررراووو
حبالبررررر و ررررررالفسوالو ا ررررراواوالو
 اخراررا وةةررخو ا ررالونو ريبا رر وو
 ركال برر ,والوختررحفواقصرر وم الالارر وو
رحىو اخاةرعيباو ركال بر وييرح تووو
نو بعهرررراوًررررال  دوال ضرررر ادوضررررحو
 راعكبررر وااررررك  ت,والومررريو صررر وووو
)ختررا و ركرروب ورةكاترر و ركرررال سوووو

و"حموحوموتالس".
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تا و"مروتالس"وخترا و ركروبوووو
ركال برر ونوزمررفوتاخرر و ا رر  بو و

تقاترر وا تررهاونو جلتررارو ال  رر ووو
 رثواخبعررا تومررفو رقررالعو ملاضرريوالووو
ميكررفو ةاتا مرراوخيررقادومررفو خيررا وو
  بومقاالمررر و ررررك  تو رررر وتاخررر و
مارهرر و رروو ةاالبرر ومررفو رروروووو
 ررالبوةتثبرر وارر و أل ررو ,وألخهرراوو
الصر و ركال  تو ملاقاتة و الو  ااراروو
 أل و والو صو ته و ملا ارب واعترا وو

اتررر وااراررراريو ركررروب,والوتررراعو رك
صوتاو)ضحبا وضحوةتثب و  الت و

و ركال ب ونوتةكو رررت .
مك و رعقحو رصا خو رركسوههرالووو
ةعرررررررحو ملثقررررررراو ركررررررررال سونووو
 رثواخبعبررا توالونوضررر و ملقاالمرر ووو
 ملية  ونو جلترار,وميكرفو ةاترا  وووو
ًررررثودوال ضرررر ادومررررفو"  ررررابوووو
 ر ترر "وضررحو روم قررورو   رر ووو
  الت و ركال ب والوي ال اباواكالماو

ال والو ملررررالتت وااجلترررراروالو حملررررح
  الت و ملية  و رر و اتةر وذ تهراوووو
 تثالومفو ر حال.والونو رررت وخريهاو
ههالوصو تو  رالورةوثقراو ركرال سوووو
 رررركسوتررراعوبقررراوةةرررخو رترررر وووو
 رثاخبرررر ورةوخررررهحوالومرررريوضررررر و
 ملحبعرر والوًثوتهرراو ررر و  رراةتاهاو

 ركا ب مرراوالو اررتا و الررر و ملال مقرر و
و ريبا ررب و الو ررعاازبرراو رصررح مب و
ارراأل الى.و خهورركومررك و رعورروذ وووو
 رثرررراخيومررررفو ملثقرررراوااأ ررررب وو
مالت ب و رقورو مل رالنومرفوياخر وووو
الو رعتاروضحو رارحي و ريبا ريووو
الو رثقرررانومررررفوياخرررر و  ررررال.والوو
 رترااعوتاخااونومو عوال  حوضحو
ومشورب و ة  و   بو" رت  ".

 و1991   تو خاراضررررر و ذ  و)
 ىلوتوزبرررعويحبرررحورررر  ال  واررر وو

رثقاابرررررر والوائررررررا تو جملاوررررررعو و
 ريبا ب ,والوههال تو اركارو  رالىووو
رةو ارترر وحبالبرر و رررالفسوالو رركررالووو
ا بررح وةررفوتةرركو ألارركارو ريررا ح وو
) ت وذركو راا بخ و رر و يرح تووو
نو را ةررعو ىلو البرر و جلوبررع.و مرراو
 ألاكارو جلحبرح واارا ارو ملثقراوووو
الوًثوترررر ونو جملاوررررعو ركررررال سوو
اااريررررررحونو ررررررال خم ويحبررررررح و

 سو) ررروةيومليرراوبا تو ررروةيو ركررال
 ريبا رريومعهررا والوتقالبرر و رباترر وو
 اخاايبررر ومرررفو رررحال و رعقرررحوالوو
 را ةب .والوههالواارااريو فسو  رالوو
 وروخنال و ركال ورةرك  توالو ر را ووو
ارررر و رررررالفسو راللرررريو ملاوثرررر وووو
اراملو  او   ابر والو ريررة وب .والووو

  ررررا ا و رررررح ورو ىلو ملراصرررر وو
 ر ترررروب ورةوراوررررعو ركررررال سوالوو

 ررر وو  رررت  و ررترراخم  تو ملقح رر و
االضرر وةةررخو  بررا و رثقاابرر والوووو
 ريبا ب ,والو  ا ا و ررالفسوخرير ووو
تخرررراوياخرررر ومهرررر ونواالةرررريوو
 ريبا رر و ركال برر والومررووتويبرر وووو
 اخنررا و رروو رالمرروزو ررر وتكبرر ووو
اارك  ت,والوتاخ و أل ر  بو ركال بر ووو
حتا وميا  وال    ومفوا وتةكو
 رالموزوالو االر واا راوال  و خارا ووو
اومنوذ وتال سوراقرحب واا  راتهوو
 ربومب ومفو وروت ببر و رروةيووو
 رعقرحسوالوتكررالب و  رابو رتقرراخمووو
ضررررروفو ملوكرررررفوالو     و رو  رررررعوو
 جلبواروربابكيو ررركسوب رراخيومعرر وو

و رويو و ركال س.
 ربررروبوالونوتال  رررااعومعرررا وو
   خموتارررررراالزو ررررررالفسو ريبا ررررريوو
 ركررررررال سو ملا ةرررررر و يرررررراقت ووو
تال  ااع,وااذ و الفخاوتةركو ملقراا تووو
والو رح   ررررررا تو ررررررر وتعخررررررالونو
 رصررر اا و رصرررا   ونوتال  رررااع,و
خو ررررررذو عومررررررك و رررررررالفسو ووو
)بيرراعقع وتورراوبقرروروا ررنومررفوو
 رصرررررر رب و ركررررررال و ررررررركبفواو
بيا ب وعو اطرو وةةرخو رثقاار وووو
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 ركال ب واارة ر و ألب,وار وتخرك ونوووو
  ررررر و أل رررررح  والو را رررررو و ىلو
ميرراوىو ا اخررها وارر والو ةاتررا  و
مقور ومفومقروا توحتةبر و ر قر وووو

 فسوباخك و  ا رادونوو ركال س,وألخ و
مخررهحومرروز ببكيوتررال سوباوبرر وووو
اررررراا اواوالو مل رررررابال ,والومررررروو
اارارراريواررك ومررفو ارركارومقا ارر و
 رررك  تومررفو مليررا ا تو ررر وتقررعوووووو
 ا  و) ملأرواب  ورةت  وابهاوةرفوو

ومصا الو اخياعو ركال س.
اهعررررا ووررررو توالو ال بررررا تووو
تال ب و اعونوتال  ااعو الو مل رتار وو

اكالبرر والومعهرراوت ررروةررفو  امررا تو
 بحبورويب ولاةر والوموزة وا و
 ريررةرب والو رقومبرر والو راقحمبرر والو
  ح ببرر والو   ابرر و بترراد,ومعهرراوووو

بقح و ألارباخموالومعهراوبرركو مروزووووو
 راقرررحب والوبقررررتبومرررفو رررحال وو
 جملاوعو ركال سو حملالمر .والومو راووو
 ملثقرراومعرراوالو ررركسوبرراو نوةررفو
الرويرر و ملراصرر و" رقح رري"ومرررووووو

وطاملرراو خرر وو ملو رراومررفو رررك  تو الادوو
بخررررررك ويرررررر خم دومررررررفو رتبئرررررر وو
 اياواةب والو رحبعب والو ريبا رب وو
 ملا ةررر و ررر واةةررهاوالوبعقررحما.والو
الصررة و جلررح ا تو رركالبرر و ررورووووو
مك و ااركارب و ىلوميراوىو رصرح بوووو
الو راهحبررحوارر و ملثقرراو رعا رررحوالوووو
  التررا تو ريررةرب ومررفوياخرر ,والووووو
ابعرررر والوارررر و ريررررة  و ملاوثةرررر و

مفوياخ و  ال.ووااأل   بو رقومب 
و-الونوال رر و االررر ومررك و أل رر  وو

  رررراق ابوو- أل رررر  بو رقومبرررر وو

 أل وبو  ال و ىلوياختهراوالو  ركاتهاووو
مررفو ررورو ملرراروالو ملو ررع,وتقررحم و

و-  التررررررررا تو ريررررررررةرب ووو- االىلو
واااباةاوالو  ائصاةاومفو جملاوع.
 ا وت ومك و وخيااومنوذ و
 ملثقرررراو ررررركسوبقررررحبومنوذيرررراووو

  توالو ا رررالو رررورو خراا برراورةررركو
 ربا تو ةا  و خارا ومنروذ و ريرة  وووو
 ملقح ونو جملاوعو ركرال سوالو ربر ووو
خقررررح ونو رو رررر وةبعرررر .واوررررفوو
 جمل او عوخقةر ومرفوارأعو البر ووووو
 رالفسوالو رركالورحىو ملثقاو ركال سو
 العو اطو وةةرخو خااير و رثقرانوووو
الووو و  التر و رثقاابر و رر واوووو
 ةرروومررفو رتررحب و ملعهربرر و مررابو

  والو ملرررراروالو" ريررررةرب "وو ريررررة
و مل اصال .

و

ومالحظات حول مسألة كركوك
و

 ريبني هردي
 ترمجة: نبز كمال نوري
و

اارررركونو عو  ررررحب وةررررفووو
مخرركة وتالتررو ,ومرروو ررحب وةررفو
  رررحىو تثرررالو ملخرررات و ريبا رررب وو
ت قبح والو يا ب ,و ذو خهاوالطبةر وو

 ر قررو و ملعصررالم ,وهةرر وتخررك ووووو
خق  و واو رقومبرا تو ملا ابخر ووو

طا و ركباعو ريبا يو ر ال  ري..وونو 
تالتررو والومخرراتةهاومرريو ملة رر وووو

 ريبا رريوالو رثقررانوالو اياورراةيوو
جملورر وتةرركو ملخررات و ريبا ررب والووو
 اياواةبرررر والو رثقاابرررر و ررررر ووو
ت اخيومعهاو رحالرر و ر ال  بر ومعركوووو
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 ختثا هررا,وتالترررو ومررريو رعوررروذ وو
رةرال   والو اخاهاتا توالو راراالز  تو

اةر و ر وهة وتالتك ونواقا ول
الواأاكارولاةرر ونو ر رال  ..ومراوووو
  واكالتو وموومقات وماو  و
اررار ال  وتكررر ..ونومرررك و ملحبعررر وو
 يرررررح توهرررررو مالو را البررررر والو
 ررت بررررر والو رات بررررر واأال رررررعوو
م اخبهررا..ومررفومعرراو رقررورواأخعرراووووو
 رررر وخا ررررح وةررررفوتالتررررو ,ووو
خا ح وةرفوةوروبو ر رال  ,وارئعاووووو
ذركو بو ابعا,والوماوخقرت ر واخرأعووو

  قبقرررر ومرررراووتالتررررو ومرررروونوو
خقرت ررر ور وررروبو ر رررال  ..و ذومررراو
 ر رررررال  ونو رعهابررررر و او ورررررعووو
وووة ومفو ابعبرا تو مل اةرر والووو
 ملررررك م والو ا برررراعو مل اةررررر ونو
او  رر و الررر وال  ررح ,والواومكرراعووو
 بصررتمنومنوذيرراورعرررا و الواخرر و
مك و را ابشوتواوموو ارومحبعر وو
تالتو .وتالتو والوتر ومراوارح وووو

وصرة والووابهاومرفو  رح  ,ومريو رتووو
 مل بررا و  قبقرريورعرررا و الواخرر ووو
ت ابشو ا و بوالو ملك م و مل اةرر وو
نو ر ررال  ,وارراا الى,وررروو   خرراو عو
خ رررالاومررراو رررب  وارررار ال  ,وفسووو
خنررررابو بيررررو ,وفسومنرررر ومررررفووو

 ر و ا تو اياواةب و اعخرأوار ووو
 ومباتررر ,وتبررراو رررااو حوتةررركوو
 رقومبررررا تو الوتبرررراو اعرصرررر  و
.ررر و عوخعنرررالو ىلوتالترررو ..والووو

مك و رقوروص بمنو  ا..ورووةك و
اكالخرررراونوت ررررابشو رقومبررررا تونو
 ر ال  ,ورووحبثعراوةرفوةرا وا برحووووو
ةررفو اضرر ها و رقرروميوالو رثقرران,و
ةةبعررراو عوخترررحفومرررفوتالترررو ,والووو
 عقح وةةخو جنرا ومكرك ومخرالال وووو
ةةرررخوصررر بحو ر رررال  واقرررح ومررراووو
خرراوكفومررفوحتقبقرر ونوتالتررو ,وو
اإعو  را  عاو عولةر و ارر ومرفووووو

يوا ووووة ومفو را ابشو ريةو
 رقومبا تو    ومحبعر وال  رح والووو
 اوبتوفورةك و قرو ه ,والوذرركووو
نومحبعررررر وتالترررررو ,و ررررربكوعووو
اامكاخعرراو عوخترروفوجنررا وخررر وووو
 ملخالال وةةخوصر بحو ر رال  وتكر وووو
 بترررا..والمرررفومعررراو اررر الواررراعووووو
 را ررررحسو اترررررو مررررابو رقرررروىوووو
 ريبا رررب و ر ال  بررر و رررر وتعخرررحو
 رحميقال طبرر ومرروومخرركة ومحبعرر وو

 ..وار و ذمر و ىلو ا رحومرفوووووتالتو
ذركوالو  ور,و  ي و را  بو الوةحبو
 راررر  بو رقررروىو ر ال  بررر و  ةررر و
 رحميقال طبرررر وتا ررررح ونوضرررروخموو

  ي و ماوابو الوةحبو ماوابوتةركوو
 رقرررروىواكالترررررو والومخررررراتةها..وو
اارررركبفوباررررامةوعوتالترررو والواو
باح الروخهاوجبح,و ركبفوبارامةوخهاو
الوبؤيةررررررروعو ررررررر ومخررررررراتةهاوو

بفوبا ااررررروعورةويررررراقت ,و ررررررك
 را ال و ربهاوالواوبا حبوعوةعها,و
نو  قبقررررر و خهررررر وباررررررامةوعوو
 رحميقال طبرررررر والواوباعاالروخهرررررراو
جبح..والوا ك ومرك ,وميكععراومعركوووو
 رتح ب و عوجنرحو ملخرالال و ريبا ريوووو
 ركسو وة ونوذمعباعراو ريبا رب ووو
ر وررررروبو ر رررررال  ومرررررفو رررررورووو
 ملقرت رررا تو رررر وت ال هررراومرررك وو

 ..و جلهررر و الوتةررركواخرررأعوتالتررروو
اا اصا ,ومن و را امر ومرعومرك وووو
 ملحبعرر ,ورررفوبالاررحخاو ىلو اكررا والوووو
مو  او رقوىو ريبا رب والو ير ,ووو
اررر وبالارررحخاوتررركركو ىلومصررر وووو
 رعنابو ريبا يو ركسوبال  واعراو عوو
 برراونوتعررر واررح ..واهررك و مل عررخو
تكوعوم تة وتالتو وميوم ترة وو
ترر و خيرراعوةال  رري,وربيرر ووررال وو
.وم تة و ومبر والومخركة و بعبر .ووو
"ربيررر وورررال و ترررب ومحبعررر وووو
  اثعا ب واوًر و ىلواقبر و ملرحعوووو
اصة "وا وميومخركة و ر رال  ب ووو
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اال  واال  ومفو رتصرال و ىلوز  رو..ووو
 مل اقررحالعوارراعو تررب وتالتررو واو
ًيرررره و رررراو خهرررر وب بخرررروعونو
 ا يها,و مل اقحالعواكوعوتالترو وو
 ار و  اثعا ب واوتخت وفسومكراعوو
مرراو  رالونو ر ررال  ,واوبرهورروعو عوو

برر   و ربرروبونوتالتررو ,واصررحوووو
اررح ونوترر و ر ررال  ,والومررفومعرراووووو
 ارررر الوارررراعو رعتررررارو رال بيرررريوو
رحمقالطرر و ر ررال  وبتررحفومررفو رر وو
مخررات ومررك و ملحبعرر والومررفومررك وو

و ملحبع و ماو بعرمن,و ماو بو  .
مفومك و ملع ةر ,و  ىو عومرك ووو
 ملخرركة ,وبعت رريو عواوت ررال ومررفوو
 تةعاو فو ركال ,وتقترب و ومبر ووو

,وا وبعت يو عوخعنالو ربهاو الو تعب 
تو بررا و  بيرريوتقررب وارر وجنررا وو
 ملخالال و ررحميقال طيوةةرخوصر بحوووو
 ر رررال  وتكررر ..واو.رررح و ررر و عو
تكوعو رقتب و تب وتوعوتالتو و
تال بررر و الوتالتواخبررر و الوةالابررر ,و
مك و ر رال ومروو  رؤ ومراوبكروعوالوووووو
  او خ و بقروخري واعرير ,وار ووو
.رر و عوخعنررالو ىلو مليررأر وتا ررحوو

مررروواح بررر وصرررباا ووو ميقال طررري
 رعنرررابو ريبا ررريو رررركسوباترررعونو
 ر ال  ..وراوضبمنو تثرالو  رور:و خراوووو

اوبهورررررعوفسوةةررررر و ررررر اعونوو
تالترررو ,وةةررر و ر رررال  و الوةةررر وووو
تال  ااعو منراوبهورعويرح وةرو  ووووو
مجبررعو ملررال ة ومررفوتالتررو و ىلوو
 بررا م ,واوبهوررعو عوبقرراروةررفوووو
 ملحبع و خهاوتال ب و الوتالتواخب و الو

ح و ا بررراخموةالابررر ,وبهورررعوةررروو
 ملهحمررر والو ملهررررو  و رررر وب رررا ووو
 ةوا ماوالوت وبنو ملاتال بفومفو
مررحمها..واالفبرريومرراوةةبعرراو ررفووووو
 ركال و عوخ و ورر و اع,ومرووررب وووو
 ارر ارواابرر ومعاصررال  تو ومبرر والو
 بعبرررر و رررروروا ررررنو رخرررر ا   تو
 خلاربرر وومررفوفسوا رروى,وارر ومرروووو
 ررررررررحاا وةرررررررفو ملنةررررررروم والوو
 مل ررالال بفو ررركبفواوميكررفوا ررحوو

بعكرررالوةةررربه و قرررو ه ..و عوووو ع
اخا تعاوركالتو واو.وزو عوتكوعو
ت البحم وا ة ويحبحوالو ورعاوة و
 عومحبعاه وتال  رااخب والوربير ووو
ةالاب ,وا و. و عوتكوعواخا تعاو
 اص وااملخات و اخب والو رو   بر وو
ريرركاعو ملحبعرر ,و ةررا  و ملررال ة وووو
 ركبفوب بخوعو اخومك و رة نر وو

ا والو الضرراةاوم  برر ,و ةررا  و ةوررووو
تررر ب و ا بررراخمو رررر ومرررحمهاو الوو
ت اارر وةعهرراو رت ثبرروعواسو ررت وو

