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يةسِيَوةبةسيَتى خاُةى وةسطيَشِاْ
(شليَمانى  -بةختيارى  -نسيك يارطةى بةختيارى) تةلةفؤن 3195575:
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ُاوةسِؤن:
 ثيَؼةكى وةسطيَشِى كوسدى ثيَؼةكى وةسطيَشِى عةسةبى كؤسا – سؤًيلؤ طؤصؤ – يوػيٌاغ تاُيلاوة – ػوُتاسؤ سيوطية – ٓاطيطاوة تاجريؤ – ئاًظاوة ئاكيا – يؤتاكاَبزاسدساو)
 هة ػيعشى ُويَى راثؤُى (ضةُذ منووُةيةكى ٓةهَبزاسدة)
 ٓايلؤ (ٓةه -دوو ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ ئاًادةكاسى كةػتى ًةسط
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بؤػايى و بؤػايى بووُ
تيَشِواٌيٍى راثؤٌيةكاُ بؤ رياُ

ئةو كةطةى لةتةك دةوكشدٌةوةدا ػتةكاُ دةدسكيٍَىَ ،وشؤظ ٌييةِ ،ةٌاسة.
"ثةٌذيَكى راثؤٌى"

َ
َال
عةبذوملوتةليب عةبذول
وشؤظى راثؤٌى خواصياسى طادةيية ،بؤيةة كاتيَة سظةة لةة طشوػة
دةكةةا  ،بةةةو صواٌةةة ٌةةادوىَ كةةة لةةة ومىالٌيَةةى وةةشؤظ و طشوػةةتةوة
َكو بة صواٌى ِوٌةسوةٌذيَكى عاػق ِةةتا وةشدُ ديَتةة
َوة ،بةل
َقوال
ِةل
َذةطشيَتةةةةوة.
طةةةؤ ،بةةةة صواٌيَة ة كةةةة بةةةووٌى خةةةؤى لةةةة بؤػةةةاييذا ِةل
بةجمؤسة وشؤظى راثؤٌى دةط لة ٌةسوى و صبشى طشوػة دةدا ،
وةك ئةو ةى لة ثشطةكاٌى بووٌى خةؤى ساييٍَةىَ ،بةةجمؤسة ةاو لةة
طشوػةةة دةبةة ةشِىَ ،وةك ئةةةةوةى ػةةةةةيذايى تةةةا تشؤثكةةةةى ِةطةة ة
دسيَزبكاتةوة .راثؤٌييةكاُ طشوػ بة ثةسطرتاوى خؤيةاُ دةصاٌةَ،
َُ ،تاظزةة صيويٍةةكاُ
بؤية بةساٌبةس صةوضةوةى بةا ،وولةةى ساويؼةةال
و ٌّيٍَيةةةةة طةسطةةةةوسِِيٍَةسةكاٌى طشوػةة ة طةسطةةةةاً وةطةةةةتاوُ.
طشوػةةة الى راثؤٌييةةةةكاُ تيؼةةةكؤى ريةةةاٌيَكى ِةةةةتا ِةتايةةةة و
كشاٌةوةيةكى بىَ طٍوسة بةساٌبةس بؤػايى و ٌادياس.
َى
َة ةىَ :وشؤظةةةى راثةةةؤٌى ِةويؼةةةة طةةةةسسال
(داسيةةةوؾ ػةةةايزاُ) دةل
بابةةةةتى تايبةةةة و بةسِةطة ة و سوخظةةةاسى كةةةؤٌكشيتى ثشطةةةةكاُ
بةةووة ،ةةيَزيَكى لةةة سادةبةةةدةسى ػةةاع اٌةياُ ِةيةةة ،ةةيَزَي كةةة
تيَكةهَ بة تيَشِواٌيٍى ويٍَةيياٌة دةبىَ ...بةو واٌايةؾ ب كشدٌةةوةى
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ى ئةةةةو
راثةةؤٌى لةطةةةهَ ة ةيَزى ِوٌةةةسى ئاويَتةةةى يةةةةكرتيَ و ٌةةاكش َ
دوواٌة لة يةكرت ويابكشيٍَةوة.
ِةس لةة كؤٌةةوة ئةاييٍى مةةسوى ٌةتةةوةى راثةؤُ ،ئةاييٍى (ػةيٍتؤ-
واتةةةة سيَزةةةةةى خودايةةةاُ)ة ،بٍضةةةةيٍةى ئةةةةو ئاييٍةةةةةؾ ثاكزييةةةةة..
ًَ لةة تةةك سؤ و خودايةاُ وزةة لةة
ٌػشؤبووٌة لةتةك طشوػ  ،بةةال
َةيؽ طشٌزةة .خوداكةاُ (واتةة كةاوى) وةك
ثاكزى وةطتة ،ثاكزى دل
سؤ  ،بة غةيب و ٌةةصاٌشاو طةةيش دةكةشىَ .ئةمظةاٌةى ئةةو خوداياٌةة
بةة صاٌظةتى سة ةةةلةك و سيَزةاى ثيَؼةيٍياٌةوة بةٌةةذة (لةبةةس ِةٌةةذىَ
ِةووو راثؤٌييةكاُ خؤياُ بة خاٌةداٌيَ دةصاٌةَ و ثيَؼيٍاٌيؼةياُ
َةة بشيتييةة لةة
ِةس يةكيَكَ ،لةطةس ئةو بٍةوايةةؾ لةة راثةؤُ دةول
كؤبووٌةةةوةى خيَضاٌةةةكاُ) .ئةةاييٍى ػةةيٍتؤيى لةةة طةةةسةتادا وةةؤسة
ئةايٍيَكى طشوػةتى بةووة ،واتةة سؤ ةى بةا ،بشوطةكة ،ئةاطش ،وةةاٌ ،
سووبةةةاس ،دةسخةة ة  ،كيَةةةوِ ...ةةةةةووو ئةواٌةةةة الى راثؤٌييةةةةةكاُ بةةةةة
خواوةٌةةذ ٌةةاوبشاوُ .بةةة طةةويَشةى ئةةةو ئاييٍةةة ِةةةووو بووٌةةةوةسيكى
طشوػةت ى ِيىةاى سؤ يَكةى ٌاديةةاسة ،واتةة خواوةٌةذةكاُ لةة روةةاسة
ٌايةةةةُ ،ئةةةةوةؾ بةةةة سؤ ةةةى باوباث اٌياٌةةةةوة طةةةشىَ دةدةُ ،بؤيةةةة
خواوةٌةذ لةةة ئةاييٍى ػةةيٍتؤيى ديةاسيكشاو و بةسوةط ةتة ٌييةة .ئةةةو
ئاييٍة ثيَضةواٌةى ِةووو ئاييٍةةكاٌى ديكةة ٌةة داوةصسيٍَةةسى ِةيةة
و ٌةة ب وباوةسِيَ ة كةةة ثةةيشِةوى بكةةشىَ .ئةةةو ئاييٍةة ِةةةس لةةة سيَزةةةى
داسيىش ػايطا ٌٓ ،اطًا هُ بُسامبُس خؤسٓاوادا ،وَسطًَشِاىِ هُ فاسطًًُوَ :ػؤسِش
جىاىشِؤيِ و مامُىذ سؤرَ ،وَصاسَتِ سؤػيبرييِ ،بُسيَىَبُسايُتِ خاىُّ وَسِطًَشاٌ،
ض ،1ضاثخاىُّ كاسؤ ،طوًَناىِ .ل. 237 ،236
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َيَ دابوٌةسيتى باواٌةوة مماسةطة دةكشيَ  .دواتش لةة طةةدةى
كؤوةل
ِةػتةً ئةو ئاييٍةة لةة ئةاييٍى (بةودا-ى ئةاييٍى ةيٍيةكاُ) ٌضية
دةبيَتةوة و لة طةدةى ِةظذة ئاويَتةى يةكرت دةبَ و ئةةو دوواٌةة بةة
مةةةةسوى بةةةة ئةةةاييٍى (سيؤبؤػةةةيٍتؤ) دةٌاطةةةشيَ  .ئةةةاييٍى بةةةوداى
كاسيزةةسى لةطةةةس تيَكشِايةةى كاسوبةةاسى ريةةاٌى راثؤٌييةةةكاُ داٌةةاوة،
صةويٍةيةةةةكى ِاوبةةةةؾ كةةةة ِةةةةووو ِوٌةةةةسةكاُ تةٌاٌةةةة ِوٌةةةةسة
وةٌزيةكاٌيؼةةى تيَةةذا ثةةةسوةسدة كةةشاوُ ،ئةةةو ئاييٍةةة بةةة تايبةةةتى
ت ةى (صُِ )zn-يٍَةذة لةة تةةك سؤ ةى خةؤسِاطشى راثؤٌيةاُ تيَكةةهَ
ى .ليَةةةشةدا ئةةةةو
بةةوو ،كةةةة وةك بةػةةيَكى وياٌةةةةكشاوة طةةةةيش دةكةةش َ
ةيَزةى ػةةايزاُ ٌةةاوى دةبةةا ساطةةتةوخؤ بةةة وواٌييةةةوة بةٌةةذة،
دةسككشدٌى وواٌيؽ بة ليَوسدبووٌةوةوة دةلكةىَ ،ليَوسدبووٌةةوةؾ
واٌةةةاى وػةةةةى (صُ) دةطةيةةةةٌيَ  ،وػةةةةى صُ وةك ةةةةو لةطةةةةس
اوديَشيكشدٌى خود بة ػيَوةيةكى صؤس تووٌذ وةطةتاوة .ةةكيىى
َ ةىَ :خةةؤ بةةةبىَ ِةةين ٌاوةٌةةذياسيَ بٍاطةةة ،تةةاكو لةةةويَوة لةةة
صُ دةل
طشوػتى خؤ بزةي .
صُ ت ةيةةةكى بةةوصية ،ئةواٌةةةى ثةةةيشِةوى ئةةةو ميكشةيةةة دةكةةةُ بةةة
داٌيؼنت مماسةطةى ليَوسدبووٌةوة دةكةةُ ،يةاُ بةة واٌايةةكى ديكةة
لة بؤػايى ػةتةكاُ وسد دةبٍةةوة .ئاوةادمى ئةاييٍى صُ ثشةٌظةيبى
ئيؼةةةةةشاي و بيَةةةةةذاسى بةةةةةوو كةةةةةة دؤخةةةةةى "بيَضةييٍةةةةةى" ئاوةةةةةادمى
ساطةتةوخؤيةتى ،واتةة ِاوئاِةةٌزى و ثيَكةوةطودماٌةذٌى تةةواو لةة
تةةةةك ويّةةةاُ ،يةةةاُ سصطةةةاسكشدٌى وةةةشؤظ لةةةةو ٌاكؤكياٌةةةةى كةةةة لةةةة
دياسدةكاٌى رياٌةوة واتة وةةس و صيٍةذةطى ،خيَةش و ػةةسِ ،بةووُ و
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ٌةبووُ ..طةس اوةى طشتووة .لة صٌذا ميكةشةى بؤػةايى كةة دةػةىَ
بة دؤخى بيَضييٍى دابٍيَة ،دةكةويَتة بةساٌبةس ميكةشةى ثةػةيىاٌى
ًَ لةةةةة بوصييةةةةة ِةةةةين ػةةةةتىَ بةةةةة وػةةةةة
لةةةةة وةطةةةةي ييةتذا ،بةةةةةال
دةسٌابشِدسيَ  ،بة ليَخوسدبووٌةوة ٌةبىَ.
كةةشدةى (ديةةةنت) يةةةاُ خةةةةوٌبيٍى كشدةيةكةةةة ،وةوِةةةةسى بوصييةةةة
ثيَكذةِيٍَىَ .ئةو كشدةية واتة ئةةصوووٌى ِاوريةاٌى و لةطةة َه ريةاُ،
ًَ بةةةةةبىَ ئةويذيكةةةةة ،ئةةةةةوةؾ بةساٌبةةةةةس كةةةةشدةى ٌويَةةةةزكشدٌى
بةةةةةال
وةطي ياٌةية و بة ووٌة ٌيَو بؤػةايى ػةتةكاٌةوة بةٌةذة( .ليَةشةدا
ِاوريةةةاٌى بةةةةبىَ ئةويذيكةةةة ،واتةةةة ةةةووٌة ٌيَةةةو بؤػةةةايى بةةةووٌى
ػةةةتةكاُ .ع) لةويَؼةةةةوة بةةةة ٌويَةةةةزةوة دةلكةةةىَ ِةةةةتا لةةةة سيَزةةةةةى
ى:
َةة ة َ
ثةػةةةةيىاٌبووٌةوة ،خةةةةوا صاهَ بيَةة ة ِ( .يةةةةذيو كؤباياػةةةةى) دةل
خةوٌبيٍى ياُ كشدةى دينت ةوكيَكة ثيَويظتى بة طةملاٌذُ ٌيية
و ٌةةةابىَ لةةةة ئةةةةصوووٌى ِاوريةةةاٌى دووس بة ةىَ يةةةاُ كةةةشدةى ديةةةنت و
ٌويَزكشدُ .ئةو ميكشةيةؾ لةةويَوة ثيَويظةتى بةة طةةملاٌذُ ٌييةة،
وٌكة بة ٌابةسدةواويةتى ػتةكاُ و بؤػاييةكاٌةوة بةٌذة .ياُ بةة
واٌايةكى ديكة بة دؤخى بيَضةييٍيةوة ثةيوةطتة.
َةىَ :بؤػةةايى ئةةةو كاتةةة
لةةباسةى ميكةةشةى بؤػةةايى (ػةةاكاوؤٌى) دةل
َبةتةةة لةةةو
ديَتةةة ديةةنت كةةة بةةة ياطةةاى ٌةةةبووٌى خةةود دةطةةةيَِ( ،ةل
ى .ع) ئةوطةةا لةةة
َةتةةة دؤخةةى بيَضةييٍةةى بةةة تةةةواوى دةسدةكةةةو َ
ال
ػةةةةةةتةكاُ وسد دةبيٍةةةةةةةوة .لةةةةةةةباسةى ميكةةةةةةشةى ٌابةةةةةةةسدةواويؽ
ييديو كؤباياشى ،طريقة نعري اىل احلياة ،ترمجة و تقديم ،حممد عضيمة ،دميشق،
ط ،2559 1ص 32
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ٌابةةةسدةواوى بةةة ئةةاصاسى ٌيؼةةتةويَى ٌيَةةو ِةةةووو ػةةتةكاُ ٌةةاوصةد
دةكا  ،الى ئةو ٌابةسدةواوى و ئاصاس ِةةواُ ػةنت ،واتةة يةةك ػةنت.
َبةتة ئةو وةطةلةية دةكةويَتة ٌيَةواُ دوو سيَكخظةتٍةوة ،يةكةةً:
ِةل
سيَكخظةةةةتٍى طشوػةةةةتى .دووةً :سيَكخظةةةةتٍى بةةةةةِايى .كاتيَةةةة
ِاوثيَويظتيةك دةكةويَتة ٌيَواٌياٌةوة ئةةوة ِةطة بةة بةختةةوةسى
ًَ بةةةة ثيَضةةةةواٌةوة ِةطة ة بةةةة ئةةةاصاس دةكةةةةيَ .ئةةةةو
دةكةةةيَ ،بةةةةال
ميكشةيةةةة لةةةة سةطةةةيذةى ػةةةاع اٌذا سةٌزيذاوةتةةةةوة .بةديوةكةةةةى
ديكةؾ وةك دةصاٌة ميكشةى بيَضةييٍى لة ػةيرشى ِةظةذة بشِطةةيى
(ِةةايكؤ)ييةةذا صؤس بةةة وةةواٌى ديةةاسةِ .ةةايكؤ كوستبووٌةوةيةةةكى لةةة
سادةبةةةةدةسة و سالبةةةة باوةكةةةاٌى صةيةةةَ تيَكذةػةةةكيٍَىَِ ..ةةةايكؤ بةةةة
ئيؼشاسى بشوطكةئاطا ليَكذةدسيَتةوة..
صؤسبةةةى ػةةاع اُ ثؼةة بةةة ثشةٌظةةيبى ئيؼةةشاسى بشوطكةئاطةةا-
بيَضةييٍى (ياُ بؤػايى بووٌى ػتةكاُ) و ئاواصى وةعٍةةوى (واتةة
ِةطةةةتى خةةةؤسِاطشى) دةبةطةةةنت .ئةةةاواصى وةعٍةةةةوى ،ئاواصيَكةةةة لةةةة
ًَ كاتيَة ِةةس دةبةىَ ئةةو بؤػةيية ببيٍةشىَ،
سؤ ى راثؤٌياٌذاية .بةال
ئةوة دةبىَ خؤوةاُ ةةيٍةة بؤػةاييةوة ،دةبةىَ بؤػةاييةكى تايبةة
بةةةةة خؤوةةةةاُ ،بؤػةةةةاييةكى دةطةةةةتميَذساو دسووطةة ة بكةةةةةيَ .ئةةةةةو
بؤػةةايية ،يةةاُ ِةةةبووٌى كةػةةى بةةةتاهَ صؤس بةةة وةةواٌى لةةة ِوٌةةةسى
تةالسطةةةةةاصى و بيَةةةةةذةٌزبووُ لةةةةةة ط توطةةةةةؤى راثؤٌيةةةةةذا بةس ةةةةةاو
دةكةةةةويَ  ..وةك ةةةؤُ لةةةةباسةى بؤػةةةاييةوة (طةةةايزيؤ)ى ػةةةاع
َو دةبٍةةوة و
َةكاُ لة خةومنذا ،لة بةاى بةةِاس ثةةس و بةال
دةَلىَ :طول
ه.غ.ث .ل.41
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َةةةي ِةةةس ػةة شِصةية .ئةةةو ػةةةيرشة
دةمةةشُِ ،كةةاتىَ وةئاطةةا ديَىةةةوة ،دل
دةاللة لةوة دةكا كة ػتةكاُ لة بؤػاييةوة لةداي دةبَ.
لةةةة ميكةةةشى راثؤٌيةةةذا "بؤػةةةايى/بيَضةييٍةةةى" سيَشِةويَة ة ٌييةةةة بةةةؤ
َكو دةبىَ دواى بؤػةايى بكةةويَِ ،ةةتا
اسةطةكشدٌى ػتةكاُ ،بةل
َبةتةةةة لةةةة ثةةةا َه
دةسك بةةة ةسيقةةةةتى بةةةووٌى ػةةةتةكاُ بكةةةيَِ .ةل
دةطتةوارةى بؤػايى بؤؾ ،بؤػايى بؤػاييةكاُ ،بؤػايى وةةصُ،
بؤػةةايى بةةةسصِ ...تةةذ (ِاٌيةةا-كيةةوو) ب ةشِواى بةةة بؤػةةايى ةةةسيقى
ى.
ِةيةة ،ئةةةو بؤػةةاييةؾ ثشِبووٌيَكةةةِ ،ةةةوةغ لةطةةةهَ خؤيةةذا ديٍَ ة َ
َىةةاُ ،كةة بؤخةةؤى
ئةةو ثيَيواي ةة دةبةىَ ئةةةو بؤػةايية لةطةةةس تةؤسِى دل
بؤػةةةةايى ِةطةةةةتة ويةةةةاواص و ساطوصاسةكاٌةةةةة لةوثةةةةةسِى خؤػةةةةيذا
بٍووطيٍةوة.
وةك دةسدةكةةةةةةوىَ راثؤٌييةةةةةةكاُ لةةةةةة وةةةةةةيمى بضةةةةةةووككشدٌةوةى
ػةةتةكاٌذاُ ،دةياٌةةةوىَ ِةةةووو ػةةتىَ وةةواُ و وسديمةةة بٍةخؼ ةيٍََ.
ِةووو ئةواٌةؾ لة ٌيزاس و ويٍاتؤس و ػةيرشى راثؤٌيةذا بةة وةواٌى
َ ةيَة لةةة ثؼ ة ئةةةو وةةؤسة لةةة تةواػةةاكشدُ،
دةسدةكةةةوىَ ..دةػ ةىَ بم
ئيؼةةةشاسى بشوطكةئاطةةةا و ئةةةاواصى وةعٍةةةةويى وةطةةةتاوة .ئةطةةةةس
ئيؼشاسى بشوطكةئاطا ساطتةوخؤ ثةيوةٌذى بة بيَضةٌييةةوة ِةةبىَ،
ئةةةوة ئةةاواصى وةعٍةةةوى ثةيوةٌةةذى بةةة ِةطةةتى خةةؤسِاطشى وشؤظةةى
راثؤٌييةوة ِةية .يةكةوياُ ثةيوةٌذى بة طشوػتى كةةً ئاخةاوتٍى
َةةةوة ِةيةةة.
راثؤٌييةةةكاُ و بيَةةذةٌزبووُ و كةةوستكِى و كةػةةى بةتال
ه.غ.ث.ل .43
ه.غ.ث .ل.46
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َيةةةةةةتى و ٌةتةةةةةةوةيى و
دووةً بةةةةةة طةةةةةادةيى ثةيوةٌذييةةةةةة كؤوةال
ِاوخويٍَييةوة.
لةةة يةكةوياٌةةذا صةيةةَ لةةة ويّةةاُ دادةب ةشِىَ ،بيَضةييٍةةى ديَتةةة ئةةاساوة،
ئةةةةوةؾ ةةةةوكى (طواس ةةةاكى-طةةةاوؤسِايى)وةةةاُ بة ة دةخاتةةةةوة.
َوتٍى
طاوؤسِايى واتة ئاوةادةيى بةؤ وةةسطيَكى وواويَشاٌةة ،واتةة ثةاال
صةيةةَ و ثاكبووٌةةةوةى دةسووُ .بةةة واٌايةةةكى ديكةةة طةةاوؤسِايى بةةة
سؤ يَكةةى خةةؤسِاطشةوة ثيَؼةةواصى لةةة بؤػةةايى و بيَضةييٍةةى دةكةةا .
طةةاوؤسِايى ثيَؼةةواصيكشدٌة لةةة ثوو ةةةى و بةةة وةةةسطى بةةىَ خةمةةةة
َكو
ٌاطةةشاوة ،واتةةة ٌيَشظاٌةةا ..وةةةسطيَ لةةة صةبوٌييةةةوة ٌةيةةة  ،بةةةل
ويوةى طةيؼتووى رياُ بيَ .
كةواتة وةك (هِ.يكية) دةَلىَِ :ةس تةةٌّا لةةخؤباييبوو ٌابةةسدةواً
َكو لةخؤباييٍةةةبووؾ ِةةسطيض ٌةةاتواٌىَ تةا صةوةةةٌيَكى صؤس
ٌييةة ،بةةل
بةةةةسدةواً بة ةىَِ .ةةةةس لةطةةةةس ئةةةةو بٍةوايةةةةؾ ػةةةاكاوؤٌى دووس لةةةة
َضووٌى طؤصئاويَض ،ميكةشةى ثوو ةى ريةاٌى وشؤيةى دةوسِوريٍَةىَ
ِةل
و ثيَيواية ِةووو كاسة وشؤييةةكاُِ ،ةةووو ِةطةتة وشؤييةةكاُ ِةةس
َخؤػةةى و تةةووسِةيى و خةةةً و ةيَزِ ،ةةةووو ئةةةو
لةةة بةةةختياسى و دل
َزةةةى تايبةتييةةةوة وةةشؤظ لةةة بةةاسةى ِةٌووكةةة و
داوةسيياٌةةةى بةةة بةل
طةةوصةساو دايذةوةةةصسيٍَىَِ ،ةةةوووياُ لةةة ٌيَةةواُ ِةةؤ و ئةةةدماً بةةةسةو
َيََ و لةطةةسواُ
ثةيوةطةتبووٌيَكى ٌاوشؤيياٌةةواُ دةبةةُ ،ثيَىاٌةذةل
مةسص دةكةُ كة بووٌى ئةً سةطةصة ،ئاوارةية بؤ بةووٌى ئةةو سةطةةصى
ديكة ،دياس ٌةبووٌى ئةً سةطةصة ِؤكةى دياسٌةةبووٌى ئةويذيكةيةة.
ٓاطًا هُ بُسامبُس خؤسٓاوادا ،ه.غ.ث .ل.248
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خةةةودى ئةةةةو ب كشدٌةوةيةةةةى كةةةة ثيَيوايةةةة ياطةةةاى ِةةةؤ و ئةةةةدماً
ةسيقييةةة ،وزةةة لةةة طةةاتةوةختى ثةيوةطةةتبووُ بةةة ِةةؤ و ئةةةدماً
ػةةةةتيَكى ديكةةةةة ٌييةةةةة و بووٌةةةةةوةسيؽ لةةةةة خةةةةودى خؤيةةةةذا ِةةةةين
وةوِةةةسيَكى ٌييةةةِ .ةةةووو ػةةتىَ بؤػةةة ،ريةةاٌى وشؤيةةى وزةةة لةةة
خةوٌيَكى بةِاسى يذى ٌيية ،ياطاى ِؤ و ئاواٌج كة ػاٌةى ئةةو
خةوٌة ثيَ كذةِيٍََ وزة لة خةوٌيَكى ديكة ِيضى دى ٌيية .لةطةس
ئةو ٌيزا تيزةوة ػاكاوؤٌى ئةاصادى لةة وولةةدا دابةة دةكةا  .واتةة
لةةة سؤ ةةى سةتكشدٌةةةوةدا ،ةةوٌكة ويَز بةةووُ داواى سةتكشدٌةةةوة
ى كؤتةةايى
دةكةا و سةتكشدٌةةةوةؾ ويَز بةةووُ ،ئةةةو وولةيةةةؾ ب ة َ
ميكش دةٌويٍَىَ.

طريقة نعري اىل احلياة ،ص. 36
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ػيرشى راثؤٌى
واسيع و بةسةٌزاسبووٌةوة

حمةوةد عوصيَىة

 6154سةطيذةى واكؤتؤ -ئؤكا
ػةةةةيرشى (راثةةةةؤٌى-يابةةةةاٌى) تؤوةةةةاسكشاو خةةةةاوةُ ويَزووييةةةةةكى
دووسودسيَزى صيَرت لة طيٍَضة طةدةية ،كةاسة ػةيرشييةكاٌى يةكةةوة
ػةاع ى راثةةؤٌى (كةاكى ٌؤوؤتةةؤ ِيتؤوةاسؤ) بةةؤ دوايةَ دوو دةيةةةى
طةدةى ةظذةى صاييٍى دةطةسِيَتةوة.
دةتةةواٌة كةةاسى ئةةةو ػةةاع ةو كةةاسى ػةةاع اٌى ديكةةةى ٌاطةةشاو و
ٌةٌاطةةشاو لةةة كتيَبةةةى (واٌيؤػةةؤ) واتةةة (ديةةةواٌى ِةةةصاس الثةةةةسِة)دا
َبةةزاسدة ثيَكّةةاتووة ،كةةةة
َيَ ِةل
بذؤصيٍةةةوة ،ئةةةو ديواٌةةة لةةة كؤوةةةل
( )4516سةطةةةةةةةةيذة لةةةةةةةةةةخؤ دةطشيَةةةةةةة ة و ِةةةةةةةةةةتا ئيَظةةةةةةةةةتاؾ
َيَ
دةخويٍَذسيَتةةةةوةو دساطةةةةى لةةةةباسةوة دةكشيَةةة ِ .ةةةةووو طةةةةال
ٌضيكةةةةةى دواٌةةةةضدة كتيَبةةةةى طةةةةشٌ وةك ساظةةةةةكشدُ و ليَكذاٌةةةةةوةو
بةدوادا ةةووُ لةةةو بةةاسةوة دةخشيَتةةةسِوو و ِةٌةةذيَ لةةةو كتيَباٌةةةؾ
َتةةى
بةػةةيَوةيةكى طةسطةةوسِِيٍَةس مشؤػةةياُ ِةيةةة .ئايةةا ةةةٌذ وال
ديكةةة دةدؤصيتةةةوة كةةة بةةةس لةةة ِةةةصاس طةةاهَ داسِػةةتٍى ػةةيرشى ت َيةةذا
َيٍةةةةةوةى صؤس
ثيَزةةةةةييوو بيَةةةة و ِةةةةةتا ئيَظةةةةتاؾ بابةةةةةتى ليَكؤل
َ لةةة ِةةةووو
تايبةةةتياُ لةةةباسةوة بكشيَ ة و ِةةةتا ِةٌووكةةةؾ خةةةل

ػاع و ٌووطةس و و ةسطَيشِى بة تواٌاى طوسى و ػاسةصا لة ئةدةبى راثؤٌى
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ٌاوةٌذةكاٌةةةذا بةةةة طةةةؤص و خشؤػةةةةوة بيخويٍٍَةةةةوة بيَزووةةةاُ ئةةةةو
دياسدةية مؤسِويَكة لة مؤسِوةكاٌى سؤػٍب يى راثؤٌى.
ئةوشِؤ راثؤُ لة ِةةووو وةؤس و مؤسِوةةكاٌى ٌيَةواُ كةؤُ و ٌةوىَ ،وةا
َاليةةةةتى،
ض لةةةة ِوٌةةةةس و طياطةةةة بة ةىَ ،يةةةاُ لةطةةةةس ئاطةةةتى كؤوة
ًَ بةؤ منووٌةة
َيَ بةسرةوةٌذى وةصٌى بؤخؤى وةديّيٍَاوة .بةةال
كؤوةل
كاتيَة ة كؤو اٌيايةةةةكى ئةةةةلكرتؤٌى طةةةةوسة لةوثةةةةسِى ثيَؼةةةكةوتٍى
تةكٍؤلؤريذا بشِياس لةطةس دسووطةتكشدٌى كاسطةيةةكى ٌةوىَ دةدا ،
ئةوة كةػيؼيَكى ػٍتؤى (واتة طةةس بةةئاييٍى ػةٍتؤ كةة كةؤٌرتيَ
ئةاييٍى راثؤٌييةكاٌةةة و خاٌةةةوادةى ئيى شاتةؤسى راثةةؤٌى طةةةس بةةةو
ئاييٍةةةُ) بةةؤ تةةةداسةكى داٌةةاٌى بةةةسدى بٍاغةةةى ئةةةو كاسطةيةةة و ب ةىَ
خةوػةةةةكشدٌى ئةةةةةو ػةةةةويٍَة طةةةةشوود و دةطةةةةتةوارةى طةةةةي شى
بةطةةةسدادةَلىَ .ئةةةو تةواوصكشدٌةةة ِاوػ ةيَوة كةةؤُ و ٌويَيةةة ،لةةةصؤس
َكو
بواسى رياٌى باوى راثؤٌييةكاٌذا دةبيٍشيَ ٌ ،ةك ِةس ِيٍَةذة بةةل
ًَ
ئةوةٌةذة صؤسة راثؤٌيةةةكاُ بةةؤ خؤيةةاُ ِيٍَةةذة خواصيةةاسى ٌةةة .بةةةال
خاٌةةةةةةوادةى ئيى شاتةةةةةؤس بؤخةةةةةؤى لةثؼةةةةة ةةةةةيٍى كةػيؼةةةةةة
ِوػةةةةياسةكاٌةوةية ،ئةواٌةةةةةى كةةةةة طةةةةةس بةةةةة ثايةيةةةةةكى بةةةةةسصُ و
طةةةسؤكايةتى بؤٌةةة ٌيؼةةتىاٌيةكاُ دةكةةةُ .كةواتةةة ئةطةس ةةى ئةةةو
وةةؤسة تةسظةةاٌة بةػ ةيَوةيةكى بةس ةةاو دووبةةاسة دةكشيٍَةةةوة كة ةةى
ِةةةةتا ئيَظةةةتاؾ دةسبةةةاسى ئيى شاتةةةؤس صؤس بةباػةةةى دةي ةةةاسيَضُ و
بةسدةواويؽ اوى ثيَذاخؼيٍٍَةوة.
لةساطةةتيذا ويَةةةزووى وةسكةةةا (كةةؤٌرتيَ ػةةةيرشى راثةةةؤٌى) لةةةةوياٌى
ى لةة
طةدةك اٌذا بة مؤسِوى بٍةسِةتى ػيرشى دةسباس ٌاطةشاوة و ٌاػة َ
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َبةةزاسدة وواٌةةةكاٌى دةسبةةاس ويةةاى بكةيٍةةةوة:
ويَةةزووى صدم ة ة ِةل
َبةةةزاسدةى وةةةؤساو وؤسيةةةاُ ِةيةةةة و ِةةةةس يةكةةةةياُ واوةيةةةةكى
ِةل
َبةةزاسدةى يةكةةةوى
ديةةاسيكشاو بةةة ٌةةاوى ئيى شاتؤسيَ ة ٌةةاوٌشاوةِ :ةل
ى)ى
ئيى شاتةؤسىٌ ،اوٌيؼةاٌى كؤكيٍؼةؤ (واتةة :ديةواٌى كةؤُ و ٌةو َ
َى ( )955ى صاييٍةى لةةخؤدا كؤكشدؤتةةوة.
َزشتووة و ِةةتا طةال
ِةل
َبةزاسدةى ديكةة دةسدةكةةوُ،
لة ثيٍَج طةدةكاٌى دواتشدا بيظة ِةل
َى
َبةزاسدةكاٌى يةكةةً و ئةواٌيذيكةةى طةال
ِةةووو ئةواٌةةؾ _ض ِةل
 1256بة ٌاوٌيؼاٌى :ػيٍكؤ كيٍؼؤ ،واتةة ديةواٌى ٌةويَى كةؤُ و
تةةاصة_ بةةة ثمةيةةةكى بةةةسصى سووٌةةى و ةيَز طةيؼةةتووُ ،وةك ةةؤُ
ِةوووػةةةةياُ ِةةةةةةتا ئيَظةةةةةتا كاسيزةةةةةسيياُ بةطةةةةةةس سؤػةةةةةٍب يى
راثؤٌييةوة ِةية.
ًَ ئيرت تةسميذى دةسباس وةكو ِةووو تةسميةذةكاٌى ديكةة كؤتةايى
بةال
ثيَّةةةا و ثتةةةةوى و سةطةةةةٌى خةةةؤي وٌكةةةشد ،كةةةاتيَكيؽ راثةةةؤُ
لةسِيَزةى خؤسئاوةوة ِةٌزاوى بةثةلةى خؤى دةطت يَكشد ،واتةة لةة
كؤتاييةكاٌى طةدةى ٌؤصدة و بيظ ئةوة "واكا" كة بةػةيَوةيةكى
َيََ "تاٌكةةا" يةاُ سةطةيذةى كةةوس  ،ئةةويؽ بؤخةةؤى
طؼةتى ثيَيةذةل
دوو اسى طؤسِاٌكاسى خيَشا و سيؼةيى بؤوة :ئيرت دٌياى دةسبةاس بةؤ
َكى ئاطايى لةةدووتويَى مةؤسِويَكى
ِةتا ِةتا كؤتايى ثيَّا  ،و خةل
تةةواو ٌةوىَ ،ميكةش و ِةطةتة ٌويَيةةكاٌى خؤيةاُ خظةتةطةسِ .ساطةةتة
ًَ ِةةس
مؤسِوى تاٌكا ػويٍَى خؤى ويٍَةِيَؼة ٌ ،ةوىَ كشايةةوة ،بةةال
َذا.
لةو سةيشاٌةػةوة سيٍظاٌع طةسى ِةل