تررراع,وحتالبرررالو  عرررايالو رررر و وو
 ررالعوةةررخو رتررو واخرريخموةورراونوو
 رقةرروبونوةهررحو رت ثررب ,واررامنوووو
 ملررررح   والو ملكاترررررا توالوارررررال وو
 اارررا والواعرراخمو  حبقرر و ر امرر ,وو
  اتررراعوتررر ومرررو طعوتالترررو و
ا بررح وةررفو اخاورراخم  تو ابعبرر والووو

مب ,والوطوأخاه واارر  وةةرخوو رقو
 خهرر وب بخرروعومعرركو اعونومعرراخوو
 تثررالو البررر والوةح رررر .وبقرررارو عوو
 ررتتوررررراعوبعنوررررروعو مليررررر   توو
 ا ارايبرر وضررحو ركررال والوضررحوووو
ةة وتال  ااع,وبقارو خه وبرحةوعوو
 عو ملحبع وتالتبر ,والوركرفو اوار وووو
رةرتتورراعو عوب رررال وةورراوبؤمعرروعو
اررر والوباصرررو الخ وصررر ب اوالو عوو

فو يررر وحتقبررر ومررراوووب وةرررو ومرررو
بالتأالخررررر ..والو قرررررا..و اواررررر وو
ررتتورراخيوالورررحونومررك و ملحبعرر والو
ترروعوابهرراو  ررالت والوةررا وابهرراوووو
ةخال  تو ريع ,و عوب اررو ملحبعر ووو
محبعارر  ومرراوةةبعرراو عوخر ةرر ونووو
تالتو وموورب وم ا   ومك و   و
 ركسواو  ىوفسورت واب ,وار ومروووو
 راأتبررررحوةةررررخو رررر و ركررررال سوالو

خرر و رقتبر ,وووو ر الايو بتراوةةرخوو
موو راأتبحوةةخو عوار و وفسوتراعووو
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اأخرر وميةرركو ملحبعرر واوب بررحوالواووو
بعق ومفو قو و ا البفوالورك و
مو طعو ملحبع و  قو وذ تها.وموو
 راأتبحوةةرخو خقتراخمو ر هرحو رركسووووو
تاعو اخاواخمورقومب وم بع وارح وو
 قو رررك..وتالترررو ومررريومحبعررر و
 ركال والو ر رالبوالو ررتتوراع..والوفسووو

خاواخمو ملحبعر واوبرؤبالونوووحتحبحوا
 قو ومجبرعو ركاعو ملحبعر و العوووو
  اثعاخمواو ةتباوالواو .اابرا,ومروووو
 راأتبرررحوةةرررخو خررر واو.رررح واسوو
ا  و عوب ر و ومبار والوبع ر وووو
الوبا ة واة ا تو ا رالبف,و اخاوراخمووو
رةقومب و ررتتواخب و الو ر الابر و الوو
 ركال برر واوبا ررحىوحتحبررحو رة رر وو

ا ورركو عوو ر وتع  واهاوالو ر و
تا ة واها,والومك واومي وت وتةكو
  قو و رقاخوخبر و ملايراالب و رر وووو
و. و عومياةكهاو ملو طعوعومجب ا.
رةرتتواعو قو ه وتواورة رالبوو
الوتورراورةكررال ,و عواخررا تعاوالواررحاوو
مفو عوتكوعو رو رواواوير ومرك وووو
  قررو ,و.رر و عوتكرروعو راأتبررحووو
ةةخومك و رعق  ,و ب ورةرتتوراعوو

الوتوررراورة رررالبو ررر وتوررراورةكرررال و
تعنررررررب و ملنررررررامال  توالو رررررر ووو
 ا اررررا ,والو عو  رررا اةو و ررر و

 ر وررر واجنرررا ومخرررالالةه وةررررووو
 ارب و رحميقال طبر ,و خراو  ىو عواووو
  ررحو باتررال ومررفو ارر ارواابرر وو
 ملخررات و رقومبرر ونوتةرركو ملحبعرر ووو
اقح وماوخاتال و رفو ركرال ,وتوراوووو
او  ررررحو بيرررراربحومررررفوصرررروعو
او رحميقال طب ونوتالتو واقرح ومروو

وخياربحو فو ركو  .
م وب عومرك و عوخا ةرخوةرفوووو
م ارتعاو راا خيب  وم وب عومرك وو
 عوخررت و ملحبعر والخال ر واصررو وووو
ا ررحو ررعو  توطوبةرر ومررفو    رر وووووو
 ررررحماخموالو ا اخرررها ومرررفو يةرررهاوو
يبووا حويب  وطت راوا..والركرفووو
ماةح ومك و ملخرالال و رقروميو رركسوووو
بررث و يا ررب و ومبرر ونو ملحبعرر وو

البقر و  رالىو ر وووو ربي ومعا وط
 رقتررراباوالو مل ترررو تو مل معررر و ووو
 رررب واامكاخعرراو عوجنةرر و رقرروىوووو
 ا ررالىوارر و ركال برر و ىلوصرررعاوووو

واحرو عوخث ماوضحخاو 
ةةبعاو عوخ اروميأر وتالتو و
ميرررأر و ميقال طبررر والوخ ال هررراووو
ةةخومك و ملعرو ر,وةةبعراو عوخرهر ,وووو
 عو  وطو  ااتابو امفونومك و

وومرررا,و ملحبعررر ,واررر ونو ر رررال  وةو
ربير ومالموخر واا حبرحو خاوا هراووووو

 رقرررومي,واررر ومالموخررر واعارررا  ووو
 رصال  ومفو ير و رحميقال طبر ,والووو
مفومعاوررووحترحبعاوةرفو ا رح  ووووو
 ا رر  و ررر و ررحب ونوتالتررو ,و
  ورواك وصال   و خاوضحوت ومفو
 ةررررررتقوطالبررررر و  ارايرررررا تووو
 ررتتواعوالو طة و رعا وةةربه ,و خراووو
ضررحو ةرررت قو ر البرر والو طررو ووو

 اررخوضررحو ررركبفوبالا رروعووو رعررا و
ارر ا   توت ررا سوت ة اتعرراو ررف,والو
مهواوتاخر وتةركو رخر ا   تو ير ووووو
مرراوخررالىوااطةرر والوز  ررر ..واالفبرريوو
تاعوةةخو رقوىو ركال ب وخريرهاو عوو
حتوررريوتةررركو ملنرررامال  توالوًعرررعوو
 ا رررالبفومرررفو را ررراالروةةبهرررا..وو
ةةبعاو عوخره و عومهو وت وميةمنو
ترررااعورو ررر  بو ريبا رررب ومررريوووو

با والو البرا تو مر ووو  راهوةةخو 
مررررك و رتةررررح,ومررررؤاخموةةرررربه و عوو
برمعو وااا اة وةةخو خه ومحةرو وو
 ريررررو ورةرررركال وةررررفو البررررا توووو
 ملو طع ,و العو اتررت  وا رارب ووو
تركرررررر ومررررررؤاخمو ملررررررو طع والووو
مخا ب ه ..وااا الىو  بحو رقرور,وو
. و عوبكروعو رحالبو ركرال وراةركووووو
 ملحبعرر ومرروو ررحالبو رحميقال طبرر ,وو

مل بحومفو  الب ,و حالبو ر ح ر والو 
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الورررب و  رراقح بوةةرر وذسوبوبرر وو
 رو ع..و قاوباو  رو ..و بر و موبر وووو
ةك و ر ةر ونو ر و خركو وت ور ووووو
ةةخو ةا  ومال  وال  حو ىلو با  ,و
 وت ررروقومو طعررراوال  رررح وةرررفوو
 يرا ال ,و وترردومح  ر وال  ررح ووو
يحبح ,و وت رال واررال وال  رح وووو
نوتةرركو ملحبعرر و ملابترر ..و خرريو  ىو

 ةارخاو رقترب و ومبر ,وووو خعاوتةوا

الوتةوراو صررال خاوةةرخو رعنررالو ربهرراووو
مفوز الب و ومب ,و يرالخاو ملحبعر ووو
 تثررالوالو تثررالوالورررفوخررالامنوابهرراووووو
ارربئا,وابعورراوتةورراوخنالخرراو ربهرراووووو
تويرررررأر و ميقال طبررررر ,والوتةوررررراو
تصالاعاوم هاوترحميقال طب ,ووررفووو
خالامنو ملحبع وال حماوتواوخالبرحوالوو
 ي ,وا و عالامنو اخو مليراقت وو

فو مل مرررعو عوخ ررربشونوو رررركسومرررو

تعر ونوةال  و ملياقت ..وتالترو وو
ربيرررر واو ةرررر وتال  ررررااعوالواووو
 ح ها,ومرك و  روفومراوميكرفو ا ر وووووو
مررفو رخرر ا   تونو رو رر و  اضررال,وو
ارر ومرريو ةرر و رصررال  ومررفو يرر ووو
 رحميقال طبرر وةةررخوصرر بحوةورروبوو
 ر ررال  ..والومررك ومرروو رخرر ا و ررركسو
  ىو خر وةةبعرراو رعتررارومررفو يةرر وو

و  ال.و تثالومفوفسوال  
و

وواقع االدب القصصي الكردي املعاصر
و

 وائل عبد الرمحن
و

ب ارررررررررو ا بوالو رثقاارررررررر وو
 ركال برررر ونوتال  ررررااعو ر ررررال  ووو
 ماح   وطتب باورةثقاار و ر ال  بر ووو
الوذركورو ح و ملال يعو رثقاابر والوو
ت الضهاورعر و ملؤبال  تو ريبا ب و
 اياواةبرررر و ضرررراا و ىلوال ررررح و
 ا ررررا ونو خل ررررابو رركررررالسوالوو

وخك و ررعونو را ت . ر
اوعوههرو و رررفو رقصصريونوووو
 ر رررررال  وتاخررررر والا  و رقصرررررر ووو
 ركال بررر وذ  تو ريررروا تو رو   بررر ووو
 اياواةبرر و برر وبرتترر وةورر وووو
 رقررررا وةةررررخوخقرررر و رو  ررررعوالوووو

 اكاات واخك و النو العوتح  ,و
الو ارررخومال ةررر و ريرررت بعا تو ووو
تخررهحو رقصرر و ركال برر وفسوت ررب ووو
ةةررخوصرر بحو ملتررووع,والومررعو عوووو

 را و ررو   يو رحواير وهورر وووووو ا
ةةررخو ا بو رالال رريو صوصرراو اووو
 خعاوخيا بعوتةو وا نوهرو مالوو
 رارال ورحىو ر حبحومرفو ركارابونووو
م اجلررررررررراته و رو   برررررررررر وذ  توو
 مليررراوبا تو ملا رررح  ,واقرررحوارررالزووو
 ركات و) ي وةا ا واقصص والو
 ال بات و ر وبة و ر وت اورحوةةرخووو
 رة  و ربومب ونو ريرال و ىلوياخر ووو

عاخمو راقةبحسو مل الالاوااملقحمر وو رت
اار قرررح واا ررر ,و بررر وتعاهررريووو
 صصرر ونو اةرر و ا برراعوخهابررا تو
 رر بح وتورراومرروومررارواونو ا بووو
 رالال ي,و او خ و حوًب ومثةواوموو
 ررةر و اررال مب و محررحونو ال بارر ووو
 رخه  و)لراقو رخر   واقح تر وووو
ةةرررخو رالصرررحو ررررح ب ورةعوررراذ وووو
 ركال برررر و) رتبئبرررر و مليرررر و  والو

اليرح خهاو رخر ووالو ر رو وووووتخا
نوةورررررر وابئاهرررررراوالو  ومهرررررراو
 اياواةبررر والو ريبا رررب وات ررر و
" ي وةا ا"ومنروذ ورة تقرا تووو
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 ملي و  ونو ملحبعر و بر وتاوبر وووو
 مكاخبات و رو    ونو صحو رتبئر وو
 ركال ب والوخقةهاو ىلواتراخمو ركااار ووو
اخك وبكا وبقرتبوالو ىلو حوا بحو
ومفواليو ماو ملا سو ملةوو .والومع
ت و و ركااا ورحب وههرال تولرا تووو
 رو   برررر و رالم برررر ونو صصرررر وو
 ا ررررر  والواو ررررربواووووةررررر و
) رررك اب و ررر و ةاوررحوابهرراوةةررخوو
 رالمرررر و اياورررراةيوالو ريبا رررريو
 ملتي والو رقالب ومفوذمفو ملاةقيو
 بررررر وبهرررررحاو ىلوتعوبررررر و ال و
 رررالانورحبرر والو ىلوياخرر ومررك وووو
 رارالاررر وتاخررر و رررا بو رقرررا وو

 "وًثرررر و ركررررت و" عالاوابكررررال
 خل رررررو و رثاخبررررر والو ملهوررررر ونووو
مخالال و رقصر و ركال بر ,والو ذ ومراوووو
تاعو ركاتر و رحوال رعوحتر وتراب وووووو
 ا بو رالال ريو رررو   يوالواو رربواوو
ترررررابال وارررررر)تخب وا و او خررررر ووو
  رررررا ا والواة ررررر واررررراةالب والووو
ارااب و عوبعقر و رقصر و ركال بر وووو
 ىلومياوىو  الو ب واالزوةعصالو
 ريررر الب والو رررراهك و ملرررتعوةةرررخو
  ررا و اررنو رو  ررعو اياورراةيووو
 ملا ةررراوالو رتعبررر و ا و بررر والووو
 رركالب ورةوراوعو ركال سوالواترمنوو

 ملؤ ي و ريبا ب و ر وتقراوال  خموو
مك و را ةاوالو جلهر والو ا تراط,ووو
اكاخ و صص ومثا  ورةررحروةةرخووو
 رحال بوالو   واارركتالومعراو صر وووو

 والو صرر و) رروو رقورر  ووو1=1+1)
اريو االروخا شو ازمر و جلعيرب ووو
نوال  ومتكالوالونو رثاخبر وخرا شووو
 ةررررو وارررر و ملقاترررر و ركررررال سوالوو

و با ت و ملبح خب والو ريبا  .
تاعرررو و رتبئررر وررررحىو ركاتررر و
" عالاوابكرررال "واررر و ملحبعررر والو
 رقالب والو جلتار,والو ا ارر ومر ب ووو
مفو ملثقر والو رقالالب ,والو ملكراعوو
رحبرر واوبخررك واارتررالال  وصررو  وو
اوتواال ابرر ورةتبئرر وارر ومجرراريوووو

اق والومرررررعو رررررحالبوةقرررررحوميررررر
 ريت بعبا توحتورو  رةوبو ركااار ووو
رحبررر و بررر وارررالز تونوتااااتررر ووو
لرررررا تو رو   بررررر و ا ررررر و ب ووو
ميراربح ومرفو ا راط والو رالمرروزوووو
 ركال ب و رقحمي والوذركواخ عهاوالو
اثهرراواخررك ويحبررحوالوا رربواونوووو
وووةرر و) رصررقال .وت ررحو الارر ووو
 عالاوابكال والو ي وةا اومرفوو

 ملؤ يررر و مررر و راررررا بو رال  رررح و
رقو ةحومك و ررفونو ا بو ركال سو
 مل اصرررررالو ىلوياخررررر و راررررررا بوو

 ا رررالىو رررر و  اقاهررراوتاررررا بو
)حموحوموتالسوالو  وبومعصو والو
مصررر رخوصرررا وترررالب والو محرررحو
حمورررحو لاةبررر  والومرررعووررريخمووو
 ر قررحو ريررت بعوتاخرر و اخاقاررر ووو
 ركت  وةةرخوميراوىو رارالبر ونوووو
تااا و رقص و بر وارالزو ركاتتراعوووو

ركال برراعوارر ز  و يررفوالو عالاوو 
 يفواا اربتهواو ر وتاقاطعومعو
يبررر و ريرررابعبا توةةرررخوميررراوىو
 رخرررررك والو ملترررررووعواتارعيرررررت و
رةكاترر و)ارر ز  و يررف و  ررك توووو
 رقصرر ورحبرر و ارركااوةحبررح وةةررخو
مياوىو رخرك والو رتعراخمو بر و وووو
ب اورحو ا رةوبو ريرال سوالو رعقر ووووو
اقررح ومرراوي رر و رخ صرربا تومرريووو

اوبر  وم رر ووو ر وتا ح واة  وم
ةررفوا ررحماو رثقررانوالو اياورراةيوو
 العوتكةرراو برر و وبهررا واعقرر و
 رو  ررعوالوالصررر و ررحباوارر وترراعوووو
بالترر وةةررخو رقررو خ و ررر وتكوررفوو
ال  خمومررك و  رررح وميرراربح ومرررفووو
طالال ا توةة و اياوا والو رعر و
اارحورحبر و جلرال  وةةرخومهامجر ووووو
 رو  ررررعو اياورررراةيو رقهررررالسوالووو
 تو خلال اا تو ر وتا وةرهاوا صرباوو

مرررك و رو  رررعو ضررراا و ىلواتررر  ووو
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 مليرراوالورةريو زبرر ومررفو ررروروووو
ت الباهاوالوتخاو  وةاو خلةقيوالو
اخك وارعو برا و جلرحرو رو  رعونووووو
 اال اطو رثقاابر و ىلو رحوالصرر وووو
ااركات و ركسواوبالىو او رقتبمنونو
مررررررك و رو  ررررررع.والو صوصرررررراونو
وووة و) ازما و ريو  خموالو ريوو

  و  و رر  ةا ت و ب وب اوحو ا
الو خلال ا و  رةوااوراوالبرالو   خاتر وووو
ضرررحو رو  رررعوالو ريرررة  والواة ررر ووو
تقرتبومفو رخ الو تثالومرفو ريرال ووو
 رعثالس,والواتعاخمواعوصو سو  البو
ماوبكوعو ىلو ريربعا بوو ريربعوا يووو
متا رررح وةرررفو ا رررهابونو رعقررر وو
 رروتواال نو رصرالا.والو ىلوياخر ووو
مررك و رارالارر وترراعو رقررا و عالاو

رقصصررب و يررفوبقررحبو ا ارر و وو
ما ح  و ااكاروالو ملتام و ب و

ةالاومك و ركات وا رحبو  راقال   ووو
اكا واا ةوبو رخركوخب و رصرالاووو
الو  رر  وتارر ونو خلبررارو ر ةورريوووو
م ررر وااةرركو ملال  رر وةررفوةررحبووووو
 ح تررر وةةرررخو اخركرررا وريرررة  ووو
 ملاليررعو رثقررانو خلررا  والوترراب  وووو
 رو ضررررررمنوالو ملتااررررررال,و او خعرررررراوو

ح  وخيا بعو عوخراةو ورحبر و رقرووو
ةةخواعاخمو ااكارو مل اةر ورةقصر وو
 العو راو رراوةعررحواررك وحمررح والو
ت  وم اجلات و رركالبر واا راوال  ووو
 يتواوبقاترب و را رو و رركرالسوووو
رحبرر ,وتاخيرراعوالوتكاترر .و برر وووو
ب اورررحو ىلوي ررر و صصررر و   ررراو
مجاربررراورا ررروبالو رك  قررر وررررحىووو
 ملاةقرريوارر و عو ملو نرر و ملهورر ووو
 رررر و.ررر وذتالمررراو ررروروةرررحبوو

 ا بو ركرررال سوالوا ررربواوو خاخرررا 

 خاخرررا وخارررا ومرررؤاخمو رقصاصررر و
 ا ا ررر و ضررراا و ىلوا مررر ومرررفوو
 ملتررحة و ركررال وباليررعو ررتت و ىلوو
 االضرررا و ريبا رررب و مل الالاررر ونووو
 ر ررال  والوذررركوحملاالررر و ريررة  والو
اا ررراوال  و ر وررر وةةرررخو ورررعوالوووو
 ز   و رويو و ركال سومفو رخرواروو
 ر ال  رريوالوةررحبو ريرروا واايررةب و

بررر و ىلوياخررر وتاااررر وو رتررروخموةة
مرررؤاخمو ركارررابواة ررر وحمرررحال  واو
بقالفماو اوا  وتال  رااعو ر رال  ووو
الوركركواقحو المو ومرفو اخاخرا ووو
 رو  عو ركسوبيا قوخ وجملاال ته و
  باخاوالوراراالزم و  باخراو  رالىووو
امررر وتارررابو رقصررر و رقصررر  ونو

و ر ال  والو روطفو ر الاي.

و

ووشهادة حول كردستان
 

 البصرة -الشاعر علي الشباني
و

ورةك تال وضرااو ا ع ..
,و1962ترراعو ررر مفو رقةرر ور ررابوووو

 ال  ررررالو بررررابو  كرررر و ملاررررأ يمنوو
رةرر ةب و ر ال  ررريو)ةتررحو ركرررالب ووو

 ا   والو الا و رومخرالالة وضرحووو
 رخرررر  و ركررررال س,واقررررحو ا رررر ووو
 ملاررررررملمالالعومل ررررررا   وارررررر ت والووو
طوو اتررر ,والو اررر ار وحبرررالالبوالوو

ةح ال  توار ومرر  ,ورب خرحال ورر ووووو
  تو ملؤ مال و ر را   وونو ريالوت و  ال

الوةعاصالماو رحابع ..والو ملقبار ..وو
تعرراونو رةبرر وخكارر وةةررخويررح  عو
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مررررررحبعاعاو ركا رررررر وارررررر ا   تووو
 أل ارررررا والو مل ارترررر و)اأبقررررااو
 رقاررررارونوتال  ررررااع والو ةررررا  وو
 جلرررربشو ىلومقال تررررر والو ة ررررراخموو
 رخرر  و ركررال سوالو ر ال  رريوةامرر وو
 قو  و رحميقال طب و ر ا ت ..وب و

او رررفوطةتررر وونو رعهرررا و اليعرررو
) ألةح  بررر و ملالت بررر  و نرررامال وو
 صررر ورةوخرررا ت وابهررراواررر ا وووو
) ريرررررة ونوتال  رررررااعوصرررررباخ وو
 جلوهو ب  ..و ا عو ر ةتر وةةرخووو
 تاررااه ومررعو خرر ويررال واررحخمووووو
 رررحال بو ملح  رريوألمارراواارخرر ا وووو
ةاربرراد..و خاهررر و رانررامال وحبقرررحووو
 ر مال ومرفوطروبو  قرحو رت ثريووووو
 و ملا االخ ومرعو يهر  و مرفو  كروووو

نو بع ,ورعو ي واا مابوالوةعراوو
اوخيررررا ق ونوةوالخرررراو ملتكررررال..و
 متبعاو رةب وم ه والومليعاو  قرحوو
 رررررررحا والومومررررررمنو ملررررررؤ مال وو
 رقا مررر ..وا رررحماواأبرررابو خقترررو و
ةةخو كوم و)ةتحو ركالب و ا ر  وو
 روطعب ..والو  قو وار تعاوسير ووو

واوتوصا..
 يارررا و و ختررر ومررراونو اخيررراعووووو

خرررحال ونو ر ال  ررريوالو  رررح والو و
م اقو توترث  و اااومرفو ر  وووو

 راليررررراروالو رعيررررراخم..والو ارررررخووو
 ألطررررار..وتعررراونو ررررفو)  ررريوو
 ر صرررالس و ررررحموسونو رحبو خبررر و

 خرررحومرررفومعاضرررةيووو963ةرررابو
 صح ا  ,و وو)   بو رخبوةي وال

بكررررفو ملكرررراعوربايررررعورا  محعرررراو
 ركثبررراوالويال  عررراو ملوي ررر ..والو
رقيررررو و جلو بررررفو ر البترررر ..والوو

,وترراعونو مل اقرر ويهررازوموربرراه 
 تصررراروب ررررو وملالترررر و رخررررالط ,وو
بخالاوةةبر و  رحو ارال  و رخرالط ووووو
 رصررراما وا وررروق..والو خر رررار,و
تعرراوخ ررالاوةعرر واقرر و خرر ومررفوووو
  وتعرراو ركررال ..والونوبرروبومرراومررفو

 اال  ومحبالبر و رخرالط وووو63ةابو
 ر ام واأةاقار ,والو حوتاعوخا واد..و
الوا ررررحو عوالضرررر و ونو مل اقرررر ووو

 و اصرررررر والو ررررررربعادونواالارررررر
م  الررر ,و رر و   ررار و ىلوا ررح  ,و
 تاخرو ومراو برا و ةرته ,وذرركو عووووو
 ركرررث ومرررفواال برررا تو رراايررر ووو
 خل ررر  والوتويبهررراته و ملؤذبررر ووو
رةوعاضررة وترراعو ررحو  رامررا..والوووو

وم  و ركث ومعها!
  السومررك و  ا برر وألالتررحو ورر ووو
 رحبو ر ال  يو رعتبر ورخر تعاواكر وووو
عواصا ة والو رو خ و   روةفو رةروو

 ركا والو ملقبر ورةراارب و رت ثبر ,وووو
الو ترركتالويبررح دوطتب رر و را امرر ووو
 ألربرراوالو رررو سوم عرراوالوةو  ةعرراووو
ةعحوزبا تعراوركال  رااعو جلوبةر .وووو
الورةكررررررال ونو ر ررررررال  وطتب رررررر و
م الالاررر ونو ررررو والو رايررراممن..والو

و جلح.
الوبرروبو خررررال تو ررالبو رررحتااتو وو
 ألمررو و)صررح بو يرر  و رقررك  وووو

البنوةةرررخو جلرررا  و برررال ع,واا ررروو
 مالبكررري,و راهررر و بعهررراو جلتررر ووو
 ر ال  يو ألا و ااةادوةفوار تعاوالوو
تال ما و ر و مح ماوخنرابو رت ر ووو
 ملا ةا.والوارح تو را ا تو رخرالاوووو
نوتال  ررااعومرررا الورةاتررامفوالوو
 ركرررررا و ررررروطعو ملو ررررحوضررررحوو
ةيررركالتا باو ألمرررب و ألالارررا .والووو
مخا ب ه و راصرروب ,..وتال  رااعووو
الوةررررو رارررا بخو رررروطعوههررر وووو

وسو   ررر ورة البررر و رخررر تب ووو  ررر
 ر ال  برر واوميكررفوالصرراو قبقرر و
 رالة والو أل مابونو ع و  رالبوو
 ر حمبرر و مل بررر والو اصرر وجلبرر و
مرررفو رخرررتبت و رال اتررر ,والواررر ووو
 رقا   وةةرخو ملير ونومرك و رابرا ووووو
 ألاعا يو خل  ,والوركفوا  .ومفو
 ر اورر و ريررا   وياخمخرراونواح برر وووو
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 رثواخبعررررررا تو  ررررررحو صررررررح اخمخاو
   رررر ونوتةبرررر و ةعح رررر ونو رح

ا رررررح  ,والومررررروومرررررفو ر ةتررررر ووو
 رخررربوةب ,وحتققررر ورررر وصرررة ووو
اأ ررحوزمو رر ومررفو ر ةترر و ركررال و
مفو ريةبواخب ووالوتاخر ورر وصرة وووو
اا الت و ركال ب و ملية  و) احترا وو
 رررررروطعو ركال  رررررااخخ و ا عررررراو
صحبقعاو ررحبو خيوراوببر و رصرة وووو

اأ برررر و ركررررال سوالو  رررراثوا ماووو
ا و ركررث ومررفوالطعبررادوا برر و را ررو

 رخررررررتابو رررررررال انورة ررررررالبوالوو
 اضررررر ها واا التررررر و رثو بررررر وو
 ركال ب والومعه وارصا  و ألخصرا وو
 رااا رررررر و)رة رررررر بو رخرررررربوةيوو

و ر ال  ي .
حتقرر و ألمررالوالو را رر و ركررث وو
مرررفومعاضرررةيو رحبو خبررر وجبتررراروو

تال  ررااعو  صرربع ,و ذتررالومررعه وو
 رصحب و رقا و) وبو اال مب  والو

 ..ويا  ومهراالس,والوترالب و  روووو
الوحموحو ي ,والو تب وهامالوالو
 امحوالوتث وا مر ..و ارخومرفوووو
محعو  رالى,واقرحوحتروروارب ونووووو
 رحبو خبررررر و ىلوحم ررررر وتيرررررر وو
رةو ا  بفو ىلو را ا تو رخرالا..والووو

و رعت والو خلو .
و

 نبذة خمتصرة حول 

وتأريخ الفن التشكيلي يف كركوك
و

 د. فرهاد بريبال
و

  رررراالرومررررفو ررررورومررررك وووو
ماو ضررر  والوو ا ررر ال,وتو االرررر و

اح  ب ,وتااا وتأ بخو التر و رررفووو
 راخركبةيونومحبعرر وتالترو .و رراووو
 خهرررراو الروحماالررررر وركااارررر ومررررك و
 راررأ بخواوررفو ملؤتررحو خهرراواو ةرروو
مفو رعق ,ورركركو  ةروواعراخيوالوووو
مثقرررريومحبعررر وتالترررو والومرررفوو
 رررركبفوررررحبه وم ةومرررا توال ابررر ووو
 ورومك و راأ بخو عوب ال الخيواهاو

اليرح توالووالوبص  و و   را يو عوو

بتبرو و اباخمويحبح ,وذرركوألخعراووو
الور  او وخيا عو عوخةوة ومك و
 راررررا بخو ملخررررا والو وجنررررالوفسووو
حتقب واعوةةب وا وهة و الت و
 رررررفو راخررركبةيونومرررك و ملحبعررر و
تررأي  خمومت ثرررال وارر ومحالخررر والووو
واقب وتوا  و ابو العو    اها.

 اااررررا و الروم ررررالقواررررعووو
تخكبةيوتال س,و ير وةةوري,ومرووووو

 رررررعو خلرررا ورةرعررراعووو مل رررالق
 راخكبةيو ركال سو ملوموبو)ة بر وو

و1934 ةب  والو ركسو ااامنو ع و
 ورو ررا تونومقهررخو)بررحو   و6اررر)

نو ررررريو رخررررررو ي ,والواب رررررر وو
 رةو رررا تو ريررر وملررروهريوارررالت وو
خرررر وتالترررو واأ ا ررر و الو رررا ووو

و. 1) خاخ 
تاعو  حو ررعاخ و راخكبةب و
 ركال ونوذرركو رو ر والونومحبعر وووو

 و) ارال مب و ةبر  والوووتالتو و ل
تررررررراعومرررررررفو مررررررراريو تررررررراخموو
) الز و ماتو و ب وز  وم رالقوو
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ت ا ااونوو1934ة ب و ةب وةابو
 مل القوالواحف توةو اهواوتاوطرحوو
الوتاعو اال مب و ةب وبخرعوة ب و
 رررةب واا ررراوال  والواثررر وةةرررخووو
مو صة و ر و والو عوبال ر و مل برحووو

و. 2)مفو رةو ا ت
برررررالالسو ررعررررراعو راخررررركبةيوو

 يوبقرور:ونوةرابووو رال   و ز  واو
 ااا عرررراوم الضررررادواعبررررادوو1949

مخررررتتادونومحبعررر وتالترررو ومرررعوو
 ررعرراعوحموررو و ر تبررحسو)الومرررووووو
  ابوالو را ومرفو صر وةالاري والووووو

.و 3)مرررعو ررررحتاو و رررعاعو ررر بحووو
حتح و ررعراعوحمورو و ر تبرحسونوووو
تقالبال و ركسوتات وأل ارباو رررفووو
 راخرررركبةيونوا ررررح  وةررررفومررررك و

 رالقونوو مل القو ا ود:و ااا عاو مل
 اةرر و ملح  رر و ررر وتعرر ومررحبال دوو

و. 4)ابها
 اارامنو ررعراعوووو1950نو ع و

 راخكبةيو ركال سو اررحو ر بحو)الووو
مررروواعررراعومومررروبومرررفومحبعررر و
 ريةبواخب  وم الضادواعبادو اصادونو
 اةررر و ملكاتررر و ر امررر و حبعررر وووو
تالتررو والوةررالقوابرر و يرر وووو
رو رر واعبرر وةررفو بررا و ركررال والوووو
 وتال  ررااعوالومعاهالمرراو ر تب برروو

 خلوارررر و ضرررراا و ىلوةررررح ومررررفوو
 رةو ا تو ر و لهاو رورو باتر ووو
نو ال الارررررراوالوا ررررررنو رصررررررو ووو
 رروتواال ابررر والو رررحمهاوألمررراريووو
محبعرر وتالتررو و راو  رر ورةرررفوالوووو

.والوتررركركوةوررر ومرررك وو 5) جلورررار
و1956-1955 ررعررررررراعوةرررررررابوو

توصرررررو و بكرررررو ونوتةر بررررروعو
وتالتو .

 ال و عو ذتالو رقا سخمواأعو الرو
مةررهوادووطاررر وتررال سو ررركسوترراعو

ارراررفو راخرركبةيوالو ررركسو ررال و
  هررررحو ررعرررروعوووو1951ةررررابوو

 جلوبةرر ونومحبعرر وا ررح  ,ومررووووو
 ررعرررررراعو راخرررررركبةيو ركررررررال سو
 مل الالاو)احبعوااااياع و ركسوالو

,و1923رحو حبع وتالتو وةرابوو
الوا حو توار و رح    و اتا ميب و
احفو و صة و ر و ونومك و جملارو
الو خررا ونو ررعو  توةوةرر و ررررعوو

 حبرررحومرررفو رةو رررا تو ررعبررر ووو ر
 رال   رر واأخامةرر و ملتحةرر .وركععرراو

فسو ماورابووو-الور  راو- وخة رذوو
بررركتالواهرررك و ررعررراعو ركالتررروتيو
 ركررررت والو ملتررررح والو وخررررالوفسووو
     واعبر ويرا  و رورو ال والوووو
تررررأب ومررررك و ررعرررراعو ركررررت ونو

 الت و ررفو راخكبةيونومحبعر وو
وتالتو .

ا ررنو ررعرراخب و راخرركبةب وو
عوةر و ال وترت ونوخخروخموووو ركال وتا

 الت و رررفو راخركبةيو ركرال سونوووو
محبع وتالتو ومفوابعه :و ررعراعوو

وصحب و مححوةااو 
 حبعررر وو1915الوررررحو رررع وو

 ملوصرر ,والو ررال ونو   و مل ةورر وو
,والو تورر و1934 اااح  برر و ررع و

 ركةب و ر يكالب والوو1939نوةابو
ةررر وضررراا ادونو جلررربش.وتررراعوووو

 وارو ي,ووصحبقادو البترادورةرعراعو ز وو
الوبخررررهحو ررعرررراعو ز  واررررو يو عو
صحب و مححوةااو وتاعوتال برادوالوو
باكة واارة  و ركال ب والو  اتراا وو
 ىلومحبع و ريةبواخب وةح ومرال  ت,وو
 ب واحفوبال  ومصباو راليعا وو
نورو ا تواعب و    ر ,وةر وةخرالوووو
رو ا تورةرعاعوصحب و مححو روروو
تال  ررررااعوحمروهرررر ونوما رررراو

و. 6)ا ح  
ركررال سومررعواررحفومررك و ررعرراعو و

 ررعاعو رحتاو و عاعو  بحو) ركسو
تررراعو بترررادوصرررحبقادو البترررادواز  وو
اررو ي والومرررعوحمورررو و ر تبرررحسوو
ااأ رررب وفالرومجاةررر واعبرررر ونووو



 
 
 
 
 

 
 

 

 

229 

 2004شتاء  –العدد الثالث  –سردم العربي 

محبعرر وتالتررو واأ رر و)مجاةررر وووو
اعررراخيوتالترررو  والوذرررركونوةرررابو

 ب و اارامنوةر وم الضرادووووو1953
اعبررادومخرررتتادونوخررر و ريررع ونوووو
 اة ومح  ر و)ارازس و اااح  بر وووو

ةترررع والو ةةعرررو وابهررراوتأ رررب وور
و جلواة .