16

حمةمةد عوزيَمة

كةشتى مةرط
وميؤٌيَ ػاع
بةسِاطةةةتى وا وواٌةةةة داسِػةةةتةيةك لةةةة تاٌكةةةا ثيَؼةةةكةؾ بكةةةةً ،كةةةة
رواسةيةك لة طةوسةتشيَ ػةاع اٌى ٌويَزةةسى راثةؤٌى بةػةيَوةيةكى
َةوةٌةذ لةة تةةعب كشدُ ٌووطةيووياٌة.
صياد لةثيَويظ وةواُ و دةول
ػةةةعبيةتى ئةةةو مؤسِوةةة ػةةيرشيية سؤر بةةة سؤر لةةة صيةةاد بووٌذايةةة.
ئةوشِؤ بةالى كةوى ٌضيكةى وميؤٌيَ راثؤٌى مماسةطةى ئةةو مؤسِوةة
ػيرشيية دةكةُ .كةوستى تاٌكةا واى كةشدووة بةػةيَوةيةكى تايبةة
َضةووٌةكاٌى ريةاٌى
َضةووٌة كتةوثشِ و خيَشاكةاُ و ِةل
لةطةةهَ بةاس و ِةل
سؤراٌة بزودمىَ .صيٍةذوويَتى و ٌةويَيى تاٌكةا بةةسدةواوى خويٍَةةساُ
و ػةةةةاع اٌى راثةةةةؤٌى و ػةةةةةيذايى و خؤػةويظةةةةتى ئةةةةةواُ بةةةةؤ
َبزاسدة كؤٌةكاُ دةخاتة سوو.
ِةل
عاػقاٌى بيَذةٌزى
ػيرشى تاٌكاى كالطيكى تةٌّا لةة ( )31ثاس ةةى دةٌزةى ثيَكةذىَ
َة بةي ()-7-7-5-7-5
و لةطةس ثيٍَج يةكةى سيتىى ياُ كؤوةل
سيَكذةخشيَ ِ .ةسوةِا تاٌكا ػيَوةيةكى ديكةى كوسترتيؽ ِةية و
ٌاوى "ِايكا"يةو ئةوشِؤكةة بةة "ِةايكؤ" ٌةاوى دةبشيَة  .لةطةةدةى
ٌاوةسِاطتذا طىَ بةيتةكاٌى يةكةً لة تاٌكا ػةيَوةيةكى طةةسبةخؤى
ِةبوو ،لة  17ثاس ةى دةٌزى بةطةةس ( )5-7-5دابةةؾ دةكةشاُ.
سةطيذةكاٌى ِايكؤ لةبٍةسِةتذا لةٌيَوةوة بةيةكةوة لكاوُ و بةةدواى
ًَ لةة كؤتةايى طةةدةى ٌةؤصدة وةك تاٌكةاى ليَّةا و
يةكذا ديَةَ ،بةةال
َيَ طةؤسِاٌى بةطةةس ِةا و بةووة
بووة بابةةتى تاسيكشدٌةةوة و كؤوةةل
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ػةةةةةويٍَزةى ئيمةةةةةّاوى خؤسئةةةةةاوايى و دواتةةةةةش وةك سةطةةةةةيذةطة
َظاٌةوةى ػيرشى ِةايكؤ
طةسبةخؤ و خيَشائاويَض كةوتةوة .ئةوة ِةل
بةةوو ،واى كةةشد ئةوشِؤكةةة ئةةةو مؤسِوةةة ػةةيرشيية وةك تاٌكةةاى ٌةةوىَ
ػةةةةةعبى بكةويَتةةةةةوة ،وةك ةةةةؤُ بةةةةةِؤى كوستييةةةةةوة طةةةةةسدمى
صؤساٌيَ ة بةةةالى خؤيةةذا كةةيَؽ دةكةةا  ،ئةةةوةؾ واى كةةشدووة صيَةةرت
بةالى ئاوارةدا بشِواٌ ،ةك تةعب كشدُ.
خواصياساٌى ِايكؤ خواصياساٌى بيَذةٌزى
بةةؤ ئةةةوةى خويٍَةةةساٌى بيَزاٌةةة ميكشةيةةةكياُ لةةةباسةى ئةةةو مؤسِوةةة
تةسميذييةوة ِةبىَ ،دةوةوىَ ئاوارة بة سةطيذةى تاٌكا و سةطةيذةى
ِةةايكؤى ػةةاع (واطةةا ئؤكةةا-ػةةيكى  )1952-1867بكةةةً ،كةةة
ًَ
َيذا كؤ ةةةى دوايةةةى كةةةشدووة ،بةةةةال
ئةطةس ةةةى لةتةوةةةةٌى  53طةةةال
َيَكةةةى يةكالكةةةةسةوةى لةتاصةكشدٌةةةةوةى ِةةةةسدوو وةةةؤس لةػةةةيرش
سؤل
طيَ ةشِاوة ،بؤ ةةووٌةكاٌى طشوػبةخؼةةَ و خةةودى سةطيذةكاٌيؼةةى
بةػذاسييةكى مةسدى طشٌزياُ لة طةؤسِيٍى ػةيرشى راثؤٌيةذا ِةيةة.
ئةطةس ةةى دواى دوو ةةاسبووٌى بةةة ٌةخؤػةةى (طةةيمى دسِكةةة ثةةة )
ًَ بةػةيَوةيةكى
ػةؾ طاهَ بةس لةوشدٌى لةطةةس ويَزةة كةةو  ،بةةال
دسووط ة ثاسيَضطةةاسى لةةة وصةى ئيبةةذاعى خةةؤى دةكةةشد و وزةةة لةةة
َةكاٌى ريةةةاٌى خؤيؼةةةى
تاٌكةةةا و ِةةةايكؤ طةسطوصػةةةتةى دوا طةةةال
ٌووطةةييةوة ،كةةة بةيةةةكيَ لةةة كةةاسة طشٌزةةةكاٌى ثةخؼةةاٌى ٌةةويَى
راثؤٌى دةٌاطشيَ .
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َ بوو ِاواسيياُ دةكةشد
سؤريَكى صطتاُ ،كة "ػيكى" طويَى لة خةل
ى ٌةةيتوواٌى
بةمش دةباسىَ و ئامساُ ديَىةٌيَكى دةطىةٌى ِةية ،كات َ
لةطةةةةس ويَزةكةةةةى ساطة ة بيَتةةةةوة و بيَتةةةة دةسةوةو خؤػةةةى لةةةةو
دميةٌة وةسطشىَ ،ئةو ِايكؤيةى ٌووطى:
دووباسة و بؤ ِةويؼة
دةثشطي
بةمش ةٌذ باسيووة
بةطؼةةتى لةةة سةطةةيذةى ِةةايكؤدا ِةطةةتى كةطةةى ػةةاع ئةوةٌةةذة
َةةتى ػةاع ةكةية،
َكو ئةوةى ِةية ال
سابيمى تةعب كشدُ ٌيية .بةل
بؤيةةةةة خويٍَةةةةةسى راثةةةةؤٌى لةةةةة ٌةةةةاخى ئةةةةةو سةطةةةةيذة ةةةةشِوثشِ و
َيى ٌائوويَذى و ئاسةصووة صؤس بةِيَضةكةةى
َتيٍَة و لة سوال
َقول
خؤتيَّةل
ػةةاع دةطةةا  ،كةةة دةبيٍ ةىَ بةةةمش دةبةةاسىَِ ،ةةةسوةِا خويٍَةةةس لةةةو
َى ػيكى ػةيذا و داط كشدووة.
بةمشة يَز وةسدةطشىَ كة دل
لةةةةةة سؤريَكةةةةةى ديكةةةةةةدا ػةةةةةيكى لةطةةةةةةس ويَزةةةةةةوة لةةةةةة باخضةةةةةة
َةةةكاٌى ِةةاويَ دةبيٍ ةىَ :ئةطةس ةةى
بضةةووكةكةيةوة دةسكةةةوتٍى طول
ٌَةةوة
وةسطى ليَوة ٌضيكة كة ى دة سةطيذةى تاٌكا لةثيٍَاو ئةو طوال
دةٌووطىَ وةك ئةوةى سووخظة لة ِةسيةكةياُ وةسطشىَ .ئةةوةؾ
سةطيذةيةكةيةتى:
َى طوطةُ
طول
دةً دةكاتةوة
دوايَ بةِاسى رياٌيؼي
لة كؤتايى
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ٌضي دةبيَتةوة
سةطيذةى تاٌكا بةِؤى ػيَوةكةى كةة تةؤصىَ لةة ػةيَوةى سةطةيذةى
ِايكؤ بةسمشةواٌرتة سيَزة بةػاع دةدا كة تةعب لة ِةطةت َي  ،يةاُ
وةط ة ى ِةطةةتيَ لةةة ِةطةةتةكاٌى خةةؤى بكةةا  .سةطةةيذةى تاٌكةةا
بةثمةى يةكةً ل يكيية ....لةو سةطيذةيةى ػيكى :دةوكشدٌةةوةى
َيَكى بضووك لة باخضةى ػاع لةطةهَ ِةطتكشدُ بةوةى وةةس
طول
ٌضي ة بؤتةةةوة ئايشؤٌييةةةتيَ دسووط ة دةكةةا  .خؤػةويظةةتى بةةؤ
طوهَ وا دةكا رياُ لةديذى ئةودا بةٌشخرت بكةويَتةوة.
دةسكةوتٍى ػيرشى ئاصاد
َيَ تيةةؤس خةةؤى بةةة راثؤٌةةذا كةةشد،
لةةة كؤتةةايى طةةةدةى ٌةةؤصدة كؤوةةةل
لةواٌةؾ دةسكةوتٍى مؤسِوى ٌويَى ػيرشيى كة ِين ثةيوةٌذييةةكى
َكو وةك صوةةاُ بةتةةةواوى ػةةيرشى
بةةة تاٌكةةا و ِةةايكؤوة ٌةةةبوو ،بةةةل
ئةةاصاد بةةوو .ئةةةو كةةا رواسةيةةةك لةةة ػةةاع اُ ئةواٌةةةى كةةة بايةةةخى
َيَ ػ و بابةتزةل َي دةكشد ،كةة لةة
خؤياُ ِةبوو سظةياُ لة كؤوةل
مؤسِوة تةسميذيية كوستةكةدا (واتة لةٌيَو ِايكاو ِايكؤدا) ػةويٍَياُ
ٌةةةدةبؤوة .يةكةةةً كةةاسى طيظةةتةوى ٌةةوىَ – طيظةةتةوى وي ةةى-
دواى ئةوةى خةٌةوادةى اكي –ػوكوُ تؤكؤ طاوا -كة بؤ وةاوةى
َى  1868مةةةةةسواٌشِةوايياُ
دوو طةةةةةدة مةةةةةسواٌياُ طيَةة ةشِا و لةطةةةةال
لةدةط دا ،داٌاٌى طٍوسى كؤتايى بوو ،بؤ ئةو دةسطا داخظتٍةى
ًَ
َى  1635بةسِووى دةسةوة داخشاو بووة ،بةةال
راثؤُ ،كة ِةس لةطال
َتةة ئةةوسوثى و ٌةتةةوة
مةسواٌشِواياٌى تاصة ٌيزةساُ بةووُ لةةوةى وال
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يةكزشتووةكاُ و سووطيا بةؤ بةةسمشةواٌبووٌى خؤيةاُ بةسٌاوةيةةكى
بةثةلةةة بةةؤ بةةةخؤسئاوابووٌى راثةةؤُ بةةةويَبّيٍََ (واتةةة راثةةؤُ بكةٌةةة
خؤسئةةاوايى) ...راثةةؤُ بيَتةةةة يةةةكيَ لةةة ريَةةةش ةةةثؤكةكاٌى ِيَةةةضى
خؤسئاوا .كة ى ةاسةٌووغ ،راثةؤٌى بةةسةو ئةةوة بةشد كةة بؤخةؤى
َبةةذا بزاتةةة خؤسئةةاوا ،بزاتةةة طيظةةتةويَكى بيَزةةاسى وةك ِةةةس
ِةول
طيظةةةتةويَكى ديكةةةةةى ئةوطةةةةاى ئةةةةةوسوثا .بةةةةةجمؤسة راثةةةةؤُ لةةةةة
كؤتاييةةةةةكاٌى طةةةةةدةى ٌةةةةؤصدة و طةةةةةسةتاكاٌى طةةةةةدةى بيظةة ة
َةيةةةكى بةةةطشِ بةةوو لةةة الطةةايكشدٌةوةى بةثةلةةةى مؤسِوةةةكاٌى
تيَكةل
خؤسئةةاوا و ٌيؼةةةتىاٌ ةسوةسى كؤٌةثةسطة ة (كةةةة طةيؼةةةتة ئاطةةةتى
داط كةسى ِةسيَىةكاٌى دةوسوبةسى ئاطيا).
ػةةيرشيؽ ِةةةسوةِا لةةةٌيَواُ ػةةةثؤ وؤساووةةؤس خةةؤى دةٌواٌةةذ،
ًَ ػةةةيرشى ئةةةاصاد بةةةةسطشى لةةة ِةةةةووو ئةواٌةةةة دةكةةةشد :ةةةةٌذة
بةةةال
تةسوةوةةةةةةةةكشدٌى ػةةةةةةةاع اٌى خؤسئةةةةةةةاوايى وةك ةةةةةةةةٌذايةتى و
ةؤٌايةتى لةة صيادبووٌةذابوو ،ئةوةٌةةذةؾ ػةيرشى طةدمةةكاُ صيةةاد
دةبةةوو و ػةةيرشى ئةةاصاد بوٌيةةاد دةٌةةشاِ ،ةةةسوةِا وةةةواوةسى ئةةةو
دواييةى ػيرشى ئاصاديؽ بةسة بةسة صيادى دةكةشد ،ةوٌكة ِةايكؤ
و تاٌكةةةا ٌةياٌةةةذةتواٌى ثيَويظةةةتيةكاٌياُ ثة ةشِ بكةٌةةةةوة .بةةةةجمؤسة
ٌةوةى يةكةً سيَزةيةكى لة بةساٌبةةس ٌةةوةى ٌةويَى ػةيرشى كؤتةايى
ًَ دةبةىَ ويةاواصى لةةٌيَواُ داسِػةتٍى
ػةطتةكاُ مةساِةً كةشد ،بةةال
ػيرشى ئاصادى ثيَؽ وةٌزى  1945و دواى ئةو وةٌزة بكةيَ.
ِةسةطةةةى لةػةةةكشى راثةةةؤُ لةةةة ػةةةةسِى  1945سةٌزذاٌةوةيةةةةكى
َيةةتى و سؤػةٍب ييذا
بةسمشةواٌى لة ِةووو بواسةكاٌى رياٌى كؤوةال
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ِةبوو .ػيرشى راثؤٌى ثيَؽ وةٌ  ،بةػيَوةيةكى سيؼةيى لةطةةهَ
ٌَى  1945و
دواى وةٌ وياواص بوو .ػيرشى ئةاصاد لةةٌيَواُ طةاال
ًَ ئةطةةس طةةيشى
 1965بةة "ػةيرشى دواى وةةٌ " ٌةاودةبشا ،بةةال
ػيرشى ئاصاد بكةيَ بة بةساوسد لةطةهَ تاٌكةا و ِةايكؤ ،دةبيةٍة كةة
ٌَى  1945و ئةوشِؤ ،بةػيَوةيةكى طؼةتى بةة ػةيرشى
ػيرشى طاال
تاصة ٌاودةبشيَ .
ِةةةةةس لةطةةةةةسةتاوة ػةةةةيرشى ئةةةةاصاد دوا كةةةةةو  -راثةةةةؤُ بةةةةةس لةةةةة
طةةةةدةيةك -و بةةةة ػة ةيَوةى ويةةةاواص ةةةووة ٌيَةةةو بضاظةةةى ئةوطةةةاى
سؤواٌظةةةةةةى و سةوضيةةةةةةةتى طةةةةةةةدةى ٌةةةةةةؤصدة تةةةةةةا دادائيةةةةةةةكاُ و
طةةةوسياليةكاٌى طةةةةدةى بيظةةةتةً سؤيؼة ة ِ .ةةةةسوةِا بةةةة ٌظةةةبة
سةخٍةةةؾ كةةة ومكة ةةى ِةةةواُ كاسيزةةةسى بةةوو ِةةةسوابووٌ :ةةةدةكشا
سظةةةة لةةةة سةخٍةةةة بكةةةةيَ ،بة ةىَ ئةةةةوةى ئاوةةةارة بة ةة تيةةةؤسى سةوةةةضى
مةسةٌظةةى ٌةةةدةيَِ ،ةةةسوةِا ثةيوةطةةتبووٌى ػةةيرشى راثةةؤٌى بةةة
سةوضيية صؤس بةِيَض بوو.
كاسيزةسييةكاُ
ًَ صؤس لةةةو كاسيزةسيياٌةةةة بةةىَ كةةةويَ لةةةة تةوووةةز تيٍَةثةةةةسِيَ.
بةةةال
وٌكة كاتيَ دة يٍة ٌيَو سؤػةٍب ييةكى ثيَؼةكةوتوو ،وةك ةؤُ
ِةويؼةةة وا سوودةدا ،لةطةةةس سؤػةةٍب يى ئةةةوةى ئاطةةتى لةةة سووى
ميكةةةةشى و سؤ ييةةةةةوة ٌةةةةضورتة لةةةةةو بةيةكزةيؼةةةةتٍةدا دوو ةةةةاسى
ػةةيَواٌى وةةؤسى و ػةةيَوةيى دةبيَتةةةوة ،بؤيةةة لةطةةةس سؤػةةٍب يى
كةةةةورت طةػةةةة كةةةشدوو ،ثيَويظةةةتة بةةةة ِةةةةووو تةساليةةةذ و ئاطةةةؤى
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ئايٍذةى تايبة بة خؤى تيَكةةهَ بةة كاسيزةسييةةكاٌى بيَزاٌةة بيَة .
بةةةؤ منووٌةةةة ػةةةاع و تويَةةةزةساٌى راثةةةؤٌى كةةةؤُ ريةةةاسى ةةةيٍيياُ
َياُ دةدا تيَيبزةةةُ و ويةاى بكةٌةةةوة.
بةةث ؤص طةةيش دةكةةشد و ِةةول
َياٌذةبةزاسد .وةك
ًَ بةثاسيَضيَكى صؤسةوة ئةوةى وةسياٌذةطش ِةل
بةال
َى خؤيةةةاُ و بةةةةكاسياُ بّيَةةةٍَ تاواٌبةةةاس
ئةةةةوةى ئةطةةةةس بيكةٌةةةة وةةةال
بكةوٌةةةوة .ػةةاع اٌى طةةةوسةى "تاٌزةةة"ى ةةيٍى (ليبةةؤ ،تؤمةةؤ) لةةة
راثةةةؤُ صؤس ٌاطةةةشاو بةةةووُ ،ةةةوٌكة صؤسبةةةةى وةةةاس تةةةةعب ياُ لةةةة
ٌةةاسِةصايى بةةاسى طياطةةى و بةةاسى تايبةةة بةةة خؤيةةاُ دةكةةشد ،وةك
ؤُ ِيَشػياُ بؤ طةةس ِةةووو كةطةايةتيية طياطةيية بةةسصةكاُ و
ئةو بابةتاٌةؾ دةبشد ،كة لةطةدةى بيظ و بيظة و يةةك لةاليةةُ
دةسباسى راثؤٌييةوة ثةطةٌذ ٌةبووُ.
ًَ
ئةطةس ى (بؤتؼةؤى) ػةاع ى ةيٍى ئةوةٌةذ تووٌةذ ٌةةبوو ،بةةال
ٌاوبةةةاٌزيَكى بةةةةسمشةواٌى لةةةة راثةةةؤُ بةدةطةةة ِيٍَةةةابوو ،اليةةةةٌى
طؤصداسى و ليَوسدبووٌةوةى لة وواٌى طشوػتى ػتةكاُ ،ػةةعبى
كةوتبووٌةةةةوة .سةطةةةيذة طياطةةةييةكاٌى ئةواٌةةةةى كةةةة ثشِبةةةووُ لةةةة
ٌةةاسِةصايى و ئةةةو سةطةةيذةيةى سووبةةةسووى وةصيةةشى دادى كشدبةةؤوة،
ًَ
لةةة ةةاثة راثؤٌييةكةةةى ػةةويٍَزةيةكى بةةةسصى ثيَبةخؼةةشابوو .بةةةال
ِةةةسدوو ػةةةاع ليبةةةؤ و تؤمةةةؤ سةةةوسِغ دةكةوتٍةةةةوة و دواتةةةش ِةةةين
َيةةةاُ ٌةةةةبووِ ،ةةةةتا دةطاتةةةة طةةةةسةتاى طةةةةدةى
كاسيزةسييةةةةكى سول
بيظةةتةً ئةةةو كةةا ػةةاع "واتظةةؤ باػةةؤ" كةةة ػةةيرشى ِةةايكؤى
دةٌووطى ،ئةو ػاع ة ٌةك ِةس دةبةا طشٌزةى بةة ريةاُ و كاسةكةاٌى
َكو ثيَويظة ة بةةةوو طشٌزةةةى بةةةةو اليةٌةةةةؾ بةةةذا كةةةة بةةةؤ
بةةةذا ،بةةةةل
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واوةيةةكى صؤس لةػةةيرشى ةةيٍيذا ثؼةتزؤخشابووُ .كةةاتىَ ػةةيرشى
راثؤٌى لةطةهَ ػيرشى خؤسئاوايى بةسيةككةوتَ ،ئيرت راثةؤُ ةووة
َةةةةتيَكى لةةةةو وةةةؤسة (واتةةةة بةةةة
ٌيَةةةو كةةةشدةى بةةةة خؤسئةةةاوابووُ ،ال
خؤسئاوابووٌى ػيرشى راثؤٌى) سوويذا.
5461
َى كةػة كشدٌى صؤس ػة
َى  1945بة ٌظبة راثؤٌيةكاُ طةال
طال
َى يةكةةةوة ِةسةطةةى راثةةؤُ ،وةك ٌةتةةةوة بةةوو،
بةةوو ،يةكةةةً :طةةال
َى تيَكؼةةةةةكاٌى
دووةًِ :يَشؤػةةةةةيىا و ٌاكةةةةةاصاكى ،طةةة ةيَيةً :طةةةةةال
عةطةةةةكةستاسى و وةةةةةيمى دةوةةةةاسطشرى ٌةتةةةةةوةيى ،كةةةةة ِةةةةةس لةةةةة
طةةةسةتايى طةةييةكاٌةوة مةةةسواٌشِةوايى راثؤٌيةةاُ بةدةطةةتةوة بةةوو،
َى ئايةةذيؤلؤرى لةسِادةبةةةدةس بةةوو ،كةةة ثؼةةتز ى لةةة
وةك ةةؤُ طةةال
َى داط كشدٌةةى راثةةؤُ
طيظةةتةوى طةةةسباصى دةكةةشد ،ةةواسةً :طةةال
لةاليةةةةةُ ِاوثةمياٌةةةةةكاُ و طةةةةةثاٌذٌى طيظةةةةتةوى دميوكشاطةةةةى
َى لةةة طيظةةتةوى
منووٌةةة ئةوشيكييةكةةة بةةوو ،كةةة طؤسِاٌكةةاسى سةةول
َيةةةةتى دسووطة ة كةةةشد و ئةةةةو مؤسِوةةةة
ئةةةابوسى و طياطةةةى و كؤوةال
دميوكشاطةةية ئةوشيكييةةةؾ بةةة سووٌةةى لةةة دةطةةتوسى ٌةةويَى راثةةؤُ
بةسوةطتة بوو.
دووبةةاسة سيَكخظةةةتٍةوةى طيظةةتةوى ثةةةةسوةسدةيى راثةةؤٌى لةةةةريَش
ةةةثؤكى ئةةةوشيكى منووٌةةةى ِةةاواسى طةةةسةوريَش كشدٌةةى ياطةةاى
َى
َى ويَشاٌبووٌى ػاس و طةال
َزةى راثؤٌى تةسميذى بوو ...طال
كؤوةل
َى
ٌَى بىَ الٌةة و طةال
َى وٌبووٌى وٍذاال
بشطيَتى و باصاسِى سةؾ ،طال
َى ئاصاس بوو بة ِةووو وؤسةكاٌييةوة.
صاوذاساٌى وةٌ و طال
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ًَ لةة ويةاٌى وةةٌزى كؤسيةة ،ئةيرت
َبةتة باسودؤخ باؾ ٌةبوو ،بةةال
ِةل
بةةاسى ئةةةابووسى راثةةةؤُ بةةةسةو باػةةةى ِةةةةٌزاوى ٌةةا و بةةةاؾ بةةةؤوة.
بةةةةةةةجمؤسة "ويَشاٌةةةةةةة خةةةةةةاك" ى ه. .غ .ئيميةةةةةةو و "صةوةةةةةةةٌى
َيَ
ٌيزةساٌى" ه .ئؤدُ ...بة ٌظبة صؤسيَة لةة راثؤٌييةةكاُ كؤوةةل
َتةكةةياٌى دةسدةبةشِى.
ٌاوٌيؼاُ بةووُ كةة بةاسودؤخى ئةةو كةاتى وال
لةطةةةهَ ِةةةووو ئةواٌةػةةذا ػ ةةسِةكاُ لةةة ةةة و كؤسيةةا و وةةةصائش و
ِةٌزاسيا و كوبا طةسً بووُ....
َُ بةوو (يةةك َي لةة ػةاع اُ).
َى  1945تةوةة ةواسدة طةاال
لةطةال
ٌَةدا –ئيَىةةةى ٌةةةوةى
ِةةةتا ئيَظةةتاؾ بةةةب ً دىَ لةةةوياٌى ئةةةو طةةاال
َةسِاوكىَ -صؤس ِةطتىاُ بةوة دةكشد ،كة لةة سؤٌةاغى دواى وةةٌ
دل
َكو لةةة سؤٌةةاغى ث ةيَؽ وةةةٌزى ويّةةاٌى ط ةيَيةً دةريةةَ.
ٌةةاريَ ،بةةةل
َى ٌووطةةيوووَ و
ِةةةووو ئةةةو سةطةةيذاٌةى لةةة تةوةةةٌى بيظ ة طةةال
ِةتا سةطيذةكاٌى خؤػةويظتيؽ ثةيوةطة بةووُ بةةو ئةاصاسةوة،
ئاصاسى "بةس لة ػةسِ" لةوةػذا ِةس وَ تاكة كةغ ٌةبووً.
دواى وةةٌ ةةٌذ سةطةةصيَ ِةةةبوو ،كةة ػةيرشى راثةؤٌى ثابةٌ ةذى
َيَ
بةةوو .راٌةةورواسى وةةةٌ و بشطةةيَتى و بةةؤوبى ئةةةتؤوى و كؤوةةةل
َكةٌذساوُ و واى كةشدووة
ػتى ديكة كة لة يادةوةسى ػاع اٌذا ِةل
ويٍَةى وشدُ ئاوادةيى ِةويؼةيى ِةبيَ  .ػاع اٌى راثةؤُ ،دواى
وةةةةةةٌ و دواى ويَشاٌكةةةةةاسى ئةةةةةةتؤوى بةتةةةةةةواوى لةةةةةة سةِةٌةةةةةذى
بةسمشةواٌى تشاريذى تاك طةيؼةنت ،طةيؼةتٍة ئةةوةى كةة ػةاع اٌى
بةس لة وةٌزى دووةوى ويّاُ ٌاتواٌَ ثيَيبزةُ.
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ثيَويظةةتة لةطةةةسياُ  -ةةةص بكةةةُ يةةاُ ٌةةا -ئةةاوسِ لةةة اسةٌووطةةى
مةسدى خؤيةاُ بذةٌةةوة ،ةوٌكة اسةٌووطةى ئةواٌةة اسةٌووطةى
طةدةى بيظةتةً بةتةةواوى كةػةة دةكةا  .ػةيرشى راثةؤٌى تةةٌّا
دواى ئةةةةو وةٌزةةةةة ،تةةةو اٌى سةٌاعةةةةة بّيٍَةةةىَ و خةةةةؤى لةةةة بضاظةةةةة
ئةوسوثييةكاُ :دادايى ،طوسيا  ،ئيٍتباعى ،ووودى ..تيَةش بكةا .
ٌَى بيظتةكاُ و طةييةكاُ
دواى وةٌزى طةسدووٌى يةكةً و لة طاال
ًَ راثؤٌييةةكاُ ِةةتا
ئةو بضاظاٌة صؤسبةياُ ِاتٍةة ٌيَةو راثؤٌةةوة ،بةةال
لةطةةةهَ وةةةٌزى ئةةةتؤوى و ثاجةةاوةى وةةةٌ و بشطةةيَتى ٌةةةرياُ،
وصةى ػاساوةى ئةو بضاظاٌةياُ ٌةسؤصتةوة.
ئةةو كؤتةايى ِيٍَاٌةةة لةة كؤتةايى ِيٍَ ةاٌى سةطةيذةكةى ليبةؤ ،تؤمةةؤ،
ًَ بةة ويةاواصى لةة صةوةٌةذا ،ئةةو واسةيةاُ تةةٌّا
بؤتؼؤ دةكا  ،بةال
كةةوسترت ،دواى وةةةٌزى دووةوةةى ويّةةاٌى ،لةةة راثةةؤُ تواٌيىةةاُ بةةة
َويَظ ة و ةةةوكزةليَ بزةةةيَ ،كةةة ظةةاليَشى تةةةعب ى
باػةةى لةةة ِةل
ليَذةكشدِ ،ةسوةِا ِةط بكةيَ باؾ لة بشيتةؤُ و طةؤبؤ و ئيمةواس
و ِةووو كاسة ِاو ةػٍةكاٌى ديكة دةطةيَ.
طةسِاٌةوةى طؼتى
لةثؼةة ئةةةو تيَزةيؼةةنت و طةةؤصداسيية لةطةةةهَ ئةةةو ِةةةووو كاساٌةةة
يةسيٍيَكى ٌوىَ دسووط دةبىَ بةوةى ،كة ػيرش صيَةرت لةة صاٌظة و
ئاية ،تواٌاى خؤسِاطشى لةبةساٌبةس ٌائوويَذى و ويَشاٌى و كوػةتٍى
بةكؤوةةهَ ِةيةة ،كةة بةةختى ئةةةو دٌيايةة تاصةيةيةةِ .ةةتا ئةطةةس ئةةةو
ًَ ئةةيرت
يةسيٍةةة ئيَظةةتا ػةةيَوة طةػةةبيٍييةكةؾ لةةةخؤ بزةةشىَ ،بةةةال
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ى وةةةةٌ
ػةةةيرشى راثةةةؤٌى دواى وةةةةٌ  ،لةةةة تواٌةةةاى داٌييةةةة بةةةةب َ
َبكا  ،ةةوٌكة راثؤٌييةةةكاُ دواى ئةةو دوو تةسيٍةةةوة ئةتؤوييةةة
ِةةل
بةػةة ةيَوةيةكى سةوةةةةضى طةيؼةةةةتووٌةتة ئةةةةةوةى كةةةةة ئاوادةطيةةةةةكى
خواوةٌذاٌةةة بةةووٌى ٌييةةة .لةبةةةس ِةٌةةذىَ لةةة دواى وةةةٌ ِةةةووو
ػةةةثؤه و طشوثةةةكاٌى ػةةيرشى راثةةؤٌى ِةةةتا ةةةمتاكاٌيؽ لةطةةةس
ئةوة سيَكَ كة "ِةووو لةسيَزة ػيرشةوة دةطةسِيٍَةوة".
َزشى ِوػةةياسييةكى
ػةةي رشى دواى وةةةٌ لةةةسووى تةةةكٍيكى ِةةةل
خودى بووِ ،ةطتةكاٌى تا ئاطتى ميكةش بةةسص دةكةشدةوة و واى لةة
ميكةش دةكةةشد بةسوةطةةتة بيَة  .لةطةةةس ئاطةةتى ِةطة ػةةاع صَيةةرت
ًَ ئةةو طشٌزيذاٌةة بةة تةةكٍي
ئاطاى لةة خةواصةو كيٍايةة ِةةبوو .بةةال
لةثيَؽ ِةووو ػتيَ دياسدةيةةك بةوو لةة دياسدةكةاُ و بةطؼةتى بةؤ
ٌاوةٌةةةةةةةذياسى ػةةةةةةةيرشى دةطةسِايةةةةةةةةوة .طةةةةةةةةسةسِاى ب ةوةسييةةةةةةةة
طةةةةةختةكاٌى وةةةةةٌ و كاسةطةةةةاتةكاٌى -ض لةةةةة كيؼةةةةةوةسةكاٌى
ئاطةةةيايى يةةةاُ لةةةة (باطة ة ي )ى خةةةواسوو يةةةاُ لةةةة خةةةودى راثةةةؤُ-
ػةةةاع اُ لةةةة ريةةةاٌى سؤراٌةياٌةةةذا لةطةةةةسياُ بةةةوو ،بةةةؤ لةةةةٌاوبشدٌى
ِةةةةراسى و بشطة ةيَتى تيَبكؤػةةةَ .ئةةةةو وةطةةةةلةيةؾ خةةةؤى لةةةةوةدا
دةبيٍيَتةةةةوة كةةةة ثيَيوايةةةة ػةةةيرش وؤسيَة ة لةةةة سصطةةةاسبووٌى سؤ ةةةى
َزشتووة ،بةوةى كة ػيرش بةطؼتى ئةسكى تةةعب كشدٌى
لةخؤدا ِةل
َكشدٌة بةثيتةة لةة سةخٍةةى
ٍَاوة .ليَشةوة ئةو تيَكةل
خةوٌةكاٌى لةكؤل
َيةةةتى تووٌةةذ و ِةةةسوةِا ئةةةو ويٍَةةة طةةوسياليية الى باػةةرتيَ
كؤوةال
ػةةةاع اٌى دواى وةةةةٌ دةبيٍةةةشىَ .ئةةةيرت ليَةةةشةوة لةةةةٌيَواُ وةةةةيمى
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ل يكةةى و سةخٍةةةى سؤػةةٍب يى ِاوػةةاٌييةك ِةيةةة .بةةة واٌايةةةكى
ديكة لةطةس ػاع اُ ثيَويظتة سةخٍةطشى ليَّاتووؾ بَ.
لةويَزووى ػيرشى راثؤٌيذا ِةس لة كؤٌةةوة و ِةةتا دةطاتةة طةةدةى
ٌؤصدة ِةووو ػةاع ة طةةوسةكاُ سةخٍةةطشى طةةوسةؾ بةووُ .بؤيةة
ٌَى بيظة
واثيَذة ىَ كة ثيَويظة بةىَ لةطةةسواُ ةاوةسِواٌى طةاال
( )1925بكةةةيَ ،بةةؤ ئةةةوةى لةةةو وةةاوة كوستةةةدا ػةةيرش و سةخٍةةة
ليَكذووس بكةوٌةوةو بة دوروٍى يةكرتياُ دابٍيَة.
ًَ دواى ئةةةوةى ػةةيرش ػةةويٍَى صاٌظة و ئةةاييٍى طشتةةةوة ،ئةةيرت
بةةال
َ
وةك دوو بٍةةواى طؼةتى دةبايةة تةةٌيا بةؤ ميكةش و كاسةكةاٌى خةةةل
بزةسِيٍَةوة و ئةةو دوو ئةسكةة لةئةطةتؤ بزةشُ .ئةةو طةسِاٌةوةيةة بةوو،
ًَ بةة ٌظةبة
كة ػيرشى راثؤٌى دواى وةٌ ئاسةصووى دةكشد .بةال
ػيرشى طةسدةوى تاصة ى ئايا بة ٌظبة طةسدةوى ئيَىة ػةيرش
َوى ئةةو دوو ثشطةياسة صؤس طةشاُ
ٍَياييةوة وةال
واٌاى ى بوو بة دل
دةكةويَتةةةةةوة ،ةةةةوٌكة بةػةةةةيَوةيةكى تووٌةةةةذ و طةةةةةيش ئةةةةةو دوو
ًَ لةطةةةة َه ئةوةػةةةذا دوو
ثشطةةياسة ةةةووٌةتة ٌيَةةو يةكرتييةةةةوة ،بةةةال
ثشطةةةياسُ ِةةةةس دةبةة ةىَ ػةةةاع اُ لةِةةةةةووو طةةةاتةكاٌى رياٌياٌةةةةذا
لةخؤياٌى بكةُ.
َيَ طؤسِاٌكةةاسى
ئةةةو ثيَؼةةكةوتٍة طةةاوٍاكةى صاٌظةةتى ٌةةوىَ ،كؤوةةةل
َيةتى طةختى ليَكةوتؤتةوةو بووة ِؤى ئةوةى كة كاس بكاتةة
كؤوةال
طةس بضووكرتيَ وسدةكاسييةكاٌى رياٌى سؤراٌةواُ و واياُ ليَبكةا
َوةةةةكاُ صؤس ئةطةةةتةورت بةةةَ .صاٌظةةة  ،ةةةةكيَكى ٌاواصةيةةةة بةةةؤ
وةال
بةطزدا ةةةووٌةوةى ِةةةةراسىٌ ،ةةةةصاٌى ،ئةةةاصاسو ب وبةةةاوةسِى ثةةةووض..