معرركواح برر وتأ ررب ومجاةرر ووو
اعرررراخيوتالتررررو والور ابرررر وةررررابوو

اررا  و ررعرراعو ملرركتو ونوووو1960
مجبعوم ا قو جلواة ,والونوةرابوو

 صررتمنوةتررو دونو)مج برر وو1955
 ررعاخ و ر ال  ب  والو ص وةةخو
يررا   واعبرر ومررفو ترر وحمررااذووووو

.وترراعو ررعرراعو ر ال  رريوو 7)تالتررو 
تالو يرررفوسرو ررر بحوو ركرررت واررراو

,والوترال وةرح ووو 8)م رتادواةو اتر و
صررر ا تومررفوتااارر و)اصررورومررفوو
ترررررأ بخو  التررررر و راخررررركبةب ونو
 ر ررال   وروصررراورو رررا تو ررعررراعوو

.وتورراوررر وةخررالوو 9)صررحب وةااررو 
رو ررا تونوما ررراوا رررح  و رررررعوو

و. 10) ورو ركال والوتال  ااع
حموررحومهررحس:ومررفو ررعرراخ وووو
 ركال ونومحبع وتالتو ,و وخ ثرالوو

اصب و باتر وماةرح ومرك ووووةةخوتر
 ا ررررر الو رقةبةررررر :وبعاوررررريو ىلووو

)مجاةررر واعررراخيوتالترررو  وةرررابووو
 ر و  يهاوت ومفوصحب وو1954

 مححوةااو والو .و رعاعو ر بحوالووو
حموررو و ر تبررحس.وبخررا  وحموررحووو
مهرررحسونوتررر وم رررا قومجاةررر وو

و1960اعرررراخيوتالتررررو ور ابرررر وو
 بررر وارررا  وا رررح ورو رررا تونووو

.والونوخهابررر و 11)م الضرررهاو رال ارررع
معمنوحمااذوتالترو ووو1950ةابو

سخك  ويو   واعب ورك ومفوحموحو
مهررحسوالوصررحب و محررحوةااررو والوو
حموررو و ر تبررحس.ونو ر ررابوخريرر وو
 تو ورو ار و رخره  و) رربةيرواوووو
تعحس والوخاروةعهراو جلرا   و االىلووو

و. 12)رةحالر 
و

:والرررحو رررحتاو ووةتررح  و مرر و
نوو1923ةتح  و مر و ملرووةرابوووو

اانرر و ترراخمومجروررارو راررااعوحملوو
تالترو .وتار و ررحتاو ومصر رخووووو
زخكعرر و    رر ومياربترر و رروروووو
مرررك و ررعررراعوالوخخرررالماونو ر رررح وو
 االرومفووة و)صال  وتالترو  وو
 رصررررا   ونو  ابرررر ,والوميكررررععوو
 ضرررراا ومارررررحسومررررفوم ةومررررا توو
  الى,والومري:و عو ررعراعو ررحتاو وووو
ةترررح  و مررر و را ررر وجبواةررر وووو

الوو1954اعررراخيوتالترررو و رررع ووو
م ررالقووو ررام وا ررح ورو ررا تونوو

مخرررت ورةرواةرر ومررعوصررحبقب ووووو
صرررحب و محرررحوةاارررو والوحمورررحوو
مهحسونوم الضهاو رال اع,وباو ص و
مررعو جلواةرر ونو اااررا وم ررا قووو
 اصررر والومخررررتت ور ابررر وةرررابوووو

1960
و. 13)
و

اعرراخوعوةال  برروعومررفو صرر وو
وتال سوالرحال ونومحبع وتالتو 

و ررعاعوة اوصرس:و-1
الرررحونومحبعرر وتالتررو و ررع وو

والو1937,ومعرررررركو ررررررع و1913
اررحفواح   رر و ررررفووو1940ر ابرر و

و1950 حبعررر و المررراوالونوةرررابوو
 ص وةةخو رحاةوبواةعحع.ونوةابو

تاخرر وررر وميررامو وتررت  وو1951
نوتأ ررب و)مجاةرر وا ررح  ورةرررفوو
  رررررررررررررررحب  .واارررررررررررررررأ بخوو

الور ابررررررررررررررررر وو27/11/1955
بررر ال وتال  رررااعووو3/12/1955

اصرررررر ت و ررعرررررراعو راخرررررركبةيووو
 ررب ررراخيو)س .و ال وتومرررا  والو

رو رررا توةحبرررح ووبترررحخم عواال ررر 
ملعررررراهالوتال  رررررااعو ر تب بررررر وو
 خلوارر ,والوب الضرراعو ةوررارومررك وو
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 ريرال و ررعب ونوم القو ا والو
ةةررخو اةرر و) ملح  رر و راأ بيررب  و

و. 14)نومع ق و ري حالعوات ح  
مررفو مل ررالالاو عور  رراوصرررسو
ةخررال  تو رةو ررا تو لرر واأخامةرر وو
 ملتحةررر و ررررورو برررا و ركررررال والووو

ومعاهالوتال  ااع.
وهر :خو سومص رخوا-2

بقررروروصرررحبق و ررعرررراعو ز  ووو
او ي:و عو ررعاعوخرو سومصر رخووو
اهرررر وترررال سو اصررر والوتررركركووو
زاليارر وتال برر ,وبيرركعاعونو رريووو
 مابو ا  و حبع وتالترو ,ورحبر ووو
-رو رر و    رر و  رر وابهرراوحمةارر وو

,ورةرعررررراعوخرررررو سو- مرررررابو ا ررررر 
مصرررر رخو ال ومهرررر والوتررررت ونو
تر بررر و التررر و رررررفو راخررركبةيوو

-1930 ركال سو اص ونو رعو  توو
و.1960
الوو- ررعرراعوةررحخاعواااايرراعو-3

واعاخوعوس الالعو مثار:
ا ررررالسويررررور,وةتررررح رالز  و
ارررب ا ,وصرررو وارررب ا ,ومااررر ووو

و. 15) لاةب 
 نبذة تارخيية خمتصرة

وجلماعة فناني كركوك 

 خهررريومرررك و ا ررر الواكاااررر وو
ترررا بخولاصرررالوجلواةررر واعررراخيو
تالترو وماوعبررادو ريرر يومررفو يرر وو

و. توارومك و ملخالال واخك و ال ع
  ي ومجاة واعراخيوتالترو ووو

الوتاخرر وتاررأراومررفوو1953 ررا و
بوبرر و ةترراخم:وحموررو و ر تبررحس,وو
صررررحب و محررررحوةااررررو ,و ررررعاعو
  بح.و ااامنو الروم القومخرت و
ةررررك و جلواةرررر ونوخررررر و ر ررررابو
واقاة ومح   و)اازس و اااح  ب .و

 ااامنوم الضهاوو1954نوةابو
 رثارررر ونو اةررر و ملكاتررر و ر امررر وو

التررو واررا  وو رقحميرر و حبعرر وتو
ابهراوترر ومرفو ررعرراخ :وة  رررحبفووو
 رصرعحال و)ترراعوموهرررادونواررالت وو
 رررعر  والوصررحب و محررحوةااررو ووو
)ترررراعوم ةورررراد ,ونوخررررر و ر ررررابو
براررامنوم الضررهاو رال اررعو خررا ت و
 لررراخمو  رررالىوتو ورررحومهرررحسوالوو
ةتررح  و مرر والوماارر و لاةبرر ووو
 ملوصرررررةيوالو ريررررربح وز  المررررريووو
تبو  .ونوم الضهاو خلام و ركسو

نوخرررر و ملكررراعونو ررررع وووو  رررب و
ارررا  وتررر ومرررفوحمورررو وو1955

 ر تبرررحس,و رررعاعو ررر بح,وصرررحب و
 محرررررحوةاارررررو ,وةررررر و ررررررحبفووو

 رصررعحال ,وحموررحومهررحس,وةتررح  و
 مرر ,و ريرربح وز  المرريوتبررو  ,وووو
ماا و لاةب .والوبيراوالو ااارا ووو
 مل رررررا قو ىلو عواةررررر و مل رررررالقوو
 ملخرت و ر ااالوالوةةخو اة وخرا سوو

امنو اارررو1957 مل ةوررر .ونوةرررابو
 مل ررالقو  ررا سوةخررالوالو رثررراخيوووو
ةخررررالونو اةرررر و مل هررررحو رثقررررانوو
 امالبكرررررريو حبعرررررر وتالتررررررو و
ااارت  واعاخ ويح و ركبفوتراخو وو
بعاورررروعو ىلو ومبررررا توالو  برررراعووو

ولاةر :
حموو و ر تبحس,وصحب و مححو
ةااررررو ,و ررررعاعو رررر بح,وحموررررحو
مهحس,وة و رحبفو رصعحال ,وخاط و
حمورررحوةةررري,ومااررر و لاةبررر ,وووو

ةريو عررو الز مر ,ووووطا  و محرحوةو
ز  المرريوتبررو  و ضرراا و ىلواعرراعوو

و  الومفو ال با.
بعت وت ومرفووو1959نوةابو

 ررعاعومؤبحو رال السوالو ررعاعو خو و
حمورررو و ررراميوالوزاليررر وصرررا  وو
 رت ال خيو ىلو جلواةر والوبخرا توعووو
نو مل ررالقو رثاررر وةخررالوالو رال اررعو
ةخالوا عرو عو)م رالقو رثرو   ونوووو
 اةررر و ملكاتررر و ر امررر و جلحبرررح ووو

و1960حبعرر وتالتررو .ونوةررابوو 
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بعترر ومررؤاخمو ررعرراخوعو جلررح و ىلو
مجاةررر واعررراخيوتالترررو :وصرررو و
برررالس,وزبرررفو ر اارررحبفو  ماليرررخ,و
مواررر و خ رررو عو روتبررر ,والوبترررحفوو
 اااررا و مل ررالقو خلررام وةخررالونو

و1960خررر و رتعابرر .والونوةررابووو
ةعررررحماوةرررر وحموررررحو ر تبررررحسو
ميؤالادورعخراطا توتالترو و ررعبر وووو

ةح وترت ومرفوووبعت و ىلو جلواة و
اعرررراخ وس ررررالبفو برررر وترررراخو وو
ب  الررررروعو راررررح ب ونو ملررررح   و
 اااح  برر والو رثاخوبرر ,وخرركتالومررفو
ابرررعه :و اررررحو متررراع,وحمورررحووو
ة  ت,و بحعو ير ,وتوراروطرامال,وووو
ةتا و ير ,و برحعواراتال,و ترالبووووو
صااال,وا السويور,وةترحو ررالز  ووو
اب ا ,وصو واب ا ,وخرو و ررحبفووو
ةرر  ت,و رر ا وةرر  ت,ولرر واهبرر ,ووو

ر وةبيرخ,وجنر و ررحبفوحمورحووووواو
وةةي,وةةيو رعرا .

بقررورو ررعرراعوارراتالو يررفوسرو
 ررر بحو عوا رررنواعررراخيومحبعررر وو
تالترو وتراخو و ةتراخمونو)مجاةرر وووو
 صح اخمو ررف ,وةةخو رتب و ملثرار:ووو
ة و رحبفو رصعحال و بر وارا  ووو

نوم ا ضررها.و مرراونووو1948ةررابو
 صتمنوت ومفوحموو وو1955ةابو

 ر تبررحسوالوصررحب و محررحوةااررو و
ةك عوتاخراوةترو ومجاةر واعراخيووووو ر

تالترررررو ,و ةتررررراخمونو)مج بررررر و
و ررعاخ و ر ال  ب  .

 ااا ررررر ومجاةررررر واعررررراخيوو
تالتو وةح وم ا قواعب و را  وو
محبع وتالترو و اصر ونومحبعر وووو

و. 16)ا ح  والونوتالتبا
و

 اهلوامش:
مقااةرر وتةر بوخبرر ومررعو ررعرراعووو-1

ة بررر و رررةب ونوارررهالوتخرررالبفو االرووو
ما وا اراروونو  اب ,و يال  :واالو1997

ونو عا وتواع.
و ملصح وخري .-2
مقااة وتةر بوخب ومرعو ررعراعووو-3

ةةخوو1997 ز  واو يونواهالوًوزو
و- عرررا وتةر بررروعواررر  وتال  رررااعووو

و ريةبواخب .
ارراتالو يررفو رو رر بح,واصرروروو-4

مررررفوتررررأ بخو  الترررر و راخرررركبةب ونووو
-218 وو1983,وا ح  و1 ر ال  ,و و

و.220
ا ررنورو ررا توالو  رروبومررك وووو-5
والقوحمروه ونو  ابريو خلا . مل 

 .واالما وا اار,وتالالخورويباو-6
 ررررررفو راخرررركبةيو ركررررال س,ووةرررر وووو

و.1998و-و29)  ماع و و

اصوروو-ااتالو يفو رو  بحو-7
مرررفوترررا بخو  التررر و راخررركبةب ونووو

و.219-218 وو- ر ال  و
يالبررررح وو-ارررروت و رالاب رررريو-8

؛و1/9/1974و-و1864 رثرررررررو  و و
تر وو الو-تكركو خنرال:وخرو سو ررال السوووو

 ررررفو ر ال  رريونو بامهرراو االىلووةرر ووو
 وو1971 رع ووو4 ملثقاو ر الايو و

و.42
 ملصح وو-ااتالو يفو رو  بحو-9
و.220-218 وو- ملكتو و
ما رررراو ررعرررراخ و رررررالال  ,وو-10

معخررو   تو   ررال و ررعرروعو راخرركبةب ووو
وا ح  .
اررررراتالو يرررررفو رو ررررر بح,و-11

و.220-218 ملصح و ملكتو ,و و
و ملصح وخري .-12
وخري .و ملصح -13
,و198 ملصررررح وخريررررر و وو-14

تكركو خنال:و رب وم القو راصراالبالوو
 ىلوو27/11مررفومشررارو ر ررال  ومررفوووو

و- ا اباو راخركبةيووو3/12/1955
ومةاوة اوصرس.

اررررراتالو يرررررفو رو ررررر بح,و-15
و.110مصح ومكتو و و

-218 وو- ملصرررح وخريررر و-16
و.221

وتالمج :خوز  و محح
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و
 

وو خرج الكرد من املولد بال محص!
و

 معمر القذايفالعقيد 
و

مكررك وبقررارونومصررالوةعررحماووو
خييررالو  ررحم و رصرررق .والومكررك وو
 يالو ركرال و رصررق ..والو اليرو وووو
مفو ملورحواروومحر !ومراذ وتير ووووو
 ركال ومفوصرق و ر ال  ..وااريخم.وو
 اوم اخق ويعو و و  تو ا اور..و
الو رقتو توةةخو خلحال ومعو  كرابوو
 حملاة و جلح .والو اتهابوااخلباخ و

مررو ا و ا رراور.و مرراوو ر نوررخ.وال
الضررعو ركررال و وبررا  ..وارر و ز   و
 ررروخمع,وةةرررخو أل ررر ومرررفو رعا بررر و
 أل ابرر ,والو ملنهالبرر ,وترركرك.وتعرراوو
خاو ررعو خرر ونو رراة ومررفو رراةا توو
 راا بخو رح  مبر ..ومثر ومرك ,و عوووو
تكررروعواالصررر وتا خيبررر ورةكرررال .ووو

تورراو خاهرر و ربهررو وووو–بعاه الخهرراو
 رراة و ررقوطواررالر ..والوم ميرر وو

الو خاصررررا و  ةررررراخمونووو حملررررو ..
الوذررركوو–  ررالبو ر املبرر و رثاخبرر و

ارررإةوعو رحالرررر و ركال بررر و ألمررر وو
 رارررررررا خييور مررررررر و ركال بررررررر و

 ملتررر هح ,والو ملو  ررر ..وااررريخم..و
 تررررال  و ةابرررراونو رررررحالرو ررررر وووو
بويحالعوابها.وماوموو جلحبح ومراوو
ميو ملكا   واوايخم..و ركال سوموو
 ركرررال سومررررو طفومرررفو رح يرررر ووو

ارثررر ونوتررر واةرررح عو رثاخبررر والو رث
 رخررررال و أل خررررخ.واوخيررررحةوخك وو
ااوريو ألخوموابا وزبترا سوالز   وو
 خلا يبرر ونوالضرررعو ر رررال  و  ع.وو
رقحوتاعو ررالب وخو  رحبفوحمورو وو
  بيررراورررروز  خمو ر رررال  .والوتررركركو
 مححواااراع,والوموراوتال براع.وتوراووووو
تاعوالز  خمو ار اروالومو صرو ت..والووو
 رح  ةبررر ,والو ر رررحر,والو ملاربررر ,والوو

اا و ترررال   .والوتررروريو  ا ررر وو ررررح
  تاعو جلبشو ر ال  يو ترال  ومثر ووو
 ررالبررر واكرررالوصرررح يوالو ررالبررر و
 يرر وارروزس..والو ررالبرر و مرر وووو
زتي.وا والصة وخيت و ركرال وار ووو

%والو25مرروهريو رحالررر و ر ال  برر و
%ونو ملعرراط و ركال برر .والو ررحووو97

تاخررررر ورةكرررررال ونومعررررراطقه ونو
 ر ررال  ووررار و الالبرر والووررار و

 تررررراخم..والووخرررررو  يوالوورررررار 
وررررررار و روبرررررر ..والووررررررار وو

وحماانا ت.
الوتاخرررر و رة رررر و ركال برررر والووو
 ر الابررررر و لبرررررا ونوا رررررنوو
 حملاانا تومث و ريةبواخب ,والور ر وو
 رارررح ب ونو ملال  ررر و را ةبوبررر و
 اااح  بررررر والو ملاو ررررر  ومررررريووو
 ركال بررر ونو ملعررراط و ركال بررر .والوو
 ر الابرر ور رر وباخبرر .وترراعومررك ونوو

اضب .وتراعوو ر ال  ونو ريابعبا تو مل
 ملاو عو خ ونوه و  رح و خل ر ووو
نو ملع قر و عوتنهرالوحتر و  رراعوووو
مررررك و اخررررررا و ةا رررر و رحالررررر ووو
 ركال برر وراكرروعو ملعقرركوالو ملنةرر وووو
 رو  برر ورةكررال ومررفو اضرر ها والوووو
 راعكبرررررر والو راقابرررررر و ررررررركسووو
با الضررروعورررر وطبةررر وترررا خيه ووو

و ملأ االس.
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الو ذ واعاوخ و وررت برحو ر ترا  ووو
 عو رذو ركرال ومرووووو ملؤمل ..والومريوو

 ررررررذو  يررررررال  ت,والو ررررررررال وو
 راا خيب و رتا   .و ار و رثرو   تووو
الو راترررب ا توالو اخاراضرررا ت.ومررراو
مررروو جلحبرررح..و ركرررال ومو طعررروعوو
ةال  برروعوالومررك ومرروو  ررارو ررركسو
ترراخو وابررر ومررفو تررر .و ذعومررراذ ووو
  رررارا و ركرررال ومرررفو ملخرررا ت ونووو
 رةرر و ملورررحو ررر و مررال تو ر ررال  وو

رركبفوواكامة  وب وم و ركرال ومر و وو
نو ر ررررال  .و عو تثررررالم و ررررا  ووو
 ر ررال  .والو  ةرره ونو ر ررال  .وملرراذ ووو
بررررا و امرررر ومصرررر و ألتثالبرررر و
 ركال بر و ررا  و ر رال  ..والو.ررالسووو
 ررتتبرر وةةررخو أل ةبرر و ملويررو  ونو

و ر ال  .

باوترالىومرفوبارايالواارقترب ووووو
 ركال برر و ملقح رر  ومررفوبخررالبو بو
 ااو رخرررررهح خمو ركرررررال  والومررررراذ و

و بقتنو رتا عوالو رخا س
مك وميو رعابرر وا رحو ررحماخموووو
 ركال برر و ر تبرر و ررر و  بقرر ونوووو
بررررو   توالو خاراضررررا توةتبررررح  ووو
 رعهرررررالس..وارررررح  اع..واوتررررراع..و
 رعقختعحس..واهابو رحبف..و رخبخو
  بح..واكا ..و  ربرح..و  يراعووو
خو س..و مححو ررز خري..و ضرا..والووو

ومص رخو ررز خي.
 ذ وتعررراو مرررابو نررر وحترررورووو

اا البرررررالووتا خيبررررر ..والو  ةررررراخمو
 رخررررر وبومرررررفومترررررر هحبهاوالووو
 امالبهرررا..وررررب ومعرررا وارررر  وووو
مت هحو تثالومفو رخر  و ركرال سووو

نوت ومكاع..والوربي ومعرا و مر ووو
مقهو  و تثرالومرفو امر و ركال بر ,ووووو
اةورراذ و ركبرر و كبررار ونو ترراباوو
مصر ب ..والوملرراذ واوبررا و رو ررواوو
تكركو ىلوياخ و ألمر و ركال بر ,والووو
الووب ةرررفو  ررراقوةاوالوال ررررحتها..وو

تعرر  و ريرربواو مليررة  وةةبهررا,والوو
تأ ررركومكاخهررراوتررررا  والوارررقبق و
ر مررر و ر الابررر ..والو ررا  رررب والووو

و ررتتب .
مررفو ررح و ركررال ..ومررفو رراالبوو
واقتباه و ملقح  ..ومفوااةه  

و
*ةرررفو ملو رررعو خلرررا ورةرررال ب وو
 رةرربوو ر قبررحوم وررالو رقررك نوةةررخووووو

و اخرتخب .

و
و

وووووووووووووووو:ونو ر ح و رقا ب
و و  ومعو رحتاو 
وخصالو امحو اوزبح

و ورو رقتب و ركال ب 
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و

ال رعخالو ال بورة تاة و   واو توتصح مو

وت عخواعاايا تو أل ااخموال ركاابو ركال و-سبعح 

وت عخوارتمج و رثقاا و ايعتب و-و ال ب

و  اةاويو خ و ر ة وال راكعةويبات عخوو–ةةوبو ر صالو

وخ صبا تو ملتحة ارات عخوو- الاا 
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و

و رعخالالو  و ال بورة تاة  و  ت صح  ومف
  ةية و ركا 

ومرتمج واكالب ومقاا تو-مح   
 تالمج :ومةكو توةتح  

ومكتال  تو اب و ةوي
و ر ت  و رثارث 

وايةر و جلع 
  تالبو ال  اي

و و رية  بتقي
ومفو ريوبحب :واا  و  بح
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 كتب

 
عامل الكرد 

 املرعب
 

 

 
 

عرف الكرد بأنهم شعب عانوا 
الكثث م  ثثض اادثث هاد ع ال  ثث  ع   
السلب ع النهب ع ال تل ع احلرعب 
املتتاليثث و ع  ثثب نكثثب ع ا ثثتنكب   

ا يسثثتوع علثث    نيثثل  نثث   ثث   ع
ينيات ع السثنوات   ا ي .. ع خصوصثا    نهايث  السثت   

اليت تليها علث  يثب نمثال ال عثف ال اشث  الث ع  لثم        
 حت  ال يور اليت عاشت    رد تان

طيل  مخس ع ثالثني  ن  هبل بيثت الكثردع ع   
  طري ث و رمثم  ثل    شث بشرد ع ن   ع  جض عث ب بأ 

ذلك ف ب ان ل الكرد ع  رتني علث  يثب هث ا النمثال     
حلافثثل ال ثثام ..  ثثض هثث ا املن لثثا ع هثث ا التثثأري  ا  

   رد ثتان   عملم ع اا ت باد حبا الشعب الكردبال
املرعثب      دكثر املاجلنوبي و علب هث ا الكتثاب اعثا     

خمثثا و خمثثا   اتثثب ع حثثا م    صثث (  و   670ا

ش  عنثثا   هثث ن ا نثث و ع  ثثردع عثثا
 ابر ال افلث  التأرييث  الثيت ا ل ثت     

 البنيا ا ال اعني الكرد.
ال ه ا الكتاب يتألف  ض عبة ا سث 

ع ه   ثاهرة  نث  التجثو  ع اثا هثاو     
نثثا ,ثثمو انثث  ا  عثثات   لتاا ثثرش شثثتان بثثني  عا 

السثثثكني  ال سثثثري و ن ثثث ة عثثثض  ثثثالت اان ثثثا       
العسكري  ا تع ا  السالح الكي يثاعع دثب املثبنينيو    

غمو العبع ال ع   يرحل. ع خصص ال سم التا   للا
لل الحا: ت ريرو  عر ث  بول ثا ي و شثهباقو   ثورو     

 مم هادئ و د(ايا ال صف الكي ياعع   حل ج .
: نيبأ ثلوب الكاتثب فيت يثس بسث ت     ع في ا يتعلا

الصثثثثور علثثثث   ت ثثثثبعااعاه ثثثثا: ان هثثثث ا الكتثثثثاب  
اىل اخثثرنو حيثثف تعثث  هثث ن   لثثعال وتومرافيثث   ثثض ا

الصور عض الوا   املر ال ع ي ول  الكاتب ع   ل اتث   

 : طه بابانحتقيق و تأليف
 عرض: دانا امحد
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ع ال  يثات  املكتوب و ال انيث : اث ثات صث(  ال ثرارات     
بالنسثث  ااصثثلي  لتلثثك ال ثثراراتو  ثث  ذ ثثر  ي يثث     

 عصو  الكاتب اىل تلك الصور ع الوثائا.
ل ب  ان الكاتب  تناعا  لكث م  ثض احلثاات الثيت     
 رت علث  شثعب  رد ثتانو  ث ال  اىل  انثب  ثل  ثا        
ذ رو هناك  ودوع اامنثا  التعث يب  حيثف  ثب      

ل عثف  الكاتب  ثض خاللث  عثض  ي يث  تعا ثل حثسب ا      
امل  ثثور  ثث  املسثثجونني ع تعثث ي هم اشثثب تعثث يبو ع   
 ثث م مسيثثر  ثثض امنثثا  هثث ن التعثثا الت  ثث  الكثثرد    
ال يض طرحوا   السثجون ع الغثرف اان راديث . لث ال     

 يصل اليهم صوت ذع رعح.
اه ي  بالغث      اىل  انب ذلك ف ب  انت للكاتب

حلثسب   جل التأري  احل ي   ,ث ا ا  شف الن اب عض 
وا  ثثهوا   ثثض خثثال   عثث  ثثراق العثثربو  ثث  ا ي ا ثثال ال

شعارات  املسي  و با م البيض ع الع يبة ع البفاع عثض  
 اانساني  ع   اع   املستع ريض.. اخل.

ان ه ا الكتاب  ون   كتوبا  باللغ  العربيث   هثب   
ال ريثثا ا ثثال العثثرب للتعثثرف عثثض   ثثب اىل الكثثرد ع 

هث ن  تأريهم ع نضثا,م ع  ي يث  التعا ثل  عهثم       
ال ثث ة التأرييثث   ثثض الثثس ض. ع حسثث نا ان نشثثم اىل  

ال راق الناط ني بلغ  الضادو  عل اهباق ه ا الكتاب: "
اهبع  ثرارة هث ن الث  ريات فهثم احثا  ثض ممهثم        
ألنهثثا  ثثض صثثن  بعثثج  ثثض بثثذ  لثثبتهمو الثث يض  ثثا 
ان كوا يثرددعن  لثم اليهثود ,ثمو ل ثب  ن ان يعل ثوا       

  انوا ب   اهلني". شي ا  عض  ل همو هم لنا ان
  ثثا ان املفلثثف يتثثتم  تابثث  بنثثباق اىل األخثثوة ع 

 لبت  الكثردو بثأن ا ي ولثوا عليث       ذاألخوات  ض ب
مبسثثاعباتهم لثث  ع ذلثثك بتسعيثثبن بالوثثثائا املتثثوفرة  
لبيهم. توثيا  رائم البعل  العرا ي  حب هم اع حبا 
افراد  ض عوائلهم اع ا ربائهم اع  عارفهم ع يأ ل ان 

أت  تلك املعلو ات بصورة د ي   ع  رف ث  بالصثور   ت
 .ان ا كض

 
 

 ثورة كردستان و تطورات العصر

 )نضال اجلبال ام انتفاضة املدن(
 

 تأليف: مال خبتيار )حكمت حممد كريم(.
 عرض: دانا -مراجعة: رؤوف عثمان -ترمجة: انور مندالوي 

 

 انثثثت ال (ثثثو  ع البرا ثثثات  تواصثثثل   ثثثارب  
نضالي   ثض ا ثل  ريرهثا ع بالت(بيثب     الشعوب ع ال

ع ال اني  و  ض    ل ع بعب احلربني العامليتني اااعىل
 ني بتلك الشفعن ال وري . ت  ل امله

ف ثثثثب  انثثثثت  
ال ثثثثورة  ثثثثاهرة   
تأريي  ,ا  يانها 
اخلثثاو ع تثثأثرت  
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بعبيب  ض العوا ل ال اتيث  ع املودثوعي  ع  وانينهثا    
ض خثثرا اع اخلاصثث  نابعثث   ثثض   تضثثياتهاو فثثال  كثث

يتكثثثون  . ثثثاعذ هثثث ن ال ثثثوانني ع الضثثثواب  عنثثثوة
الكتاب  ض تسع  فصو  ع   ع   الحاو ع  ب  انت 
ال صو    س   عل    احف ع اثاعر عثبةو ع هث :    

الشثثجاع  ع  ثثب ت ثثرا املفلثثف اىل دالثث       -ا ثثوردع 
الل م    اللغث  الكرديث  ع بثني ان هث ن الشثجاع  ا      

ان ه ا الشثعب ع   تع  عض عنصري  الشعب الكردعو
ارد  دع ا  يشكوان  ض املهامجني   اك   التأري . 
ع بعثثب ذلثثك ذ ثثر املفلثثف   ال صثثل ال ثثان  الشثثرع   

 ا املودثثثوعي و فتنثثثاع  تعري ثثثا   ا عثثثا   انعثثثا  ,ثثث   
العل يثث  علثث     تثثقااملصثث لم  سثثتعينا     ثثل ا را  

عنصر التأري   شاهب صبا ح ي    ف ثب ا ي  ثل   
.   ثا  ثب    ال صثل ال الثف عثض      التأعيل ع الريثب 

ال رائثثا املوتل ثث    حثثرب اانصثثار ع ذ ثثر  وبثثا ع   
ا ريكا الالتينيث  ع نيكثاراموا.. ع   ال صثل الرابث :     
النتثثائو ع املسثثت  ل فعثثاف املفلثثف  ثثض خثثال  هثث ا     
ال صل  اعبة التغم ع التغيم ال ورة ع التغيمو تغم 

وي  ال ورةو ع   املوا   ال   ي ..اخل. ع ت را اىل تش
ال صثثل ال ثثا ض توط ثث    ااصثثالحو ع ال صثثل الثث ع  

 هجنيو ااعباد ل ورة  رد تان..ورة بني نتالن: ال 
ع  ثب  انثثت املالحثثا تتكثثون  ثثض احلر ثثات املسثثل(   

رة بعب  ثنوات احلثرب العامليث  ال انيث و احلر ثات      تصاملن
 تكس و البع  الثيت ناملسل(  املست رةو احلر ات املسل(  امل

 ا ثت فيهثثا حر ثات  سثثل(     ثثارة ا ثيا بعثثب احلثثرب    
العاملي  ال اني و البع  اليت  ا ثت فيهثا حر ثات  سثل(      

    ارة افري يا بعب احلرب العاملي  ال اني .  

البع  اليت  ا ت فيها حر ات  سثل(    ا ريكثا   
الو ثث   بعثثب احلثثرب العامليثث  ال انيثث و الثثبع  الثثيت    

    ا ريكا اجلنوبي  بعثب   ا ت فيها احلر ات املسل(
احلثرب العامليث  ال انيثث و  لوثص احصثائ  باحلر ثثات     
املسل(    ال ارات ع املنثاطا احليويث    العثا  بعثب     

 احلرب العاملي  ال اني .
اعت ثثادن علثث     بثثارذة للكتثثاب هثث  ةان اعىل  يثثس

ااحصاق الر      عثب األحثبا  ع الو ثائ  احلربيث      
ودثثوعي  ةلثثوة   ثنايثثا  ان امل امله ثث و   ثثا نالحثث  

ال صو  ع املالحا امل اعف  ع  ا جيبر بااشارة ايضثا   
ان املفلثثف اهثثتم بتثثوال  ال صثثو  ع املالحثثا اهت ا ثثا  
بالغا و   ثا يعثذ برصثب النتثائو التأرييث  الثيت بثال        

 شك  تكون عونا  لنا   نضالنا اآلن  ع املست  ل .
بع    ع حثرعب الث  دع  ب ت را الكاتب اىل حثوا 

اليت تش   اد هاد شعوبها شع نا املغلوب عل  ا ثرنو  
 شما  اىل طري   نضا,ا ع ان اق ثوراتهثا ع ااحاتهثا   
ع هس اتها     ليل  ل خ وة  ض خ وتها  لثيال   

 عل يا  ع دبلو ا يا  د ي ا .
املالحثا  ان ع لي  تو يف عناصر ال صو  ع 

 العل ثثث  ع ااملثثثال  س  الكتثثثاب يثثثو حل اىل احلثثثب 
ال  ا  السيا ث  ,ث ا املفلثف الث ع عثاش  ثنوات       
طويلثث  عيشثث  نضثثالي و ع  ثثب افنثث   ثثل فثث ة     

خ ات تلك   اب    ه ا النضا و ف ا  ت لبي ش
السثثنوات  ا علثث  ا  ثثر املا ثثا  بت(ليثثل خ ثثوات    
ال ورة ع اانت اد . ع  ض ا ل ذلثك تر ثس علث     
اانت اد  ع خا    تو ي   لعناصرها  ض  ل 

 وب.حبب ع ص
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اراء و امثلة حول تطبيق 

 الفيدرالية يف العراق

 
 تأليف: عصمت شريف وانلي

 عرض: برهان حممد خالد
 

اراق ع ا  ل  حو  ت  يا ال يبرالي    العراا ع 
الكرديثثث  ع ت لعثثثات    –بشثثثأن العال ثثثات العربيثثث    

ملست  ل افضل   الشراو درا    يا ي  ع ح و يث   
لعثال العرا ث  ع العربث  ع    ع تأريي  ت بل اىل الرأع ا

الكثثردع ع الشثثر  و نثثباق أل ثثل حر ثث  د  راطيثث    
ي و هثث ا هثثو عنثثوان   ا ثثاد ع نهضثث  اا ثثم الشثثر    

  عصثث ت شثثريف عانلثث     بينثث   ثثالكتثثاب الثث ع ال
و ع 2003لثوذان بسويسثرا   حسيثران ع ايلثو  عثثال     

نشثثر بثثبار نشثثر ح ثثائا املشثثرا    نيثثف. ي ثثو      
: ا ي صثثثب  ثثثض هثثث ن   املفلثثثف     ب ثثث  الكتثثثاب  

الص (ات ال يثال ب (ثف نمثرع عثض الب  راطيث  ع      
ال يبرالي و ف  ادئها  عرعف  ع بها  تب   رة بلغات 
عبيبةو ع العراا  لث ق بثامل   ني ع احل ثو يني  ثض     
ذعع اخل ة عربا  ع  ردا و امنا ا بل ه ن ااراق للعرب 
ع الكثثرد  ثثواق   (اعلثث     ي يثث  ت  يثثا   ثثادعق   

الي  علث  اعدثاع العثرااو ع ا ثاس ال يبراليث       ال يبر
 هو الب  راطي  ع التعبدي .

حثثثو  ا ثثثس ال يبراليثثث  ع ت  ي هثثثا   البعلثثث  
العرا يثث  املنشثثودةو ي ثثو  املفلثثف ان ال يبراليثث  هثث  
فلسث    يا ثثي  ترتكثثس علث  الب  راطيثث  ع توذيثث    

بثثثني  –أع  غرافيثثثا   –صثثثالحيات البعلثثث  اف يثثثا    
اديثث  املفل ثث  ,ثثاو ع ع وديثثا  بثثني    اجل هوريثثات اا 

السل   ال يبرالي  ع  ل ات اجل هوريات اا ادي  ع 
ذلك حسب د تور فيبرال     ف علي و ع ان البعل  
ال يبراليثث  ع مجهورياتهثثا هثث  علثث  ن ثثيج احلكثثم    
املر ثثثسع ع احلكثثثم الثثثب تاتورع. ع تف ثثثس البعلثثث   
 ال يبرالي  با لوبني خمتل ني: ا ا عض طريا  ويل

دعلثثثث   ر سيثثثث  اىل دعلثثثث  فيبراليثثثث  لال ثثثثتجاب    
د  راطيثثثثثا  اىل الوا ثثثثث  ال ثثثثثو   اع اجلغثثثثثرا  اع   
اا تصثثادع اع التثثثاري و ع ا ثثا عثثثض طريثثا ا ثثثاد    
 ناطا خمتل     تكض تشكل دعل  عاحثبة. ع هنثاك   
نوع  ض البع  ه  الكون يبرالي و ع ه ن ختتلف عض 

 سثت ل    البع  ال يبرالي  حيف انها تتألف  ثض دع  
 ع لكنها تت ا في ا بينها لتأ يس الكون يبرالي . 
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ع حثثثو  مجهوريثثث   رد ثثثتان اجلنوبيثثث  دثثث ض 
البعلثثثثث  ال يبراليثثثثث  العرا يثثثثث  ي ثثثثثو  ان  افثثثثث   
اجل هوريات ع اا اليم اليت تت(ب في ا بينهثا لتشثكل   
دعلثث  فيبراليثث  هثث  دع  ,ثثا د ثثاتمها اخلاصثث  ع      

تن  ثا عثض    ف ساتهاو أع برملثان  نتوثب ع حكو ث     
ال ملان ع اك   عليا مل ار   الصالحيات اا لي يث   
اخلاصثثث  بهثثثا ع لل شثثثار     البعلثثث  ال يبراليثثث  ع   
 ف ساتها. ا ت تصر  رد تان العرا ي  اع اجلنوبي  
  ثا تسثث   ت ليثثبيا  علثث  ال سثم ااعمثثم  ثثض عايثث    
املوصل الع  اني   اب ا و بل  ثوع ايضثا  شثريكا   ثض     

لنواح   ض عاي  بغباد الع  اني   ثاب ا   اا ضي  ع ا
ااذيثثا  لل(ثثبعد اايرانيثث    ضثثاق خثثان ني ع  ضثثاق   
 نثثبل  ع الشثثري   نوبثثا  حتثث  بثثبرة ع ذرباطيثث     
شر   بغباد ع هو شثري  ذع ا  ريث   رديث  فيليث      

 اصال .
  ا ت اع جملس احلل اق ااعل     ثان ر ثو     

 حصثثلت بري انيثثا علثث    1920شثثهر نيسثثان عثثال   
اانتثثباب علثث   ثثل  ثثض العثثراا االعربثث   ع عايثث       
املوصل بصورة  ن صل و ع بعب فشل  عاهثبة  ثي ر   
الثثيت  انثثت  ثثوع ينثثودا  لتأ ثثيس دعلثث   رديثث       
 رد ثثتان الع  انيثث   ثثاب ا و  ثثال ال ي ثثانيون بضثثم  
 س ها اجلنوب  اىل  يسعبوتا يثا الواط ث و أع العثراا    

ع ان انشثثثاق دعلثثث  العربثثث و ملصثثثاحلهم اا  ياليثثث و أ
العراا بعب احلرب العاملي  ااعىل رمسيا  ع دعليثا   نث    

ب رار  ض جملثس عصث   اا ثم بتثأري       1925عال 
ديس   ع عفثا شثرع  اداريث  ع ث افيث  لصثا        16

الكرد  نوع  ض احلكم ال ات     رد تان  ثب حثب    

علث  ان ثا  اا ثا  الكرديثث    دعلث  ,ثم ع ت سثثيم      
اني  بني تر يا ع العثراا ع  ثوريا. ع    رد تان الع  

احت مثثثت تر يثثثثا حبصثثثث  اا ثثثثب  ثثثثض  رد ثثثثتان  
الع  انيث و ع  ثان ت سثثي ها ع  لثم شثع ها السثث ب       
ا ثثثت (ا  ال ضثثثي  الوطنيثثث  الكرديثثث    تر يثثثا ع   

 العراا ثم   ايران ع  وريا.
 كض ال و  بأن البعل  ال يبرالي  العرا ي  جيب 

  : ان ت ول عل  اا س التالي
الغثثاق الت ييثثس ال ثثو   ع الثثبيذ بثثني اافثثراد ع -أ

توفم احلريات البيني  ع املبني  ع ح وا اانسثان ع  
 فرصا  تساعي  جل ي  املواطنني.