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ئةةةةوة صاٌظةةة تة وةك ثيَؼةةةةٌزىَ بةةةةسووى بيَزةةةاسى و ةوطةةةاٌةوةو
َوبؤتةوةو دسيَزبؤتةوة .ئةةوة صاٌظةتة ،كةة ئةةوشِؤ ٌةةك
طتةوكاسى بال
ِةةس تةةةٌّا لةطةةةس ئاطةةتى دوولةةةتبووُ و بةيةكةةةوةلكاٌى ئةةةتؤوى،
َكو بةةةة بويَشييةةةةوة لةطةةةةس ئاطةةةتى بةةةةكاسِيٍَاٌى وةديّيٍَةةةاُ و
بةةةةل
ًَ
طؤسِيٍى ػاٌةكاٌى دةوةا بةػةيَوةى دةطةتكشد ،سادةبيَتةةوة .بةةال
صؤسيَةةة لةةةةو تاسيكشدٌةواٌةةةةة سةٌزةةةة بةةةةةدرى بٍضةةةيٍةكاٌى ريةةةةاٌى
وشؤظايةةةتى وةسبزةةةسِيََ و تةةةواوى ريةةاُ لةةةٌاو بةةةسُ .خةةؤ طةةؤسِيٍى
صاٌظةة ة و ٌاكؤكييةةةةةكاٌى ٌةةةةاوةوةى دةاللةةةةة لةةةةة ئاطةة ةتةٌزيَكى
ًَ
بٍةسِةتى دةكا  ،كة سؤريَ تةواوى وشؤظايةةتى لةةٌاو دةبةا  .بةةال
َةة بةةبىَ صاٌظة سة ةاوى ِةين داِاتووييةةك
لةطةةهَ ئةوةػةذا وة ال
َبز ىَ.
بكشيَ ِ ،ةس دةبىَ صاٌظ بة ِةٌذ ِةل
َ وػةكاٌَ
خةل
ٌَى ةةمتاكاُ  1975صاٌظة لةةسووى تةةةكٍؤلؤريا و
لةةوياٌى طةاال
َتاٌى ديكةى لةخؤطش ِ ،ةةس لةة ئةاويَشى
ئةلكرتؤٌياتةوة راثؤُ و وال
ةةٍة و ظيةةذيؤ و تةةا دةطاتةةة ئةةاويَشى ثةخؼةةكشدُ و خواسدةوةةةٌى
خيَةةةشاِ ...ةةةةسوةِا لةةةةسووى تةةةةكٍؤلؤرياوة كاتيَة ة بةسِةةةةوّيٍَاٌى
ساطتةوخؤ و ثةخؼةكشدٌى بةةسمشةواٌى ػةتيَ كةة بةؤ كةاتيَكى صؤس
كوس "سةطةُ" دةكةويَتةةوة ...ئةيرت ػةيرش ٌةيةذةتواٌى خةؤى لةةو
كاسيزةسيياٌة و ئةةو ثيَؼةكةوتٍة ويَزووياٌةة بةةدووس بزةشىَ ،ئةةوةى
َزةةةى
لةةة راثةةؤُ بةةة "ػاسطةةتاٌيةتى ةةٍة" ٌةةاو دةبةةشا ،يةةاُ "كؤوةل
دووبةةةاسة بةسِةوّيٍَاٌةةةةوة" تةةةا سادةيةةةةكى صؤس ِةةةةووو بواسةكةةةاٌى
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طشتةةةوة و بةػةةيَوةيةكى ِاوكةةاتيؽ لةةة بةةواسى تاسيكشدٌةةةوةى ٌةةا
بةسِةوّيٍَذا سةطيذةى ٌووطةشاوى ػةاع اٌى لةةخؤ دةطةش و ئةةو
سةطيذاٌةؾ بةػةيَوةيةك دابةةؾ دةكةشاُ كةة ِةين سووٌيةةكى تيَةذا
ٌةبىَ .بىَ ثةسواؾ ئةو سووتةى و ِةراسييةةياُ بةسِةةً دةِيٍَايةةوة.
ِةةةسوةِا ةةةوكى سةطةةةٌيؽ بؤخةةؤى كةةة طةس ةةاوةى صؤسيَ ة لةةة
ئةمظاٌةى ػيرشى بوو ،بةصووتشيَ كةا ثيَويظةتى بةة طةةس لةةٌوىَ
اوى ثيَذاطيَشِاٌةوة دةكشد.
ًَ ليَشة بة ٌظبة ػيرشى ٌوىَ وٌكة طةسدةوةكةواُ ئاويَتةة و
بةال
َ صواٌيةةاُ
َؤص بةةوو ،ئةةيرت بؤيةةة ِيوايةةةك وةةابؤوة ،وةك ةةؤُ خةةةل
ئةةال
ِةةةبوو و بةةةِؤى وػةةةكاٌةوة و بةةؤ وػةةةكاُ وابووٌةةةوةِ ،ةةةسوةِا
صؤسبةػياُ ِةس بؤخؤياُ وػة بةووُ .وةا ئةطةةس وػةة بؤخةؤى ئةةو
َةةة بيَةة و بؼةةىَ سؤهَ لةةة يةةةكزشتٍى ويَةةزووى
ثةيوةطةة بووٌةةة سول
َزةةةةدا بزيَة ةشِىَ ،كةواتةةةة بةةةووٌى ػةةةيرش دةبيَتةةةة بٍةوايةةةةك بةةةؤ
كؤوةل
َةةةةكاٌى وػةةةة ،بةةةؤ
بةدوادا ةةةووٌى كاسمشواكةةةاُ و بةكاسِيٍَاٌةةةة سول
ئةةةةةوةى بةةةةةدياسيكشاوى دووستةةةةش و دووستةةةةش بةة ةشِؤيَ ،بةةةةؤ ئةةةةةوةى
ى ِؤكةاسى
بةػيَوةيةك بزيَ كة ثيَؼرت بةةو ػةيَوةية ٌةةرياويَ ،دةبة َ
طشٌ و طةسةكى ئةو سةيشاٌاٌة بذؤصيٍةوة.
"ثيَؼةكى وةسطيَشِ و ئاوادةكاسى عةسةبى"
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طفتىطؤ هُطُلَ رىُ ػاعري
كؤسا – سؤمًلؤ:
ُٓوَّ بُ رياىِ واقًع وَن ضؤٌ ٍُيُ ساصّ بَِ ،ثًَىيظتِ بُػًعش
ىًًُ
َكو بةثمةةى يةكةةً
كوسا-سؤويكوا ِةس تةٌّا رٌة ػةاع يَ ٌييةة ،بةةل
سةخٍةطشيَكى ئةدةبيية و واوةيةكى صؤسة بايةخ بة ئةدةبى ئاطةيا و
َبزاسدةيةكى لة ػيرشى ٌويَى عةةسةبى
ئةمشيقا دةدا  .وةك ؤُ ِةل
بؤ صواٌى راثةؤٌى تةسوةوةة كةشدووة ،بؤيةة بةة بةشِواوة سظةة لةة ٌةاصك
وةاليكةةةو طةةةياس و طةةةال عةبذولظةةةبوس و ئةةةدؤٌيع و وةةة ود
دةسويَؽ و ػاع اٌى تاصةطةةسى ديكةةى عةةسةبى دةكةا  .لةواٌةيةة
لةٌيَو ػاع اٌى راثؤٌى لةو بةاسةوة تاكةة ػةاع بيَة  ...ػةاع اٌى
راثةةؤٌى ِةةين لةةةباسةى عةسةبةةةوة ٌةةاصاٌَ ،وزةةة لةةة ٌةةةو  .كةةوسا-
سؤويكوا بة صةسدةخةٌةةوة داخةى خةؤى بةؤ ئةةو وةطةةلةية دةسبةشِى،
بةِةةةواُ ػةةيَوةؾ ػةةاع اٌى عةةةسةبيؽ ػةةتيَكى ئةةةوتؤ لةةةباسةى
ػاع اٌى راثؤُ و راثؤُ ٌاصاٌَ.
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َيَ
َى  1932لةةدايكبووة .كؤوةةل
كوسا-سؤويكواى رٌة ػاع لةطال
َتى ئةةدةبى لةةةٌيَو راثةؤُ و دةسةوةى راثةةؤُ بةدةطة ِيٍَةةاوة،
خةةال
َيَ كةةاسى طشٌزةةى ِةيةةة وةك" :ئةةةو ػةةويٍَةى لةطةةةس صةوى
كؤوةةةل
ٌابيٍشيَةةة "" ،دةٌزةةةى دةوةةةاوكى خؤػةويظةةةتاُ" ....لةبةساٌبةةةةس
سؤويكةواى ػةاع و ثيَةٍج لةة ػةاع اٌى ديكةةى راثةؤٌى ثشطةياسى
ليَكضةةةةةووً خظةةةةةتة سوو ،ثشطةةةةةياسةكاٌيؽ لةةةةةةباسةى طةةةةةشٌزرتيَ
كيَؼةةةة كاٌى ػةةةيرشى راثةةةؤٌى ِاو ةةةةسخ و ٌاطةةةٍاوة و كاسيزةةةةسى
َةتةكاُ و تايبةمتةٌذييةكاُ و لةباسةى ئةوةى كة بةة
دةسةوةو خةطم
تاصةطةةةةسى ػةةةيرشى ويّةةةاٌى ٌةةةاو دةبشيَة ة (ئةطةةةةس ئةةةةو تةةةةعب ة
بؼةةىَ) ...وةك ٌضيكبووٌةةةةوة لةةة ةطاطةةةيةتى ػةةيرشى راثةةةؤٌى و
دةطةةت يَكيَ بةةؤ ةةووٌة رووسةوة ثشطةةياسيَكي خظةةتة سوو ،ئةةةويؽ
ئةوة بوو:
ث /ؤُ طةيشى ٌاطٍاوةى ػيرشى راثؤٌى دةكةي
و /ػةةيرشى ٌةةويَى راثةةؤٌى بةتةةةواوى لةةة ثيَذاويظةةتييةكاٌى مةةؤسًِ
ئاصادة و بة ػةيَوةيةك دةكةويَتةة دةسةوةى وؤصية و لةة ثةخؼةاٌةوة
ٌضيكرتةِ .ةٌذىَ لة ػاع اُ بة تاسيكشدٌةةوةى طةيؼةنت بةة وؤصية ،
ًَ ِةةةةس صوو تةواػةةةاياُ كةةةشد ػةةةيرشى ئيَىةةةةة صؤس
َظةةةاوُ .بةةةةال
ِةل
سيتىئاويَض ٌاكةويَتةوة وٌكة لة صوةاٌى راثةؤٌب بيَةزةكاُ صؤسبةةياُ
ًَ وَ لةةو
لة دةسبشِيٍذا ِاوػيَوةُ ،سةٌزة ئةوة ٌاطٍاوةيةك بىَ ،بةال
َةتةى وةك تايبةمتةٌةذى ػةيرشى راثةؤٌى ويةا
بشِوايةداً ئةو خةطةم
َة ةيَة ػةةةيرشى ئيَىةةةة لةةةةدواى
دةكاتةةةةوة ،بةةةووٌى ٌييةةةة .دةتةةةواٌة بم
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وةةةٌزى ويّةةاٌى دووةً صيَةةرت ميكةةشى كةوتؤتةةةوة ،بةةة بةةةساوسد بةةة
ثيَؽ وةٌ  ،كةورت سيتىئاويَض و ل يكياٌةية.
ث /طشٌزرتيَ كيَؼة كاٌى ئةو ػيرشة يية
و /ئةوة وةطةةلةيةكى سوسِطةة ...ػةيرشى ٌةويَى ئيَىةة بةػةيَوةيةكى
َ َي بضاظةةةى
ثشاكتيكةةى لةةةثاؾ وةةةٌ لةةةدايكبووة و ليَةةشةدا كؤوةةةل
وةةؤساو وةةؤسى وةك "ئاستةػةةى" (ويَشاٌةةة خةةاك) ِةيةةة ،كةةة صؤس بةةة
سةطةةيذةى "ويَشاٌةةة خةةاك"ى .غ .ئيميةةو كاسيزةةةسُِ .ةةةسوةِا
صيةةادبووٌى روةةاسةى رٌةةة ػاع ةكاٌيؼةةى دةخةوةةة طةةةس .كيَؼةةةكة
ئةوةية كة لةدواى ٌةوةى دواى وةةٌ ٌ ،ةوةيةةكى ديكةةى ػةيرشى
دسووط ٌةبووةٌ ،ةوةيةكى ػيرشى ويذى ...سةٌزة ِؤيةكةة ئةةوة
َ صؤسبةةياُ واصيةاُ لةةو وةؤسة ػةيرشة ِيٍَةاوة ،ةوٌكة
بىَ ،كة خةل
َزةى راثؤٌى بة ثمةى يةكةً دواى بةسرةوةٌةذى ئةابوسى
ئةوشِؤ كؤوةل
كةةةوتووة ،دةسمةةةتى خويٍَذٌةةةوةياُ ٌييةةة .بةةةجمؤسة دةبيةةٍي ػةةيرش
بةسةو ِةسةغ ِةٌزاو دةٌىَ .ئةةوشِؤ راثةؤُ بؤتةة ِيَضيَكةى ئةابووسى
َةوةٌةةةذ ،ئةطةةةةس ِةةةةس تةةةةٌّا طةةةةيشى دةوسوبةةةةسى
وةةةةصُ و صؤس دةول
خؤواُ بكةيَ دةبيٍة ٌةبووٌى ٌاكؤكييةكاُ دةوارماتة طوواٌةةوة،
كةواتة ػيرش صؤس لةو تووٌذييةة ثيَويظةتةى خةؤى وٌكةشدووة ،ئةيرت
بةةةةو دواييةةةة ط توطةةةؤكشدُ لةطةةةةس ٌويَكشدٌةةةةوةى بؤ ةةةوومناُ بةةةؤ
ػةةةيرش وةك مةةةؤسًِ ِاتةةةة ئةةةاساوة وطةيؼةةةيٍة سؤٌاغيَةةة كةةةة دةبةةةىَ
بةػيَوةيةكى سيؼةيى ميكش لة كيَؼةكاٌى ػيرش بكةيٍةوة.
ث /بؤ ةةةةى ػةةةةاع اٌى دواى وةةةةةٌ
( .غ.ئيميو ) كاسيزةس بووُ
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َةيةةةكى ديكةةة
َةةةى "ئةستةػةةى" لةةة ِةةةس كؤوةل
و /ئةةةوة بةطةةةس كؤوةل
صيَرت ثشاكتيضة دةبىَ .لةسِاطتيذا صؤس لةو ػاع اٌةى "ئيميةو " يةاُ
"ٌةوةى طةيش"ى "تؤواغ واُ" يةاُ خويٍَذؤتةةوة و بةػةيَوةيةكى
ٌائوويَذاٌةة لةةة ريةةاسيى دةسِواٌةةَ .لةةة طةةاتى وةةةٌزيؽ لةةة ويَشاٌةةى و
كاولكاسيةةذا ريةةاوُ ،بؤيةةة كةوتووٌةتةةة طةةةس بشِوايةةةك ،كةةة الو ِةةين
ئايٍذةيةةةك و ئاطةةؤيةكى ٌييةةةٌ ،ةةةخواصة ئةواٌةةةى كةةة بةةؤ وةةةٌ
ةةووُ و بةػةةذاسيياُ لةةة وةٌزةةذا كةةشد و ِةةةتا ئيَظةةتاؾ ِةةةس وةك
سوتةةابى واوٌةتةةةوة .طةةةسةسِاى ِةةةووو ئةواٌةةة ،ػةةاع اُ لةةة ِةةةووو
َةتةةةكاٌى ديكةةة صيَةةرت بايةةةخياُ بةةة ئيٍزمتةةةسة و ئةةةوشيكا دةدا،
دةول
بؤية ئةواُ كةوتٍة ريَش كاسيزةسى ئةو ػيرشاٌةى بة صواٌى بةةِيَضى
ئيٍزميةةةةضى ٌووطةةةةشاوُ ،سةٌزةةةةة لةبةةةةةس ئةةةةةوةؾ بةة ةىَ ،كةةةةة بضاظةةةةى
َيَكةةةى وةةةةصٌى لةةةة ئاسِاطةةةتةكشدٌى
"ئاستةػةةةى" وةك بضاظيَة ة كةةةة سؤل
ةطاطيةتى ػيرشيى باو دةطيَشِا صؤس طةػةى ٌةكشد.
َيََ ػةيرشى راثةؤٌى دواى وةةٌ لةةثيٍَاو بةةكاسِيٍَاٌى
ث /دةل
ٌادياساٌةى خواصةو كيٍاية ،واصى لة سةواٌبيَزى ِيٍَاِ ،ؤى ئةوة
ى بوو
ًَ دةتةوا
وٌ /اصا تا ةةٌذ ئةةو طةةسدمة ساطة دةكةويَتةةوة .بةةال
َيَي ئةصوووٌى ػةسِ و ويَشاٌى ساطتةوخؤ صؤسبةةى ػةاع اٌى بةةسةو
بم
بضاظيَكةةةى تةةةةعب يى وةطة ة ى بةةةشد ،كةةةة خةةةواصة تيَةةةذا صيَةةةرت بةةةةكاس
دةِيٍَشىَ و ياسى صواٌةواٌى سةواٌبيزى تيَذا وٌةة ،يةاُ ساطةترت ئةيرت
ئةو ػيرشة وٌبوو كة ثؼتى بة كةػةيَكى ئيظةتيَتيكى و طةؤصداسى
دةبةط  .لةكاتى ػةسِدا خواصةى بةتاهَ و ثةيوةطة بةة ماػةييةتى
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َبةةةةةوو ،دةبايةةةةةة ػةةةةةاع اٌى دواى ػةةةةةةسِ ئةواٌةةةةةة
طةةةةةسباصى صؤ س بال
تيَكيبؼةةةةةةكيٍََ .بةةةةةةةجمؤسة دةطةةةةةةتةوارةى (سو ةةةةةةةكى وةةةةةةةصٌى
دسووطةةتكشاو لةئاطةةٍى رةٌزةةاوى) ػةةويٍَى دةطةةتةوارةى ( ةةياى
ثة ؤص)ى طشتةةةوة ،كةة ئاوارةيةةة بةةؤ ةياى "مةةووى" واوةيةةةكى صؤس
راثؤٌييةةةةةةكاُ بةةةةةة ث ؤصييةةةةةاُ دةصاٌةةةةةىِ .ةةةةةةسوةِا سةواٌبيةةةةةزى
ئيظتيَتيكى كة الى ػاع يَكى طةوسةى وةك "ػيىاصاكى توطةوُ"
دةبيٍةةةةشا ،كؤتةةةةايى ثيَّةةةةا ِ ،ةةةةؤى ِةةةةةووو ئةواٌةةةةةؾ كةةةةؤى ئةةةةةو
طؤسِاٌكاسياٌةةةةة بةةةةوو ،كةةةةة بةطةةةةةس واسيرةةةةى راثؤٌيةةةةذا ِةةةةا  ،واتةةةةة
طواطةةةةتٍةوة بةةةةوو لةةةةة ريةةةةاٌى الديَياٌةةةةة بةةةةؤ ريةةةةاٌى ئاويَشكةةةةاسى و
ثةخؼاٌى.
ًَ ػيرشى راثؤٌى بة واٌا خؤسئاوا ييةكةى ِةةس دووس لةة
ث /بة ال
ويتاميضيكا وايةوة -ئةوة بةطؼتى  -ؤُ دةػىَ لةوة بزةيَ
ٍَياييةةةوة ػةةيرشى راثةةؤٌى صؤس ِةطةةتيية ،صؤس ةطاطةةة و
و /بةدل
ًَ سةوضييةةة دٌيايةةةك بةةوو لةةة
ِ ةين ويتاميضيكةةاى تيَةةذا ٌييةةة ،بةةةال
دٌيابيٍيةةةكاٌى .ثيَىوايةةة ئةةةوة ثةيوةٌةةذى بةةة ئةةاية و سؤػةةٍب يى
باوةوة ِةية .لة راثؤُ بوصييةكاُ ِةةُ ،كةة ثةيوةٌةذى سيَكوثيَكيةاُ
ًَ لةطةس ئاطةتى صاسةكةى ٌةةك
بة وؤسيَ لة ويتاميضيكاوة ِةية .بةال
لةطةس ئاطتى سؤػٍب يى بةػيَوةيةكى طؼتى ،وةك ؤُ ئةةوة لةة
َيَ بوصى ِةبَ ويتةاميضيكى
ئيظالويؼذا ِةية .سةٌزة ليَشةدا كؤوةل
بكةوٌةةوة .ئةطةةس بة لةةةخؤً و دةوسوبةةسً بكةوةةوة ،ويّاٌبيٍيةةةك
ًَ طيظتةوئاويَض ٌييةة.
دةبيٍي كة دةكةويَتة طةسووى واسيرةوة ،بةال
سةٌزةةة لةةة بةِةػةةتى بوصييةةة يةةاُ ئايٍةةذةى ويتاميضيكةةا ػةةتتيَ
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ِةةةةبىَ باػةةةى ليٍَةةةةصاٌة ثيَىوايةةةة صؤسبةةةةواُ طشٌزةةةى بةةةة طةةةوودة
ثشاكتيكيةةةكاُ دةدةيةةَ .ػةةيرشى صؤسوةةاُ ِةيةةة كةةة ريةةاٌى سؤراٌةةة
بةِةةةةووو ػةةةتة ئاطةةةاييةكاٌييةوة لةةةةخؤ دةطةةةشىَ ،بةةةةٌاوى (ئةةةةو
يادةوةسييةى كة دةكةويَتة دةوسوبةسواُ) ٌاو دةبشىَ.
ًَ
ث /لةطةهَ ئةوةى وشدُ طشٌزرتيَ بابةتى ػيرشى راثؤٌيية ،بةال
ئايا بابةتيَكيؼة بؤ سظة لةطةس كشدٌى ويتاميضيكياٌة
ًَ ئةةةوةى الى ػةةاع اٌى ئيَىةةة لةطةةةس وةةشدُ
و /ئةةةوة ساطةةتة .بةةةال
دةبيٍةةشىَ ،بةةةة واٌةةاى دابة ةشِاُ لةةة ريةةةاٌى سؤراٌةةة و بةةةةسدةواوبووٌى
كؤتايى دةٌووطشيَ  .ئةواُ وشدُ وةك وةطةلةيةك تةواػةا ٌاكةةُ،
وةك دةاللةتةةةة ويتاييةكةةةةة طةةةةةيشى ٌاكةةةةُ .سظةةةةةكاُ لةةةةة وشدٌةةةةى
كةطيَكى ٌضي ياُ ِاوسِيَيةك ياُ خؤػةويظتىَ ،كوس دةكةٌةوة.
ث /ئة ى بةٌظبة ويؼيىا و كاواباتا و ديةاسدةى خؤكوػةتٍى
ئةديباُ ؤُ ساظة دةكشىَ ،وٌكة ئةو دوواٌةة وةةصٌرتيَ ٌةاوى
ئةدةبى بووُ و طةيؼتٍة تشؤثكى طةسكةوتَ و ٌاوباٌزى
و /وَ لةو بشِوايةداً لةثؼ ئةو دياسدةية ،ئةطةةس بؼةىَ لةةراثؤُ بةة
ديةةةةةةاسدة ٌةةةةةةاوى بةةةةةةةسيَ ،سؤػةةةةةةٍب ييةك خةةةةةةؤى ةػةةةةةةاس داوة،
ئةةةةةويؽ"بوػةةةةى دو" سؤػةةةةٍب يى طواس ةةةةاكيية كةةةةة وةةةةشدُ بةةةةة
َةتيَكى ثؤصةتية وةطة دةكةا  .لةة ئةةدةبى ٌةويَى راثةؤٌى صؤس
ال
لة ئةدةيبة خؤكورةكاُ لةريَش كاسيزةسى ئةةو سؤػةٍب ييةدا خؤيةاُ
كوػةةةتووة( .بوػةةةى :واتةةةة ةةةيٍى طةةةاوؤسِايى .دو :واتةةةة سيَبةةةاص).
سيَبةةةاصى ٌاطةةةشاو بةةةةو خؤكورييةةةة "ِةةةاساك ى"يةةةة كةةةة كةطةةةةكة
َةةةذةدسِىَ و ثاػةةةاُ داوا لةةةةة
بةػةةةيَوةى ئاطةةةؤيى طةةةكى خةةةؤى ِةل
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ِاوسِيَيةةةكى ئةةاصيضى دةكةةا كةةة لةةة ثؼةةتةوة لةةة ومةةى بةةذا  ،تةةاكو
بةخيَشايى طياُ لةدةط بةذا  .بةةجمؤسة سؤواٌٍووطةى بةةٌاوباٌ
"ويؼةةةيىا" خةةةؤى كوػة ة  .ليَةةةشةدا سؤػةةةٍب ييةك كةةةة وةةةشدُ وةك
طةواِيذةسى خةود تةواػةا دةكةا  :ثيةاو بةة وةشدُ طةةواِى لةطةةس
طي ةتةكاٌى دةدسىَ ،ياُ بة وشدُ دةيةةوىَ وةةخ لةة ثةاكى خةؤى
بكاتةةةةوة .لةةةةو سؤػةةةٍب يية ٌاطةةةةيَ ،ةةةوٌكة كةةةاس دةكاتةةةة طةةةةس
تاساٌذٌى ثؤصةتي ئاويَض و بةسةو وشدٌى دةبةا ٌ ،ةةك بةةسةو لةؤريكى
ًَ سةٌزة ويتاميضيكايةةكى بةؤ وةشدُ تيَةذا
طةستاثاط ى طؼتزش .بةال
بىَ .لةو سؤػٍب ييةدا ثياو بةةكشدة تةةعب لةةخؤى دةكةا ٌةةك بةة
سظة و بة صواُ ،دةوشىَ بؤ ئةوةى وةخ لةخؤى بكاتةوة.
ث /تاٌك ةةا ئ ةةةو مؤسِوةةة تةسميذيي ةةةى ػ ةةيرش لةةة ِةػ ةةتاكاٌذا بةةة
ِيَضيَكةوة دووباسة ِاتةوة ٌيَو ثاٌتايى ئةدةبى لةطةس دةطةتى
ػ ةةاع يَكى طةةةدمى ئةو طةةا كةةة ٌ ةةاوى "تةةاواسا -واتؼةةى" بةةوو
َذةطةٌزيٍَى
طةسكةوتٍةكاٌى ؤُ ِةل
وِ /ةووو وشؤظيَ دةتةواٌىَ سةطةيذةى تاٌكةاى لةػةيَوةى "تةاواسا-
َزوتٍىَ ،وةَ ئيَظةتا دةتةوا
واتؼى" بٍووطىَ ،بةبىَ ِةين ثيَذاِةةل
ديواٌيَكى تةواو لةو وةؤسة بٍووطةي .وةك ٌةاوةسِؤك وةَ بةِايةةك بةؤ
ًَ ثيَىوايةةة طةةةسكةوتٍى
كاسةكةةاٌى ئةةةو ػةةاع ة رٌةةة داٌةةاٌيَي .بةةةال
باصسطةةاٌى بةةؤ ئةةةو ِاوطودماٌذٌةةة دةطةسِيَتةةةوة كةةة لةةةٌيَواُ ػ ةيَوةى
كةةاسى كةةؤُ و ريةةاٌى ِاو ةةةسخ كةةة ِةةين ػ ةيَوةيةكى ٌييةةة ،بةةةويَى
َ لةةةةو ِاوطودماٌذٌةةةة لةةةةصة بةةةةسىَ ،سةٌزةةةة
ِيٍَةةةاوة .سةٌزةةةة خةةةةل
ى .ريةةةةاٌى
خويٍَةةةةةسى راثةةةةؤٌى بةةةةة تةساليذةكاٌةةةةةوة ثةيوةطةة ة بةة ة َ
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ِاو ةةةةسخ ػة ةيَوةى وٌكةةةشدووة ،يةةةاُ ِةةةةتا ئيَظةةةتا مةةةؤسِوى خةةةؤى
ٌةدؤصيووةتةةةةةوة ،رياٌيَكةةةةةة لةةةةةة تاسيكشدٌةةةةةةوةدا ،ئةةةةةةوةؾ وا لةةةةةة
راثؤٌييةكاُ دةكا بةدواى ػيَوةيةكى تةواودا بزةسِيََ ،بةؤ ئةةوةى
ِةطةةةتةكاٌى خؤيةةةاٌى تيَةةةذا ةةٌةةةة سوو .بؤيةةةة ئةةةةوشِؤ ٌووطةةةيٍى
سةطةةيذةى تاٌكةةا و ِةةايكؤ بةةةصؤسى دةبيٍةةشىَ ،ةةوٌكة ٌووطةةيٍياُ
ى.
ئاطةةةاٌة و وةك ػةةةيرشى ٌةةةوىَ وسدبيٍةةةى و كةةةاتيَكى صؤسى ٌةةةاو َ
َيَ
ثيَىوايةةة ئةةةوة لةػةةيرشى ِاو ةةةسياُ سةٌزيذاوةتةةةوة ،كؤوةةةل
َذةدةُ ئةو ديذة بؤ مةؤسِوى ػةيرشى تةسميةذى
بضاظ دةسكةوتووُ ِةول
ًَ ئةو بضاظاٌة طؤصيياُ بةؤ سابشدووييةةك دةوةو َ،
ٌوىَ بكةٌةوة ،بةال
كة ٌاطةسِيَتةوة.
ى  ....ةى وا
ث /لةو بشِوايةداى تواٌا بةطةس ػةيرشدا ِةةب َ
ليَذةكا بٍووطى
و /تواٌةةةةةاى ػةةةةةيرش بةطةةةةةةس رياٌةةةةةذا ،بةطةةةةةةس طؤسِاٌةةةةةذا ،بةطةةةةةةس
ثيَؼكةػكشدٌى ئيظتيَتيكاداِ ....تذ ،بةَلىَ صؤس بشِواً بةو تواٌايةة
َ ةاتةةة سوو و ئةةةو ػةةتة ديةةاسى
ِةيةة .ػةةيرش دةتةةواٌىَ ٌةةاخى خةةل
َرت لةةة ريةةاٌى سؤراٌةةة،
بكةةا  .صوةةاٌى ػةةيرشى دةطاتةةة ػةةويٍَى سةةول
َيى واسيةع .ليَةشةدا ػةيرش تواٌةاى ئةةوةى ِةيةة ػةتةكاُ
دةطاتة سةوال
َةةةة،
بزةةةؤسِىَ ،ئةطةةةةس صوةةةاٌى ػةةةيرشى ٌةطةيؼةةةتة ئةةةةو ػةةةويٍَة سول
َى واسيةةع داثؤػةةشاوة،
ٌةطةيؼةةتة ٌيَةةو ئةةةو ٌاكؤكياٌةةةى كةةة بةةةتويَكم
ئةوة بة ٌظبة وَ و لة ديذى وَ ئةةو صواٌةة ِةين بةِايةةكى ٌييةة.
لةطةس ػاع ثيَويظتة طوتَ لةو ٌاكؤكيياٌةى واسيةع سصطةاس بكةا .
ئةةةةوةى ػةةةةاع يؽ بةةةةسةو ئيبةةةةذاع ثةةةاهَ دةٌةة ةىَ ِةطةةةتكشدٌة بةةةةة
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ٌاكؤكييةةةكاٌى ئيَظةةتاى واسيةةع .ئةةةوةى بةةة ريةةاٌى واسيةةع وةك ةةؤُ
ِةيةةة ساصى ب ةىَ ،ثيَويظةةتى بةػةةيرش ٌييةةة .ػةةيرش بةةةسدةواً طةسِاٌةةة
بةدواى ئةوةى لة واسيرةذا ٌييةة ،لةةثيٍَاو بةدواداطةةسِاٌى واسيريَكةى
ٌاديةةةاس و ٌةٌاطةةةشاو ،ػةةةيرش سيؼةةةةى خةةةؤى لةةةة واسيريَكةةةى ٌاديةةةاس
سوواٌذووة .ثيَىواية لةبةس ئةوةى وَ لةةو وةؤسةً بؤيةة ثشؤطيظةةى
ٌووطة دةكةً.
بةةووٌى وةةَ ِةويؼةةة لةةة ٌاكؤكييةكذايةةة ،ئةطةةةس لةةةٌيَواُ واسيةةع و
ِيةوادا ،لةةةٌيَواُ ئيَظةةتا و داِاتووػةةذا لةة لةةةن كةةةُ ،بةةووٌى وةةَ
َي ثيَةوة
اسةطةسى بةؤ ٌييةةِ ،ةةس ئةةو بووٌةػةة بةةسةو داِيٍَةاُ ثةال
َيَ ٌاكؤكيية تةةواو ٌةابىَ ،بؤيةة بةة بةشِواى
دةٌىَ ...بووٌى وَ كؤوةل
َزةيةكى منووٌةيى كةة ئةةمالتووُ سظةةى ليَةذةكا
وَ بووٌى كؤوةل
َيَ ٌةةاكؤكى ِةةُ بةةة بةدسيَةةزايى
وةة اهَ دةكةويَتةةةوة .ليَةشةدا كؤوةةةل
صةوةُ دةطةٌة اسة ،وةك ؤُ ٌاكؤكيزةليَكى ديكة ِةةُ ةاسةياُ
ٌييةة .وةةَ ئةةةوةى دوايةيي وةبةطةةتة ،ةةوٌكة ئةةوةياُ لةةةٌيَو ِةةةووو
ػاع يَكى ةسيقيذا ِةية .وَ لةو بشِوايةداً ػةيرش لةةو ٌاكؤكياٌةة
َيَ
َكو لة كؤوةةل
ٌاكةويَتةوة كة طبة و دوو طبةى اسة دةكشيََ ،بةل
ٌاكؤكييةوةيةةة ،كةةة بةٌظةةبة صؤسبةةةى كةطةةة ئاطةةاييةكاُ سةةوهَ و
ٌادياس دةكةوٌةةوة .لةطةةس ػةاع ثيَويظةتة بةؤ ئةةوةى ػةيرشةكةى
واٌايةكى ِةةبىَ ،بةة بويَشييةةكى كةةً ويٍَةة خةؤى ةاتةة ٌةاخى ئةةو
َةيَي :ئةطةةس لةة راثةؤُ ػةاع
ٌاكؤكيية ديةاس و ٌادياساٌةةوة .بؤيةة دةل
بي  ،واتة تا طٍوسيَكى طةوسة ػيَتي .
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ث /ئةى تاصةطةسى لةة ػةيرشى راثةؤٌى ِاو ةةسخ ةؤُ طةةيش
دةكةي
و /تاصةطةةسى بةة ٌظةبة ػةيرشى ِاو ةةسخى ئيَىةة ،واتةة طةؤسِيٍى
َئةةاواييكشدُ لةةة
مةةؤسًِ و بايةخةةذاٌى صيَةةرت بةةة ويٍَةةةى ػةةيرشيى و وال
ويزداٌ ى تةسميذى كة ػةيرشى تاٌكةا بةة ةطاطةيةتة وػةكةكةيةوة
ٌويٍَةسايةتى دةكشد (بة بةةساوسد لةطةةهَ ئةةو ةطاطةيةتة تةةسِة يةاُ
تاصةيةةة) ...وةك ةةؤُ دةاللةةة لةةة سةخٍةةةى واسيرةةى و خظةةتٍةوةى
سؤ ةةى دميةةاطؤوى دةكةةا  .لةةةكاتى ػةةةسِى ويّةةاٌى دووةً بضاظةةى
َةةةةةتيَكى ٌضيةةة لةةةةة ِةسةطةةةةّيٍَاُ بةةةةوو،
تاصةطةةةةسى دوو ةةةةاسى ال
ِؤكةػةةى بةةؤ ئةةةوة دةطةسِيَتةةةوة كةةة ِاوكةةاسى ماػةةيةتى ئيى شيةةا
ًَ ئةو ِةسةطّيٍَاٌة دسيَزةى ٌةكيَؼا ...تاصةطةةسى دواى
دةكشد .بةال
َةةة
َل
وةةٌ لةة ػةيرشى ثيَؼةةٌزةكاُ ،ػةيرشى ٌةةوةى طةييةكاُ طةال
بةةوو ...تاصةطةةةسى بةةة ٌظةةبة وةةَ واتةةة ئةةاسةصووكشدٌى ئةةاصادى و
َكةةةذا .ئةةةةوةؾ واوةةةاُ
ويَبةةةةويَ كشدٌى دادثةةةةسوةسى لةةةةٌيَواُ خةل
ليَةةةذةكا طشٌزةةةى بةةةة بضاظةةةى رٌةةةاُ و ويّةةةاٌى دةسةوةى ئةةةةوسوثى
بذةيَ.
ث /ئايا ثةيوةٌذى لةٌيَواُ ػيرش و طياطة لةاليةك و ػيرش و
ئاية لةاليةكى ديكةوة ِةية
وِ /ةٌةذيَ اس كةةاسى ػةةاع يَ وا دةسدةكةةةوىَ وةك ئةةةوةى طياطةةى
َييةةذا ِةةةس ثةيوةٌةةذى بةةة طياطةةةتةوة ِةيةةةة،
ًَ لةةة سوال
ٌةةةبىَ  ،بةةةال
وٌكة طياطة وةطيمةيةكة ،واتة صواٌيَكة ..طياطةة بةووٌيَكى
َيةةةتى ِةيةةة .ئةةةو ثةيوةٌذييةةة لةةةٌيَواُ ػةةيرش و
ويَةةزوويى و كؤوةال
41