اا ثثاد ااختيثثارع بثثني الشثثع ني العربثث  ع     -ب
الكثثردع اللثث يض  ثث الن ال ثثو يتني الرئيسثثيتني      

 العراا ع حا  ل  نه ا   ت رير املصم.
لتوحيثثب اادارع لاللويثث  ع اا ضثثي  ع النثثواح   ا-ج

ع  1957الثثثثيت  انثثثثت ذات ا  ريثثثث   رديثثثث    عثثثثال 
ااعثثثث اف بكرد ثثثثتان العثثثثراا املعرعفثثثث  بكرد ثثثثتان 
اجلنوبيثثث   ج هوريثثث  ا اديثثث  دثثث ض عحثثثبة البعلثثث  
العرا ي و ع د ان  ل  ض الب تور ال يبرال  العرا ث  ع  

ل  افيثث  ع د ثثتور اجل هوريثث  الكرد ثثتاني  لل( ثثوا ا   
احلريات البيني  لل   ان ع الكلثب ع اشثوريني ع العثرب    
الثث يض  ثثانوا يعيشثثون    رد ثثتان اجلنوبيثث    عثثال      

1957. 
ار اع الكرد ال يض طردهم احلكثم ال ع ث   ثض    -د

ارادثيهم ع  ثبنهم ع  ثثراهم اىل ديثارهم ااصثثلي       
 رد ثثثتان ع ار ثثثاع العثثثرا يني اع اا انثثثب الثثث يض  
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   رد ثثتان علثث  حسثثاب املهجثثريض   ا ثثكنهم ال عثثف
 الكرد اىل ا ا نهم ااصلي .

اخثثراج مجاعثث  جماهثثبع خلثثا املسثثل(   ثثض  -ع
 رد تان ع ب ي  املناطا العرا ي و ع عبل الس اح 
بو ود اع تكويض اي  مجاع  اصولي   سل(  تريب 
فر  ايبيولو يتها ع تغثيم النمثال ال يثبرال  ع    

 .الب  راط    أع  سق  ض العراا

ع    ثثفا  بشثثأن  سثثت  ل اا ثثتني العربيثث  ع     
الكرديثث  يثثرش املفلثثف ان التسثثا     هثث ا املسثثت  ل    
ش ق ط يع  ع جيب ان ا ي هثم بثأن  ثض شثأن  لغثم      
اا اد ااختيارع بني عرب ع  رد العراا   البعلث   

 ال يبرالي  اليت يف ل انشا ها  ري ا .

 
 
 

 رائحة السمك املسكوف

 تداعيات حرب حترير العراق رؤوس اقالم حول

 
 

 تأليف: سرتان عبداهلل
 عرض: هيمن محيد

 
 

حين ا متر   شارع ابث  نثواس مببينث  بغثباد ع     
تشم رائ(  ااريو امل ع   بااشجار ع نبش السهثور ع  
ااعراا ال ريثث و فجثثأة تثثتغم الرائ(ثث  لتشثثم رائ(ثث    
السثث ك املسثثكوف الشثثهم   هثث ن املن  ثث و  ثثض هنثثا    

وان الكتيب ال ع اصبرن الكاتب ع الص(   ا ت ب عن
 ثث ان ع ثثباط ع ط ثث  علثث  ن  ثث  عذارة ال  افثثث       
حلكو   ا ليم  رد تان   السلي اني    اعا   عثال  

و ع عدثثث  الكاتثثثب عنوانثثثا  فرعيثثثا  للكتثثثب:     2003

ار عس ا الل حو  تباعيات حثرب  ريثر العثراا و    
اذن هثثث ن الكتابثثثات ال صثثثمة اع املثثثيذ  ثثثوب   ثثثا  
يس يها الكاتب ع ارة عض ذاعي   صثمة  ت ثت اصثال     
جلريبة اا اد ابان حثرب  ريثر العثرااو ع تتعلثا     
 ل حل   باحلثب  الث ع صثاحب نشثرها ع ااحثبا       

 اليت  رت   ع ول العراا ان اك بشكل عال.
ي و  الكاتب     ب    تي  :  نثت ارعل  تابث    
بعثثج  ثثض يو يثثات  خثثال  ع ليثث   ريثثر العثثرااو    
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فتلك اايال  انت ايا ثا  تارييث  لكثل  ثض عايشثهاو ع      
لكض تكا ثل  املثس ض ع ت لثور فكثرة  ريثر ذاعيث          

ص(ي   اا ثاد تكثون مب ابث  ر عس ا ثالل خاط ث       
 تضرب حبيب ااحبا  ع ه  اذالت حا ي .

 

 شهود االنفال: 

 كتاب و واقعة

 تأليف: عارف قورباني
 عرض: كرم حمي الدين اهلاجات

 
ان ا  ه ن الوا ع  اليت تب   ال لوب ع ينبش ,ا ا

  ني  ل  ض ل  حس ع شثعور انسثان و نعثم ادثافت     
ه ن الوا ع  ص (   ثوداق اىل تثاري  اانسثاني   ثب ا     
ابثثالب بثثال و  بثثأن  ثثل  ثثض شثثارك     ثثردات هثث ن     
الكارث   ان ا وق ع ابش    ثا  لكثائض حث  علث  هث ن      

علثث   ثثل اا ثثالل ال سثثي  و ع  ثثض هنثثا يكثثون عا  ثثا   
ا,ادف  بأن تغثذ صث (ات التثأري  عثض  وانثب هث ن       
الوا عثث  بالبرا ثث  ع التوثيثثا حتثث   كثثض ل  يثثا      

العث . ع هث ن احثبش     ال اد   بأن تستشثف الثبرعس ع  
ة اليت عجلت م ار ص (ات هث ن الكارثث    قاجلهود ال نا

املت  لثثث  بكتثثثاب اشثثثهود األن ثثثا   ل  ثثثتاذ اعثثثارف   
اجلثثثسق ال الثثثف  نثثث     ثثثن   ربثثان   حيثثثف صثثثبر  

2003. 
نايان الك م ممثا ي  ثت   ثل ب حوش ه ا الكتاب   

عصثث   املتوادثث  الثث ع خ ثث   ل ثث  اعثثالن. ع هثث ا    

عثثر  عثثال   تضثثب عثثض هثث ا الكتثثاب التثثوثي         
اخلثثاو بهثث ن الكارثثث . ع   ثثا بثثني الكاتثثب ان هثث ا     
الكتثثاب  ثثا هثثو اا ااعلثث  لتوثيثثا ع ا هثثار بعثثج     

الكارثثثث  املأ ثثاعي   ثثض خثثثال     الصثثور احليثث  ,ثث ن   
الشثثثهادات احليثثث  لعثثثبد  ثثثض الضثثث(ايا الثثث يض اثثثوا  
بأعجوبثث   ثثض ار ثث  ال ثثبر الثث ع خ تثث  انا ثثل      
اا ثثرال ع الب تاتوريثث    النمثثال ال ع ثث  ال ائثثب ع    

 ال ع  اعذ   ما  عص   با رل.
ل ب حوش ه ا الكتاب حثوارات ح ي يث  للضث(ايا ع    

ال هثم حثو  ع ع ث   ثا     ال ع ببش عادث(ا   ثض خثال      
حصل ,م ع  ا حصل ملض  ان  عهم  ثض ا ثرال ينثبش    

هثثا أعي  حيثثف املعانثثاة البا يثث  الثثيت رلثث   ثث ني اانسثثان
خثثال   ثثاعات ع ايثثال ع شثثهور ع حتثث   ثثنني ع اشثث اح  
املوت اليت  اعرتهم ع حا ت حو,مو نعم هث ا ا هرتث    
 ل ات ا العيثس ع نثاذدار ع ح سث  ع ئثاعارن ع نمثمن ع      
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 ب حسض  ع الكث م  ثض الضث(اياو حيثف  ثال املفلثف       ا
 ابتوثيا  ال هم ع احوا,م ع امسائهم ع امساق  ض  ثانو 

 عهم ع  ض ف بعا   ه ن ا سرة الرهي ث . ع   يثنس   
املفلف ان يض ض حت  ااهباق بعج الصثور احليث  الثيت    

 ت لورت  ض خال  الكل ات د ض ااهباق.
عثائا  ثري   ل ب حوت  ل ص (ات ه ا الكتاب 

ها   مت احلصو  عليها  ض  صادرها بعب اانت اد  
ال ا ل  ع  ريثر مال يث   ثبن ع  صث ات  رد ثتان      
احل ي    ض بثراثض ااخ  ثو  الع ثض الث ع عثا         

 ا را ا  ع فسادا . العراا ع خاص   رد تان
ل ب حوش ه ا الكتاب الك م  ض الوثثائا السثري    

ها اليت  انت تنمم اليت ختص ع ليات اان ا  ع مم
اا ثثرال حبثثا الشثثعب الكثثردع الثث ع عثثان   ثثض هثث ا  

 اا ت باد ع العنف ع ااد هاد ع لع ود.
ع  ثثب تضثث ض الكتثثاب ايضثثا  الكثث م  ثثض اجلثثباع   
املنم   ع باامساق ع اار ال اليت ختص دث(ايا هث ن   

اجلر ثث  ع تصثثف احثثوا,م ع  نثثاط هم. ع تضثث نت  
اق ع األ ثثا ض ملوتلثثف هثث ن اجلثثباع  امل ثثات  ثثض اامسثث

ااع ثثار ألط ثثا  ع نسثثاق ع شثثيو  ع شثث اب ع ر ثثا    
رمثثم ان هثث ن اجلثثباع   ثثب ا تغ ثث   ثثل احل ثثائا ع 

 ا بيثثب  االثثيت هثث  املتثثوفرة اا انهثثا تكثثون  صثثبر     
 للتوثيا ع ااحصاق.

ان  ثثض اا ثثور املثثفثرة هثث  تلثثك الصثثور الثثيت       
تضثث نها الكتثثاب ع بالعشثثرات للضثث(ايا  ثثض اط ثثا  ع 

ع شيو  ع عجائس ع نساق ع ر ا  هث ن الصثور   ش اب 
اليت تلكأ اجلثراح لث عع الضث(ايا  ل ثا تصث (وا هث ا       

 الكتاب.
ع   ينس الكاتثب ا هثار ت اعثل ا هثسة ااعثالل      

نمثثال ال ائثثب الثثيت  انثثت تسيثثف احل ثثائا ع  عثثل   لل
اجلرائم نصرا  يسهو ب  احلا م ا رل ال ع  ان علث   

 رأس ذلك ااخ  و  الع ض.

 
 لكرد يف الوعي الثقايف العربيا

 تأليف: ساالر اوسي
 عرض: نوزاد امحد
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"الكرد   الوع  ال  ا  العربث " عنثوان الكتثاب    
ال ع ال    اار اع   ع ط     دار ابعاد لل  اع  ع 

و ع هو ع ارة عض حوارات 2002النشر بب شا  ن  
حو  ال ضي  الكردي         ني ع   كثريض عثرب   

حثثاعر  ثث   ثثل  ثثض: الثثب تور ا ثثب    بثثارذيضو حيثثف
بر ثثاعع ع الثثب تور فيصثثل دراج ع الثثب تور طيثثب     
تيسيذ ع الب تور تهثا   الع ثبعل  ع الثب تور ع ثب     
احلسني شع ان ع الثب تور فثواذ طرابلسث  ع اا ثتاذ     
 ثثثريم  ثثثرعة ع اا ثثثتاذ اليثثثاس خثثثورع ع الثثثب تور 
ا ود ا ني العا  ع الب تور نصر حا ب ابو ذيثب ع  

ذ ممبعح عبعان ع الب تور ا ب برادة. ع مث  اا تا
 ل(ثثا ع هثثو ر ثثال  اا ثثتاذ املرحثثول هثثادع العلثثوع   
بعنوان "براقة اىل اط ا   رد تان" حيف  بل  ثن   

براقتثثث   ثثثض هويتثثث  العرا يثثث  اىل اط ثثثا      1988
 رد تان بعثب  صثف حل جث  بالسثالح الكي يثاعع ع      

ض ااعلثث  ابثثادة الشثثعب الكثثردع ع ت هثثمن عر يثثا   ثث
   ل النمال ال ع   ال اش .

اختار املفلف امل  ف العربث  ا ثراق احلثوار  عث      
حو   وانب  ه    ض ال ضثي  الكرديث  ان امل  ثف    

هثو خثارج دائثرة السيا ث  ع      –  ا يعت ب املفلثف   –

ألنثث   ودثثوعيا  ع جيثثب ان يكثثون    و ثث  ان يعثثاعد 
طثثرح اا ثث ل  اا ا ثثي . اثناعشثثر     ثثا  ع   كثثرا    

هثثثم ع قيثثا   ثثثض  ثثث   دع  عربيثثث  ي ثثثب ون ارا عرب
 ثثوا  هم  ثثض الكثثرد ع ال ضثثي  الكرديثث   ثثض خثثال   

ا ث ل   ث مة   اطثار حثوارات ا ختلثو       ضا وبتهم ع
 ض اجلب  الع وع مال ا . اجلا   بني اا ث ل    هث ا   
الكتاب هو: ايض امل  ف العرب   ض ال ضي  الكردي  ع 

  اهها؟  يف ينمر اليها ع  ا ه  در   ععي 
ي و  املفلف     ب   الكتاب: حالت  رعف بعثج  
املثث   ني اخلاصثث  دعن ا ثثراق احلثثوارات  عهثثم رمثثثم      
ت  لثثهم ل كثثرة احلثثوار ع ا ثثتعبادهم ا رائهثثاو  ثثنهم    
الكاتب ع الرعائ  الثب تور ع ثبالر ض  نيثف ع  ث لك     
ال احف الب تور فا  ع ب اجل ثارو ا ثا الشثاعر ادعنثيس     

كثثون اثثاعرا  اىل  انثثب اثثاعريض   ف ثثب   ثث    ان ي 
اخريض ع  ان ا  اح   تاب  امل ب   للكتاب بعب ااثاذن  
تأ يبا  عل  رم ت    ابباق رأي    املودوع املعثذ. ع اذ  
  يتم ذلثك ع  ث     ثان الو ثت ال ويثل نسث يا  الث ع        
حيتا   لل يثال بث لكو ع  ثان  ثض شثأن  ار ثاق ط اعث         

ع هثثو  ثثا   يتوافثثثا ع   هثث ا الكتثثاب اىل اشثثعار اخثثرو     
 برناجمنا الس ذ ا بد اااذن".

 

  االستبداد
 امملك  اخلوف ع  ريب اإلنسان

  ض إنسانيت  ع امتيا  الع ل 
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املفلثثثف: فثثثارعا رفيثثثا اأ ثثثتاذ اادثثثر    ليثثث    
 –ال لسثثث   ع العلثثثول اإلنسثثثاني     ا عثثث   ثثثارلتون  

 نثثثثبا ة  هثثثث  النشثثثثر:    عثثثث  ارنثثثثو  األهليثثثث    
 .2003 اني . السلي

 

 قراءة: آوات امحد
 

املفلف  ردع  ثض السثلي اني و حي ثل اجلنسثي      
الكنبي . صبر ل   تابثان  خثران   العثال ال ائثت.     

جمل  ارهنب  ال صثلي     ان عضوا   هي    رير
تصثبر   املهجثر. ين سثم الكتثاب      اليت ملبة طويل 

  بخل ت سمع ع   ع  فصو  ه : ىلأ
 اا ت باد. املبخل: ال لس   ع

ال صثثل األع : فثثض اا ثثت باد؟ " ثثراقة حثثوار  
 اتمانيكوس  لسينوفون".

ال صثثل ال ثثان : اا ثثت باد  عثثبعش للثثرعح ع   
املبينثثث  " املسثثثت ب  سثثثب ايثثثرعس" ت سثثثم     

 أفالطون .
ال صثثل ال الثثف: اا ثثت باد: تثثب م املبينثث  ع  

 اخصاق اإلنسان ع احتجاذ الع ل. ت سم ار   .
أع ثثبة اا ثثت باد: اخلثثوفو    ال صثثل الرابثث : 

العشثثاو ت اليثثب الع ثثادةو العسلثث . " ثثراقة  تثثابني 
 ملونتسكيو".

ال صثثل اخلثثا س: الب  راطيثث  ع احت اليثث    
ا ثثثثثثت باد لثثثثثثني ع ر يثثثثثثا. " ثثثثثثراقة  تثثثثثثاب 

 "الب  راطي  ع أ م ا" الكس  دع تو ي يل.
ال صثثل السثثادس: اايثثبيولو يا حا ثثل بثث رة  

ييت اا ثثثثثثثثت باد "ت سثثثثثثثثم حنثثثثثثثث  ارينثثثثثثثثب
 للتوتاليتاري ".

ال صل الساب : ال بيث  الل اليث  ع اجلا عث  ع    
 اا ت باد.

يتساق  املفلف    ثبخل الكتثاب عثض  اهيث      
اا ثثت باد ع عال تثث  بال لسثث  و  يثثف يتعا ثثل     
ال لس      اا ت بادو ع هل  كض لل لس   أن تن ثو  
ع تسدهر    ال  املسثت بيض ع ال غثاة. بعثب عثر      

يضو يكشف األ ثتاذ الغ ثاق عثض  ثفا      ع  ليل  صم
خ م: أليست ال لس   ن سها  سق  ض اا ثت باد؟ ع  
 ض خال  فصول  الس ع  جييب عل  السثفا  بالسثلب   
ع يكثثرر  ثثا  الثث  ال ثثبا   بثثان ال لسثث   أن هثث  إا     

 ن يج لال ت باد ع عبعن اللبعد.  
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ع لكضو لو حورنا السفا   ليال ع تساقلنا: أليست 
ا  ثثثض اا ثثثت باد؟ لكثثثان مب ثثثبعرنا  ال لسثثث   نوعثثث

احلصثثو  علثث   ثثواب إجيثثاب  لثث : نعثثمو ع السثث ب    
يك ثثض    اهيثث  ع  سثثفعلي  ال لسثث   ن سثثها. فهثث  
 كل ثثثث  بت ثثثثبيم األ وبثثثث  النهائيثثثث  ل  ثثثث ل      
املستعصثثي . ع لكنهثثا   ن ثثس الو ثثت  سثثفعل  عثثض 
طثثرح األ ثث ل  الثثيت تشثثكك    صثثبا ي  األ وبثث    

    هث ا اا ثانو فهثو مثم     امل  ح . دعنا ا نتو ث 
ا ان  يا   الكتاب. بعب طرحث  السثفا  ال اتثل أع    
املوادع عض هوي  ال لسث  و يعثود ليك ثف اإلشثكالي      
 ائال" األ بر بنا أن نتو ف بره  لنسثأ   ثا الث ع    
ن صبن باا ت باد؟  ل ااعل  لتعريثف اا ثت باد   
ه  ااعل  انت(اري و نوع  ض  تثل الث ات  عرفيثاو    

إنهثا   …ن اا ت باد هو الكائض ال ع يغم  الا ا
  .9 اهرة  تعبدة األبعاد او 

أن ال لسثثثث   ن سثثثثها عصثثثثي  عثثثثض    لنثثثثنس
األخثثرش أيضثثا ذات أبعثثاد شثثت . التعريثثفو ع هثث  

 وهثث  ثثاداخثثل  صثث لم التعريثثف ن سثث و ف لن ثثا
التعريثثف إا ممار ثث  ا ثثت بادي   ثثائرةو فكثثل     

ع  عثرف اصثور ع اثثبد ع جمثرد  ثض التو ثث      
الت ثثثرع. ,ثثث ا فثثثاجل ي  ع بيثثثنهم اا ثثثت باد ع  
ال لسثثثث   حيثثثثاعلون ا,ثثثثرعب  ثثثثض التعريثثثثف ع  
ابداتثث و لننتهثث  إىل ااعثث اف بثثان  ثثل ااعلثث  
تعريف ه  ااعل  انت(اري  دعن أن يص األ ثر  

 تعريف اا ت باد عحبن.