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
َرت خؤى ٌيؼةاُ دةدا ...ػةيرش لةة ئةاية دووس دةكةويَتةةوة
ئاية سول
بؤ ئةوةى ئاسِاطتةيةكى ديكةة بزةشىَ .وةَ لةةو بشِوايةةداً طةةسدةوىَ
بةة ةىَ لةةةةةٌويَوة و بةػةة ةيَوةيةكى ويةةةةاواص ػةةةةيرش و ئةةةةاية ثيَكةةةةةوة
ثةيوةط بَ.
ث /ئةى بة ٌيظبة ٌةوةى ئةوشِؤ ،ػاع اٌى ٌو َ
ى
و /صؤس بةداخةةوة بضاظيَكةى ٌةويَى ػةيرشى بةووٌى ٌييةة ،بةة بةةساوسد
لةطةةةةةهَ بةسِةةةةةوى ػةةةةاع اٌى بيظةة ة و طةةةةييةكاُ ئةواٌةةةةةى كةةةةة
ى لةة
ى ٌةةوةى ٌةو َ
ٌةوةيةكى ػيرشى ثتة و ٌويَياُ ِيٍَا ئاساوة .دةبة َ
َةى
ػاع اُ بةباػةى بة لةة خؤيةاُ بكةٌةةوة ،ثيَويظةتة بةةبىَ دوودل
َبزاسدٌى سوسِطذا بزيَ.
لةٌيَو ِةل
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طفتىطؤ هُطُلَ ػاعري
طؤصؤ -يؤػًناغ:
مً صيَرت مُطته ،ىُن ػاعري
كاتيَ بؤ واسى يةكةً ثيَيزةيؼتي ،واوضاٌى بةسدةبيَتةوة طةس
َ وو ،دةسِؤيؼ
صةوى .بٍيَع ،وةك طيَبةس ياُ طوكرت ،او بةسوال
و لةوة دةتشطا دةسطاكاُ خةبةسياُ بيَتةوة ..بةوؤسيَ وةك ئةوةى
َيَ دةكشد ،وةك ئةوة
ِةٌزاو ٌةِاويَزيَ  .كاتيَ سظةواُ لة خال
َيَ بتويَتةةوة .دةيويظ تا ئةوثةسِى
وابوو كة لةوةى دةيم
سظةكشدُ بشِوا  ...دةيويظ دةط بةطةس ِةووو ئةو وػاٌةدا
َتى
بزشيَ كة دةيةويَ  ...لةدايكبووى  ..1939طشٌزرتيَ خةال
ئةدةبى راثؤٌى بةدةط ِيٍَاوة .دٌياى ػيرشى ئةو بة ٌاباو و
ًَ وةك
َؤصة ،بةال
ٌاوؤ طةيش دةكشيَ  .صواٌى ػيرشى سوسغ و ئال
َيََ لةوثةسِى دسوةػاٌةوةى داِيٍَاٌذاية ..بؤية
سةخٍةطشاُ دةل
لةٌيَو باصٌةى ػاع اٌذا بة باػى ٌاطشاوة ..لةطة َه ئةودا صواٌى
راثؤٌى طيىايةكى ٌويَى وةسطشتووة ..ئةِشميةٌى ػيرشى ئةو –
وةك لة عةسةبى دةطوتشيَ  -دةٌزة ٌادياسةكاٌٌَ ،شكة ،راوةراو،
ئةو صواٌاٌةى كة ٌاٌووطشيٍَةوة .طشٌزى بةو طةالٌة دةدا كة ٌة
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تيث و ٌة صواٌى ٌووطيٍياُ ِةية ...لة طشٌزرتيَ كاسة
ػيرشييةكاٌى "كةػتى وةس "" ،ئؤصيع خواوةٌذى بةسد".
َبزاسدةية ثيَؼكةؾ بة خويٍَةسى عةسةس
ث /ؤُ دةػىَ ئةو ِةل
بكةً
َبزاسدةية دةخويٍَشيَتةوة ،ةص دةكةً ئاطاتاُ
و /كاتيَ ئةو ِةل
لةوة ِةبيَ  ،كة صواٌى راثؤٌى خاوةٌى دةٌ و سيتي و دةسبشِيَ و
سوخظاسى خؤيةتى .لةواٌةية سةطيذةى باؾ ِةووو ئةو ػتاٌة،
ًَ
ئةطةس ى بة اثكشاويؽ بيَ بؤ خويٍَةساُ بزواصيَتةوة .بةال
ساطتييةكةى ،دةوةويَ  ،ياُ ِيواداسً كة خويٍَةسى عةسةبى
لةسيَزةى بيظتٍةوة يَز لة سةطيذةى راثؤٌى وةسطشيَ  ،بؤ ئةوةى
بضاٌىَ ئةو ػيرشة ى تيَذاية ..طويَزشتَ بؤ ػيرش بة صواٌى داي
يَزيَكى ديكة و خؤػييةكى ٌوىَ دةبةخؼيَ  .وٍيؽ بة ِةواُ
يَز لة ػيرشى عةسةبى وةسطشًِ .ةس
ػيَوة ِةٌذيَك اس دةوةويَ
ًَ طشٌزة ئةو
َبزاسدٌة ِةٌزاوى يةكةوة ،بةال
ؤٌىَ بيَ  ،ئةو ِةل
خةوٌة بيَتة دى .
ث /ئايا خؤ بة ػاع يَكى راثؤٌى دادةٌيَي  ،بةض واٌايةك
و /ئةو ثشطياسةً بة خةياهَ داِا كاتيَ لة ئيَواسة ػيرشييةكة
طويَىاُ لة ئيمقاى تؤ طش (لة تؤكيؤ  1995/12/7ئيَواسة
ػيرشيَكي طاصدا ،ثاٌضة ػاع ى راثؤٌى ئاوادة بووُِ ،ةٌذيَ لة
دةسةكاٌى خؤً خويٍَذةوة ،دةسة ػيرشيَكى ئةدؤٌيظيؽ -حمىذ
عوصيَىة طاصدةسى ئةو ط توطؤية).
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ساطتة راثؤُ وةك وَال بووٌى ِةية ،طٍوس و صواٌى خؤى ِةية،
ًَ دةبيٍة لة صواٌى راثؤٌى سةطةصى صؤس ِةُ ،كة ِين
بةال
بٍةوايةكيياُ ٌيية ،وةك تي ى يٍى و وػةى بياٌى ،كة دواى
بةسووى دٌيادا ِاتٍة
كشاٌةوةى راثؤُ لة طةسدةوى "وي ى"
ٌاوةوة .طةسةسِاى كاسيزةسى سؤػٍب يى ئةوشيكى دواى وةٌزى
دووةوى طةسدووٌىِ .ةووو ئةو سةطةص و كاسيزةسيياٌة ِاتووٌةتة
َيذا ووٌةتة ٌيَو
ٌاوةوةو لةطةهَ ثيَكّاتةى صواٌى راثؤٌى ئةطم
يةكرتييةوة ،ئةوة ئةو صواٌة راثؤٌيةية ،كة ئةوشِؤ بةكاسى دةِيٍَة.
َيَي ،تةواوصكشدٌى ياُ
ئةوةى وَ دةوةويَ تةعب ى ليَبكةً و بيم
بة واٌايةكى دى دةوةويَ بة ئاطاييةوة ،ياُ بةبىَ ئاطاييةوة
َو بيَةتةوة.
َى بال
َتيَ بة سول
تةواوصى ئةوة بكةً كة صواٌى تاكة وال
ًَ ساطتييةكةى وَ وةك
ئاطايية بة ػا ع ى راثؤٌيي دابٍيََ ،بةال
خؤً و لة ٌاوةى خؤً و بةػيَوةيةكى ويذى دةخواصً لةو سؤٌا و
ثؤليٍكشدٌة دةس ي.
ث /بة طوصاسػتكشدٌيَكى ديكة ئايا صواُ بة ٌاطٍاوةى ػيرش
دةصاٌي
و /سةطيذة ِةويؼة ئاوادةية بؤ تةسوةوةكشدُ و طواطتٍةوة بؤ
ى-ياُ دةب ىَ
ِةس صواٌيَكى ديكة ،وٌكة ػيرشييةتى دةويٍَ َ
َذا بيَ ِةس ةٌذة
ػيرشييةتى ييٍَىَ -ئةو ػيرشييةتةى لةطةل
سووخظاسيؼى بزؤسِيَ  ،بةسةو ِةس كوىَ طةمةس بكا  .ساطتة لة
طُسدَمِ مًحِ طَِ ضُسخ هُخؤ دَطشيَت ضُسخِ (تايؼؤ1912 ،و) و (ػىوا )1926 ،و
طُسدَمِ ٓنجشاتؤسّ (ًٍظِ)1989 ،
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بٍةسِةتذا سةطيذة لةوياٌى يةك صواٌذا طةػة دةكا  ،واتة لة
َى لة صواٌى داي دسيَز
صواٌيَ ػة دةبيَ  ،دةبىَ سيؼةكاٌى بة سول
بيَتةوة ...ثةيوةٌذى ٌيَواُ صواُ و سةطيذة لة ثةيوةٌذى ٌيَواُ
صواُ و وٍذاهَ دةكا  ،ئةو صواٌةى كة وٍذاهَ ميَشى دةبيَ  ،دةبيَتة
ٌاطٍاوةيةك كة ػويٍَى لةدايكبووٌى دياسى دةكا  ،ئةطيٍا
بةػيَوةيةكى بةسدةواً بةسة بةسة لةاليةك طةوسة دةبيَ  .بةجمؤسة،
ٌاوةويَ صواُ ػتيَكى ويَز بيَ .
ث /طشٌزرتيَ كيَؼةكاٌى ػيرشى ٌويَى راثؤٌى يية
و /ليَشة كيَؼةى دةسةكى ِةية كة خؤى لة كةوى خويٍَةسدا
دةبيٍيَتةوة.
َيَي كة ػيرشى
ًَ دةتوا بم
ٌاوةويَ لة ب وسِاكاٌذا ثةسِط مب ،بةال
ٌويَى راثؤٌى دةيةويَ ميكشى بكةويَتةوة ،دواتش لة تيَزةيؼتٍذا
َ دةتواٌ َي
صؤس سوسغ بيَ  .دووس بيَ لةو سةطيذاٌةى كة خةل
َيَ  .ساطتة سةطيذةى صؤس
ئةصبةسياُ بكا و وةك طؤساٌى بياٌم
ًَ
تةسِواُ ِةية ،سةطيذةى ئةصوووٌزةس و ثشِة لة راٌورواس ،بةال
ئةوشِؤ ػيرش بة تةواوى لة وةواوةس ويا بؤتةوة.
سةٌزة ئةوة طشٌزرتيَ كيَؼة بيَ  ،كة ػيرشى ٌويَى راثؤٌى بة
َيٍَيَ  .ليَشة وؼتووشِى صؤس لةطةس ثيَويظتى
دةطتييةوة دةٌال
دٌيابيٍى دةكشيَ  ،ئةو كيَؼة دةسةكيية ،ئةوةٌذةى بةطة كة بة
َزةى ػةعبى" ٌاو دةبشيَ .
"ويابووٌةوة لة كؤوةل
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خةً لةو كيَؼةية دةخؤً ،بؤ ئةوةى تةواوصى بكةً دةوةويَ صيَرت
بة ٌاخى ػتة طشاُ و كوستةكاٌذا سؤبضي .بؤية سةطيذةى ئاطاُ
وةك طؤساٌيية ػةعبيةكاٌُ ،اٌووطي.
ًَ ئةو كيَؼة تايبة ٌيية بة ػيرشى راثؤٌى
ث /بةال
ًَ
و /ئةوة وابضا ئةوشِؤ الى صؤس لة ػاع اٌى دٌيا ِاوبةػة ،بةال
بةػيَوةيةك لةالى ئيَىةى راثؤٌى بة صيَذةسةوييةوة دةبيٍشيَ .
ساطتى ليَشة خؤثاسيَضييةكى وةواوةسى لةخؤوة ِةية ،دةيةويَ
َويَظتيَكى ثيَؼةٌزاٌةى ساديكا ِوٌةسى و
َويَظتى ػيرشى ِةل
ِةل
طياطى بيَ  .دةطتةبزيَشى ػيرشى -سؤػٍب يى بؤخؤى ئةو
َكذا ( لة طةسدةوى وةواوةس)
ثاسيَضى و وسيايية لةٌيَو خةل
دةوسِوريٍَىَ ،واتة ئةو طةسدةوةى كة تيَيذا وةواوةس دةطاتة ِةووو
ػتيَ و ِةووو ػتيَ دةطةيةٌيَ  .ئيرت دةطتةوارةى (تيَزةيؼتٍى
سوسغ) طي ةتيَكة بةػيرشى ٌويَوة بةٌذة ،ػاع ةكاُ ئةو
ليَ شطشاويةتة لةخؤ دةطشُ .طةسةسِاى ئةوةى كة وَ لةثيَؼةٌزى
َ لةو سووةوة طةسصةٌؼتي دةكةُ ،لةبةس ئةوةى
ئةواٌةداً كة خةل
سةطيذةكا تةوووزاوى و سوسِطَ ،وٌكة ٌة بة اسةطةسى
ٌاوةٌذخواصاٌة بةطةى ليَذةكةً و ٌة ثيَى ساصى دةمب ،ئةوةؾ
دةبيَتة ِؤى بيَضاسكشدٌى ئةواٌيذيكة لة خؤً.
َيََ ػيرشى راثؤٌى بة واٌا خؤسئاواييةكةى لة ويتاميضكا
ث /دةل
دووسة ،ب وسِاى تؤ يية
ًَ
َي بةسةو دٌياى ئيظتيَتيكى و ويتاميضيكيي دةبا ،بةال
و /خةيال
ى كة
َكو لةو دٌياية دة َ
ِين طيظتىيَكى مةلظةمى تيَذا ٌيية ،بةل
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سةػةى صُ  Zenياُ ئةو صاٌايةى كة لة ػاواٌة تيَذةطا و
خةوٌى ثيَوة دةبيٍى ،ياُ ئةو صاٌايةى كة لةطة (ئايٍؤ
 )Ainouوةسى دةطشيَ  ،كة لة صواٌياٌذا ِين تي يَكياُ بؤ
سظةكشدُ ٌيية  .كةواتة ئةو ويتاميضيكايةى كة وَ بةاليذا
دةػكيَىةوة لة مةلظةمة وياية ،ياُ لة ةوكى ويتاميضيكاى
َى و سؤواٌظيية و ٌضيكة لةوةى كة الى (وليةً
طؼتى ،صيَرت خةيال
بمي ) دةبيٍشيَ  .بةو واٌاؾ واثيَذة ىَ ثةسط بكةويَتةوة.
ثِ /ةتا ئيَظتا بابةتى "وشدُ" و "طشوػ " بةطةس دميةٌى
َة ،ئايا ػيرشى ِايكؤ و تاٌكا ؤُ ساظة
ػيرشى راثؤٌى ٌويَذا صال
دةكةي
و /طةسدمةكاٌ ساطنت ،طةسةسِاى ئةوة وَ لةو ٌاوٌاٌةى كة ئاوارة
بة "طشوػ " دةدةُ ،كةً دةكةوةوة .ئةو دوو بابةتة ػويٍَيَكى
طةوسةياُ لة ػيرشى راثؤٌى ِةية ،وٌكة دوو سةطةصى بٍةسِةتى
تةسميذكشدٌى ِوٌةسى-ئةدةبى و سؤػٍب يى راثؤٌَ .بؤ
َ َي ِ :اوسِيَى وةسصةكاٌى طا َه بَِ ،ةط بة
منووٌة"باػؤ" دةل
سؤيؼتٍى صةوةُ بكةُ ،بةػةوسةوة اوى تيَبكُِ .ئةوةى باػؤ
وةبةطتيةتى دةبىَ بةػيَوةيةكى ويتاميضيكياٌة دةسك بكشيَ .
ثيَ ىواية ئةو طوتةية لة تةسميذى راثؤٌيذا ِةس لة ةسخى

صٌ هُ ٓايًيِ بىصّ بُو طشوثُ خىاثُسطتُ دَطىتشيَت كُ جُخت هُ ذُقًقُت
دَكُىُوَ.
يُكًَلً هُ داىًؼتىاىِ ُٓطوَِ ياباىِ هُ باكىسّ ُٓو والَتُ ىًؼتُجًَبىوىُ .
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ٌاوةسِاطتةوة لةسيَزةى بووٌى ِةطتيَكى ٌاط و بةسص ،ئاوارة
بةػتةكاٌى وةك سوٌاكى ،صةواُ دةدا  ،ئةوةؾ ِةٌذيَ اس واوا
ليَذةكا لة بةساٌبةس طشوػ و وشدُ تا سادةى ٌةخؤػى
ِةطتياس بة.
ث /تا سادةى خؤكورى ِةس بةو بؤٌةوة ؤُ دياسدةى خؤكورى
ئةديبة راثؤٌييةكاُ ساظة دةكةي
و /لةثيَؼذا طون بةطؼتى وشدُ و طشوػ  ،دوو سةطةصى
بٍةسِةتة لة ػيرشى تةسميذى راثؤٌيذا ،ةص دةكةً دياسدةى
خؤكورى بةوةوة بةٌذ بكةً.
وشدٌيَكى وةك وشدٌى (ويؼيىا) و وشدٌى (كاواباتا -واكؤتاطوا)
خةمةتى تايبةت ى خؤى ِةية ،دةػىَ ئةو خةمةتة بة ميكشى
بوصييةوة بةٌذ بيَ  .ئةوةى طة راثؤٌى لة ِوٌةس بةدوايذا
دةطةسِيَ لة خةمة خواسدٌى رياٌيَكى ثةس و ت َي ةسِدا كوس
دةبيَتةوة ،كة لة ِةواُ كاتيؼذا تاوةصسؤى ئةو رياٌةية.
ًَ
َؤص لة وةسطى (ويؼيىا) ِةية .بةال
ِةٌذيَ ئيؼكا تايبة و ئال
َتى ٌؤبمى ئةدةبى بةدةط ِيٍَاوة،
وةسطى (كاواباتا) كة خةال
َى تةواوص كشد ،لةسيَزةى بؤسى طاصةوة
كاتيَ تةوةٌى ةمتا طال
خؤى كوػ  ،وشدٌى ئةو بةٌيظبة ئيَىة ػؤكيَكى طةوسة بوو.
وَ ثيَىواية ػتيَ لة خةمة خواسدُ بؤ رياٌيَكى ثةس و تيَ ةسِ و
َى ئةودا ِةس
لة ِةواُ كاتيؼذا تاوةصسؤيى بؤ ئةو رياٌة لة خةيال
وابوو .لةوةدا سيَزةيةك بؤ ٌضيكبووٌةوة لة (وشدٌيَ كة ِةس دةب َ
ى
ًَ ئةطةس ئةو سيَزةية تايبة بيَ بة راثؤٌييةكاُ،
ببىَ) دةبيٍي ،بةال
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ئةوة ٌاصا وةية ياُ ٌا .دواتش سظة لةدوو ػاع دةكةً ،كة
بةػيَوةيةكى طةسطوسِ ِيٍَةس وشدُ و لة وشدُ ٌضي بووٌةوة وةك
ؤُ خؤياُ دةياٌويظ .
يةكةوياُ (طائيكيؤ) لة طشٌزرتيَ ػاع اٌى مؤسِوى كؤُ ،كة لة
ةسخى ٌاوةسِاطتذا بة (واكاٌ )Waka-اطشاوة .طائيكيؤ لة ٌيَو
راثؤٌيةكاُ خؤػةويظتى صؤسبة بوو.
دووةً (طاٌتؤكا) ػاع ى ِايكؤى ٌاطشاو ،بةػيَوةيةكى
ٌَة
دةسبةدةساٌة ريا ،ئةوة يةكيَكى ديكة بوو ،بة تايبةتى لةو طاال
لةٌيَو كشيَكاس و مةسواٌبةسى كؤو اٌياكاُ صؤس خؤػةويظ بوو.
ثيَىواية كة سظةكاٌياُ لة كؤتايى رياُ و وشدٌياُ كاسيزةسى صؤسى
َكةوة ِةبوو.
بةطةس عاوةى خةل
طائيكيؤ سةػةيةك بوو ،بةػيَوةى صاِيذ لة ياكاُ دةريا ،لة
َيَ :
ِةواُ كاتيؼذا ػاع يَكى طةوسةى ػاع اٌى (واكا) بوو ،دةل
لة بةِاسدا ئاسةصووى وشدُ دةكةً
َةكاٌى طيَالغ
لةريَش طول
لة ٌاوةسِاطتى واٌزى ٌيظاُ
ِةس بةساطتى لةو وةسصةدا وشد ،وشدٌى ئةو ِةس تةٌّا ػتيَكى
َكى
َكو ئةو كا ِةطتى ِةووو خةل
تيَ ةسِو طادة ٌةبوو ،بةل
َكى صؤس لة ياكاُ وشدبووُ و ثؼتياُ بة
وسِوراٌذ .لة كؤُ ،خةل
َكاٌة طائيكيؤ
سةدى طيَالطى طوهَ كشدو دابووِ .ةس وةك ئةو خةل
َئاويَض و طؤص بضويََ وشد ،طةسةسِاى
لة كةؾ و ِةوايةكى طول
ئةوةؾ ئةو بة صواٌى تايبةتى خؤى طوصاسػتى لةو كةؾ و
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ِةواية كشدبوو .بؤية تواٌى بؤ ةٌذاُ طةدة و ِةتا ئةوشِؤؾ
ِةط ببضويٍَىَ.
ثيَىواية وشدٌى طائيكيؤ وشدٌيَكى لةطةسةخؤ و الى ِةووو
َشِةسى
ًَ بةساٌبةس خؤكوػنت ِةط بة دل
كةطيَ خواصساو بوو .بةال
دةكةً( .طاٌتؤكا) دوايَ كةطة كة وةك ئةوةى دةيويظ لة وشدُ
ٌضي بؤوة .ػاع ى ِايكؤ و تاٌكا بوو ،سؤػٍب يَكى طةوسة بوو.
ٌَةى دواييذا صؤس
َى  1945كؤ ى دوايى كشد .لةو طاال
لةطال
َى دايكى ديبوو كة بؤ ئةوةى يشيَ
خؤػةويظ بوو .لة وٍذال
َذا بوو .ئةو سووداوة بة ٌيظبة ئةو ػؤكيَكى
خؤى بؤ ٌاو ب ِةل
طةوسة بوو .بةػيَوةيةكى ٌاوةعقوه وةط  ،وةك دةسويَؽ دةطةسِا،
َ دةكشد .ئةو تاٌكايةى ئةو سةػةية ،سةػةى
داواى خيَشى لة خةل
َكو
(صُ)ى ئاواسة دةيٍووطى ٌةدة ووة طةس سيتىى ( )5/7/5بةل
لة سيَظاى ػيرشى تاٌكا دةسدة وو ،بةػيَوةيةكى ئاصاد
دةيٍووطىِ .ةويؼة دةيزو " :دةوةويَ لةثشِ يشً" .ئةوة
سوويذا ،لة كؤبووٌةوةيةك لةطةهَ ػاع اٌى ديكةى تاٌكا لة
ِةسيَىى (تظوياوا) بة وةطتى لة رووسيَكى تةٌيؼ رووسى
كؤبووٌةوة وشد ،بىَ ئةوةى وشدٌى ئةو طةسدمى كةغ سابكيَؼيَ .
لةواٌةية لة كاتى خةوتَ لةثشِ وشد بيَ  .سؤراٌةى ئةو ػاع ة صؤس
َة سادةطش ،
خؤػة .صؤسى دةخواسدةوة ،ػةوةٌذةمةسى بة ِةل
ويضى لةطةس ويَزة دةكشد .لة ٌاوةوةى ػتى صؤس طةيش ِةبوو .ب
لةوة دةكةوةوة لةبايةسةيةوة بٍووطي .لة صةوةٌى ئةو صؤس لة
كةلوثةه مشؤػةكاُ طةمةسياُ دةكشد و بؤ خاٌةى باصسطاٌى
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َيَ " :باػرتيَ وشدُ لة
دادةبةصيَ ،ثيَىواية يةكيَ لةواٌة دةل
َةتةوةية" ..ثيَىواية منووٌةى طاٌتؤكا تا سادةيةك ميكشى
خةمم
راثؤٌى لةباسةى وشدُ ساظة دةكا .
ث /تؤ لة وشدُ دةتشطي ئايا وشدُ كؤتايية
ًَ ئةطةس بة واٌاى ػيرشى
و /تيَزةيؼنت لة وشدُ ئاطاُ ٌيية ،بةال
ب لة وشدُ بكةيٍةوةٌ ،ةك واٌاى ئاييٍى ،وَ واى دةبيٍي كة
اليةٌيَكى بٍةسِةتى رياُ بةثيَى ٌضيكبووٌةوةواُ لة وشدُ
َةتى تا
دةدسةوػيَتةوة .كاتيَ لة وشدُ ٌضي دةيةوة ياُ لة ال
ئةوثةسِى بيَّيَضى ،سؤ ي صيَرت بةسةو االكى داِيٍَاُ دةبيَتةوة .لة
َذةدةً لة ِيَميَكى ساطتى ئةو رياٌة
َةتى رياُ لة وشدُِ ،ةول
ال
َ ىَ
دياسيكشاوة ،صياد لة ثيَويظ ب ةمنيَي .ئةوة مةلظةمةى وٍة .بةل
لة وشدُ دةتشطي ،لة ِةواُ كاتتذا ئةو تشطة ،تشطة لة االكى
رياٌيَكى تشطيٍَةس .ئةوةؾ بؤ خؤى طشٌزرتيَ بةسدى بٍاغةى
داِيٍَاٌة.
َزةى راثؤٌى صؤس لةواٌيذكة ِيَىٍرتة ،ػيرشيؽ
ث /ئةوشِؤ كؤوةل
بةػيَوةيةك لة ػيَوةكاُ ثيَويظتى بة وسِوراٌى دةسةكى ِةية ،ئةوة
يية ثاهَ بة ػاع ى راثؤٌى دةٌىَ بٍووطيَ
َزةيةكى ػةعبى و شِ و ثشِ تا
َزة دةبيَتة كؤوةل
و /كاتيَ كؤوةل
َزةى راثؤٌى ئةوشِؤ ،بواسى تايبةمتةٌذى بةسمشةواُ
سادةى كؤوةل
دةبيَ  ،واتة تاك طشٌزى بة بواسيَكى تايبةتى دةدا  ،بىَ ئةوةى
َزة بةؾ بةؾ دةب َي ،
ثةه بؤ بواسى ديكة بّاويَ  .بةجمؤسة كؤوةل
ئةو بةؾ بةؾ بووٌةؾ وادةكا ثةيوةٌذمياُ بةيةكةوة صؤس
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تةطةسةى تيَبكةويَ  ،تا سادةى ٌةخؤػى .بةػيَ لةو كيَؼةية ؾ
ٌاوةٌذةكاٌى ساطةياٌذ ليَ شطشاويَتيةكةى لةئةطتؤ دةطشُ ،سةٌزة
َةتة ئةبظرتاكتةكةى ئيَىة يةكيَ لة طاواٌة ساطتةسيٍةكةى
ال
بيَ  .ئيَىة لة طةسدةويَكذايَ كة ػ تيَيذا تةواوصى واس يَوةى
ٌةخؤػى دةكا  ،بةتةواى وةك ثةسدةى ةثاٌذُ كة بؤ داثؤػة
تا ٌاخى رياُ دسيَز بؤتةوة .ئيَىةى ػاع اُ بةػيَوةيةكى
َوى ػتةكاُ دةدةيٍةوة،
بةسمشةواُ لةسيَزةى ثةس ةكشداسةوة وةال
صواٌيؽ بة ئاطاييةكى لةطٍوس بةدةس بةكاس دةِيٍَة ،سةٌزة صؤس
بةِيَض ِةط بةو دياسدة ٌويَية بكةيَ ،كة بةطةسواٌذا ِاتووة.
كةلوثةه و بةسِةوةكاُ صؤس صياد بووٌة و واياُ كشدووة بة طشاٌى
َزةى بةسخؤس و
بتواٌة ِةٌاطة بذةيَ .ئةوة كيَؼةى كؤوةل
باصسطاٌى بةؾ بةؾ كشاوة.
َواُ بةساٌبةس ئةو كيَؼةية ِةبىَ ،ئيرت بؤ
ِةتا بة ويذى طكاال
منووٌة وَ ٌاتوا بةساٌبةس راثؤٌى ،عةسةبى بكةووة دووتويَى
طؤصةوة ،ياُ بةػيَوةيةكى ِيٍذيياٌة وسسدببىةوة ،وٌكة وَ
ى وَ
بؤخؤً ٌةخؤػي .ليَشةوة كيَؼةكة دةط ثيَذةكا و دةب َ
سووبةسووى بوةطتي .ئةوةؾ بة كيَؼةى ثةيوةٌذى ٌيَواُ ئاية و
ػيرش ،ػيرشو طياطةتةوة بةٌذة.
ث /ئايا ثةيوةٌذى لةٌيَواُ ػيرش و طياطة ِةيةَ
و /بةَلىَ ،وَ لةو بشِوايةداً ،كة ئةو ثةيوةٌذيية بةػيَوةيةكى
َؤص و بةثيَى
ًَ تةٌّا بةػيَوةيةكى صؤس ئال
سيؼةيى ِةية .بةال
َزةو ويذيا ٌةبيَ  ،دةسٌاكةويَ  .وَ لةو ػاع اٌةً كة
كؤوةل
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طياطى ٌةِ ،ةتا ئة وشِؤؾ ِين ليَذواٌيَكى طياطيي ٌةدواوة،
َويَظتةػي واى
تةٌّا ِةٌذيَ واسى صؤس كةً ٌةبيَ  ،ئةو ِةل
ليَكشدووً بؤ ٌووطيٍى ػيرش ثيَضةواٌة بكةووةوة ،بةسةو اليةٌيَ
بضي ،كة صؤس طياطى و تشطٍاك بيَ .
ثةيوةٌذى ٌيَواُ ػيرش و طياطة طادة ٌيية ،ئةو ثةيوةٌذيية
بةػيَوةيةكى سوهَ بةيةكةوة بةٌذُ .بؤية وَ ثيَىواية ئةو بابةتة
ثيَويظتى بةئاطاييةكى صؤس ِةية.
ث /ئةى ثةيوةٌذى ٌيَواُ ئاية و ػيرش
َوى ثشطياسى ثيَؼوو دةبيَ .
َوي بؤ ئةو ثشطياسة ِةواُ وةال
و /وةال
ًَ ِةٌذيَ وياواصى بضووك ِةية ،ثةيوةٌذى ٌيَواُ ػيرش و
بةال
ئاية لةثةيوةٌذى ٌ يَواُ دوو مج دة يَ  ،كة وةطتاوُ و
ثؼتياُ لةيةكة و ئاصاسيَ لةالى بشِبشةى ثؼتياٌةوة بةيةكياُ
دةبةطتيَتةوة .ئةو بابةتةؾ بابةتيَكى ديكةية و ثيَويظتى بة
َةوة
ئاطايى صؤس ِةية .سةٌزة ئايٍذةى ػيرش بةتةواوى لةو خال
ةسى بةطتابيَ  ،وةك ؤُ ئايٍذةى ئةوةى كة لة كؤٌةوة ٌاوواُ
ٌابوو ئاية ،ثؼ بةو ئاصاسة ببةطتيَ كة ثؼتاوثؼ بة
ػيرشةوةى دةبةطرتيَتةوة.
ث /بة ٌيظبة تؤ دةطتةوارةى طي شئاويَضى (تاصةطةسى،
َت َي ٌيية ثيَيذا
تاصةطةسى ػيرشى) ض دةطةيةٌيَ  ،كة ِين وال
تيَ ةسِ ٌةبووبيَ
و /دياسيكشدٌى وػةى (تاصةطةسى) سوسغ دةكةويَتةوةِ ،ةتا لة
َيََ :تاصطةسى
ٌاوكؤيى صواٌى راثؤٌيؽِ .ةٌذَي لة ػاع اُ دةل
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ًَ وَ بؤ خؤً بةبىَ خظتٍةسووى
َزةية .بةال
كيَؼةى كؤوةل
ى كة لةٌاخى خةياهَ و خودى خؤوةوة
دٌيابيٍييةكى ٌو َ
َيَ ٌ ،اتوا بزيي .وَ ِةويؼة بةدواى تاصةطةسييةكى
َذةسول
ِةل
سيؼةييذا دةطةسِيَي ،كة تايبةتة بةخؤً.
ث /ئايا ػاع ةكاُ تاصةطةسى بةوة تاواٌباس دةكةُ ،كة دةس ووٌة
لة كةلةثوسى ػةعبى ػيرشى راثؤٌى و ئةواٌةى بةو ػيَوةية
دةٌووطَ ِاوسدةُ و ِين ثةيوةٌذيياُ بة سؤػٍب يى ٌيؼتىاٌيذا
ٌيية
و /ئةو بة تاواٌباسكشدٌة ِةية ،ئةطةس ى بةػيَوةيةكى ئاػكشا
ى بة تيؤسيَكةوة
ٍَياييةوة ِةية .ػيرشى ٌو َ
ًَ بةدل
دةسٌاكةويَ  ،بةال
ثؼ بةطتة ،كة صؤس لة تيؤسى سوتاةاٌةى تةسميذى بةِيَضتشة ،و
سوتاةاٌةى تةسميذى ئةو تواٌايةى ٌيية كة لةسيَزةى بةسِةً و
دةوةتةسيَوة بةطةسيذا صاهَ بيَ  .ئةوةى كة طةيشة ئةو
بةتاواٌباسكشدٌة لة ٌاوةوةى ئيَىةى ػاع اٌى ٌويَخواصداية ،بؤية
َةسِاويَكيَذا دةٌووطة و ئةوةؾ صيَرت بةسةو
َةتيَكى تووٌذى دل
لة ال
َىاٌ يَوة دةٌيَ .
داِيٍَاُ ثال
َيََ ػاع اٌى راثؤٌى ٌويَخواص بةالى وسدةكاسى رياٌى
ث /دةل
سؤراٌةوةُ ،ساى تؤ يية
و /بةَلىَ ،تا سادةيةك .ليَشة بؤ منووٌة ػاع يَ ِةية بة ٌاوى
(ػوئتظى) سةطيذةكاٌى لةسيَزةى وسدةكاسى ئةو كؤطايةوة
دةٌووطيَ  ،كة بةدةوسيذا دةخوليَتةوةِ .ةسوةِا ػاع يَكى
ئامشة ِةية ٌاوى (ئيتؤ ِ ووى)ية بةػيَوةيةكى صؤس وسد باطى
56

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
ئةصوووٌى "صاٌى" خؤى دةكا  .كاتيَ ٌووطى "صاُ" وؤسيَكة لة
َكى وؼتووشِيَكى صؤسى
"دةسداُ" ،ئةو طوتةيةى لةٌيَواُ خةل
َزةيةكى
ٌايةوة .كة ػاع يَ وؼتووشِىَ دةوسِوريٍَىَ ،ياُ كة كؤوةل
ِيَىَ لةسيَزةى ٌووطيٍى وسدةكاسييةكاٌى رياٌى سؤراٌةى ئاصاد و
ٌَةوة دوو اسى ػؤك دةبيَ  ،ئةوة ػةثؤليَكى ػيرشى
ساديكاال
ثيَكذةِيٍَىَِ ،ةس لة ػةطتةكاٌةوة ئةو وةطةلةية لة ػيرشى ٌو ىَ
طةسدمىاُ بةسةو خؤى سادةكيَؼىَ .وَ لةو بشِوايةداً كة ئةوة بؤ
ئةو ثةيوةٌذيية دةطةسِيَتةوة ،كة ػيرشى ٌوىَ بة سؤواُ و سةخٍة
ٌَة
دةبةطتيَتةوةِ .ةسوةِا لةو بشِوايةداً ٌووطيٍى ئاصاد و ساديكاال
لةباسةى رياٌى سؤراٌة بؤ ثيَؼةٌزى ِوٌةسى و ئةدةبى ثيَويظتة.
َيَكى
ئةو اليةٌة طؤظاسى (كةستؤُ) بةػذاسى تيَذا كشدووةو سؤل
طةوسةى لة سؤٌاغى طؤسِاٌكاسيية سؤػٍب ييةكاُ طيَشِاوة.
ث /ؤُ باطى ػيرشى خؤ دةكةي
َى
ى .لة طال
و /بة طادةييةكى تشطٍاكةوة ،كة ػيَتى تيَيذا دةخويٍَ َ
بة دوو طاهَ راثؤُ
( )1939لةدايكبووً ،دواى لةدايكبوو
َى وَ لةطة هَ
ووة ٌيَو وةٌزى ئةتمةطييةوة .بةجمؤسة وٍذال
ئةصوووٌى وةٌ يةكاٌز بوو ،كاتيَ لة ثؤ يةكةوى طةسةتايى
بووً ،مشؤكةكاُ بةػيَوةيةكى بةسمشةواُ  1939/3/6تؤكيؤياُ
َن و بضس بووً ،ئةو دميةٌة وةكو
بؤسدووواُ كشد و وَ لةػاس ِةال
ميمي لة يادةوةسيي ةط اوة .
َي بوو ،لةبةس ئةوةى وَ تشطٍؤك
بةسِاطتى صةوةٌيَكى سوسِغ ِاوةل
بووًِ .ةطتكشدُ بة غةسيضةى تشغ ،سيؼةى ػيرشى وٍى
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داثؤػيووة .كة ى طة راثؤُ بةػيَوةيةكى طؼتى بةالى
ًَ
لةب ووٌةوةداية ،ئةو يادةوةسيياٌةياُ مةساوؤؾ كشدووة .بةال
بة ٌيظبة وَ ،دةبىَ لةطةسى بزيي ...كاتيَ دةوةويَ بةِيَضةوة
لةػتيَ بكةً ،بؤُ ياُ سةٌزى ئةو تشطة
طوصاسػ
دةسدةكةويَتةوةِ .ةسوةِا ئةو تشطة لة ِايكؤ و تاٌكاؾ
ًَ لة واس يَوةى طةسواى تةسميذي دياسيكشاودا.
بةسوةطتةية ،بةال
ئةطةس طؤصيَك لةطةهَ سةطيذةكاٌى وٍذا ِةبيَ  ،ئةوة لةبةس
ى).
ئةوةية كة ثيَكّاتووة لة (تشطيَ كة ِةس دةبىَ بب َ
ث /بةِؤى بةب ِيٍَاٌةوةى تاٌكا ،ئةو سةٌزة تةسميذيية ػيرشيية
صؤس كؤٌة ،طةسِاٌةوةى ؤُ ساظة دةكةيتةوة ،كة لة ِةػتاكاٌذا
 5491بةِيَضيَكى طي شئاويَضلة طؤسةياٌى ئةدةبى راثؤٌى لةطةس
دةطتى كضة ػاع ى طةدمى ئةوطا بة ٌاوى (تاواسا واتؼى) و لة
َة ػيرشى "وةرٌى لةدايكبووٌى دةطةَال " دةسكةوتةوة
كؤوةل
ٍَياً و دةصا
و /يةكةً ،وَ لة بووٌى سيتىى ( )5/7/5/7/7دل
لةٌاخى ِةووو راثؤٌييةكذا بووٌى ِةيةِ .ةتا لة دسوجةكاٌى
َوةكاٌياُ و لةطةس باطكياُ ػتي
ثياواٌى ثؤليظيؽ ،لةطةس كال
لةو سيتي و كيَؼة سيَكخشاوة .بةبيظتٍى ئةو سيتىة تاكى راثؤٌى
ِةط بة ةطاٌةوة دةكا  .طةسةسِاى ئةوة ،ػاع تاواسا واتؼى
ئةو كا خاوةٌى سؤػٍب ييةكى ػةعبى بوو و لة كاتى طودماو و
ًَ ٌةك
بةػيَوةيةكى باؾ ئةو سؤػٍب ييةى بةكاس دةِيٍَا ،بةال
َة ػيرشةكةيي خؤؾ دةويَ و خويٍَذوووةتةوة،
ئاصاداٌة .وَ كؤوةل
َيَ بيَ ِ ،ةسوةِا ػتى صؤسى تيَذاية كة لة
سةٌزة ثيَؽ ةٌذ طال
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سؤػٍب يى ػةعبى باو و ِةٌذيَكيؼى لة Can chuhai
َةيةك ػةسابى
وةسطشتووة Can chuhai( ،ثيَكّاتووة لة تيَكةل
راثؤٌى و ػةسبةتى طؤدة ،كة بةصؤسى لة ػويٍَة طؼتييةكاُ لة
سوتوكشاوة و ل ة طٍذوسةكاُ بةػيَوةيةكى ويكاٌيكى دابةػى
دةكةُ و لة ِةووو ػةساوةكاٌى راثؤُ دةبيٍشيَ ).
َة ػيرشة لةطة هَ
ياُ وةك طؤساٌى "ِؤتيَمى كالي ؤسٌيا" .ئةو كؤوةل
سؤػٍب يى ػيرشى باوى ئةو كا يةكاٌز بوو .واتة لةطة هَ
َوبووٌةو ةى ئةو
سؤػٍب يى ٌاوةسِاطتى ِةػتاكاُ ،ئةو كا بؤ بال
وؤسة ػيرشة و طةسكةوتَ و ثيَظةسطاً بووٌى طودماو بوو.
دووةً ،تاواسا واتؼى لةطةهَ ػاع يَكى ديكةى ِةواُ ػيَوةى
خؤى بةساٌبةسكيَى داٌابوو ،ئةويؽ ٌاوى (تاكوبؤكؤ ئيؼيكاوا)
َى ( )1912كؤ ى دوايى كشد .لةالى ِةسدووكياُ
بوو ،كة لةطال
طؤساٌى طوتَ بةطةس خؤػةويظتى بضس ،كة تاكى راثؤٌى
بةػيَوةيةكى ويذى ثيَوةى بةٌذةِ ،ةسوةِا خةمةتيَكى سوهَ،
ووودى ِةبوو.
ث /ئايا خويٍَةس لةكاتى ٌووطيٍى سةطيذةدا لةب ى تؤدا ووودى
ِةية
و /وَ لة طةدميذا ػيرشً بةوؤسيَ لة ئيمّاً دةٌووطى ،بؤية
َيي تةواوصى
ًَ ئيَظتا ثةدما طال
 %99ػاع و ٌووطةس بووً .بةال
َييةوة وَ ػيرش دةٌووطي ،بؤية %95
كشدووةِ ،ةس لة  35طال
بوووة خويٍَةس و سةخٍةطش.
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كةواتة سوسِطة خويٍَةس لةوال دابٍيَي و ئيٍ ا بٍووطي .لةسِاطتيذا
ًَ
دةوةويَ رواسةى خويٍَةسا لة ٌاوةوةوذا كةً بكةوةوة ،بةال
ثيَذة ىَ ئةوة طشاُ بيَ .
ث /ئةى لةباسةى بضاظى ػيرشى دواى ٌةوةى خؤ  ،ئايا
ِةُ ،بةدوادا ووٌياُ ِةبيَ