ع لكثض للكاتثب أ ث اب و فهثثو حيث رنا  ثض خ ثثر      
ن   ع ثثثثوع اعثثثثب  ع احسثثثثض األنم ثثثث     سثثثثت   

اا ت بادو احت الي  تورطنا  ع   ائ   أببا. ع , ا 
يبعونا    ا نغ ل عض  را    السل   ع ااش اك 
  اختثثاذ ال ثثرارات املصثثمي و  ثث  ا نت(ثثو   ثثض      
 واطنني إىل رعايا. , ا يتك ل ب (ثص ع مت(ثيص   
الماهرة املتعبدة األبعاد  ثض ذعايثا ع ع هثات شثت و     

  اا ثثثت باد هثثث  مسثثثات شلي ثثثو  تثثثارة أن أحثثثب  
اا ت(واذ عل  املعرف  ع  صادرهاو عالسي رة علث   
اآلراق ع ع هثثات النمثثر ع بالتثثال  ال ثثرارات. يريثثب   
اا ثثثت باد فثثثر  خ ابثثث  اخلثثثاو دعن إتاحثثث      
ال رصثث  خل ابثثات أخثثرش  غثثايرة أن تكشثثف عثثض    
ن سهاو ع لت( يا مرد  ي ثول بعسثكرة ا ت ث  ع    

احلريثاتو   ال انونو  علنا حربا درع ا دثب مجيث   
 بل دب احلري  ن س    ص لم.

ع  ضثث  املفلثثف   طريثثا  ليثثل املصثث لم   
لي و   ض  ه  أن اا ت باد ليس حكثم شثوص   
عاحثثثب أع طاميثثث  عاحثثثبة   مجيثثث  حااتثثث  ع   
منثثاذجو بثثل  ثثب يسثث   حكثثم مجاعثث  أع شثثل  أع   
حثثسب  أع  ثثالف ع أع مثثم ذلثثكو  ثثت أمسثثاق      

الشثعبو     اب    ل: املصثل(  ال و يث و  صثل(    
 صل(  املض هبيضو  صل(  ال الد.. مبعنث   ثب   
يكثثون الثثب تاتفر املسثثت ب شوصثثا عاحثثبا يثثت(كم  
ة ي  ال وش ع السثل اتو أع  ثب يكثون شوصثي      

 مجاعي   كون   ض عناصر  تعبدة. 
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صثثثور  ثثثان اا ثثثت باد  شثثثكل  عويصثثث    ع 
اذدهار ال لس   اليوناني  ع الرع اني و ع انشثغل  

 فيهثثا ع ت سثثمها. ع لكثثض     ال ال ثث   بثثالت كم 
العصور احلبي  و  ث  تو ث  امل هثول ع تشثع  و ع     
ععلثثث  إىل  فثثثاا بعيثثثبةو متلثثثص ال لسثثث    ثثثض      
 سثثثثفعليت  لبر ثثثث   ن(نثثثثا احلثثثثا   اتها ثثثث   
باملشار     تك لث  ع تعليث  امل هثولو بثاألخص       
جما  ال لس   السيا ثي  املتأ سث   ثت تثأثمات     

" ليسثثت فلثثفي ثثو  املالودثثعي  ع التاريانيثث .  
صثثبف  أن ت شثثل العلثثم السيا ثث    فهثثم  ثثوهر  

اا ثثت باد   ثثا هثثوو انثث    يو نثثا احلادثثرو أن      
العلم السيا    شغو  ال ا  بعبل إ كاني  إصبار 

  ".13األحكال ال ي ي    ا ا  العل   او 
إذنو ف   متلص ال لس    ض  ه ت   ض أحثب  

ت بادي  أنم ثثث  ا ثثث ته و ثثث  األ ا ثثثي و  هثثثر
 ن  عثث  امل يثثل   التثثاري  العثثامل و طغثثاة فتكثثوا 
بشثثعوبهم ع باإلنسثثثاني  ع عصثثثلوا إىل حثثثبعد    
ي ر عل  با  مجي  املست بيض السثاب نيو علث    
 ثثثبار ا  ثثثر  ثثثض ثالثثثثني  رنثثثا. ف ثثثب  ثثثو     
اا ت باد إىل شوصي  مجاعي   ت ا م احلثسب  
أع اجل هثث  ع  ثثا شثثاب و حثثورت هثث ن الشوصثثي      

عي    هول ال كر إىل أيبيولو يا ع حاعلت اإلمجا
تأ يس فلس   خاص  بهثاو ع  ث  فشثلها   ذلثكو     
بثثبأت ب تثثل ع إبعثثاد مجيثث  ال لسثث ات مبج لثثهاو   
 ثثثوش  ثثثا  انثثثت تضثثثض هثثث  ن سثثثها   يثثثبة       

 ا ت راريتهاو عه    تعب فلس   أصال.

ي ثثو  املفلثثف " لثثيس املسثثت ب عحثثبن عثثبعا     
ن ه ثا  وع املتعل ث لل لس   ع السيا  و بل اجل اهم 

أيضا عل  الن ثيج  ث  ال لسث   ع دثب ال ال ث        
 ". ع السثث ب   ذلثثك   ثثا ي ثثو  املفلثثف   17او 

ع  اا ثثت باد   تاريثث  ال ويثثل  اهثثب  ن سثث  أن 
اهب ل بيث  ذعا  شثون نثا ص ع ر يث  ذ ي ث       جي

للعثثا  عنثثب الثث يض حيك هثثمو ع عاحثثب  ثثض اخ ثثر 
بثث   إبعثثاد هثث ن الر يثث  ع هثث ا الثث عاو هثثو اار     

ال لس   ع احل ي  . ع ه ا  ثا دفث   ونتسثكيو إىل    
ال و  "أن الصبا      ل اا ت بادو  سثت(يل ".  

عي  ال لسث   ع احلريث    تع ي و  املفلف أيضا "ا 
عثثثثي  ال لسثثثث   ع اا ثثثثت باد تنيو ع ا ت    ثثثث

 ". ينته  املفلف إىل ال و  بثان  19جمت عني او 
ع حنض ف بنا اا ت باد " ب  ردنا  ض إنسانيتناو 

  ".21 وهر  وننا أنا ا او 
ع  ثث لك يأ ثثل املفلثثف أن يكثثون نتا ثث  هثث ا   
خ ثثثوة أعىل علثثث  طريثثثا درا ثثث  اا ثثثت باد ع   

و بتلثثثك اال غيثثثان ع ببايثثث  ملشثثثرعع  ثثث م خثثث
ع بةو ع   لك يأ ل أن يتس ب  تابث   الماهرة امل

ارة أ ثث ل  عبيثثبة عثثض  ثثرعف اا ثثت باد    ثثث  ا
ض املثر  الرعحث  ع   الكردع ع بباي  للتسثا   عث  

 السيا   ال ع ابتلينا ب   ن  ا بل ااذ ان.
  ال صثثل األع  ي ثثبل لنثثا ال مجثث  الكا لثث     
حلوار تمانيكوس ملفل   ذينوفونو  ائال:" ثب نا  
ال مجثث  الكرديثث  لسثث  ني: األع  أله يثث  احلثثوار 
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 ون    اشرة عض اا ت بادو ع ثانيا    ا ن  ل 
 ت ا ثات  ثأخوذة  ثض    حبي نا عض اا ثت بادو با 

  ".30ه ا النص او
تمانيكثثثوس حثثثوار   تضثثثب بثثثني طاميثثث    
 ثثثما وذة اهثثثمع  ع الشثثثاعر ا ثثثا ونيبيس و   
حيثثثف يتثثث  ر ال اميثثث   ثثثض حيثثثاة ال غثثثاة ع   
املسثثت بيض ع ينعتهثثا بثثاتعس حيثثاةو ع يتعجثثب      
الشاعر  ض تصرحيات   ع فا بأن   ثان يتصثورن   

  املفلف بشكل  غاير ع ينعت  بأ عب الناس. ي و
أن الثثنص حي ثثل ر ثثال  خاصثث  للشثثوص العثثادعو 
حيف أن "ه ا الشوص ير م صثورة لل سثت ب ع   

ابثا  جهثر إع محياة املست ب   ذهن و ع لس ب  ا ي
 ثثثان املسثثثت ب ع ا  ثثثر  ثثثض ذلثثثك يهثثثوش حيثثثاة  
املسثثت بيض  و ثثيل  للت(ثثرر  ثثض ه ثثول احليثثاة     

 ". ع النص يصثبل  61اليو ي  الالابعدة او 
وص ع يوا ه  حب ائا   مة خ ي    ل ه ا الش

 ثثض حيثثاة املسثثت بو فثثالنص يصثثرح مب(بعديثث     
حياة املست ب ع خلون  ض لث ات احليثاة ع مجا,ثاو    
عجيعل ال ارئ يرا ث   ثا  ونث   ثض أفكثار حثو        
ا تيثثاذات ع رخثثاق عثثي  الشثثوص الثث ع يوصثثف  

 بال امي .
ع   لك حيتوع النص علث  ر ثال  للسا ث  ع    

 ال ثوذ مبنسلث  احلثا م    ال غاة الث يض ي  (ثون    
امل لثثثا الثثث ع ا رد اعا ثثثرنو ع  ي يثثث  إصثثثالح  
األ ثثثثور ع إعادتهثثثثا إىل نصثثثثابها ال  يعثثثث . فثثثثث   

"املسثثت بعن  و ثثودعن   املكثثان الثث ع يتجثثاعذ    
  ".61السل   حبعد صالحيات  او 

ع أخثثما هنثثاك ر ثثال   و هثث  إىل ال ال ثث  و  
 ينمهم إىل طرا  عا لتهم    املست ب ال اميث . 

ي و  املفلف أن نص تمانيكوس املكتوب  ض   ل 
 يا   ع فيلسوف ع  فر  ا ب نث دد   إطثالا   

ذا   ختثثثذ اصثثث   ال يلسثثثوف علثثث  ذينوفثثثونو 
الثث ا رةو فأ ثثتاذ فثثارعا ن سثث   ثثب  ثثا  ن ثثس     
الشثثثث ق   الثثثثبعرة التعلي يثثثث  الثثثثيت أدارهثثثثا    

حني  ا  لسينوفثون   2001السلي اني   نتصف 
لثيس     ا     ث را  ع لكنث    ياوأيضا  رعنول

دعن  فيلسوفا ع هث ا ي لثل  ثض أه يتث  نوعثا  ثا      
. عل  أي  حثا و فاأل ثتاذ ي سثم الثنص إىل      تردد

   عثثا  ت ثثايض  11 سثث ني: الثثنص  كثثون  ثثض  
ال ثو  ع الت صثيل.  ثض امل  ث  األع  إىل امل  ث       
السثثاب  اال سثثم األع   حيثثاع  هثثمع ال اميثث  أن   

أن حيثثاة املسثثت ب   ي  ثثت لسثثا ونيبيس الشثثاعر 
بال فس بعيب عثض السثرعر. ع  ثض امل  ث          لي

ال ا ض إىل نهايث  ا ثاعرة اال سثم ال ثان   حيثاع       
  إصثثالح  ثثا ونيبيس أن ي نثث  هثثمع ب  كانيثث  

هني ثث  رميثثبة ع   ةحيثثاة املسثثت ب ليعثثي  حيثثا  
 جيعل الناس يعيشون بسرعر ع هناق.

ذ أثنثثاق  ليلثث  لثثنص ا ثثاعرةو ي ثثبل لنثثا األ ثثتا  
 الحمثثات  ي ثث  علثث  الثثنص ع شوصثثي  املسثثت بو    
 ستنبا إىل ال يانات املو ودة    نت ا ثاعرة: يثاف   
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املسثثت ب  ثثض نثثوعني  ثثض النثثاسو ه ثثا: الشثثجاع ع       
العاد . ع الس ب بسثي   ثباو فاملسثت ب ن سث  لثيس      
شجاعا ع ا عادا أببا. ع نمال اا ت باد نمال فريثب  

فيث و بثل هثو      ض نوعث و فلثيس اخلثوف هثو احلثا م     
ن سثث  ينثثتو ر ثثاا خثثائ ني  رعثثوبني. الشثثرف ع    

ن حيصثثل عليه ثثا املسثثت بو ليسثثا أصثثيلنيو ا لثثاجلثثان ال
انه ا نابعثان  ثض اخلثوف. ع أصثوات املثبيم ع ال نثاق       

ض رعيث   عث املرفوع  إلي و عب   املعن و ألنها صادرة 
 رهوب  تن صها الشها  . الر ل احل ي   هو ر ثل  

ا تك ثثض    ثثبرتك علثث  ال يثثال حثرو علكثثض احلريثث   
بكل  ا ترمب في و بل ه  دث   الثن س ع اختيثار    
حيثثاة املعتثثبلني.  ثث  يسثثت ي  املسثثت ب إدارة بلثثبنو   
جيب علي  ت سي   إىل أ ساق  تنافرة ع يثسرع بث عر   

إىل  خثثثرن  ثثثض  … ئثثثالنثثثساع ع ال ر ثثث  بثثثني أ سا
 اا ت ا ات ع الت(اليل امل يبة.

م ت سثثثثم ال صثثثثل ال ثثثثان  خمصثثثثص لت ثثثثبي 
أفالطثثثون  لمثثثاهرة اا ثثثت باد عاصثثث ا املسثثثت ب     

"ايرعس". ي ثثو     سثثتهل  أن  ل ثث   الثثثبتجسثثيب 
  اللغثث  اليونانيثث  ال ب ثث  امل ابثثل   تاملسثثت ب  انثث

السيحل ملصث لم امللثك. مبعنث   ثانوا يثرعن   امللثك       
حا  ا عادا صاحلاو بعكس املسثت ب الث ع ا يت تث     

أن اا ثثتع ا  بثثأع صثث    يثثبة. ع ي ثثو   ثث لك     
ا املسثثت ب   ثثان مبعنثث    tyrannosاألصثثل  لكل ثث   

الر ل ال ع يغتصب النساقو ع بعبها  ثو  املعنث    
إىل امتصثثاب السثثل   ع تأ ثثيس" حكو ثث  عب ثث    

ال انونو حيكثم النثاس عثض طريثا العنثفو عفيهثا ا       
حيكثثم احلثثا م  ثثض ا ثثل اخلثثم العثثال ع ا يضثث      

.. ي ثثثثو  أن  "87احلسثثثث ان ا ثثثثا  املثثثثبن  او  
 510 – 650املثثفرخني حيثثبدعن ال ثث ة  ثثا بثثني   

  ة ال  ثثثثل املثثثثيالدو  ثثثثض تثثثثاري  اليونثثثثانو بثثثث     
اا ت بادي و  انت فث ة امتصثاب احلكثم  ثض   ثل      
املسثثثت بيض الثثث يض  ثثثانوا يت(ك ثثثون ة يثثث  أ ثثثور 
املبينثث  دعن الر ثثوع إىل  ثثانون أع د ثثتور  ثثا. ع ا 

 خثثر  سثثت ب   ضثث  فثث ة طويلثث  ع ين لثثب عليثث مت
ليسثثلب  نثث   ثثبة احلكثثم ليثثأت   خثثر عي ثثرد هثث ا 

 أيضا.
يع ينثثثثثا املفلثثثثثف صثثثثثورة مجيلثثثثث   ثثثثثض    
"اجل هوريثث " ألفالطثثون عثثض املسثثت ب: "يثثف ر    

  جم وعث   ثض احلثراس.    ئاملست ب خوفا  ض أعبا
يعثثب النثثاس ب اثثاذ أع ثثا   بهشثث و ع ا ينجثثس    
 عم هاو ببا عض ذلك يشغلهم باحلرعب ع حيو  

خثثر.. ع شثثي ا فشثثي ا ي ضثث   نمثثرهم إىل  كثثان  
مجي  اخلميضو بثل ع ي تثل أصثب اقن أيضثا       عل

 ". ع 93ع ع هثثوا انت ثثادا إليثث . او  عاأإذا  ثثر
حسثثب تصثثور  ثث را  هنثثاك دائ ثثا" شوصثثي      

ع ا ت بادي  نائ   أع  ت(صن  داخل  ثل عاحثب   
ا يمهثثر ن سثثث  إا   األحثثاللو الو ثثثت الثثث ع ا   

أع  ث    ي دد أحثب  ثض ممار ث  اجلثنس  ث  أ ث       
الربو أع ي تل اجل يث  ع يرمثب   مجيث  أنثواع     

 ". ع أخما يستنتو املفلثف  94-93األطع   او
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أن اايثثرعس جيعثثل الثثرعح  سثثت باو ع الشثثوص     
املست ب يريب أن حيكثم اآل,ث  أيضثا. ع  ثض هنثا"      

 سثثت ب حيكثثم ا ثثت باديا  عالشثثوص الغثثم العثثاد
  .100ن س  ع  بينت  او

ع يتنثثاع  األ ثثتاذ    نثثأت  إىل ال صثثل الرابثث و  
 تاب  "الر ثائل ال ار ثي " ع " رعح ال ثوانني"    
ملونتسكيوو ع ااخمة   مج  للغث  الكرديث   ثض    

 .2003  ل  اهر الشي  ذرار 
ي و : "لكتاب الر ائل ال ار ي  أه ي  بالغ  
ان عثثبدا  ثثض امل ثثاهيم ع األفكثثار الثثيت ت  ثث      

شكلها واننيو    ت  هنا   أخما    تاب رعح ال 
 ثثض  هثث و ع  ثثض  هثث  ثانيثث  للكتثثاب         األع 

 ". 136جم ل   ي   بياني  ع أدبيث  عليثا او   
امله   األ ا ي  لكتثاب الر ثائل ال ار ثي و إ هثار     
مسثثات ع خصثثائص اا ثثت باد   شثثكلها الشثثر    
املت  ثثثثل بثثثثال رس ع اإل  اطوريثثثث  الع  انيثثثث   
اال ك . حيللها  ونتسكيو  ض  وانب شثت و  ث    

   نهثثثا األعرعبثثثيني ع ا ي عثثثون   عحلثثثها يعتثثث
ال اتثثل. ع  ثث لك اثثب   رعح ال ثثواننيو ختوفثثا    
رهي ثثا  ثثض اا ثثت باد أع احلكثثم امل لثثا حيثثف أن 

بثبا    despotism ونتسكيو يستوبل  صث لم  
انسثثثب  و حيثثثف يعت ثثثب بثثثان األع tyranny ثثض  

لتعريثثثف احلكثثثو تني الشثثثر يتني املثثث  ورتني    
 إداف  إىل الصني.