و طؤسِاٌياُ دسووط

ػاع اٌيَ
كشدبيَ
و /لةدواى ٌةوةى وَ دوو ٌةوة لة ػاع اُ ِةُِ ،ةس دة طاهَ
ٌةوةيةكى ٌوىَ دسووط دةبيَ  ،وَ لةو بشِوايةداً كة ئةو ػتة لة
ِةووو ػويٍَيَ ِةسواية .وَ بةثيَى صةوةُ طةس بة ٌةوةى
ػةطتةكا  .ػةطتةكاُ سؤٌاغيَكى ئاصادو ساديكاهَ بوو ،بضاظى
طياطى و ِوٌةسى تيَذا تووٌذ بوو ،ئةوةٌذة ػاع صؤس ٌةبووُ.
ًَ لة ةمتاكاُ و ِةػتاكاُ رواسةى ئامشةتاُ لة بواسى
بةال
طوصاسػتكشدُ صيادى كشد .ئةوة وياواصيةكى دياسى ٌيَواُ ٌةوةى
وَ و ٌةوةكاٌى دواتشة .
ث /ؤُ ويٍَةى ئامشة لةػيرشى ٌويَى راثؤٌى دةسدةكةويَ
َوى ئةو ثشطياسة بةثيَى كةطةكاُ دةطؤسِيَ  ،وَ
و /ثيَىواية وةال
ئيَظتا منووٌةى دياسً بؤ ئامشة لةػيرشى راثؤٌيذا لةال ئاوادة
ًَ دةبيٍي ِيَضيَكى طةيش و ب ليٍَةكشاوة دةسكةوتووة و
ٌيية .بةال
َشِةسى
بةوواٌى دةػىَ ئةو ِيَضة بة ِيَضى دايكايةتى ياُ بة دل
غةسيضى كة ئامشة خاوةٌيةتى ٌاو بٍيَة .بؤ منووٌة لةالى رٌة
َةتيَكى ِاوبةػى
ػاع (ئيتؤ ِ ووى) كة ثيَؼرت ٌاو ِيٍَا خةطم
لةطةهَ ِيٍذيية طووسةكاُ ِةية ،ئةو ػاع ة سؤػٍب يى و ِوٌةس
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دةبشِيَ و ساطتةوخؤ ػويٍَيَكى طةيش لة رياُ داط دةكا  .ئةو
طوصاسػتكشدٌةً الى ئةو صؤس ديووة ،و بة منووٌةى ئةو
ويَيايةتيية طةسطاوي.
ث /ئايا تؤ رٌ ِيٍَاوة
َتة يةكزشتووةكاٌى ئةوشيكا ،ر
َى  1971لة وال
ى لة طال
و /بةَل َ
ِيٍَاوة.
ث /رُ بةٌيظبة تؤ ض دةٌويٍَىَ
و /بووٌيَكى طةيش و لةثيَويظ بةدةس تةوووزاوىِ ،ةس ةٌذ
ًَ ِةط دةكةً رياُ لةطة َه ئامشة
لةطةهَ ئامشةتيَكذا دةريي ،بةال
طةيشة .بةبىَ ئاطايى دةكةووة ريَش كاسيزةسى ،لةٌيَواُ وَ ئةو يةك
َىاُ ٌيية و صواٌى دايكىاُ
ئةويذيكة ميَش دةكا  .ئيَىة وٍذال
وياواصةِ .ةط دةكةيَ وةك دوو كةطى ػيَواو وايَ كة
دؤطتايةتى لةٌيَواٌياُ ثةسوةسدة دةكشيَ .
ث /وةبةطت ئامشة بةػيَوةيةكى طؼتيية
َيَكى دةبةٌزي ِةيةٌ ،اتوا ئامشة تةعىيي بكةً.
و /عةسم
ث /ئايا دةخؤيتةوة
و /بةَلىَ صؤس دةخؤوةوة ،وَ صيَرت وةطتي ٌةك ػاع .
ث /لةكاتى وةطتى دةٌووطي
وٌ /اتوا  ،ثيَىواية صؤسبة وةكو وٍَ .وٌكة ليَشةدا طٍوسيَ
لةٌيَواُ ئاطايى و ٌائاطايى ،ياُ لةٌيَواُ بيَذاسى و خةوُ ِةية،
َةتةية كة تيَيذا
ئةو واوةية لة اوت َيكِيٍيَ دةكا  .ئةو ال
َزةى
وةطتى بةػيَوةيةكى ٌةسً بةسةوثيَؽ دة يَ  .كؤوةل
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ِاو ةسخ ئةو طٍوسة بة باصسطاٌى دةكا  .ئاوارةيةك ِةية ،كة
ثيَيواية ئةو طٍوسة بؤػاييةكى بٍةسِةتى و ِةطتياس ،لة وؤطيقا و
ِوٌةس بةخؤيةوة طةسساهَ دةكا  .ئةوة بةٌيظبة ئةواُ
َةتى
َةتى ويذى و ال
ِةٌاطةداٌيَكى ةسيقيية .بةجمؤسة ال
وةطتى دةبيٍة و ِةسوةِا طٍوسةكةؾ لةٌيَواٌياُ بضسة.
ث /ؤُ دةري و ض كاسيَ دةكةي
و /وةك ٌووطةسيَكى ئاصاد بؤ واوةيةكى صؤس كاسً كشد ،بةتايبةتى
لة تؤكيؤ كة ِؤيةكاٌى ساطةياٌذٌى َ صؤسة ،لةباسةى سةخٍةوة
دةوٍووطى ،بةػذاسيي لة طؤظاسى سيَكالوذا دةكشد ،صؤس كاسً كشد،
رياٌيَكى طةختي بةطةس بشد .
لةكؤتاييذا ،واتة لةواوةى ٌضيكةى ِةػ طاهَ لة صاٌكؤ دةطتي بة
ًَ ئيَظتا بؤ كةطيَكى وةك وَ واٌةطوتٍةوة
واٌةطوتٍةوة كشد .بةال
لة ثةمياٌزةى سؤػٍب يى دواى ئةوةى طةيؼتيٍة "طةسدةوى
وةواوةسى" بةطةس وو ...ةمتةى دوو سؤر لة صاٌكؤ وادةى
َيَىةوة ،كشيَى خاٌوو و خواسدُ لةو ووو ةية دةدةً..
ئةدةس دةل
بةس لة بيظ طاهَ بةوػيَوةية تةطةوسى رياٌى خؤً ٌةدةكشد،
ريا صؤس طؤسِاوة.
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طفتىطؤ هُطُلَ ػاعري
تاىًلاوَ – ػىىتاسؤ:
مً هُو بشِوايُداو هُثاش مشدٌ ػتًَلِ خؤش ٍُيُ ،هُطُسووّ
ويَياكشدىُ ثىوضُكاىِ مشؤظُوَيُ
ى.
َةذةسوَل َ
كاتىَ سظة دةكا ِةطتذةكةي ػتىَ لة سووخظاسى ِةل
بةػةة ةيَوةيةكى سةوةةةةةكى دةدوىَ ،وةك ئةةةةةوةى بةة ة لةةةةة سظةةةةةكاٌى
ٌةكاتةةةةةوة ...الواُ خؤػةةةةياُ دةويَةة ة و بةةةةة "واوؤطةةةةتا" بةةةةاٌزى
َبةتةةة واوؤطةةتاى ػةةيرش ...بايةةةخ بةػةةيرشى ػةةةعبى
دةكةةةُِ ...ةل
راثةةةؤٌى كةةةؤُ دةدا  ،صؤس طشٌزةةةى بةةةة ػةةةاع اٌى ئةةةامشةتى طةةةةٌج
دةدا  ،وٌكة ثيَيواية ئامشةتى راثؤٌى لةة ثيةاو سووٌةرت و كةوس و
شِتش خؤياُ دةٌويٍََ.
ًَ سةخٍةةةطشاُ صَيةةرت سظةةة لةةة
تاٌيكةةاوة-ػةةوٌتاسؤ ث ةشِ بةسِةوةةة ،بةةةال
ِةةةةةسدوو كةةةةةاسى ػةةةةيرشى :طةةةةةؤٌيتا و كؤوةةةةةَلىَ واٌةةةةةة لةةةةةةباسةى
كؤكاكؤالوة دةكةُ .ئةو يةكيَكة لة ػاع ة بةٌاوباٌزةكاٌى ػيرشى
ِاو ةسخى راثؤُ.
ث /ئايا خؤ بة ػاع ى راثؤٌى دادةٌيَي  ،بةض واٌايةك
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و /بةَلىَ ،تةٌّا بةو واٌايةى كة بة صواٌى راثؤٌى دةٌووطي.
ث /واتة صواُ بة ٌاطٍاوةى دةي دادةٌيَي
ًَ
و /بةَلىَ ،ثيَىواية تا سادةيةكى طةةوسة صوةاُ ٌاطةٍاوةى دةسةة ،بةةال
ٌةك طةد دةس طةد.
ث /تايبةمتةٌذى ػيرشى راثؤٌى بةٌظبة خودى راثؤُ لةاليةك و
بةٌظبة ػيرشى ويّاٌى لةاليةكى ديكة يية
و /ػةةتيَكى صؤسً لةةة ػةةيرشى ويّةةاٌى ٌةخويٍَذؤتةةةوة تةةاكو بتةةوا
َى ٌةةةاوةوةو
ًَ بةػةةةذاسى صؤسً لةةةة ظيَظةةةتوال
بةةةةساوسدياُ بكةةةةً .بةةةةال
دةسةوةى راثةةةؤُ كةةةشدووة ،صؤس طةةةويَي لةةةة خويٍَذٌةةةةوةى سةطةةةيذة
بةصواٌى داي بووة .لة كؤى ئةو ئةصوووٌة خاكةساِيياٌةةى خؤوةةوة،
بةةةؤً دةسكةةةةوتووة كيَؼةةةةى ػةةةيرشى ٌةةةويَى راثةةةؤٌى ِاوػةةةيَوةى
ًَ كة طةويَي
َتة ثيَؼكةوتووةكاٌى خؤسئاواية .بةال
كيَؼةى ػيرشى وال
َ َي سةطةةةيذةى ئةٌذةٌووطةةةى و بةةةةسِاصيمى بةةةوو،
لةةةة ئيمقةةةاى كؤوةةةةل
وؤسيَة لةةة (دةٌ ة ٌ-ةةكة)ً تيَةةذا دؤصييةةةوة ،ئةةةو وةةؤسة (دةٌزةةة) لةةة
ػةةةيرشى راثةةةؤٌى بةةةووٌى ٌييةةةة ،ئةةةةو ػةةةيَوة دةٌزةةةة لةةةة ػةةةيرشة
َةكاٌةةوة منةا دةكةا  .بةةةجمؤسة ئيمقةاكشدٌى ػةيرش وؤسيَة لةةة
لؤكال
ِيَةةض و صيٍةةذةطى بةةةخؤة دةبيٍ ةىَِ ،يَةةض و صيٍذةطييةةةك كةةة ث ةشِة لةةة
االكى .ئةوة ليَكذووسكةوتٍةوةى ئةواٌة لةطةهَ ػيرشى راثؤٌى.
لةةة (يةةةكيَتى طةةؤميية ) لةةة سؤريَكةةذا دةيةةاُ ِةةةصاس داٌةةة لةةة ديواٌةةة
َتاٌةةةى ِةةةتا
ػةةيرش دةمشؤػةةشيَ ِ ،ةةةسوةِا لةةة كؤسيةةا و صؤس لةةةو وال
َتةةةةةةة
ًَ لةةةةةةة وال
ئيَظةةةةةةتا دوو ةةةةةةاسى بةةةةةةةسخؤسى ٌةةةةةةةِاتووُ .بةةةةةةةال
يةكزشتووةكاُ و مةسةٌظةا و راثةؤُ سؤر بةة سؤر مشؤػةى ػةيرش كةةً
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دةبيَتةةةةوةِ .ةس ةةةؤٌىَ بيَة ة  ،بةةةةسِاى وةةةَ طةةةشٌزرتيَ تايبةمتةٌةةةذى
ػةةةةيرشى ٌةةةةويَى راثةةةةؤٌى دووسكةوتٍةوةيةةةةة لةةةةة ثشؤطيظةةةةةكشدٌى
ٌووطةةيٍى ػةةيرشى ػةةيَوة تةسميةةذى تاٌكةةا و ِةةايكؤ و (كاٌؼةةى-
َكو
ػةةيرشى ةةيٍى) .ئةةةوةؾ ِةةةس تةةةٌّا كيَؼةةةى ػةةيرش ٌييةةة ،بةةةل
بةػيَوةيةكى طؼتى كيَؼةى صواٌى راثؤٌيية ،دةبىَ ئةةوةؾ بةضاٌة
َذا صوةةاٌى راثةةؤٌى طةةؤسِاٌى طةةةوسةى
كةةة لةةةوياٌى طةةةدو بيظ ة طةةال
بةطةةةةةةسدا ِةةةةةاتووةِ ،ةةةةةةسوةِا ئةةةةةةوة كيَؼةةةةةةى ئةةةةةةو باسودؤخةةةةةة
َيةتييةػةةةة كةةةة راثةةةؤُ دواى كشاٌةةةةوةى بةةةةسِووى ويّةةةاُ و
كؤوةال
ِيٍَةةاٌى سؤػةةٍب يى خؤسئةةاوايى بةػةةيَوةيةكى خيَةةشا بةةؤ ٌةةاوةوة،
دوو اسى بووة.
ث /ؤُ لة تاصةطةسى ػيرشى دةطةي  ،تاصةطةةسى لةة ػةيرشى
راثؤٌى ؤُ دةسكةوتووة
وِ /ةةةتا ئيَظةةتا ػةةيرشى راثةةؤٌى بةةةدواى تاصةطةسييةةذا دةطةةةسِيَ .
َةى سابةةةشدوو بةةةة ٌيةةةاصى ٌويَزةةةةسى
ئيَىةةةة لةةةةواوةى ئةةةةو طةةةةد طةةةال
دةواٌٍووطةةةةى ،ةةةةوٌكة تاٌكةةةةا و ِةةةةايكؤ دوو ػةةةةيَوة بةةةةووُ لةةةةة
تةعب كشدٌى كؤُ و ِةس دةباية ػةيَوة تةةعب كشدٌيَكى صيَةرت تةاصةو
ئةةاصاد بةةةؤ ٌووطةةةة بذؤصيٍةةةةوة .بؤيةةة تاصةطةةةةسى ِةةةةتا ئيَظتاػةةةى
َةةذا بةةىَ بةةةة ٌظةةبة ػةةيرش و بةةةة ٌظةةبة بواسةكةةاٌى ديكةةةةى
لةطةل
َيةتى و ِوٌةسى لة ٌياصى داِيٍَاٌيَ بةسوةطتةية كةة ثيَؼةرت
كؤوةال
َ ةيَي ثةيوةٌةةذمياُ بةةة تةسميةةذ
بةةووٌى ٌةةةبووة .بةةةو واٌايةةة دةتةةوا بم
ثةيوةٌذييةةةةةةةةكى دوروٍكاساٌةةةةةةةةو بةسةٌزاسيياٌةةةةة ةة دةكةويَتةةةةةةةةوة،
ثةيوةٌذييةكةةةة لةطةةةةس تةةةةواوصكشدُ و مةساوؤػةةةكشدُ وةطةةةتاوة.
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ًَ ئيَظتا ِةٌذىَ لة ػاع اُ ِةةُ طووةاُ لةةو ػةيرشة دةكةةُ كةة
بةال
بةةةة تاصةطةةةةسى و ِاو ةةةةسخ ٌةةةاو دةبشيَة ة و وةك ثيَويظة ة بة ة لةةةة
ػيَوةيةكى ديكة ثةيوةطتبووُ بة تةسميذى خؤواُ و ػةيرشى كةؤُ
َبةتةةةةة،
دةكةٌةةةةةوة .ةةةةوٌكة تاصةطةةةةةسى ِةةةةةووو ػةةةةتيَ ٌييةةةةةِ .ةل
تاصةطةةةةةةةسى ػةةةةةةيرشمياُ و ِةةةةةةةسوةِا وؤصيةةةةةة و ػةةةةةةيَوةكاسى و
ئةواٌيذيكةجاُ كةوتؤتة ريَةش كاسيزةةسى سؤػةٍب يى خؤسئةاواوة،
ئةوةؾ بؤ طةسةتايى طةدةى "وي ى" و دابةشِاُ لةة ػةيَوة ػةيرشى
راثةةؤٌى تةةةواو تةسميةةذى دةطةسِيَتةةةوة و وةك ةةؤُ لةةةو باسةػةةةوة
بايةخى ػيرشى ئاطيايى و عةسةبى دياس ٌيية.
ث /ئايا ػةيرشى تةاصة كةوتؤتةبةةس ِيَشػةى ػةاع اٌى تاٌكةا و
ِايكؤوة
و /بةدةطىةةةُ ،ةةوٌكة ػةةاع اٌى طةةةٌج ئةواٌةةةى ئةةةوشِؤ ػةةةيرشى
َةةذةدةُ
تاٌكةةا و ِةةايكؤى دةٌووطةةَ ،لةػةةيرشى ٌةةوىَ ٌةةضيكَ و ِةول
لةسِيَزةى كؤتايى ِيٍَاٌى مةؤسًِ و كيَؼةى ديةاسيكشاو لةة واس ةيَوة
تةسميذييةكةى ػةيرشى تاٌكةاو ِةايكؤ خؤيةاُ سصطةاس بكةةُ .كة ةى
ى و ويَزةةةى
ئةةةواُ ئةةةو ػ ةيَوة ٌووطةةيٍة بةةة ٌضي ة لةةة ػ ةيَواصى ٌةةو َ
ًَ ػاع اٌى تاٌكةا و ِةايكؤى تةسميةذى
طةسطاً بووُ دادةٌيََ .بةال
ئةةةواُ خؤيةةاُ ٌاخةٌةةة ويةةاٌى ػةةيرشى تةةاصةوة ٌةةةك ِةةةس ِيٍَةةذةؾ
َكو خؤياٌى َ بةدووس دةطشُ.
بةل
ث /ئةطةس طةسٌج بذةي دةبيٍى ػيرشى راثؤٌى لة ويتاميضيكاوة
َيَي
دووسة ،لةو باسةوة ض دةل
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و /ثيَىوايةةةة لةػةةةيرشى ٌةةةوىَ ويتاميضيكةةةا بةةةووٌى ِةيةةةة ،ئةةةةوةؾ
يةكيَكة لة ِؤيةكاٌى تاساٌذٌى خويٍَةسى ئاطايى لةة ػةيرشى ٌةوىَ،
ِةسوةِا سوسِغ تيَزةيؼتٍى ػيرشى ٌوىَ بؤ خواصةيةك دةطيَشٌِةةوة
ًَ بةةةة ٌظةةةبة تاٌكةةةا و ِةةةايكؤ
كةةةة صيةةةادةسِؤى تيَةةةذا دةكةةةشىَ .بةةةةال
ويتاميضيكاى تيَذا بةدى ٌاكشىَ.
ث /صؤس لة سةخٍةطشاُ ثيَياٌواية كة دواى ئةوةى ػاع اٌى دواى
وةٌ بشِوابووُ بة طشوػت ياُ لةدةطتذا ،ئيرت ػيرشى راثؤٌى
ِاو ةةةسخ ،بةتايبةةةتى ػةةيرشى تةةؤ بةةةدياسيكشاوى تةةةعب لةةة
طةسِاٌةوةى طةس لةٌويَى راثؤُ بؤ بشِواِيٍَاُ بة طشوػ دةكا .
ًَ ساطةتة ػةاع اٌى دواى
و /وَ وةك خةؤً ئةةو ٌيةاصةً ٌةةبووة ،بةةال
َة لةطةهَ طشوػة ٌاكةةُ ،وةك
وةٌ وةك بابةتيَكى طةسةكى واوةل
َذةطةاُ،
ؤُ ػةاع اٌى بةةس لةة وةةٌ و لةةكاتى وةٌزةذا ثيَةى ِةل
َزةةةة و بابةتةةةة وشؤييةةةةكاُ
َكو بابةتزةةةة وةك طياطةةةة و كؤوةل
بةةةةل
َويَظةتى وةَ ٌضيكةة
بةطؼتى دةخةٌةة ثيَؼةةوة .ئةةواُ ثيَياٌوايةة ِةل
َويَظتى بضاظى ( واس كةرةكة)ى بةس لة وةٌ  .لةطةس ئاطةتى
لة ِةل
كةطةةى وةةَ ثيَىواٌييةةة طشوػةة لةةةالً بابةةةتيَكى طةةةسةكى بيَةة ،
َكو وةةةَ لةةةة طةةةةسدووٌيَكى بةةةسمشةواٌرت و طؼةةةتيرت لةةةة طشوػة ة
بةةةل
ِةةٌزاو دةٌةيَي .طةةسةسِاى ئةةوةؾ لةة بةسِةوةةكاٌى وٍةذا طشوػة
ػويٍَيَكى بةسصى ِةية.
ِةةتا ئيَظةةتا ثةيوةٌةذى ٌيَةةواُ طشوػ ة و تاٌكةا و ِةةايكؤ بةةةِيَضة.
بؤخؤً دةصا وةةيمي بةؤ دؤصيٍةةوةى ػةيرشية و ثةيوةٌةذى وةَ بةة
ًَ ئةةةةو
طشوػة ة بةةةةِيَضةِ ،ةس ةةةةٌذة دةوةةةةوىَ بيؼةةةاسوةوة ،بةةةةال
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ثةيوةٌذيية ِةس بةةِيَضة ،ثيَويظةتة ئاوةارة بةةوة بكةةً كةة دايكةي لةة
سوتاةاٌةيةكى وةطي ى خويٍَذوويةةتى و لةةريَش كاسيزةةسى كةةؾ
و ِةوايةةةكى وةطةةي ياٌةدا بةةووة ،وةةَ لةةة كةةاتى الويي ةذا لةةة ِةةةووو
دياسدةكةةاٌى طشوػةة  :طةةزوطيا و داسودسةخةة و سووباسةكةةةاُ....
ِتذ ِةطتي بة بووٌى خواوةٌذيَ دةكشد.
ث /ػاع اٌى دواى وةٌ  ،سةواٌبيَزى تةسميذياُ سةتكشدةوة و
بةسةو تةوووز و خواصةو وةواص ِةٌزاوياُ ٌا
ًَ ئةةةو
و /وةَ ٌةاصا ليَةشةدا وةبةطةتى تةةؤ لةة سةواٌبيَةزى ةيية .بةةال
سظةةةية بةةةسووة طؼةةتييةكةى ساطةةتة ،بةةةكاسِيٍَاٌى خةةواصة لةةةدواى
وةٌ صيادى كشدٌ ،ةخواصة الى ئةواٌةى دواى "وةؤديمى" ػةيرشى
َيَ
ِاو ةةسخ كةةوتووُ ،واتةة ػةاع اٌى تاصةطةةس .وةك ةؤُ كؤوةةل
ػةةاع يؽ ِةةةُ ِةةةسوةك ػةةاع اٌى بةةةس لةةة وةةةٌ  ،صؤس بةةةكاسى
ٌاِيٍََ و سةطيذةى ئاطاُ و سووٌيةاُ ثيَباػةرتة .ئةطةةس وةبةطةت
َى صياد لةثيَويظ و صياد لةة
َوواال
لة سةواٌبيَزى تةعب ى بؤؾ و ئال
ثيَويظ ئيظتيَتيك ى بىَ ،بشِوا ٌاكةةً كةة ػةاع اٌى بةةس لةة وةةٌ
بةةةكاسياُ ِيٍَةةا بةةىَ ،ةةوٌكة وشؤظةةى راثةةؤٌى لةةة سةواٌبيَةةزى طة ةنَ
دةكاتةوة ،وواٌى لة ػتى طادة و ئاطاٌذا دةبيٍيَتةةوة .ػةاع اٌى
تاٌكا و ِايكؤ بىَ ئةةوةى بايةةخ بةة بابةة بةذةُ ،وةا ض ئةةو بابةتةة
َيةةتى ب ةىَ يةةاُ طياطةةى و مةلظةةةمى ب ةىَ ،بؤخؤيةةاُ ثؼ ة بةةة
كؤوةال
سةواٌبيَزييةكى تةسميذى دةبةطنت.
ث /كةواتة ئايا ثيَتواية بة طواطتٍةوة لة سةواٌبيَزى تاٌكا و ِايكؤ
و ِةٌزاوٌاُ بةسةو ػيرشى طادة ،بة تاصةطةسى ػيرشى بزةية
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ًَ ئةةةةوةى
و /ئةةةو كيَؼةةةية ئةةةاوا بةطةةادةيى سظةةةى ليٍَةةةاكشىَ ،بةةةال
َ ةيَي ئةوةيةةة كةة ػةةيرشى راثةةؤٌى لةة سؤٌةةاغى سةواٌب َيةةزى و
دةتةوا بم
مؤسِوى دياسيكشاوةوة بةسةو سؤٌةاغى طشٌزيةذاُ بةة بابةة ِةةٌزاوى
ًَ دواى ئةةةوةى ػةةاع اٌى دواى وةةةٌ لةطةةةس بابةةة و
ٌةةاوة .بةةةال
َزةةة وةطةةتاُ ،كة ةةى كاتيَةة وةةَ سةطةةيذةى
ثابةٌةةذبووُ بةةة كؤوةل
طةدمةةةكاُ دةخويٍَىةةةوة ،دةبيةةٍي دووبةةاسة لةةةٌويَوة بةةؤ سةواٌبيَةةزى
طةسِاوٌةتةةةةوة .واثيَذة ةةةىَ الوةكةةةاُ ئةةةةوةى اليةةةاُ طشٌزةةةة تةةةةةٌّا
ئيظةةةتيَتيك اى صواٌةواٌييةةةة ،بة ةىَ ئةةةةوةى ئةةةةوة سووُ بكةٌةةةةوة كةةةة
يياُ لة سةطيذة دةوىَ.
ث /ئةوة يةكيَكة لة راٌورواسةكاٌى سةطيذةى راثؤٌى ،لةو باسةوة
يذيكة ِةية
َكى
و /بةةةةِؤى الواصى و طظةةةتييةوة ،لةبةةةةةس ئةةةةوةى لةطةةةةهَ خةةةةةل
ئاطايى ٌاطودميََ ،بؤية وزة لة رواسةيةكى كةً ٌةةبىَِ ،ةين كةةغ
طشٌزيياُ ثيٍَادا  .وَ بؤخؤً ثيَويظتي بة خويٍَذٌةةوةى بةةسدةواً
ِةيةةة ،وةةَ ِةةةس دةٌووطةةي ئةطةس ةةى ٌةػةةخويٍَذسيَتةوةِ .يةةواداسً
ةويٍَذسيَىةوة ،تاكو ػيرش ثؼتزوىَ ٌةخشىَ.
ًَ ػةةةثؤ طؼةةتى ػةةيرشى تةةاصة داُ بةةةو تةطةسةيةةة دادةٌ ةىَ و
بةةةال
بؤخؤياُ سةٌاعةةتيَكياُ الدسووطة بةووة ،بؤيةة وةةيمى طؤػةةط ى
دةكةُ.
ث /كةواتة ،ئايا تؤ لة ػيرشدا ثؼ بة طادةيى دةبةطتى
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و /دةٌووطي و سةٌاعةن واية كة ػيرش بىَ خويٍَةةس واٌايةةكى ٌييةة،
ليَةةشةدا ػةةةاع اٌيَ ِةةةُ ِةةةةس تةةةةٌّا بةةؤ ِاوسِيَكاٌيةةةاُ دةٌووطةةةَ،
َى لة خويٍَةساٌى ديكة دةكةُ.
ٌكؤل
ث /تةةؤ ِةطةة بةةة ٌاكؤكييةةةك ٌاكةةةي  ،لةةةٌ يَواُ ئةةةوةى بةةة
" سةطةيذةى ِوٌةةسى " و ئ ةةةوةى بةة " خويٍَ ةةةسى ئاطةايى" ٌ ةةاو
دةبشيَ
وٌ /ةةةخيَش .ػةةتةكاُ بةةةثيَى ويٍَةةةى خويٍَةةةساُ دةطةةؤسِيََ .وةةَ بةةةة
ئةٌقةطة ة سةطةةةيذةيةكى ئاطةةةايى لةةةةثيٍَاو ئةواٌةةةة ٌاٌووطةةةي كةةةة
بةةةةسدةواً طؤظةةةاسى "كةةةاستؤُ" (ٌيزةةةاسى وولةةةةداس) دةخويٍٍَةةةةوة.
(طةسٌج :طؤظاسة ٌيزاسئةاويَضة وولةةداسةكاُ لةة راثؤٌةذا بةة ِةةصاساُ
دةسدة َ ،طة راثؤُ وةك ؤُ بابةةتى بةشٌج ئيظةتّالك دةكةةُ بةة
ِةواُ ػيَوةؾ ئةو طؤظاسة ئيظتّالك دةكشيَ )
ث /كاتىَ دةٌووطى ويٍَةى ض خويٍَةسيَ لة ب كشدٌةوةدا ِةية
وِ /ةةين خويٍَةةةسيَ  ،ئةةةواُ ئةواٌيذيكةةةُ و وةةَ دةوةةةوىَ لةسِيَزةةةى
صواٌةوة ثةيوةٌذيياُ لةطةهَ ببةطتي .وةَ ٌةة ِةين ػةتيَ دسووطة
دةكةةةةً و ٌةةةة مةسواٌبةةةةسً لةةةة كؤو اٌيايةةةةك .وةةةَ بةطؼةةةتى سؤ َه لةةةة
َةةة لةةة
َزةةةى راثةةؤٌى و وشؤظايةتيةةذا دةطيَ ةشًِ ،دةوةةةوىَ ئةةةو سؤل
كؤوةل
سيَزةةةى ٌووطةةيٍى ػةةيرشييةوة بزيَ ةشًِ .كاتيَ ة لةةة طؤظاسطةةةل َي يةةاُ
سؤرواوةطةةةليَ دةٌووطةةي ،كةةة بةةة وميؤٌةةاٌى َ ةةاث دةكةةشىَِ ،ةةةس
دةبةىَ بكةووةةة ريَةش كاسيزةةةسى و بةووٌى خويٍَةةةساٌى ئاطةاييةوة ،بةةا
ًَ كات َي لةة
ئةواٌيؽ ب لة تيَزةيؼتٍى سةطيذةكا بكةيٍةوة .بةال
طؤظاسيَكى تايبة بة ػيرش دةٌووطي ،ئةوة بايةخ بة خويٍَةس ٌةادةً
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و وةةيمى ئةةصوووٌيَكى صواٌةةةواٌى ٌةوىَ دةكةةً ،يةةاُ بةةسةو بابةةةتيَ
َى دةكةا  .لةطةةس ئةةو ئاطةتة
دة ي ،كة ػةاع اُ دوو ةاسى دةغةةل
لةةةةٌاوةوةى خؤوةةةذا ِةطة ة بةةةة وؤسيَة ة لةةةة ٌةةةاكؤكى دةكةةةةً .لةةةة
سةطةةةيذةكاٌى يةكةةةةوي ديواٌيَة ة كةةةؤ دةكةوةةةةوة ،لةةةة سةطةةةيذةكاٌى
دووةوةةةةةي ديةةةةةواٌيَكى ديكةةةةةةِ ،ةةةةةةةس يةكةةةةةةياُ لةةةةةة دةصطايةةةةةةةكى
َوكشدٌةوةى وياواص بة اث دةطةية .
بال
ث /ثةيوةٌذى تؤ بة صواٌةوة يية ،ئايا صواُ الى تؤ ِؤية يةاُ
ئاواٌج ،بةكوستى ؤُ لة صواُ دةسِواٌى
َبةتةة
و /صواُ الى وَ ِةووو ػتيَكة ،لة ِةؤ و ئاوةادميؽ صيَةرتِ .ةل
ًَ
َى لةةةة صوةةاُ ٌاكةةةةً ،بةةةةال
َةةةةكشدُ لةطةةةةهَ ئةويذيكةةة ٌكةةةؤل
لةةة واوةل
َزشً
َيةةةتى ِةةةل
ثيَىوايةةة وةةَ ٌةةاتوا ِةةين ليَ شطةةشاويةتيَكى كؤوةال
ى.
تةةٌّا لةسِيَزةةى صوةةاُ بةطؼةتى و صوةاٌى ػةةيرشى بةتايبةةتى ٌةةةب َ
ى.
بؤية الى وَ سوسِطة صواُ وةك بابة تةواػا بكش َ
ث /ؤُ طةيشى ثةيوةٌذى ٌيَواُ ػيرش و طياطة دةكةي
وِ /ةةةس دةب ةىَ ثةيوةٌةةذيياُ لةٌيَواٌةةذا ِةةةبىَ ،طةةةسةسِاى وياواصييةةة
دياسةكةةةاُ و ِةٌةةةذيَ اس ٌةةةاكؤكى ٌيَةةةواُ طوتاسةكاٌيةةةاُ :طوتةةةاسى
ًَ صواُ لة ِةةسدووكياُ ِةةس صواٌةة.
ػيرشى و طوتاسى طياطى .بةال
ئةوةى وياواصة كةطةى سظةةكةسةِ ،ةةسوةِا ةؤٌيَتى بةةكاسِيٍَاٌى
سظةكشدٌيؽ .صواٌى طياطى ةسيقة ٌاخاتةة سووٌ ،ةةخواصة الى
َذةدا ساطةتزؤ بيَة و بةةثيَى
ًَ صواٌى ػيرشى ِةول
راثؤٌييةكاُ .بةال
تواٌا لة ةسيقة ٌضي بيَتةوة .لةطةس ئةو ئاطتة ثةيوةٌذى ٌيَةواُ
صواٌى ػيرشى و صواٌى طياطى دربةيةك و ٌاكؤك دةكةويَتةوة.
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ث /ئايا دةتواٌى ػيرشيَ بٍووطى ثةيوةٌةذى بةة طياطةةتةوة
ٌةبىٌَ ،ةخواصة لةو صةوةٌة كة صةوةٌى طياطةتة
و /بةةةَلىَ .بةػ ةيَوةيةكى ٌياصئةةاويَض دةتةةوا ػةةيرشيَ بٍووطةةي ِةةين
ًَ ئةطةةةس ػةةيرش ِةةةس تةةةٌّا
ثةيوةٌةةذى بةةة طياطةةةتةوة ٌةةةبىَ .بةةةال
بةسِةةةةوى واسيرةةةى سؤراٌةةةة بةةةىَ ،ئةةةةوة دةبيَتةةةة سوسبةةةاٌى طوتةةةاسى
طياطةةةةىِ .ةةةةاوسِىَ ئةوشيكييةةةةةكا ثيَياٌوايةةةةة ػةةةةيرشى راثةةةةؤٌى
َيةةةةةتى ٌةةةةادا  ،بةةةةةوةؾ
ِاو ةةةةةسخ صؤس طةةةةوىَ بةةةةة بضاظةةةةى كؤوةال
طوٌاِباسى دةكةةُ كةة بةتةةواوى لةة طياطةةتةوة دووسة و خةؤى لةة
ًَ وةةَ سةٌاعةةةن بةةةو دياسدةيةةة ٌييةةة ،وةةَ
طياطةةة ٌاخؼ ةيٍَىَ .بةةةال
َيةةةةتى
دةوةةةةوىَ ػةةةيرشيَ بٍووطةةةي بةةةة واسيرةةةى طياطةةةى و كؤوةال
راثؤٌييةوة ثةيوةط بىَ.
ًَ ِةتا ئيَظتا ئةو وةطةلةية سةوسِغ خةؤى ٌيؼةاُ دةدا ِ .ةؤى
بةال
دووس كةوتٍةةةوةى طةةة راثةةؤٌى لةةة طياطةةة  ،بةةؤ و َيةةزووى راثةةؤُ
ى لةة
دةطةسِيَتةوة .بؤ منووٌة لةكاتى وةٌزى ويّاٌى دووةًِ ،ةٌةذ َ
ػةةةاع اُ وةةةؤسىَ لةةةة ػةةةيرشى وسِوريٍَةةةةسياُ دةٌووطةةةى ،لةةةةثاؾ
َزةةةةوة
وةةةٌزيؽ وؤسيَةة لةةة سةطةةيذةياُ دةٌووطةةى كةةة بةةة كؤوةل
َيَ ػةةةةيرشى در بةةةةة بةةةةؤوبى ئةةةةةتؤوى و
ثةيوةطةة ة بةةةةوو ،كؤوةةةةةل
ًَ ِةةووو ئةةو
ػيرشطةليَكى ثةيوةطة بةة ميكةشى ػةيوعيية  ،بةةال
َزشى بةِايةكى بةسصى ػيرشى ٌةبووُ ،بؤيةة
سةطيذةو ػيرشاٌة ِةل
واوةةاُ ليَّةةا خؤوةةاُ لةةة ػةةيرشى طياطةةى ساطةةتةوخؤ ب ةةاسيَضيَ،
ى .بةطؼةةةتى لةةةة
ةةةوٌكة صيَةةةرت بةةةةالى ثشؤثاطٍةةةذةو وسِوراٌةةةذا دة ة ة َ
ػةةيرشى راثةةؤٌى تةسميذيةةذا خواطةةتيَكى بةةةِيَض ِةيةةة ،كةةة ثيَيوايةةة
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ػةيرشى ثشؤثاطٍةةذةئاويَض و وسِوريٍَةةس ِةةةس ػةيرش ٌييةةة .سةٌزةة لةةةو
َةةةوة ػةةيرشى راثةةؤٌى لةةة ػةةيرشى
ئاطةةتة و بةةةدياسيكشاوى لةةةو خال
ويّاٌى وياواص بىَ.
طؤظاسى "ِؤ كؤتشةكة" لةكاتى وةٌزى كةٌذاو واى ٌيؼاُ دةدا كة
ػةةةةاع اٌى ويّةةةةاٌى لةةةةةباسةى ئةةةةةو وةٌزةةةةةوة دةٌووطةةةةَ ئةةةةةةو
باٌزةػةكشدٌة لة راثؤُ وؼةتووشِيَكى تووٌةذى ليَكةوتةةوةِ ،ةٌةذىَ
ًَ صؤسبةةياُ سةتيةاُ كةشدةوةو
َ وةى ئةةو باٌزةػةةياُ دايةةوة ،بةةال
وةال
َوى باٌزةػةكةياُ دابؤوة.
ِيَشػياُ بؤ ئةواٌة بشد كة وةال
ث /بيَزوو ةةاُ ٌووط ةةيٍى ػ ةةيرش ،لةصؤسب ةةةى و ةةاس ثيَويظ ةةتى ب ةةة
َةراٌيَكى دةسةكى ِةية،
وسِوراٌيَكى دةسةكى ِةية ،ثيَويظتى بة ػم
َزةى راثؤٌى لة باسيَكى ِيَىَ و ويَز دا دةرى ،سةٌزة
ئةوشِؤ كؤوةل
ٍَيةايى
لة كيَؼة دووس بىَ ،وشؤظ ِةويؼة ةص لةة ئاطةايؽ و دل
دةكا .
ًَ
َةراُ ِةيةةةة ،بةةةةال
و /بةةةةَلىَ ٌووطةةةيٍى ػةةةيرشى ثيَويظةةةتى بةةةة ػة ةم
َةةذةسوَلىَ،
َةراُ بةةة ٌظةةبة وةةَ لةةة ثشطةةياسكشدٌى بةةةسدةواً ِةل
ػ ةم
ثشطياسكشدُ لةباسةى خودى خؤً ،لةباسةى سةطيذةكاٌى ثيَؼةووً،
كةةاتىَ بةػ ةيَوةيةكى طؼةةتى دةوةةةوىَ لةةة ٌةةاخى خةةؤً بيَىةةة دةسةوة،
ئةةةو كاتةةةى كةةة ئاطةةاييي بةػةةيَوةيةك داثؤػةةشاوة كةةة تةةةعب كشدُ
َةراٌى
تيَيةةةذا سةةةوسِغ دةكةويَتةةةةوة ،ئةةةةو كاتةةةة وةةةَ ِةطة ة بةةةة ػة ةم
ةسيقى دةكةً .بؤ منووٌة بةس لة طىَ ياُ واس طاهَ سةطةيذةيةكي
َةة ٌةةبوو
َُ بةٌاوٌيؼاٌى "عشى" ٌووطةىٌ :يةاصً ئةةو وٍذال
بؤ وٍذاال
َةة
َىةذابوو تةةعب لةةو وٍذال
َكو ِةول
كة لةبةساٌبةسً ياسى دةكشد ،بةةل
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صيٍةذاٌيكشاوةى ٌةةاوةوةى خةةؤً بكةةةً ،كةاتىَ وةةَ لةسِيَزةةةى صواٌةةةوة
َةراٌيَكى تووٌةةةةذً ال
َةةةةةً دةدا ،ػةة ةم
َى دةسِيٍَةةةةاٌى ئةةةةةو وٍذال
ِةةةةةول
دسووط بوو ،وٌكة ِةس ساظةكشدُ و ليَكذاٌةةوة بةةغ ٌييةةِ ،ةةس
دةبايةةة ِةةةووو ةةيٍةكاٌى واٌةةا ئاوةةادة بكةةةً ،كةواتةةة يةكةةةةجماس
َةراُ لة ٌاوةوةداية.
ػم
َى ٌييةةة ،طةةةسةسِاى ئةةةوةى وةةَ بةةة
َبةتةةة راثةةؤُ لةةة كيَؼةةة خةةال
ِةل
ًَ ليَةشةدا كيَؼةةى ثيظةبووٌى
َتى ويّاٌى دادةٌةيَي :بةةال
باػرتيَ وال
ريٍزةةةةة و طشوػةة ة لةئاسادايةةةةة ،ئةةةةابووسى راثةةةةؤُ كةةةةةغ ٌةةةةاصاٌىَ
طةػةكشدٌةكةى كةى دةوةطتىَ.
َةثةطتؤى خؤى لةطةةس
ثيَىواية ئةو كيَؼاٌة بىَ ئاطا و بة ئاطاوة ثال
ًَ وةةَ لةة ٌةةاوةوةى خةةؤً كيَؼةةةً ِةيةةة،
وةَ دسووط ة كةةشدووة ،بةةةال
َة ،تةا سادةيةةك كةة ٌةاتوا لةطةةهَ
كيَؼةى خودى خؤً بةطةسوذا صال
دةسةوةى ليَكياُ ويا بكةوةوة.
ث /تؤ طوتة وةَ لةة كةةؾ و ِةوايةةكى وةطةي ياٌةدا ريةاوً،
ئةوةؾ كاسى لة بةسِةوةكاٌ كشدووة ،ؤُ طةيشى ثةيوةٌذى
ئاية و ػيرش دةكةي
َزشى ِةطةةتيَكى
و /ئةةةو كيَؼةةةية لةةة راثةةؤُ تايبةتةةة بةواٌةةةى ِةةةل
ًَ وَ خةؤً
َةى ئيَىة بوصية ،بةال
َيََ ِةس بة وساطة بٍةوال
ئاييٍة .دةل
بةةة بةةوصى داٌةةاٌيَي ،بةةة ئةةاييٍيَكى يةكتاثةسطةةتى وةك وةطةةي ى يةةاُ
ًَ ِةةةس لةةة بضةةووكييةوة ِةطةةةتيَكى
يةةةِودى ثةيوةطةة ٌةةيي .بةةةةال
ئاييٍى ٌادياس لة ٌايذاية ،ثيَىواية ئةةوة لةة ػةيرشةكامنذا سةٌزةى
داوةتةوة .لةو بشِوايةداً صؤسبةى راثؤٌييةكاُ وةك وٍَِ :ةطةتيَكى
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ئةةاييٍى ٌادياسيةةاُ تيَ ذايةةةة ،كةةة طةةةةس بةةة ئةةةاييٍضا ،يةةاُ ئةةةاييٍيَكى
دياسيكشاو ٌيية .لة ػيرشى راثؤٌى "وياصاوة كادمى" وةاُ ِةيةة بةؤ
ًَ لةة ػةيرشى
منووٌة ٌضيكة لة سؤ ى بوصى و ئاييٍى بةطؼتى .بةةال
تةةاصة ِةةةين كةطة ةيَ ٌةةابيٍي كةةةة ثةيوةٌذييةةةةكى بةةةتيٍى بةةةة دةسةةةى
ًَ دةػةةةةةىَ ػةةةةةاع يَكى وةك " طةةةةةؤصؤ
ئاييٍييةةةةةةوة ِةةةةةةبىَ ،بةةةةةةال
يؤػيىاغ" ٌضي بىَ لة ميكشى ػيٍتؤيى.
ث /ئايةةةا تةةةؤ لةةةةو بشِوايةةةةداى كةةةة ػةةةيرش ئةوثةةةةسِى صواٌةةةة،
كؤتاييةكاٌيةتى و ثةخؼاُ بةو ػويٍَة ٌاطا
و /لةو بشِوايةداٌيي ػيرش كؤتايى بىَ .ثيَىوايةة ويّةاٌى وشؤيةى لةة
سةطةةةةصى ػةةةيرش و ثةخؼةةةاُ ثيَكّةةةاتووة :در بةيةةةةك دةكةوٌةةةةوةو
كيَ كِكىَ لةطةهَ يةك دةكةُ ،لة كؤتايؼذا ِةس تةٌّا ويّاٌى ئةةدةبى
َكو ِةةةووو ويّةةاٌى وشؤيةةى دةطةةاصيٍََ .بؤيةةة
دسووط ة ٌاكةةةُ ،بةةةل
َةةةواُ دةبةةا ،
بةتةةةٌيا ثيَةةذاطشتَ لةطةةةس اليةةةٌى ػةةيرش بةةةسةو ِةل
ثيَىواٌيية ػتيَ لةو ديوو ػيرش ِةبيَ  .ثيَىواية ػتيَ ِةية ويةا
لةة ػةةيرش و ثةخؼةةاُ ،ئةةةويؽ لةة ِةةةواُ كاتةةذا ػةةيرش و ثةخؼةةاٌة
بةيةكةوة ،كاتيَكيؽ دسووط دةبىَ كةة ػةيرش و ثةخؼةاُ دةطةٌةة
يةك و ِاسوؤٌى دةكةوٌةوة.
ث /ئايا تاكو ئيَظتا ئةو سةطيذةية ٌووطيوة كة دةتةوىَ ،ياُ
بةدوايذا دةطةسِيَي
ًَ صؤسبةةياُ
و /ساطتة ِةٌذىَ لةة ػةيرشةكا طةسطةاوي دةكةةُ ،بةةال
َكو بةسِةةةوى ٌةطةةتى وةةٍَِ .ةٌةةذ َ
ى
بةسِةةةوى ويظةةتى وةةَ ٌةةة ،بةةةل
ًَ ٌةةةاتوا  :كةةةاتىَ طةةةوىَ لةةةة
ػةةةيرش ِةةةةُ ،دةوةةةةوىَ بياٌووطةةةي بةةةةال
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وؤصيكاى "وؤصاس" دةطشً ِةطتيَكى طةةيش دةوبةا ،ئاواتةةخواصً بةة
ًَ تةةاكو ئيَظةةتاؾ ٌةةةوتواٌيووة ئةةةوة
صوةةاُ تةةةعب ى ليَبكةةةً ،بةةةال
بكةً.
ث /ةةؤُ طةةةيشى ٌةةةوة ػةةير شييةكاٌى دواى خةةؤ دةكةةةي ،
بةتايبةتى الواُ
و /لة صؤسبةياُ ٌاطةًٌ ،اصا يياُ لة ػيرش طةسةكة ،كةاتىَ لةطةةس
ػةةيَواصى ٌووطةةة دةكةويٍةةة وؼةةتووشِِ ،ةطةة بةةة وياواصييةةةكى
تووٌةذ دةكةةً ،ويةاواصى ٌيَةواُ وةَ و ئةةواُ .بةؤ منووٌةة يةةك َي لةةة
ػاع ة الوةكاُ دةَلىَ :رياٌى سؤراٌةة بةة ٌظةبة وةَ واسيرةى ٌييةة،
ئةةةو ػةةيرشةى كةةة دةيٍووطةةي واسيرةةةِ .ةٌةةذيَ اس لةةة ػةةيرشى خةةؤً
َ ةيَي صوةةاُ
ِةط ة بةةة وؤسيَ ة لةةة واسيةةع دةكةةةً و ب ة دةكةوةةةوة دةل
ًَ ثيَىوايةة ريةاٌى
بؤخؤى واسيع دسووط دةكا  .ئةوة ساطةتة ،بةةال
سؤراٌةةةة ئةةةةو واسيرةيةةةة كةةةة ِةةةةس دةبة ةىَ بةػة ةيَوةيةك لةةةة ػة ةيَوةكاُ
َةةةذا بكةةةةيَ .بةةةةكوستى بؤػةةةاييةك لةةةةٌيَواُ خةةةؤً و
َةةةةى لةطةل
واوةل
ى لةةةةة ئامشةتةةةةة
ًَ وةةةةَ بةسِةةةةةوى ِةٌةةةذ َ
طةدمةكاٌةةةذا دةبيةةةةٍي .بةةةةال
ػةةاع ةكاُ صؤس ةيَزً ثيَذةبةخؼ ةىَ .ساطةةتييةكةى صَيةةرت بايةةةخ بةةة
ػةةةةةيرشى ِاو ةةةةةةسخى ئامشةتةةةةةاُ دةدةًٌ ،ةةةةةةك ثيةةةةةاواُ .صؤس لةةةةةة
َيََ.
راثؤٌيةكاُ ِةواُ ػ دةل
ث /ئةوة وا واُ ليَذةكا سظة لة ئامشةتيَكى طةدمى ػاع بكةيَ
بةٌاوى "تاواسة واتؼى" كة تواٌيوويةتى لةٌيَو ثاٌتايى ئةدةبيذا
ػيرشى تاٌكاى تةسميذى دووباسة بزيَشِيَتةوة ػويٍَزةى خةؤى،
ؤُ ئةو طةسِاٌةوةية بةو ِيَضةوة ساظة دةكةي
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و /بةػ ةيَوةيةكى سةةوهَ دةاللةةة لةةة بةةووٌى سيتىةةى تاٌكةةا دةكةةا ،
لةةٌيَو راثؤٌييةكاٌةةذا .وةك ةةؤُ ػةةاع اٌى دواى وةةةٌ طةةةسةسِاى
ئةةةةةوةى بةةةةة خةةةةةيا َه ثيَيةةةةاٌوابوو تواٌةةةةاى سةتكشدٌةةةةةوةى مةةةةؤسِوى
ًَ لةةة ساطةةتيذا ٌةةةياٌتواٌى مةةؤسِوى ػةةيرشى
تةسميةةذيياُ ِةيةةة ،بةةةال
تةسميةةةذى سةتبكةٌةةةةوة .ةةةوٌكة ػةةةيرشى تةةةاصةى ِاو ةةةةسخ ِةةةين
ًَ تاٌكةا و ِةايكؤ بةةِؤى كةيَؽ و
مؤسِويَكى ديةاسيكشاوى ٌي يةة ،بةةال
ى لةةةةة ػةةةةاع اُ
سيتىةكاٌياٌةةةةةوة خةةةةؤسِاطش واٌةةةةةوة .بؤيةةةةة ِةٌةةةةذ َ
باٌزةػةةةى ئةةةوةياُ دةكةةشد كةةة مةةؤسِويَكى ديةةاسيكشاو بةةؤ ػةةيرشى
َةكاُ بوو.
ًَ ئةوة لة وة ال
ِاو ةسخ بذؤصٌةوة .بةال
َبةتةةة سيتىةةى ( )5،7،5لةةة دواى وةةةٌ بةةة سيتىةةى كؤيمةةةكاساُ
ِةل
دادةٌشاِ .ؤيةكةؾ ئةوة بوو كة صؤسيَ لة ػةاع اُ ،ػةيرشى تاٌكةا
ى لةة
و ِايكؤياُ بؤ ػكؤى وةٌ ٌووطةى ،بةة ِةةواُ ػةيَوة ِةٌةذ َ
ػاع اُ لةطةس سيتىى "( "5/7كة بة عةةسةبى بةة ػةيرشى تةمريمةة
ًَ ػةةاع اٌى
ٌةةاوى دةبةةةُ) وةك ػةةكؤيةك بةةؤ وةةةٌ ٌووطةةى .بةةةال
دواى وةٌ لة مؤسِوى دياسيكشاو خؤياُ ثاساط لةة تشطةى ئةةوةى
َكى
ٌةةةبادا بةةةبىَ ٌةةاوةسِؤك و بةةةبىَ واٌةةاِ ،ةةةس تةةةٌّا سيتىةكةةة خةةةل
وةط بكا  ...بةس لةة وةةٌ ئيَىةة صؤسيَة لةة ػةيرشى ئةةوشيكى و
ئةةةوسوثيىاُ تةسوةوةةة كةةشدٌ ،ووطةةيٍيَكى ػةةيرشمياُ وةسطةةش كةةة
لةةةةةسووى سيتىةةةةةوة لةطةةةةةهَ تاٌكةةةةاو ِةةةةايكؤ ويةةةةاواص دةكةوتةةةةةوة.
ئيقاعةةةةةةكاٌياُ لةطةةةةةةس " "7/5بةةةةةوو ( ػةةةةةيرشى تةةةةةةمريمى) دواى
واوةيةك ،دةػةىَ دواى وةةٌ بةىَ ،بيٍيىةاُ ئةةو مؤسِوةةؾ بؤخةؤى
بؤتةة كؤتيَة  ،بؤيةةة سوووةاُ لةةة ػةيرشيَ كةشد ،كةةة لةِةةووو كةةؤ و
78

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
بةٌذيَ ئةاصاد بةىَ .بةة ِةؤى ئةةو ئاسِاطةتةية تةةعب و صوامنةاُ تةاصة
ًَ لة ِةواُ كاتذا ػيرشى راثؤٌى سيتىى خةؤى دؤسِاٌةذ
كشدةوة ،بةال
َىاٌةذاو ِةةتا
و طٍووسى ػيرش و ثةخؼاُ كةوتة ٌادياسييةةوةِ .ةول
َةةةةذةدةيَ ػةةةةتيَكى ٌةةةةوىَ دابّيَةةةةٍة و بةديوةكةةةةةى
ئيَظةةةةتاؾ ِةول
َكى ئاطةةةايى
ًَ خةةةةل
ديكةةةةؾ مةةةؤسِويَكى ديةةةاسيكشاوى ٌةةةةبىَ ،بةةةةال
ئاسةصووى سيتىخواصى دةكةُ ،واتة وةيميياُ بةسةو يَزى بيظةنت و
َكو
ل يكى دة ىَ .بؤية مؤسِوى تاٌكا و ِةايكؤ وشدٌةى بةؤ ٌييةة ،بةةل
َو دةبيَتةوةو دةبوريَتةةوة ،ويةاواصى صؤسيةؽ لةةٌيَواُ
صيَرت و صيَرت بال
روةاسةى ػةاع اٌى ئةةو دوو مؤسِوةة و لةةٌيَواُ ػةاع اٌى تاصةطةةسدا
ِةيةةة .وةةَ لةةةو بشِوايةةةداً كةةة ئةةةوة يةكيَكةةة لةةة تايبةمتةٌذييةةةكاٌى
ػةيرشى راثةؤٌىٌ :ووطةيٍى ػةةيرشى راثةؤٌى ثيؼةةى دةطةةتةيةكى
ديةاسيكشاو ٌييةةة ،ئةطةةةس ػةةيرشى تاٌكةا و ِةةايكؤ لةبةس ةةاو بزةةشيَ،
ئةوة صؤسُ ئةواٌةى ػيرش دةٌووطَ.
ث /ئامشة بة ٌظبة تؤ ض دةطةيةٌيَ
ًَ ئيَظةةةتا ثيَىوايةةةة ئةةةةو
و /لةةةةكاتى طةدميىةةةذا دةو ةسطةةة  ،بةةةةال
ثةسطةةتٍة ثةيوةٌةةةذى بةةة طشيَةةةى دايكةةةةوة بةةووة .وةةةاساُ ثيَىوابةةةوو
ئامشة لة ثياو وياية و لةطةس صةويؽ ِةس دةويٍَيَتةةوة .واتةة الى
وةةَ صةوى ٌويٍَةسايةةةتى دايكةةى دةكةةشد .ثيَىوابةةوو ئةةامشة ػةةتيَكى
ًَ دواتش بؤً دةسكةةو كةة ئةةو
طةوسةيةو بةتةواوى لةوَ وياية .بةال
وؤسة لةب كشدٌةوة ئةسصؾ داٌةٌاٌة بؤ رُ وةك وةشؤظ ،دواى ئةةوةى
بةةةسة بةةةسة طةةةوسة بةةووً طةيؼةةتىة ئةةةوةى كةةة ئةةامشةتيؽ وةك وةةَ
ًَ خاوةٌى ِةٌذىَ ػتة كة ثياو خاوةٌى ٌييةة .صؤسبةةى
وشؤظة و بةال
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َزةةى راثةؤٌى لةةباسةى وةىَ و ٌيَةشةوة ٌةاوى دةٌةىَ ،وةَ
ئةوةى كؤوةل
ًَ لةطةةهَ ئةوةػةذا ويةاواصى ٌيَةش و وةىَ بةووٌى
بشِواً ثةىَ ٌييةة ،بةةال
ِةيةةة ،صؤس بةةة طةةادةيى ئةةةو وياواصييةةة طشٌزةةة .ثيةةاو لةةة ميكةةش-
ًَ
ويٍَةةةاكشدُ و ثيَؼةةةكةوتَ -بةةةةدواى ئةبظةةةرتِاكذا دةطةةةةسِىَ ،بةةةةال
َتةةة بةةة ِةةةووو ئةواٌةةة بكةةا  .ثيةةاو دةيةةةةو َ
ى
ئةةامشة دةتةةواٌىَ طال
ِةةةةةووو ػةةةةتىَ لةسِيَزةةةةةى صواٌةةةةةوة ةاتةةةةة سوو ،بيكاتةةةةة ػةةةةتيَكى
ًَ
تةةةةكٍؤلؤرى و لةةةةدووتويَى ةةةةو و ميكة ةش سيَكيةةةاُ ةةةةا  ،بةةةةال
ئةةةامشة لةةةة ساطةةةتيذا وةةةؤسيَكى ديكةيةةةة و ثيَويظةةةتى بةةةةو وةةةؤسة
كشدةية ٌيية.
ث /رٌ ِيٍَاوة
َى ريةاً ،رٌةى
و /طىَ واس ر ِيٍَاوة ،رٌى يةكةةوي ٌيةو طةاهَ لةطةةل
َى ِ 1995يٍَا.
دووةوي  25طاهَ ،رٌى طيَيةوي لة ئاياسى طال
َى تؤ ؤُ بوو
ث /وٍذال
و /وةةَ تةةةٌيا كةةوسِى وةةاهَ بةةووً و لةةةريَش ةةاوديَشى دايكىةةذا بةةووً.
َى
خيَضاٌةكةواُ ِين وؤسة كيَؼةيةكى ئةابووسى ٌةةبوو ،بؤيةة وٍةذال
ًَ كاتىَ وووة سوتاةاٌةى طةةسةتايى ئةيرت
وَ صؤس خؤؾ بوو .بةال
ئةةةو واوةيةةة بةةؤ وةةَ سةةوسِغ و تةةةٌ كةوتةةةوةِ ،ةةةسوةِا كةةة ػةةةسِ
تووٌةةةذى كيَؼةةةا و ثاػةةةاُ راثةةةؤُ دوو ةةةاسى ػكظة ة بةةةوو ،ئةةةيرت
َةراُ بةةوو ،ئةةةو واوةيةةة ئاطةةاُ
َزةةةى راثةةؤٌى دوو ةةاسى ػةةم
كؤوةل
ٌةبوو.
ث /كةواتة ،لةباسةى وةٌزةوة يادةوةسى خؤ ِةية
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َبةتةةة ،ديَتةةةوة يةةادً كةةة ِيَةةضى ئةةةوشيكى بةػ ةيَوةيةكى ةةشِ
وِ /ةل
َةكةةةً
(تؤكيةؤ)ى بةةة مشِؤكةةة بؤسدوووةاُ كةةشد ،بؤوباكةةاُ لةة ٌضي ة وال
ِةةةةةةووو ػةةةةةتيَكياُ دةطةةةةةووتاٌذ .لةةةةةةثاؾ سؤرى دووةً لةطةةةةةةهَ
َةويَؼةةةةى
ِاوسِيَيةةةةةكي ةةةةوويٍة دةسةوة بةةةةؤ ئةةةةةوةى تةواػةةةةاى خؤل
وشدووةكةةاُ بكةةةيَِ ،ةةةتا ئيَظةةتاؾ ئةةةو دميةٌةةة لةةة يادةوةسميةةذا
واوةتةوة .لة طةسةتادا صؤس يَزً لة ديتٍى مشِؤكةة و ئاطشكةوتٍةةوة
وةسدةطش  :دميةةٌيَكى وةواٌى ِةةبوو ،صيَةرت لةةوةى تشطةٍاك بيَة .
ًَ دميةةةةةٌى تةسوةةةةة طةةةةووتاوةكاُ صؤسيةةةةاُ تشطةةةةاٌذً و ِةةةةةتا
بةةةةةال
ئيَظتاؾ كة ئةو سؤرةً ب دةكةويَتةوة ،دةلةسصً.
ث /ثيَتواية وشدُ كؤتايى كؤتاييةكاٌة و لةثاؾ ئةو ِين ػتيَكى
ديكة ٌيية
َتيٍَي تةةاكو بةةضا لةةةثاؾ وةةشدُ ض
َةةذةسول
و /وةةَ صؤس خةةؤً لةةةوة ِةل
ًَ لةةةو بشِوايةةةداً
ٍَيةةا ٌةةيي ،بةةةال
ِةيةةة ،طةةةسةسِاى ئةةةوةى وةةَ صؤس دل
َيةذا ِةطةتي دةكةشد دةتةوا
ػتيَ لةدواييةذا ِةةبىَ .لةة كةاتى وٍذال
ًَ وةشؤظ لةبةةس
لةثاؾ وشدُ ئةواٌة ببيٍي كة بةةس لةةوَ وةشدووُ .بةةال
َةتة بكا  .كةواتة وةَ
ئةوةى صيٍذووة ،بؤية ٌاتواٌىَ ويٍَاى ئةو ال
لةةةو بشِوايةةةةداً لةةةث اؾ وةةةشدُ ػةةتيَكى خةةةؤؾ ِةيةةة ،لةطةةةةسووى
ًَ بةشِواى وةَ ٌاكةويَتةة طةةس
ويٍَاكشدٌة ثوو ةةكاٌى وشظةوةيةة ،بةةال
ويٍَةيةةةكى سووُ و ئاػةةكشا يةةاُ طةةةس ئيىاٌّيٍَةةاُ بةةة ميكشةكةةاٌى
دؤٌادؤُ و بةِةػ و وةِةٌةً.
ث /ؤُ دياسدةى خؤكورى ئةديبة راثؤٌييةكاُ ساظة دةكةي
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َو ٌييةة .ػةاع ةكاُ
و /ثيَىواية دياسدةى خؤكورى ئةوةٌةذة صؤس بةال
َذةطةةةةةَ.
صؤس خؤكةةةةةور ٌةةةةةية سؤواٌٍووطةةةةةةكاٌَ بةةةةةةخؤكورى ِةل
ِةس ؤٌىَ بىَ ،ثيَىواية ئةوة ػةتيَكى طةةيشةو كةةورت ثةيوةٌةذى بةة
ػاع اٌى راثؤٌييةوة ِةيةِ ،ؤكاسى خؤكورى سؤواٌٍووطةةكاٌيؽ
وةةةؤساو وةةةؤس و ويةةةاواصة .وةةةاسيَكى ديكةةةة دووبةةةاسةى دةكةوةةةةوة
ثيَىواٌيية خؤكورى ٌووطةسىَ ياُ دوو ٌووطةةس ،ديةاسدة دسووطة
بكا .
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طفتىطؤ هُطُلَ ػاعري
سيىطًُ – ٍاطًطاوَ:
ػًعشّ مً وَن مُّ وايٍُُ ،تا كؤٌ ىُبَِ ،ىاخىسيَتُوَ
ى كةةة
دوو وةةاس ب ة ى لةةة خؤكوػةةنت كشدؤتةةةوة :وةةاسى يةكةةةً كةةات َ
ِةةةةووو ػةةةتيَكى لةةةة وةةةةٌزى ويّةةةاٌى دووةً لةةةة دةطة ة دا ،ئةةةةو
َةكةةةى و وةكتةبةكةةةى لةةة ػةةاسى "ئؤطةةاكا" ويَةةشاُ
وةٌزةةةى كةةة وال
كشد .واسى دووةً كاتىَ كة تشطى لةوة بوو وةك ػةاع دوو ةاسى
طةةةسٌةكةوتَ ب ةىَ و وةك داِيٍَةةةسيَكى ةةةسيقى خةةةسي بةةوو بةةشِوا
ى وةك ئةوةيةةة
بةةةخؤبووُ لةدةطةة بةةذا  ...كةةاتىَ طويَ ة ليَةةذةطش َ
طةةويَى لةةةو ػةةتاٌة طشتب ةىَ كةةة بةةة وةٌزةةةوة بةٌةةذُ ..بةلةطةةةيةكى
ةثةطاو ..طويَزشيَكى طةيش ..صه وةك سةباسة.
َةةةوة دةيذؤصيتةةةوة .صيَةةرت لةةة دوو وةةاٌ واوةةةوة و لةةة
صؤس كةةةً لةةة وال
تؤكيةةؤ بةدوايةةذا دةطةةةسِاًِ ،ةةةووو واسيَ ة خيَضاٌةكةةةى دةيزةةو :
َةةذةِا ..
دةس ةةووةو ٌةةاصا كةةةى دةطةسِيَتةةةوة ..لةةة ريةةاٌى وةةاهَ ِةل
َيٍ "ةكةاُ بةزى ..بةة
سةٌزة خؤى تاسيبكاتةوة ،ياُ بيةوىَ وةك "ثم
ساطتى دةيويظ لةةو ويَظةتزةيةى كةة خةؤى تيَةذا ةػةاس دابةوو،
ليَي سابكا و ِة ئةو ط توطؤكشدٌةً لة دةط بذا ..
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َو كةةشد
بةةاوكى طةةاواٌة صؤسةكةةةى خةةؤى بةطةةةس رٌاٌةةذا ثةةةس و ب ةال
بةةوو ..ئةةيرت ػةةةسِ ِةةا بةةؤ ئةةةوةى ئةةةويؽ طةةاواٌى خةةؤى ثةةةس
بكاتةةةوة ..بةةةو اسةٌووطةةة ساصى بةةوو و بةطؼةةتى لةةةباسةى "وصة":
وصةى ٌيَو ػتةكاُ دةيٍووطى ،وصةى ٌيَو خاك ،دسةخة  ،ئةارةهَ...
ِتذ .ئةو ػاع و تويَزةسى وصة بووِ ،ةس وصةيةك..
َيةةٍ ،
َى  1928لةةدايكبووة ،طةةشٌزرتيَ كةاسى ػةةيرشى :ثم
لةة طةةال
َبزاسدة ػيرشييةكاُ بوو.
ِةل
ث /ئايا خؤ بة ػاع يَكى راثؤٌى دادةٌيَي  ،بةض واٌايةك
َبةتةةة
و /خةسيكةةة ٌةةةتوا خةةؤً بةةة ػةةاع يكى راثةةؤٌى دابٍ ةيَيِ ،ةل
ًَ ئةةو
سةطةصٌاوةى راثؤٌيي ِةية ،بة صواٌى راثؤٌيؽ دةٌووطي ،بةال
ػويٍَةى بابةتى سةطيذةكامنى ليَوة بةدةط دةِيَةٍي لةة راثؤٌةةوة
َتةاٌى بيَزاٌةة كةشدووةو طةةسِاوً ،بؤيةة لةةة
دووسة .صؤس طةةمةسً بةؤ وال
َيَ ػةةةةاسى وؤساوةةةةؤس بةةةةة راوةراوةكةةةةاُ و
ػةةةةيرشةكامنذا كؤوةةةةةل
َكةكاٌياٌةةةةةوة دةسدةكةةةةةوُ ،ئةطةس ةةةةى ػةةةةيرشةكا ػةةةةيرشى
خةل
َتيَة دةكةةً ،وةك
طةػتياسى ٌةة .ةوٌكة وةَ كاتيَة طةةمةس بةؤ وال
َكى
ئةةةوة ٌاٌووطةةي كةةة وةةَ بةػ ةيَ مب لةةةواُ و لةةة ِةطةةتةكاٌى خةةةل
ئةويَةذا بةػةذاسيي ِةةةبىَ .بؤيةة طةةسةسِاى ئةةةوةى وةَ لةة سة ةةةلةكى
ًَ كاتىَ ئيَوة سةطيذة وةسطيَشاوةكا بؤ طةةس صواٌةاٌى
راثؤٌيا بةال
ديكة دةخويٍٍَةةوة ،سةٌزةة وةك ػةاع يَكى راثةؤٌى ثةؤليٍي ٌةكةةُ،
لةةةة ػةةةيرشةكا ِةةةين راثؤٌييةةةةك ٌةةةاغ ٌةكةةةةُِ .ةةةةتا بةةةة ٌظةةةبة
راثؤٌييةكاٌيؽ ٌاوؤً.
ث /كةواتة ،صواُ بة ثيٍَاطةى ػيرش ٌاصاٌى
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وٌ /ةةةخيَش ،ئةطةس ةةى وةةَ ِةةةس تةةةٌّا بةةة صوةةاٌى راثةةؤٌى دةٌووطةةي،
ًَ ثيَىوايةةة بةةة ساطةةتى خويٍَةةةسى ػةةيرشى وةةَ لةةة راثةةؤُ كةةةوَ،
بةةةال
َتاٌى بيَزاٌة دةدةُ .ئةوة لة كةاتى
تةٌّا ئةواٌة ٌةبَ كة بايةخ بة وال
ٌووطيٍى دةسيَكةى ػةيرشيي كةة لةةباسةى (راثةؤٌى-ئةةوشيكى) بةوو،
سوويذاٌ .ةخيَش ،بة ٌظبة وَ صواُ ٌاطٍاوة ٌيية.
كاتيَة ة ػةةةيرشى وةةةَ دةخويٍَيتةةةةوة صؤس كةةةةً ٌةةةةبىَِ ،ةطةةة بةةةة
سةواٌبيَةةزى ٌاكةةةي  ،ةةوٌكة وةةَ بةةة صوةةاٌيَكى ئاطةةايى دةٌووطةةي،
ئةواٌةى بةو صواٌة ئاطةايية دةٌووطةَ لةة راثؤٌيةةكاُ صؤس دووسُ و
ليَشةػذا ئاطتةٌزى ػيرشى ئةواُ دةسدةكةويَ .
ث /طشٌزرتيَ كيَؼةى ػيرشى ٌويَى راثؤٌى يية
و /لةةة ػةةيرشى ٌةةويَى راثةةؤٌى ئيَىةةةدا دوو ػةةةثؤه ِةةةُ :يةكةةةوياُ
لةطةةةس بايةةةخى صؤسى ِوٌةةةسى سةواٌبيَةةزيى دةوةطةةتىَ ،ليَةةشة ئةةةو
ػةةةةثؤلة بةةةةثيَى ئةةةةو بابةتاٌةةةةى كةةةة ب ييةةةاُ ليَذةكاتةةةةوة ،واٌةةةا
دةبةخؼ ةىَ .بةةةجمؤسةؾ كاسةكةةاٌى ئةةةو ػةةةثؤلة ،بةةةسة بةةةسة بةةةسةو
َزشى صوةةاٌى
تةةةثنَ كوتةةاٌيَكى بةةؤؾ دةبيَتةةةوة .ػةةةثؤ دووةً ِةةةل
سؤراٌةيةةةةةة و واٌاكةةةةةاٌى بةةةةةةدةوسى ػةةةةةتة طةةةةةادةكاٌى سؤراٌةةةةةةدا
دةخوليَتةةةوة ،بؤيةةة كاسةكةةاٌى ئةةةو ػةةةثؤلة وةك دةسزةةة سؤٌةةاغى
طةةةسةتايى يةةاُ ئاوةةادةيى ،دةسكةةةةوتٍيَكى بةةىَ تاواٌاٌةةةياُ لةةةةخؤ
طشتووة .كيَؼةى ػيرشى راثؤٌى ض بةة ٌظةبة ػةةثؤ يةكةةً و ض
بةةةةة ٌظةةةةةبة ػةةةةةةثؤ دووةً ،لةةةةةة بٍةسةتةةةةةذا وزةةةةةة لةةةةةة ب ؤكةةةةةة
َةتةكاٌى ػةيرشى راثةؤٌى
سووكاسةكاٌى ،كة ئةوة بة يةكيَ لة خةطم
دةرويَشدسيَةةةةة  ،خةةةةةؤى لةةةةةة ٌةةةةةةةبووٌى مةلظةةةةةةمةيةك بةةةةةؤ ريةةةةةةاُ
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َذةطشيَتةةوة .بةؤ منووٌةةة الى ِيٍذييةةكاُ لةةة ثؼة سؤػةةٍب يية
ِةل
ى.
سؤ ييةكةياٌةةةةةةوة ػةةةةةتيَكى تةوووةةةةةزاوى وةك وةِةةةةةي دةبيٍةةةةةش َ
ةةةيٍييةكاُ سطةةةتة و كاسوباسةكاٌيةةةاُ وةك ٌةةةةخؽ دةٌةخؼة ةيٍََ،
َكو تا سادةيةكى باؾ خاوةٌى ئاطاييةةكى
ًَ ٌةك ػتى ثووض ،بةل
بةال
واسيريياٌةةةُ و لةسيَزةةةى ٌةخؼةةاٌذٌى ػةةتةكاٌةوة ةةوكي دةكةةةُ.
َييةتى يٍى ديَتة رواسدُ.
ئةوة بة عةسم
َييةةةةتى راثةةةؤٌى لةةةة وػةةةةى "كةةةو .ئؤػةةةيبؤسؤ" كةةةوس
ًَ عةسم
بةةةةال
دةكشيَتةةوة ،واتةة راثؤٌييةةكاُ بايةةخى خؤيةاُ لةة بابةةتى ِةةبوو و
ئةةةةةوةى كةةةةة خشاوةتةةةةة ثةة ةيَؽ ةةةةاو ،ةة ةشِ دةكةٌةةةةةوة و بؤ ةةةةووٌة
طؼتز ةكاٌياُ وٌكشدووة.
ث /ئايا ئةو كيَؼةية كؤٌة ياُ ٌويَية
و /ئةةةو كيَؼةةةية ِةةةةس لةةة كؤٌةةةةوة ِةةةبووة و ِةةةةتا ئيَظةةتاؾ ِةةةةس
واوةتةةةوة .ئةطةةةس ئيَىةةةى راثةةؤٌى كاسيزةةةسى (ِيٍةةذ و ةةة)وةةاُ
لةطةةةس وابايةةةوة .دةبايةةة خةةاوةٌى وةِىةةى (ٌةخؼةةاٌذُ) بةةايَ و لةةة
َةتاٌة بةيةكةةوة
بابةتى ئيَظتادا وةختىاُ لةطةس ِةووو ئةةو خةطةم
ًَ لة ةسيقة و واسيرةذا ئةةو وةِىةة الى ػةاع اٌى
كشدبايةوة .بةال
راثؤٌى بووٌى ٌيية ،واتة ئةةو ػةتة ٌاديةاسة ئةاييٍى و مةلظةةمييةى
كةةةة الى ِيٍذييةةةةكاُ ِةيةةةة ،تةةةا سادةيةةةةك بةةةة ِةةةؤى بةةةةكاسِيٍَاٌى
تي ةةةكاٌى صوةةاٌى خؤياٌةوةيةةةو لةةةويَوة بةةة صةخشةمةةة و ٌةخؼةةاٌذُ
طةيؼتووُ.
ث /كةواتة ،ػيرشى راثؤٌى بة واٌا خؤسئاواييةكةى لة ويتاميضيكا
دووسة ،ؤُ بؤ ئةو وةطةلةية دةسِواٌي
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و /لةطةس ئاطتى كةطةى وةَ خةؤً بةة ػةاع يَكى صؤس ويتةاميضيكى
دادةٌةةةةةيَي .ةةةةةةٌذ لةةةةةة ئاسِاطةةةةةتة خؤسئاواييةةةةةة ويتاميضيكيةةةةةةكاُ
َزةيةةكى
َىةوة ،دةبيٍي ئيبذاعى دٌيةاى ويتةاميضيكى لةة كؤوةل
دةكؤل
َكةكةةى ميةضيكة و بةة
َكةكةةى ٌاويتةاميضيكَ-واتةة خةل
وادا كة خةل
ةشِى ِةةس بة لةة بابةةتى ِةٌووكةةيى دةكةٌةةوة وةك ثيَؼةرت ئةةةوةً
طوو  ،تةا سادةيةةكى صؤس لةة صوةاٌى راثؤٌيةذا سةوسِغ دةكةويَتةةوة..
ًَ ئةطةةةس تةةاك لةةةو كةطةةة ميضيكياٌةةة ويةةا بيَ ة  ،ئةةيرت ريةةاٌيَكى
بةةةال
و يتاميضيكى بؤ خؤى دةرى و ئةو دٌيايةؾ وةك بٍةوايةةكى طةشٌ
بؤ ٌووطة دةطواصيتةةوة ،ليَةشةوة خةؤً بةة ػةاع يَكى ويتةاميضيكى
دادةٌيَي.
ًَ ػيرشى ٌويَى راثؤٌى بة سوسِطى ئةوة تاواٌباس دةكا و
ث /بة ال
َىَ ِؤى ئةوة بؤ ِيَمى ويتاميضيكى دةطةسِيَتةوة
دةل
َكى راثةؤٌى تيَزةيؼةتٍى
و /ػيرشى تةاصة ،بةة ٌظةبة صؤسبةةى خةةل
سةوسِغ دةكةويَتةةوةِ ،ؤيةكةةةى ئةوةيةة كةة ميكةةشى ويتةاميضيكى لةةة
داوةةةصساوة ميَشكاسييةةةكاٌى راثةةةؤٌى لةةة سوتاةاٌةةةكاُ و صاٌكؤكةةةاُ
ٌاخويٍَشيَةة  .ئةةةةواُ تةةةٌّا وةعشي ةةةة صاٌظةةتييةكاُ دةخةةةويٍََ ،لةةةة
ػيرشى ٌوىَ تيٍَاطةُ .ئةو سظةةية بةة ػةيَوةيةكى ديكةة دةكةةً :بةؤ
منووٌةةة كةةاتىَ لةةة دٌيةةاى ئيظةةالوى سظةةة لةةةباسةى كةػةةتيزةساكاُ
دةكةةةةي  ،سظةةةةكشدٌةكة بةةةة سظةةةةكشدُ لةطةةةةس دةسيةةةاى طةةة ى
ٌاوةسِاطةة ة دةطةةةةت يَذةكا  .ساطةةةةتة ئةةةةةوةى دوايةةةةى لةةةةة دٌيةةةةاى
ئيظةةةةةالويذا الٌكةةةةةةى كةػةةةةةتيزةساكاٌة كةةةةةة ِةٌةةةةةذيَكياُ بةةةةةةسةو
ًَ
ئؤسياٌووطةةى ِيٍةةذى و دةسيةةاى ئاطةةيايى ِةةةٌزاوياُ ٌةةاوة ،بةةةال
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ئةةةةو وةةةؤسة ب كشدٌةوةيةةةة الى راثؤٌييةةةةكاُ بةةةووٌى ٌييةةةة .ئةةةةواُ
ًَ وةةَ
بةةةسدةواً دةسيةةاى ٌاوةسِاط ة بةةة ئةةةوسوثا دةبةطةةتٍةوة .بةةةال
دةتةةوا بةةة ئاطةةاٌى لةةةو ثةيوةٌذييةةة تيَبزةةةًِ :ةةةس كةةاتىَ بةة لةةة
دةسيةاى ٌاوةسِاطة دةكةوةةوة ساطةتةوخؤ ئؤسياٌووطةى ِيٍةذى بةةة
ميكشوذا دىَ ،ئةوةؾ بؤخؤى ب كشدٌةوةيةكى ويتاميضيكيية.
ث ِ /ةةةتا ئيَظ ةةتا ئ ةةةو دوو بابةت ةةة تةسميذيي ةةة ،وات ةةة " و ةةشدُ " و
ََ ،ؤُ ئةوة
" طشوػ " بةطةس دميةٌى ػيرشى ٌويَى راثؤٌيذا صال
ليَكذةدةيتةوة
َى ،ثيَىواية صؤسبةى صؤسى ػةيرشى راثةؤٌى لةة ِةايكؤوة ِةةتا
و /بةل
واكةةا و ِةةةتا دةطاتةةة ػةةيرشى ِاو ةةةسخ لةةة دةوس و بةةةسى بابةةةتى
ًَ بةةةؤ بةػة ةيَوةيةكى سةةةوهَ و
وةةةشدُ و طشوػة ة دةخوليَتةةةةوة .بةةةةال
لةِةواُ كاتذا صؤس مشة سظةى ليٍَاكشيَ سةٌزة ئةوة بزةسِيَتةوة بةؤ
بووٌى ئةو ثةيوةٌذيية تايبةتةى كة لة ٌيَواُ وشؤظةى راثةؤٌى و ئةةو
دوو بابةتةداية! ياُ سةٌزة لةبةس ئةوة بىَ ،كةة ئةاية بةة تيَزةيؼةتٍة
خؤسئاواييةكةى الى ئيَىة بووٌى ٌةبىَ .وةك دياسة ئيَىة بشِواوةاُ بةة
ًَ بةة واٌةا سةوهَ و خؤسئاواييةكةة
بوصيية ياُ ئةواٌيذيكة ِةية ،بةةال
ٌةةا ،واتةةة الى ئيَىةةة تاكةةة خواوةٌةةذيَ وةك ثيَواٌةةة و سيَظةةاى ريةةاٌى
وشؤيةةى بةةووٌى ٌييةةة .ساطةةتةكةى ئةوةيةةة كةةة ئيَىةةة ػةةةسي ثةيةةذا
دةكةيَ ،لة ِةووو ػتيَكذا خواوةٌذ و خودا دةبيٍة .ئةوةية ِةؤى
دةط بشدمناُ بؤ طشوػ بةو ػيَوة طووك و سووكاسيية.
ئةةوةى بةةالى وةَ لةة ػةيرش طشٌزةة ،تةةواوصكشدُ و تيَ ةسِاٌذٌةة .لةة
ػيرشى وٍذا طشوػ صؤس ٌابيٍشىَ .وَ ػاع يَكى طشوػتى ٌيي.
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َيَ دةٌ ِةةُ دةطة بةؤ وةطةةلةى
لة ػيرشى تاصةى ئ يَىةدا كؤوةل
ًَ تةةواوصى دةكةةُ ،واسيريَكةى ديكةة لةة داِيٍَةاُ
وشدُ دةبةُ ،بةةال
بؤ ويّاُ دةِيٍٍَة ئاساوة.
ث /واثيَذة ىَ تؤ بشِوا بة بووٌى ثةيوةٌذى ٌيَواُ ػيرش و ئاية
ِةب َ
ى
و /بةةةةةَلىَ ،ةةةةوٌكة بةةةةةسصتشيَ و طةةةةةوسةتشيَ بابةةةةة لةةةةة ػةةةةيرشدا
خؤػةويظةةتيية ،خؤػةويظةةتى و سصطةةاسبووٌى وةةشؤظ .ػةةاع ِةةةً
خؤى و ِةً ئةواٌيذيكة سصطةاس دةكةا  ،وةك ةؤُ بةة ِةةواُ ػةيَوة
ميكش سصطاس دةكةا  .ميكةشةى خؤػةويظةتى و ميكةشةى سصطةاسبووُ
كؤى ئةو ميكشاٌة لة ئاييٍةكاُ بووٌياُ ِةية.
ث /كةواتة ػاع تا سادةيةك لة ثةياوبةسةوة ٌضيكة
و/ػاع لة ثةياوبةسةوة ٌضيكرتةٌ ،ةك وادوطةس.
ًَ ثةياوبةسيَكى بىَ خواوةٌذ
ث /بة ال
َيَي لةبةس ئةوةى خواوةٌذيَكى ديةاسيكشاو ِةيةة ،وةَ
و /تؤ وا دةل
َى لة بةووٌى ِةين خواوةٌةذيَ ٌاكةةًِ ،ةويؼةة ئةطةةس بةة سووة
ٌكؤل
ػةةةةاساوةكةؾ بةة ةىَ ِةطةةةةتى ثيَذةكةةةةةً و بةةةةةسدةواً ئاوارةكةةةةاٌيي
ٍَيةا
ًَ لةطةهَ ئةوةػذا بشِواى وةَ الواصة و بةسِاطةتى دل
ثيَذةطا  .بةال
ٌيي لةوةى ئايا دةتوا باٌزةػةةى ثةياوبةةسى بكةةً .سةٌزةة بتةوا
َزشى
ًَ ٌةاتوا داواى ثةياوبةةسى بكةةً.وةَ ِةةل
ثيَؼبيٍى بكةً ،بةال
ئةو وةؤسة بةشِوا خاكةسِايةةً و بةشِواً بةة تاكةة خواوةٌةذى ديةاسيكشاو
ٌيية.
ث /ئ ايا ثةيوةٌذى لة ٌيَواُ ػيرش و طياطة دةبيٍى
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و /بةةةَلىَ ،ساطةةتة ػةةاع ة راثؤٌييةةةكاُ بايةةةخ بةةة وةةشدُ و طشوػ ة
دةدةُ ،بؤيةةةة واثيَذة ة ةىَ لةةةة طياطةةةة و ريةةةاٌى سؤراٌةةةة بةةةة واٌةةةا
ًَ دووس كةوتٍةوة لة طياطة  ،بةة
َةكةى دووس بَ .بةال
طياطيية سول
َويَظةةتيَكى طياطةةياٌةيةِ ،ةةةس ئةوةػةةة
ديةةاسيكشاوى بةةؤ خةةؤى ِةل
ٌيةةاصى دةطةةةةَال  .واتةةة بةسوةطةةةتة كشدٌةةةى ئةواٌةةةى ئاطايةةةاُ لةةةة
َتذاية .لةة
طياطة ٌييةة ،لةة بةسرةوةٌةذى ةيٍة بةسصةكةةى دةطةةال
بةساٌبةس ئةوةؾ كةاتىَ ثةيوةٌةذى بةة طياطةة دةكةةيَ و ليَيٍضية
دةبيٍةةةوة دةتةةواٌة بةٌيَويةةذا تيَ ةةةسِيَ و تةةةواوصى بكةةةيَ .لةطةةةس
ئةو ٌياصة ػيرشى وَ لة طياطة ٌضي دةبيَتةوة.
ث /بة ٌظبة تؤ تاصةطةسى ض دةطةيةٌيَ  ،لة ػيرشى راثؤٌيذا
ؤٌى دةيٍاطي
ى.
و /ليَةةشة بةطؼةةتى تاصةطةةةسى لةطةةةس ئاطةةتى وؤديةةن ٌةةاغ دةكةةش َ
َى
ًَ بةةة ٌظةةبة خةةؤً تيَزةيؼةةتٍي بةةؤ تاصةطةةةسى ،واتةةة بةةة سةةول
ب ةةال
سواٌةةة لةةة ئايٍذةيةةةك كةةة صؤس دووسة .دةصا ئةةةو تاصةطةسييةةةى كةةة
ِةةةٌزاويَ يةةاُ ٌيةةو ِةةةٌزاو دةكةويَتةةة ث ةيَؽ وةةةواوةس-وؤديةةن و
ًَ وةَ
ٌةخؼاٌذٌة -ساطتة طةسدمى صؤسبة بؤخؤى كيَؼذةكا  ،بةةال
بة بىَ ٌشخ و باصاسِى دةيبيٍي ،ثيَؼىواية تاصةطةسى واتة ب كشدٌةةوة
لة ئايٍذةى دووس دووس.
ث /ئايا دةػىَ سةطيذة ِايكؤ و تاٌكا بة ػيرشى تاصة دابٍيَة
وِ /ايكؤ و تاٌكا تواٌاى ئةوةياُ ٌيية بزةٌة ئةةو تاصةطةسييةةى كةة
وةةةَ وةبةطةةةتىةِ .ةةةايكؤ لةةةة دةوسى ِةٌوكةةةةدا دةخوليَتةةةةوة و لةةةةو
ى.
بةةاسةوة دةٌووطةةىَ ،ئةةةطيٍا بةةة كةةاسيَكى طةةةسكةوتوواٌة داٌةةةاٌش َ
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َ ةىَ :لةطةةةس ِةٌووكةةة بٍووطةةة ،ئةةةوة ياطةةا و
واوؤطةةتاى ِةةايكؤ دةل
ًَ سةطيذةى تاٌكةا ئةاوسِ لةة سابةشدوو دةداتةةوة
بٍةواى ِايكؤية .بةال
و بةطؼةةةةةتى بةةةةةةدةوسى سابةةةةةشدووى ٌضيةةة ة يةةةةةاُ ِةٌةةةةةذَي دووسدا
ًَ ػةيرش ئةوةيةة كةة ِةين كةؤ و بةٌةذيَكى ٌييةة:
دةخوليَتةوة .بةةال
دةػ ةىَ ػةةيرش لةيةككاتةةذا بةةةدةوسى سابةةشدوو ،داِةةاتوو ،ئيَظةةتا و
داِاتووى دووس و ٌضيكذا ةوليَتةوة ..ػةيرش ئةاصادةِ .ةايكؤ كةةورت
بة دةوسى داِاتوودا دةخوليَتةوة ،ئةوةية كة وةَ بةة ثمةةى يةكةةً و
بةو طي ةتةى كة ػاع ً وةبةطتىة.
ث /كةواتة ،طواطتٍةوة لة ِايكؤ بؤ تاٌكةا و دواتةش بةؤ مةؤسِوى
تاصةى ػيرشيى ،واتة ٌووطيٍى ئاصادٌ ،ويَخواص
و /بةةةَلىَ ،صؤسبةةةى ػةةا ع اٌى ِةةةايكؤ و تاٌكةةا لةةة دةسةوةى مؤسِوةةةة
ًَ
داخشاوةكاُ ِةٌزاو دةِاويَزُ بؤ ئةوةى بة ئاصادى بٍووطةَ .بةةال
ََزشى
ِةةةس دةب ةىَ طةةةسدمى ئةةةو طةةةوسة ػةةاع اٌةؾ بةةذةيَ ،كةةة ِةةةل
مؤسِوةةةة داخشاوةكةةةاٌَ و بةسِةةةةوى وواٌيةةةاُ ٌووطةةةيوةِ .ةةةةسوةِا
ِةٌذىَ لة ػاع اُ ِةُ ،كة ٌةياٌتواٌيووة لة بواسى ِةايكؤ و تاٌكةا
طةةةةةةسكةوتَ بةدةطةةةةة بّيَةةةةةٍَ و بةةةةةةؤ بةةةةةواسى ػةةةةةيرشى ئةةةةةةاصاد
طواطةةتووياٌةتةوة ،خؤيةةاُ لةةةو مؤسِوةةة داخةةشاوة سصطةةاس كةةشدووة و
بةسدةواً بةدواى ٌوطيٍيَكى ٌويَذا دةطةسِيََ.
ًَ ئايا طةسكةوتٍياُ بةدةط ِيٍَاوة
ث /بة ال
ًَ لةة
َةية ،كة ِةس دةبىَ طةسدمى ةةيٍةة طةةس .بةةال
و /ئةوة ئةو خال
دواييةذا ئةةةوةى كةةة لةة بةةواسى ِةةايكؤ و تاٌكةا طةةةسكةوتَ بةدةط ة
ٌةِيٍَىَ ،لة بواسى ػيرشى ٌويَؽ طةسكةوتَ بةدةط ٌاِيٍَىَ.
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ث /ئايا ػاع اٌى تاصةطةس بةوة تاواٌباس دةكشيََ كة لة كةلةثوسى
ػيرشى راثؤٌى دةس ووٌة و دواتةش ثيَيةاُ دةطةوتشىَ ئيَةوة ئةةو
كةلةثوس و تةساليذة ػيرشييةتاُ ويَشاُ كشدووة
َكو بةةةة
وٌ /ةةةةخيَش ،بةطؼةةةتى بةةةةو ػة ةيَوةية تاواٌبةةةاس ٌةةةاكشيََ ،بةةةةل
ثيَضةةةةواٌةوة ئةواٌةةةةى وةةةةيمى ٌاطةةةيوٌالييةتى راثؤٌيةةةاُ ِةيةةةة بةةةة
تةسميةةذى و كؤٌةةةةخواص تاواٌبةةةاس دةكةةشيََِ ،ةةةةتا ئيَظةةةتاؾ لةطةةةةس
َزشتووة .راثؤٌييةةةكاُ طةةةليَكى
ثؼةةتياُ ٌيؼةةاٌةى طةةةسباصيياُ ِةةةل
طةةيشُ! بيٍَةة بةس ةةاوى خةؤ ئةةواُ تةةاواُ و تووةة دةخةٌةة ثةةاهَ
ئةو كةطاٌةى كة خؤياُ دةخةٌة ثاهَ ٌاطيوٌا راثؤٌييةوة.
ث /ئايا ئةو كةؾ و ِةواية لةدواى وةٌزى دووةوى طةسدووٌى
دسووط بوو ،ياُ ثيَؽ ئةو وةٌزةؾ ِةس ِةبووة
و /ثيَؼةةرتيؽ بةةةس لةةة طةةةسدةوى "وي ةةى" و ِةةةسوةِا طةةةسدةوى
َو
"ئيذؤ" ِةةس ِةةبووة .ةوٌكة " كؤٌ ؤػيوطةية لةة راثةؤُ بةةسبال
بةةةوو .بؤيةةةة ثةدمةةةةى تةةةاواُ دةخشايةةةة طةةةةس ئةواٌةةةةى كةةةة خؤيةةةاُ
دةخظةةتة ثةةاهَ ٌاطةةيوٌاليضوى راثةةؤٌى كةةة ئةوطةةا صؤس بةةة رياٌةةةوة
ثةيوةطةةةة بةةةةووُِ .ةةةةةواُ ػةةةةتيؽ لةةةةةباسةى طةةةةةسدةوى كةةةةؤُ
دةطوتشيَةة  ،ئةةةو كاتةةةةى كةةة راثةةةؤُ صؤس بةةة ةةةة كاسيزةةةس بةةةوو و
َيةةةةتى لةةةةو
ياطةةةاى بةةةةسيَوةبشدُ و طيظةةةتىى دميكشاطةةةى و كؤوةال
وةسطشتبوو.
ئةطةس ى ٌاطيوٌاليضوى راثؤٌى وةك ػيَواص يةةك ِيَمةى ٌةثضةشِاوى
ِةية ،لةطةهَ ئةوةػذا لة راثؤُ ِةووو ػتىَ لة بٍةسِةتةذا لةة دةسةوة
ِاوسدة دةكةشىَ :ػةيرشى كةؤٌى راثةؤٌى كةة منووٌةكةةى لةة كتيَبةى
93