  األ ثثثتاذ: " ببايثثث  جيثثثب أن نعلثثثم أن  ي ثثثو
احلكثثم امل لثثا اديسثث وتيسل  ع احلثثا م امل لثثثا     
اديس وتيك    يعرفا    هو ني فلس يني ف ثل  
ال رن ال ا ض عشرو عهو ا تع ا  حبيف نسث يا.  
ا ثثثتوبل اإلمريثثثا ال ثثثبا    ل ثثث  ديسثثث وتيك  

ع أفالطثثون ن سثث   …  شثثارة إىل رئثثيس العائلثث  
لسيا ثث   ا ثثم خثثاو   يسثثتوب ها    اثثاعرة ا 

  أع  ثثثيب الع يثثثبو ع ا يال ثثث   بثثثرئيس العائلثثث
ني يت(ثب    ". بثل حث  144  و   ذلثك او  أر
 ثثث و عثثثض اآل ثثثيويني بنعثثثتهم بثثثال ابرة. ع   أر

السثثث ب بثثثرأع األ ثثثتاذ يعثثثود إىل أن اليونثثثانيني  
ال ثبا   ع  ث لك  ونتسثكيو  ثانوا يعت ثثبعن أن     
هثثثثفاق بعيثثثثبعن عثثثثض احلضثثثثارة أع عحشثثثثيون  

م ع حي لثثون   دعاخلثهم عثثا ال خل يثثا  ب  يعثته 
ليكونوا ع يبا دعن ت  ر أع احتجاج ع هم ا  ثر  
تسااا    اا ثت باد ع احلكثم امل لثا. لث ا اثب      
 ونتسكيو ي و  عل  لسثان إعذ بثك   ر ثال  إىل    

األ ثثث   ثثثت نثثثم حكو ثثث    ترهثثثبع:"إذا ر عثثث
ل حكو ثث  عحشثثي و  رحي ثث و   ثثا حيثثب     ثث  

واو ألنهثا ا  ثر تواف ثا  ث      فاحلال  األعىل ا  ر   ث 
الع ثثلو   حثثني أن الوحشثثي  مري ثث  عثثض الع ثثل 

  .136او 
  رعح ال واننيو  بح  ونتسثكيو املسثي(ي   ع   
ي ضلها  ثبيض األ ث  بثبا  ثض اإل ثالل الث ع ي  ثل        
 اهل الرعي  بع ادت  الصع   ع التعجيسيث  أحيانثاو   
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في و :"   ال لثبان ا  بيث و  ثل هث ا الت جيثل ع      
    لتعميم ال ع يكنه ا الناس  ثان أ مهثمو تثأت   ا

 . ع هثثث ا 152بعثثثج أ سائهثثثا  ثثثض ديثثثنهم او   
صثثث(يم نسثثث ياو ان ال لثثثبان اإل ثثثال ي   ن(ثثثون  
أ مهم  ثل     ل ث   عتث يض ايثان خلي ث  اإللث        
علثث  األر و فهثثم ي ايعونثث  علثث  أطاعتثث  ع عثثبل   
اخلرعج  ض أعا ثرن ع يضثعون  ثل شث ق   عهبتث       

أرعاحهثثم ع ممتلكثثاتهم. ع هثث ا  ثثا  عثثل   مبثثا فيثث  
املفلثثف ي ثثو  "أن ا ثثوأ الثثنمم اا ثثت بادي  هثث       
النمم اليت تبع   لكي  مجي  األراد  ع األ ثالك  

  ".147املو ودة   ال الد او
  نهايثث  ال صثثل الرابثث :"    فلثثفي ثثو  امل

رعح ال واننيو يشثم  ونتسثكيو إىل   ثبأ  خثر     
مجث  ال ثرعة     عهو أن اا ت باد يسرع رم ث   

الرعايثاو انهثم   هث ن احلالث  ا ي  بثون  ثض       
ا ثثثثا  املثثثثبن  ع األ ثثثثور العا ثثثث  ع املسثثثثائل  

  ".156السيا ي  او 
ع ال صثثثل اخلثثثا س خمصثثثص لبرا ثثث   تثثثاب     
تو ي يثثل عثثض الب  راطيثث    أ ريكثثا.  ثثض العنثثوان 
ال رعثث  لل صثثل ين هنثثا األ ثثتاذ إىل أ ثثلوب تناعلثث      

  األ ريكيث  ع أ ث اب اختيثارن    ملودوع  الب  راطي
لتو ي يل  ن وذج. فهثو  ثض  هث  يشثم إىل الغثر       
ال ع  ا  ب  تو ي يل  ض تألي   الكتثابو فهثو يريثب    
ت بيم علم  يا    بيب لعا   بيب   ذاتث و  ثض   
حيثثف الن ثثاذج ع العثث  الثثوفمة الثثيت  كننثثا أخثث ها  

 ن . ع  ض  ه  أخرش يع ف   ها   ال صل انث   
و ع لكثثض بعثثب  ثثا   2001  تابثث    صثثيف  ع ثثل  

حثثثب    أيلثثثو   ثثث ت   ن ثثثس العثثثال ا يثثث دد   
 تس ي  النمال األ ريك  نما ا ا ت باديا ح ي يا.

"أن تو ي يل  ان فيلسوفا  يا يا    فلفي و  امل
ال رن التا   عشرو  عل ا   اا   مة عل  التنوير   

 ل املاد  أن يلا نما ا  يا يا يتجاعذ  يود ع  ال
 ثثثثث  ااحت ثثثثثا  بأشثثثثثيائ  اجل يلثثثثث  ع فضثثثثثائل   

 ". ع حسثثب رأع األ ثثثتاذ  ثثان تو ي يثثثل   163او
أن الوايثثات املت(ثثبة األ ريكيثث   ثثب أث تثثت     يعت ثثب

  برة ال     الو      إدارة ال الد.  ان تو ي يل 
ت اعثثل أ ثثساقن ت هت ثثا ة يثث  الشثثعب  كثثل  وحثثب 

:" ليثتهم ا  بشكل دينا      ر في ثا بينهثاو في ثو    
ينسون أن األ   ا يست ي  أن يكون  وياو إذا  ان  ل 

  ". 172فرد  ض أفرادن دعيف   ذات  او 
ع  ض ه ا املن لا ي كثر تو ي يثل   ا ثت بادي     
األمل ي و ليست أمل يث  األعثباد بثال   و بثل بعكثس      
ذلثثك متا ثثاو   تلثثك احلالثث  يكثثون ا ت ثث  بر تثث      

ادع. فثثال يشثث   ع ثثود  سثثت با أع ذا طثثاب  ا ثثت ب
أ هسة   عي    األنم ث  الب  راطيث و ان ا ت ث     
بن سثثث  يتك ثثثل بتلثثثك امل ار ثثثاتو ان   ثثثل تلثثثك   
ا ت عثثات ختلثثا  ثثوا ن سثثيا ع ا ت اعيثثا فريثثباو      
حبيثثثف يتشثثثاب  األفثثثراد في ثثثا بيثثثنهمو ع يتول ثثثون  
بثثأخالا عاحثثبة ع يتنكثثرعن للتنثثوع ع ااخثثتالفو     

صثار   أ ثال  ثل ااعلث       عادعا عرا يل ع اثبدات 
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للورعج  ض منوذ   السائب. ي ثو    هث ا الصثبد:"    
ا أ ثثب بلثثبا  خثثر   العثثا  فيهثثا نسثث   ا ثثل  ثثض       
ا ثثثت اللي  الع ثثثل ع حريثثث  احلثثثوارو ممثثثا أ ثثثبن ع 
أ ريكا..   أ ريكا يض  األمل ي  ابدات ع  عو ثات  
  مة أ ال حري  الرأعو حيثف با ثت اع  الكاتثب أن    

اقو ع لكثثض الويثثل لثث  إذا  ثثاعذ تلثثك    شثثيكتثثب  ثثا ي 
 ". ,ث ا فتو ي يثثل يعت ثب بثثان   180ا ثبدات..او 

اا ت باد  وف تصل إىل  رحل  الك ثا  النهثائ   ث     
الب  راطيثثث و حتثثث  دعن احلا ثثث  إىل االتجثثثاق إىل   
ال  ثث  ع العنثثفو ع السثث ب   رأيثث  هثثو أن املسثثت بيض 

ب وا ال با   ع الثنمم اا ثت بادي  الت ليبيث  ا ثتو    
اجلسب للوصو  إىل  ثرربهمو أع عثض طريثا التعث يب     

 تاجلسثثبع للثث يض يعاردثثونهم أع ا يواف ثثونهمو  انثث
و دعن أن يصثل أيثبيهم إليث و لكثض      طلي  ةالرعح حر

 ثث  الب  راطيثث و يثث ك احلريثث  للجسثثب ع ي يثثب      
الرعح بسال ل خ ي و ع لكثض  تينث   ثبا : "أ ثا أن     

  ".181ت كر   ل و أع متوت ا
ه ا الن    ض اا ت باد يكثون لينثا حلثو     ف ذن

إىل امل ار ات العني  و ا يب ر  أامل اا أحياناو ا يلج
ال ني  ا ت اعي  ع اا تصادي و بل بالعكس يع ثل  
عل  ت وير ع تنش    ل ذلكو لكن  يب ر الو ثود  

طريا ال (ثف عثض     الرعح  لإلنسان ع  ي    علي
 .املعرف و ع  ض ثم الك ا  ع ال ضيل 

  ال صل التال  يهتم األ ثتاذ بالتوتاليتاريث    
أع الثثثثثنمم الشثثثثث ولي و   سثثثثثرا ع الثثثثثال  راق  

ال يلسوف  األملاني  هانا ارينت احن  ارنثبت   ثا   
يكت ثثث  الثثث عج  عشثثثي   ال يلسثثثوف العمثثثيم    
هيب ر. ي ثو  األ ثتاذ    سثتهل ال صثل  انثت      
التوتاليتاريثث   ثثاهرة حبي ثث و حسثثب رأع هانثثا   

 جنا إىل فهم  بيب ,ا رينت ع احت
أ ثثثس اي ثثثو  األ ثثثتاذ أن ارينثثثت    تابهثثثا  

أ ريض اثثثثنني: األع   شثثثغول  بثثث   التوتاليتاريثثث 
لل(كثم التوتاليتثارع. ع   للوصائص  إعباد فهر ت

ال ثثان  ت ثثبيم صثثورة عثثض اجلثث عر ال  افيثث  ع     
 ا الشثثكل  ثثض التنمثثيم السيا ثث  ع    ,ثثالع ليثث  

أ ثس   سم   م  ض  تثاب   …املنم   السيا ي 
التوتاليتاريثثثث  خمصثثثثص لثثثثرب  التوتاليتاريثثثث   
بثثثالت ورات السثثثاب   ,ثثثاو   ثثثل ت ثثثور  عثثثاداة   
السثثا ي و ال و يثث و العنصثثري  ع اإل  ياليثث        

ن الساب  عشر ع ال ا ض عشر ع التا   عشر.  رال
ع ذلك    ي هم ملاذا حب   ا حب     أملانيثا ع  

 اا اد السوفييت بال ات.
األ ثثتاذ إىل  تثثاب  ثثابا   ثث  ي عثثل ذلثثك يعثثود   

ارينت ع هو " شرع  اإلنسان"و انث  ع حسثب رأع   
 كننثثا  ثثض فهثثم افضثثل لتصثثورات ع  راق     األ ثثتاذو 

ارينثثثت عثثثض فينو ينولو يثثثا نشثثثاطات اإلنسثثثان ع   
فلسثث ت  السيا ثثي . فشثثرع  اإلنسثثان تشثث ل جم ثثل  
نشاطات اإلنسان اليت تصثن  ال ي ث  اإلنسثاني . ي ثبا     

ب ااختالفثثات بثثني األ ثثرة ع   الكتثثاب املثث  ور برصثث  
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املبينثثث و الثثثيت ع حسثثثب رأع ارينثثثت أ ثثثاس مجيثثث  
 ااختالفات امله   بني ا ا  املبن  ع ا ا  اخلاو.

بعثثب ذلثثك يعثثود إىل  تثثاب أ ثثس التوتاليتاريثث      
ليستنتو    ارينت أن التوتاليتاري  عحيثبة اجلانثب   
  العا  ع يعي    عسل   اتل و فه  "تتأ س علث   

عثبل اإلحسثاس باانت ثاق إىل العثا و عهثم  ثض        خ ة
اخ ثثر اخلثث ات ع ا  ثثر ال ي ثثات تسثث  ا ع حادثثن     
مجيثثثث  األ ثثثثرا  ع  نهثثثثا  ثثثثر  األيثثثثبيولو يا  

 ". يعت ثثثثب ارينثثثثت أن عحشثثثثي  النمثثثثال 202او
التوتاليتارع تك ض   ااذدياد املست ر للعنف  ث   ثل   
انتصار    ها عل  خصو هاو ع   ب ذلك يعثود إىل  

وبا ها لإلرهثثاب  و ثيل  لل(صثثو  علث   كسثثب   ا ثت 
أيثثثبيولو   ع لثثثيس  كسثثث ا  يا ثثثيا. ع   النهايثثث  
ي ثثثرر األ ثثثتاذ ا ثثثتنادا إىل ارينثثثت أن التوتاليتاريثثث  
فريبة  ثض نوعهثا   تارينثا ع ا اثب ,ثا   ثيال         

 .الساباو عه  ط ل احلباث  ع تربت   أحضانها
ع ال صثثل األخثثم خمصثثص لل بيثث  الل اليثث    

تهثثث يب الثثثن س للثثثتولص  ثثثض داق اا ثثثت باد ع 
ال غيثثان. ي ثثو  األ ثثتاذ   ببايثث  ال صثثل:"بعب أن    

 ةعرفنثثثثا أن اا ثثثثت باد احت ثثثثا  ممكثثثثض   احليثثثثا 
السيا ثثثي  ع اا ت اعيثثث  ع ال  افيثثث  لل جت عثثثاتو   
ي ثثر   ثثفا  ن سثث  علينثثاو  ثثا الثث ع منلكثث   ثثض      
اعاليثثثات لل(ثثثفع  دعن اا ثثثت باد أع الثثثتولص  ثثثض   

 ثث ح ت . ي ثثو  أن ال لسثث    221 باد؟ او اا ثثت
علينثثثا ال بيثثث  الل اليثثث . ثثثثم يستشثثثهب مب ولثثث       

ل م يوس ال ع ي و :" حنض نس   تلثك البرا ثات   
بالبرا ثثثثثثات  ’الثثثثثثيت تسثثثثثثت(ا اإلنسثثثثثثان احلثثثثثثر

 ". ع  ثث لك ليثثو شثث اعس الثث ع   221الل اليثث او
ي و      ا  ل  بعنثوان  ثا هث  ال بيث  الل اليث :"      

لل اليثث  تربيثث    ال  افثث و أع حنثثو ال  افثث   ال بيثث  ا
أنهثثا تربيثث  الع ثثل ع تربيثث  الع ثثل ع ت ثثويرن     …
و  لنثا   ث  ". ع بعثب ذلثك ي  222تاج إىل  علثماو  

األ ثثتاذ بثثان ال بيثث  الل اليثث     وهرهثثا  شثثغول    
بتوفيا اإلنسان    العثا و  ث  بعضثهم الث عجو  ث       

ثثم يثأت    التنا ج الباخل  املو ود داخل أرعاحهثم.  
إىل ن     وهري  حيثف ي ثو  أن ال بيث  الل اليث      

ا. ل  399 ثث   ثث را  ع يعثثود بنثثا إىل  ثثن     أ ثثبت
 ثثن  اا  ثث  ال يلسثثوف ع اتها ثث  باإلحلثثاد ع إفسثثاد  
الشثث ي  و ع حيثثبد ثالثثث  ن ثثا  لل بيثث  السثث راطي  

. 2. التأ يثب علث  الثت كم الن ثبع.     1الل الي  عهث   
فدع إىل تعلثيم  تث ليث   سثت رة   النمر إىل ال بيث   ع  

ا  . ال بيث    جمث  3التل ي  ع اذدياد  عرفث  املعلثم.   
 ثث و الثث ع يضثثيف بعثثبا   ال لسثث  . ثثثم يثثأت  إىل أر 

 بيبا لل بي  الل الي  عهو ال بي  املبني    احلياة 
اليو ي  للسيا ث . ع هنثا ي ثو  األ ثتاذ با ثت اعتنا      

ي ثو     رير اخلائف  ض خوف  عض طريا التعلثيم. 
لنثثا أر  ثث و رأيثث  عثثض احسثثض األنم ثث و   الكتثثاب     

ع ثل  تالساب  ع ال ا ض  ض "السيا  ":" إنهثا  يا ث    
 ض ا ل أن ي ول النثاس بتن يث  إ كانيثات حيثاتهمو     

 ". فهثو يثرش أن ال بيث     235إ كاني  ال ضثيل  او 
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جيب أن تكون اان تاح ع االتثسال املثبن و رحلث   ثض     
م الر ثثثوع إىل اجلثثثسق  اجلثثثسق إىل الكثثثون  ع  ثثثض ثثثث  

  ".236او
بعثثثب  ثثثل ذلثثثك يتسثثثاق  األ ثثثتاذ:  ثثثا هثثثو دعر  
اجلا عثثث    هثثث ن الع ليثثث و هثثث ا املشثثثرععو  شثثثرعع 

هثثثور  ال بيثثث  الل اليثثث ؟ فيعثثثود بنثثثا إىل بثثثبايات   
 ف سثث  اجلا عثث    ال ثثرن ال ثثان  عشثثر ع يصثثل إىل 
ال و  أن ال بي  ه  أحثب أع ثبة اجلا عث  إىل  انثب     

ا ثث و ع يف ثثب علثث    ثثبأ ا ثثت اللي     ال (ثثف ع البر
اجلا ع   ائال:"لل جت   ع البعل   صاحله ا اخلاصث   

ه ثثول ع  شثثامل  ض  اجلا عثث  ع اجلا عثث   يثثب عثث
 ". ف(سثثب رأع األ ثثتاذ 250البعلثث  ع ا ت ثث  او

أن اجلا ع  ا  ر املف سات  يا ي  ألنهثا تتعا ثل  ث     
هثا  املعرف  ع لل عرف  عال ث  عثي ث  بالسيا ث  مبعنا   

أل ثثتاذ أن اجلا عثث  الوا ثث . ع   نهايثث  الكتثثاب يثثرش ا
 هثثثال جيعثثثل  يثثثال اا ثثثت بادي    بتن يثثث ها ثثثثال 

. 2. ال (ف العل   ع ال كثرع ع الع لث .   1 ست(يال: 
اجليثب  . تكثويض املثواطض   3ال بي  ع ع ليث  التعلثيم.   

 .ال ع ينشغل مبشا ل ا ت  
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