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
"واٌيؤػةةؤ"دايةةة ،مؤسِويَةة لةةةخؤ دةطةةشىَ كةةة بةةة "تؼةةوكا" ٌةةاغ
دةكةةشىَ ،واتةةة طةةؤساٌى دسيَةةز .لةةة بٍةسِةتةةذا ئةةةو ػ ةيَوةية لةةة ػةةيرش
سيتىى ( )7/5/7/5/7/5دووباسة دةكاتةوة ..لة كؤتايؼذا ػيَوةى
"ِاٌكةةا"ى بةةؤ صيةةاد دةكةةشىَ ،كةةة بةةة سيتىةةى ( )7/7/5/7/5بةةةسِيَوة
دة ةىَ .ثاػةةاُ ك ةاتىَ كةةة مةةؤسِوى ِاٌكةةا لةةة تؼةةوكا ئةةاصاد بةةوو ،لةةة
طةةةسدةوى "ِةةةياُ" ئاطةةتى ِوٌةةةسى بةةةسص بةةؤوة ػ ةيَوةى تاٌكةةاى
بةةةةٌاوباٌزى وةسطةةةش  .بةةةةو واٌايةةةةؾ ػةةةيرشى تاٌكةةةا ئةةةةو كةةةا
َكى بةةة مةةؤسِويَكى
ِوٌةةةسيَكى صؤس ئةسطةةتؤكشاتياٌة بةةوو ،بؤيةةة خةةةل
َةةى خؤيةاُ ئاطةةودة دةكةشد ،كةةة
ػةيرشى ديكةةة بةة ٌةةاوى "سيٍكةا" دل
وؤسيَةة بةةوو لةةةة يةةاسى ِؤٌيٍةةةوة و كةطة ةيَ بةةة سيتىةةةى ()5/7/5
دةطةتى ثيَةذةكشد و ثاػةةاُ كةطةى دووةً بةةة سيتىةى ( )7/7ئيٍ ةةا
طيَيةً بة ( )5/7/5بةدوايذا دة وو ،ئيرت بةةجمؤسة .وةك دياسيؼةة
ِةةووو ئةةةو سيتىاٌةة بةةة سؤ ةى ةةيٍييةوة بةٌةذُ .ثاس ةةةى يةكةةةً،
َزشى سيتىةى ( )5/7/5ة مةؤسِوى "سيٍكةا"ى لةةخؤ طشتةووة و بةة
ِةل
ػةةيَوةيةكى كؤويذياٌةةة دواتةةش بةةووة بةةةو ػةةيرشةى كةةة بةةة ِةةايكؤ
ٌاطشاوة.
ًَ لةةةة دواى تاواٌبةةةاسكشدٌى ئةةةةوةى دوايةةةى بةةةةو واٌايةةةةى كةةةة
بةةةةال
َزشى وةةؤسِكيَكى كؤويذييةةة و لةطةةةهَ ِوٌةةةسى ػةةيرشى ٌةةاكؤك
ِةةةل
َبةةةةةزاسدٌى ػةةة ةيَواص و ثاكتةةةةةاوكشدٌى ػةةة ةيَواص
ديَتةةةةةوة ،بةةةةةةسةو ِةل
بوويٍةةوة ،دواتةةش بةةة سؤٌةةاغى طةػةةكشدُ و سؤٌةةاغى ليَةةزى بةةةخؤوة
دية تةا لةة طةةةسدةوى "وي ةى" ػةيَوةى "ػيٍتايؼةى" وةسطةةش ،
واتة ػيرش بة مؤسِوى ٌوىَ .بةجمؤسة دةبيٍة ئةواٌةى كةة طةوودياُ
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لة سؤػٍب يى يٍى وةسطش  ،طةسةتا بة ٌووطةيٍى ػةيرشى دسيَةز
دةطتياُ ثيَكشد.
ثاػةةةاُ ػةةةيرشى ئةةةةوسوثى و ئةةةةوشيكى ِاتةةةة ٌةةةاوةوة و ػةةةيرشى
ًَ
راثةةؤٌى لةةةةسووى ٌاوةسِؤكةةةوة كةوتةةةة ريَةةش كاسيزةسيياٌةةةةوة ،بةةةةال
ئةةوةى دوايةى وةك ثاسيَضطةاسيَكى سيتىةةى تايبةةتى راثةؤٌى وايةةةوة.
سيتىةةةى ( )7/5يةكيَكةةةة لةةةة تايبةمتةٌذييةةةةكاٌى ػةةةيرشى راثةةةؤٌى.
دواتش سيتىى ( )5بؤ ( )3/2و سيتىى ( )7بؤ ( )3/4ياُ ( )5/2ياُ
( )5/2دابةؾ بووِ .ةس ؤٌىَ بةىَ وةَ ثيَىوايةة ػةتيَكى تايبةة بةة
ًَ ٌاوةسِؤك تةا
ػيرشى راثؤٌى ِةية ،ئةويؽ تةٌّا ئةو سيتىةية .بةال
سادةيةةةةةكى صؤس بةةةةةة ةةةةة كاسيزةةةةةةس بةةةةووِ ،ةةةةةةس لةةةةة طةةةةةةسدةوى
"وي ى"ييةوةؾ لةريَش كاسيزةسى ئةوسوثا و ئةوشيكادا بوو.
ث /تةوةٌى وػةى " ػى" كة الى ئيَوةى راثؤٌى واتاى ػيرشى
ئاصاد و ٌوىَ بةدياسيكشاوى دةطةيةٌيَ  ،ةٌذة
ًَ ثيَىوايةةة تاصةيةةة .سةٌزةةة لةةة كةةؤُ بةةة
و /بةةة تةةةواوى ٌةةاصا  ،بةةةال
ػيرشيياُ طوتبىَ "ئاوتا" واتةة طةؤساٌى .ثاػةاُ وػةةى "ػةى" لةة
وػةةةى "واٌؼةةى" ةةيٍيةوة ِةةا  ،ئةةةو وػةةةيةؾ واتةةة :ػةةيرشى
يٍى.
ث /ؤُ ػيرش و ثةخؼاُ ليَك يا دةكةيتةوة
َى "س" بزةا  ،بةةسدةواً
َى "أ" بة خال
و /بؤ ئةوةى ثةخؼاُ لة خال
ًَ ػيرش باص دةدا  .ئةوةية كة بةطؼتى يةكةةً
بة دسيَزى دةسِوا ،بةال
لةويذى ويا دةكاتةوة .ػيرش ليَةشة و لةةوىَ بةاص دةدا لةة كؤتةايؽ
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ٍَياييةةوة بةة ػةيَوة دسيَزييةكةة
َى "س" دةطةا  ،كةواتةة بةة دل
بة خال
ٌاسِوا  .ليَشةوة يَزى ػيرشى خؤى ةػاس داوة.
ث /واتة ِةس دووكياُ بة ِةواُ خاهَ دةطةُ
َى "س"
ًَ ِةٌذيَ اس ثةخؼاٌيؽ بةس لةةوةى بةة خةال
و /ثيَىواية .بةال
بزا  ،لةو سيَزةية الدةدا  ،لةبةس ئةةوةى دةكةويَتةة ريَةش كاسيزةةسى
طيٍةواوة .ل ة ثؼ صوةاُ دٌيايةةك ِةيةة ٌاػةىَ بةة صوةاٌى ئاطةايى
تةعب ى ليَبكشىَ :ػيرش ئةو ػةتةية ،كةة ٌاػةىَ بةة صوةاٌى ئاطةايى
ًَ وا دةكةا ػةياو
تةعب ى ليَبكشىَ ،وةك بيٍشاويؽ ٌةابيٍشىَ ،بةةال
بىَ.
َ ةةة لةط ةةةهَ صو ةةاُ دةك ةةةي  ،وةك ِ ةةؤ ،وةك
ث /كةواتةة ةةؤُ واوةل
ئاواٌج ،ياُ ى
و /كاتىَ دةطت ي بةة ػةيرش ٌووطةة كةشد صوةاُ الى وةَ ئاوةاٌج بةوو.
َةةى
َ ةةووُ و ػةةاسةصايى الً بةةووة ِةةؤ ،يةةاُ سؤل
ًَ دواى بةةة طةةاال
بةةةال
َةة طةةوسة بةوو تةا طةيؼةتىة
ِؤى دةطيَةشِا .ثاػةاُ بةةسة بةةسة ئةةو سؤل
ئةو بشِوايةى كة ئاواٌج دةكةويَتة طةسووى صواٌةةوة .سةٌزةة ئاوةاٌج
ِةبىَ صواٌى تيَ ةسِاٌذبىَ .ساطتييةكةى بةووٌى وةَ بةة بةةكاسِيٍَاٌى
صوةةاُ يةكظةةاُ دةب ةىَ-واتةةة صوةةاُ -كةةؤ و بةٌةةذً دةكةةا و سيَزةةة
لةبةس دةوةي دةكاتةةوة .بؤيةة لةة ثشؤطةةى دؤصيٍةةوةى وػةةى تةاصة،
ياُ وػةيةك لة طةسووى وػةدا ِةط بة وةطتى ئيبذاع دةكةً.
ث /كةواتة تةكٍيكى سةطيذة ،ياُ دةي بةؤ تةؤ ئةطاطةة ،باػةة
خ ويٍَةس لةكاتى ٌووطة لة صٍِى تؤدا ،ػويٍَكى ِةية
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و /داوا لة خويٍَةس دةكةً لةطةسووى وٍةوة بةىَ .سةٌزةة ئةةوة طةةيش
ًَ ةص دةكةً ئةواٌة ػيرشى وَ ةويٍٍَةةوة ،كةة لةة
بكةويَتةوة ،بةال
ى .وةةَ لةةةو
وةةَ صيَةةرت دةصاٌةةَ .خويٍَةةةسيَكي دةوىَ لةةة وةةَ صيةةشةكرت ب ة َ
َى
ػاع اٌةً كة دةسى وةودا بةسمشةواُ دةٌووطةَ و وةةيمى طةس ةم
ٌووطة ياُ دةي دةكةُِ .ةٌذىَ لة ػاع اُ ِةُ دةسى سيَكوثيَة و
وةةةودا بةستةطة ة دةٌووطةةةَ و ئةواٌةةةة بةةةة ػةةةاع ة "صيةةةشةك"ةكةةةاُ
ٌاطشاوُ ،واتةة ياطةاكاٌى ػةيرش دةصاٌةَ و بة لةة دةسئةدماوةةكاٌى
دةكةٌةوة.
بةَلىَ كاتىَ دةٌووطي لةثيَؽ ِةووو ػتىَ يةكةجماس بة لةة تةةكٍي
دةكةوةوة ،بؤية يةكةةجماس خويٍَةةس تيٍَاطةا و ػةيرشةكةً دةخاتةة
ًَ دواى واوةيةةةك كةةاتىَ دٌيةةاى سؤ ةةى بةةةسمشةواُ دةب ةىَ و
الوة ،بةةةال
سةةةوهَ دةبيَتةةةةوة ،ئةوطةةةا صيَةةةرت لةطةةةةهَ ػةةةيرشى وةةةَ بةيةكزةيؼةةةنت
دسووط ة دةكةةا  .ػةةيرشى وةةَ وةك وةةةى وايةةةِ ،ةةةتا كةةؤُ ٌةةةبىَ،
ٌاخوسيَتةوة.
ث /ليَ ةةشةدا ػ ةةتىَ ِةيةةة ب ةةؤوَ ئةةايشؤٌى دةكةويَت ةةةوة ،ئةةةويؽ
طةسِاٌةوةية بؤ ػيرشى كؤُ ،بؤ منووٌة طةسِاٌةوةى تاٌكا بة وصةو
ِيَضيَكة وة لةطةس دةطتى رٌة ػاع "تاواسة واتؼى" بؤ ثاٌتايى
ئةدةبى ،ئةو رٌة ػاع ة بة ٌظبة ٌةوةى تؤ طةدمة ،ئايا ؤُ
َزةى راثؤٌى لة ِةووو
لةو وةطةلةية د ةسِواٌى لة صةوةٌيَ كة كؤوةل
ئاطتةكاٌذا لة تاصةطةسيذا دةرى ،ياُ لة بة ِةووو سةِةٌذةكاٌةوة
لة ِةٌووكةدا دةرى
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و /دواى دابشِامنةةاُ لةةة تةساليةةذى راثةةؤٌى و ٌةةاوؤ بوومنةةاُ بةةةخؤ،
َيَية ٌؤطةتاليزياية ..طةؤصى طةسِاٌةةوة بةؤ سابةشدوو.
ئةوةى تةؤ دةيم
ػةثؤليَ ِا طؤصى خؤى بؤ سابشدووى راثؤٌى لة ِوٌةس و ػةيرش
ِةةةتا لةطةةةس ئاطةةتى خةةواسدٌيؽ ساطةياٌةةذ ،ةةوٌكة الواٌةةى ئيَظةةتا
خواسدةوةةةةٌى ئةةةةوشيكى و ئةةةةوسوثى لةةةة خواسدةوةةةةٌى راثةةةؤٌى بةةةة
َذ"ى ئةوشيكى كة طةةٌذوزمى
باػرت دادةٌيََ .بؤ منووٌة "واكذؤٌال
ى رةوةة خةواسدٌى
"ِاوكطةس" دةمشؤػةىَ واى ليَّةاتووة ِةةووو سؤر َ
ى يةةةاُ ٌةةةةةوة
راثةةةؤٌى تةسميةةةذى دةمشؤػةةةىَ ،ةةةةوٌكة ٌةةةةوةى ٌةةةو َ
ٌويَيةكاُ لؤوةى خواسدةوةٌى راثؤٌى تةسميذى دةكةُ و صيَرتيةؽ..
ِةتا وٍيؽ ئةو طةسِاٌةوةية و ئةو ثيَؼواصييةً لةال طةةيشة .وشؤظةى
راثؤٌى بةؤ ئةةوةى طةةٌذوزمى ِاوكطةةس ةةوا ثيَويظةتى بةوةيةة
َةيةةك ٌةاُ و
َزشتبىَ ،تيَكةل
ػتيَ لة راثؤٌى بةووٌى لةة ٌةاوةوةدا ِةةل
رةوةةة راثؤٌييةةةكى تةسميةةذى ..بةةةجمؤسةؾ كاسةكةةاٌى رٌةةة ػةةاع
َةيةكةةة لةةة ةطاطةةيةتى
تةةاواسة واتؼةةى ِةةةسوا دةكةويَتةةةوة ،تيَكةل
َةيةكةةة مةةؤسِوى ػةةيرشى كةةؤٌى
َيةةةتى كةةؤُ ،،تيَكةل
ِاو ةةةسخ و عةسم
لةخؤ طشتووة و تيَزةيؼنت و دةسككشدٌى ئاطاٌة ،تا ئةو طةٍووسةى
كة لة دسوػي دةكاِ ،ةةس ئةوةػةة بةشةوى ثيَةذاوُ و واى كةشدووة لةة
َةة ػةيرشةكةى "لةةدايكبووٌى
رياٌى سؤراٌةة ٌضية بةَ .ساطةتة كؤوةل
ًَ ئةةةوة بةةة ٌظةةبة وةةَ و بةةة ٌظةةبة
دةطةةةَال " صؤس مشؤػةةشا ،بةةةال
َى لةة ػةيرشى تاٌكةا دةطةةُ ،ئةةوة ٌاطةيةةٌىَ
ِةووو ئةواٌةى بة سةول
كة ئةوةى ئةو رٌة ػاع ة دةيٍووطةىَ ػةيرشة .دواوةاس واثيَذة ة َ
ى
ئةةةدةبى ئةةةوشِؤى راثةةؤٌى بةةؤ ئةةةوةى طةةةسدمى خويٍَةةةساٌى بؤخةةؤى
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سابكيَؼىَ ثيَويظتى بة صوسٌِا ليَذاُ و بشةو ثيَذاُ بىَ .ثيَويظةتى بةة
َيَكى ثشؤثاطٍذةخواصاٌةة بةىَ .ئةةوة ئةةو ػةتةية كةة دةصطاكةاٌى
ِةول
َذةطةةَ .بةةةو
ساطةياٌةةذ ،دةطةةتةى ٌوو طةةةساٌى سؤرٌاوةةةكاُ ثيَةةى ِةل
َكو طةشٌ بشةوثيَةذاُ و
واٌايةؾ وؤسايةتى بةسِةً طشٌ ٌيية ،بةةل
ثشؤثاطٍذةيةةةة ،ئةوةيةةةة ئةةةةدةبى ئةةةةوشِؤ دسووطةةة دةكةةةا  .بؤيةةةة
َبةتةةة
َزةيةةةكى وادا ئةطةةةس ٌووطةةةسيَ ويةةزداٌى ِةةةبىَِ ،ةل
لةكؤوةل
رياٌى سوسِغ دةكةويَتةوة.
ث /تؤ ل ة كاً ٌةوةى ػيرشى
و /وةةَ لةةة ٌةةةوةى ثةةةدماكا  ،ئةةاصاسً صؤس ةيَزتووة ،وةةَ لةةة ػةةاسى
"ئؤطاكا" ٌيؼتةوىَ بووً و واهَ و وةكتةبةكةً ِةةوووى طةووتا و
َةةةويَؽ .لةبةةةس كةةةً خةةؤساكى دوو ةةاسى كةةةخمويٍَى و
بةةوو بةةة خؤل
َي
َ لةطةةل
طيمى طييةكاُ بووً .لةبةةس ِةةراسى و بةةد سةمتةاسى خةةل
ب ة ً ل ةة خؤكوػةةنت كةةشدةوة ،ثيَىوابةةوو بةةووٌى وةةَ ِةةين بةِايةةةكى
ٌيية...
ث /بةو طي ةتى ٌووطةسى ؤُ دياسدةى خؤكوػنت بةطؼتى الى
ئةديباُ ليَكذةدةيتةوة ،بةتايبةتيؽ الى ئةديبة راثؤٌييةكاُ
َكو بةةة
و /ئةةةوة تةةةٌّا دياسدةيةةةكى تايبةةة بةةة ئةةةديباُ ٌييةةة ،بةةةل
َكييةةةةوة بةٌةةةذة ،ئةواٌةةةةى واٌايةةةةك بةةةؤ بةةةووٌى خؤيةةةاُ
ِةةةووو خةل
ٌادؤصٌةةةةةوة .وةك ةةةةؤُ وةةةةَ يةكةةةةةجماس لةبةةةةةس ِةةةةةراسى بةة ة ً لةةةةة
خؤكوػنت كشدةوةِ ،ةسوةِا واسى دووةً كاتىَ ب ً لةة خؤكوػةنت
كةةشدةوة كةةة ِةطةةتي كةةشد وةةاوةى ٌيَةةواُ ئةةةوةى وةةَ دةيٍووطةةي و
ئةةوةى لةةة واسيرةةذا ِةيةةة بةسةبةةةسة بةةةسمشةواُ دةبيَتةةةوة ،ئةطةس ةةى
99

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
َزةةى بةووٌى ٌووطةيٍةكا
وَ بؤخةؤً دةكةووةة ٌيَةو واسيرةةوة و بةل
لةة واسيرةوةيةة ،كة ةةى ػةيرشةكا دةكةوٌةة وؤسَي ة لةة بؤػةةايى و
ثوو زةساييةوةِ .ةسوةِا واسى طةيَيةً كاتيَة بة ً لةة خؤكوػةنت
َكى كةةةاسة ػةةةيرشييةكا بةةةة ِةٌةةةذ
كةةةشدةوة كةةةة ِةطةةةتي كةةةشد خةةةةل
ى .لةبةةس ئةةو
ٍَاطشىَ و ئةو دةٌزذاٌةوةيةى ٌيية كة خةؤً دةوةةو َ
ِةل
ِؤياٌةةةةة خؤكوػةةةةنت لةةةةة ٌووطةةةةةسيَكةوة بةةةةؤ ٌووطةةةةةسيَكى ديكةةةةة
ًَ صؤسبةةةياُ بةةة وةطةةةلةى
وؤساووةةؤس و ويةةاواص دةكةويَتةةةوة ،بةةةال
ئيبةةةذاعى و سةِةٌةةةذةكاٌى ئيبذاعةةةةوة بةٌةةةذة .وةك سؤوةةةاٌٍووغ
"ئاكؤتةةةةةةاطؤسة – سيؤٌةةةةةةؤصؤكى" ..ئةواٌةةةةةةة لةةةةةةة ووتوسبةةةةةةةكشدُ و
طواطتٍةوةى ئةو دةساٌةى كة لةة ئةمظةاٌةى كةؤُ و يكايةتةةكاٌى
كةلةةةةةثوسةوة وةسياٌةةةةذةطش و دةياٌّيٍَايةةةةة ٌيَةةةةو ئةةةةةدةس ،ئةواٌةةةةة
ِوٌةسوةٌذى بةةسص بةووُِ .ةةس بةةو بةسصييةةؾ بةة تشؤثكةى ٌووطةة
ًَ لةةة طةةسةتا بةة بٍبةطةةتى ٌووطةة طةيؼةنت و وايةةاُ
طةيؼةنت .بةةال
ليَّةةةا ٌةياٌةةةذةتواٌى بٍووطةةةَ ،بؤيةةةة خؤيةةةاُ كوػةةة  .بةةةةس لةةةة
َةةتى دةسووٌييةاُ طةةيش و ٌةا طشوػةتى بةوو .سةٌزةة
خؤكوػنت ال
ى طواطةةةتةوةو
دواى ئةةةةوةى دةسةةةة كؤٌةةةةكاٌياُ و بةةةؤ ئةةةةدةبى ٌةةةو َ
ووتوسبةةةياُ كةةشدُ و ئةةةو دٌيةةا بةستةطةةكةياُ طوصةساٌةةذ ،ئةةيرت بةةةس
ديواسةكةةة كةةةوتٌَ ،ةةةياٌتواٌى دٌيةةابيٍى خؤيةةاُ بةةةسمشةواُ بكةةةُ،
بؤيةةةة خؤيةةةاُ كوػةةة  .منووٌةةةةى ديكةةةة "ويَؼةةةيىا يؤكيةةةؤ" يةةةة،
سؤواٌٍووطةى بةةٌاوباٌ لةةة سووى دٌيةابيٍى و طيَشِاٌةةوةو صٍِةةةوة.
دواى واوةيةةةك لةةة صةوةةةُ ،سؤواٌةةةكاٌى ثةيوةٌةةذيياُ بةةة واسيرةةةوة
ثض ةشِا ،ةةوٌكة ئةةةو كةةا دوو ػةةةثؤه لةةةباسى طياطةةى ِاوبةػةةياُ
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َةةةةةةبووٌى خةةةةةؤى لةةةةةة
َل
دةكةةةةةشد :ساطةةة ةرتِةوى ٌاطةةةةةيوٌا كةةةةةة طةال
ئيى شات ؤسية دةبيٍيةوة ،ةثزةساكاُ كة بةة يةةكيَتى طةؤميية و
ئةةةوسوثاوة كاسيزةةةس بةةوو .ئةةةو كةةةا ويَؼةةيىا لةةة ٌيَةةواُ ئةةةةو دوو
ًَ لةةةة كؤتاييةةةذا بةةةةسةو ئيى شاتةةةؤسى
ػةةةةثؤلةدا دابةةةةؾ ببةةةوو .بةةةةال
ٌاطيوٌاه ةوو ،بةؤ ئةةوةى كةةليٍَى ٌيَةواُ ويظةاليية و واسيةع ثةشِ
ًَ ٌاطيوٌا راثؤٌى بؤخةؤى لةبةساٌبةةس وةةيمى طؼةتى
بكاتةوة .بةال
َةةةةتبووُ بةةةةسةو ليَةةةزى بةةةؤوة :بةةةةجمؤسة ويَؼةةةيىا كةوتةةةة
بةةةة دةول
َةتةةةةةؾ بةةةةةسةو
َةةةةةتيَكى طةةةةةيشى دةسووٌييةةةةةوة ِةةةةةس ئةةةةةو ال
ال
خؤكوػتٍى بشد ،ئيرت لةثيٍَاو بةسصساطشتٍى ٌاطةيوٌاليضوى راثةؤٌى
خؤى كشدة سوسباٌى.
ث /ثيَتواية لة ثاؾ وشدُ ػتيَكى ديكة ِةبىَ
و /وشدُ بؤخةؤى كؤتاييةة و لةةثاؾ ئةةو ِةين ػةتيَكى ديكةة ٌييةة.
َي بةةسةو
ًَ ئةو بؤ ووٌة صؤس خؤؾ و وسِوريٍَةس ٌيية .بؤية خةةيال
بةال
ئةةةوة دة ةىَ ،كةةة لةةة ثةةاؾ وةةشدُ دٌيايةةةكى ديكةةة دسيَةةز ب َيةةةتةوة و
ليَةةشةوة دةبيٍةةة وةةادة و وةةادةؾ ٌةةة سةتذةكشيَتةةةوةو ٌ ةة سةةةباسةى لةةة
بؤػةاييذا كةةً دةكةةا  .ثاس ةةكاٌى وةطةةتةى وةَ دةبيَتةةة وةادة لةةة
ػويٍَكى ديكةدا ،ياُ ةٌذيَ ثاس ة لةة ثاس ةةيةكذا دةبٍةة يةةك و
َو
لةةة ٌويَةةةوة دواى ِةةةةصاساُ طةةاهَ يةةةاُ وميؤٌةةةاُ طةةا َه دووبةةةاسة بة ةال
َوبووٌةوة ِةية.
دةبٍةوة ..وَ ئةو بؤ ووٌةً لة باسةى بال
ث /دواى ٌةةةوةى خةةؤ  ،ةةؤُ طةةةيشى بضاظةةى ػةةيرشى الواُ
دةكةي
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و /لةبةةةةس ئةةةةوةى ئةةةةواُ لةةةة ريةةةاٌيَكى تيَشوثة ةشِ ريةةةاوُ و ئةةةةصوووٌى
ػةسِيياُ ٌيية  ،ب كشدٌةوةيةك ٌاٌاطةَ كةة لةة باوةػةى تشطةذابىَ..
تشطى ويَشاٌةيى ،بؤية وَ بة ساػكاو و وسدبة دةياٌبيٍي .ئةواُ لةة
ًَ وةةَ ثيَىوايةةةة ديةةةاسدةى
ٍَياييةةةكى ٌيىضةةةةييذا دةٌووطةةَ .بةةةةال
دل
سؤػةةٍ ب يى ػةةةعبى سؤراٌةةة تةةا سادةيةةةكى طةةةوسة ػةةيرشى ئةةةواُ
َى دة ويٍَي ،كةة
سادةواَلىَ .وَ بةسِةوةكاٌياُ بة كاتزويَشى دزميتال
ى ويةن،
تةٌّا ِةس صةوةٌى ئيَظتا ٌيؼةاُ دةدا  ،واتةة طةةعاتيَكة بة َ
ًَ ػيرشى وَ بةة طةةعاتى ويمةذاس دة ةىَ ،كةة صةوةةٌى ئيَظةتا و
بةال
سابشدوو و داِاتوويى تيَ ذا دةبيٍةشىَ ،واتةة لةة دٌيةاى ػةيرشى وٍةذا
لةةة وولةةةى ِةةةسدوو ويمةةى كةةوس و دسيَةةز ،ئةةةو دوو ويمةةةى طؤػةةة
دسووطة ة دةكةةةةُ ،طؤػةةةةى كةةةا دةدؤصيتةةةةوة .بةةةةجمؤسة كةةةاتىَ
طةيشى طةعاتى ويمذاس دةكةةي ِةةً كةاتى ئيَظةتا دةصاٌةى و ِةةً
تيَ ةسِيٍى صةوةُ ،وا ض بةسةو داِاتوو بىَ ياُ بةسةو سابشدوو.
وَ الى ػاع اٌى طةٌج طي ةتى "ساكشدُ بةدواى خؤػى" ِةطة
ًَ
َةتةياُ سةتكشدبيَتةةةوة ،بةةةال
ثيَذةكةةةًِ .ةطةة ٌاكةةةً ئةةةو خةطةةم
ئيَىةةةى ػةةاع اُ ،ئةواٌةةةى لةةة بشيٍةةى ػةةةسِة طةوسةكاٌةةذا ريةةاوُ،
ئةوةياُ بؤ بة ئاطاٌى ٌا يَتة طةس.
ث /ئامشة بةٌظبة تؤ ض دةطةيةٌيَ
و /تيَياٌٍاطةً ،بة ساطتى لة ئامشة ٌاطةً .دايكي لة تةوةٌى ػةؾ
َى لةدةطةتذا ،بؤيةة ثيَىوايةة ئةامشة ػةتيَكى
طةاهَ يةاُ ةةو طةال
ث ؤصة ٌاػةىَ سووبةةسووى ببيٍةةوة .لةطةةهَ ئةوةػةذا ِةةس ةةٌذ بةة
َ دة ةةي بةػ ةيَكى بؤطةةةٌى ئةةامشةن بةةؤ دةسدةكةةةوىَ .بةةةجمؤسة
طةةاال
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وةطةامةى ٌيَةواُ ويٍَةةةى دايكةي و ويٍَةةة ئةامشة بةةة طؼةتى ِةةةس دىَ
بةةسمشةواُ دةبيَة  .لةة كؤتاييةذا بةةسدةواً طةؤصً بةؤ دايكةى ث ة ؤصً
َظةةوكةو
ًَ ٌةةاتوا بةساػةةكاوى لةطةةةهَ ئةةامشة ِةل
دةوةةو َ ،بةةةال
بكةةةً .وةةَ بةةة واٌايةةةك لةةة واٌاكةةاُ لةةة ئةةامشة دةتشطةةي ِةةةسطيض
َةةةوةً لةطةةة َه
ٍَيةةايى ٌاكةةةً .بؤيةةة ريةةاٌى وال
َيةةذا ِةط ة بةةة دل
لةطةل
خيَضاٌةكةةةً طةةةوسةتشيَ تةطةسةيةةة ،ػةةاٌى طشتةةووً .بؤيةةة بةةةسدةواً
َي و دةطةةسِيَي ،دةسِؤً و دةسِؤً لةة ويَؼكيؼةىذا رٌيَكةى
واهَ ويَذةِ َيم
وةك دايكي دةدؤصوةوة .لة ساطتيذا دةسدة ةي بةؤ ئةةوةى كةاس بكةةً،
ًَ لة ويَؼةكىذا-ئةةوةى بةة ئامشةتةةوة بةٌةذة -بةةسدةواً بةةدواى
بةال
ئةو رٌةدا دةطةسِيَي كة لة دايكي دة ةىَ .دايكةي مةةس ةى صؤس ئةاصاسى
ةيَز و لةةة تةوةةةٌيَكى كةةوس كؤ ةةى دوايةةى كةةشد ،ةةةصً دةكةةشد
ئةطةةس ِةةةتا ئيَظةةتا ،يةةاُ ئةطةةةس ِةةةتا تةوةةةٌى طةةةدميي يابايةةة صؤس
اوديَشيي بكشداية.
ث /ئيَظتا ض كاسيَ دةكةي
ًَ لةةة دٌيةةاى ػةةيرشى راثةةؤٌى
و /وةةَ ػةةاع يَكى ويتةةاميضيكيي ،بةةةال
سةدسى بةسِةوة ػيرشييةكاٌى ػاع اٌى ويتةاميضيكى ٌةاطشُ .بؤيةة
ئةو ثاسةى لة ٌووطيٍى ػيرشى بةدةطتي ِيٍَابوو ،كةوى كةشدووة.
ًَ لةةو
ئةطةس ى باسى ريا لة صؤسبةى ػاع اٌى ديكة باػةرتة .بةةال
َيَ كةةةاس ِةيةةةة ثيَويظةةةتى بةةةة
رياٌةةةة دٌياييةةةة ئةبظةةةرتاكةدا ،كؤوةةةةل
ويتاميضيكايةةة :بةةؤ منووٌةةة كةةاتىَ يةةةكيَ لةةة كؤو اٌياكةةاُ وةةزدةى
ويَبةويَكشدٌى ثشؤرةيةك دةدةُ ،لة ػاع يَ داوا دةكةةُ لةةباسةى
ئةو ثشؤرةية بٍووطىَ و اوةسِيَى وػةة وةطة ئاويَضة سؤراٌةييةةكاُ
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َكو داوا لةةة ػةةاع يَكى ويتةاميضيكى وةك وةةَ دةكةةةُ كةةة
ٌاكةةُ .بةةةل
ى.
تواٌ اى كوستكشدٌةوةى بؤ ةووٌةكاٌى ِةيةة ،لةةو بةاسةوة بٍووطة َ
ًَ بةػةيَوةيةكى صؤس خاكةةسِايى:
ئيرت بةةو كاساٌةة دةتةوا بةزيي ،بةةال
َى  2555كةةاتىَ ويظةةتياُ ِيَميَكةةى
منووٌةيةةةك دةدةوةةىَ لةطةةال
ػةوة ٌذةمةسى ٌوىَ لةٌيَواُ "تؤكيؤ" و "ئؤطاكا" دسووطة بكةةُ
بؤ كوست كشدُةوةى صةًةُى ُ يَواْ ئةو دوو ػاسة هة طىَ طةعاتةوة بؤؤ دوو
طةعات ،ئةو كؤًجاُيايةى دةيويظت ئةو ثشؤرةية جيَبةجىَ بلات بريى هةوة
كشدةوة كة دةبىَ ٓةطتى كةػتياساْ هة ُيَو ئةو ػةًةُذةفةسة صؤس خيَشايؤة
ضؤْ بّ و ئةواْ ددةبىَ ض ػتيَم بلةْ كة بةػيَوةيةكى طوجناو تةعبري هةو
ٓةطتة بلات ،بةجمؤسة بةدواى يةكيَلذا طؤةسِاْ كؤة بتؤواُىَ تؤةعبري هؤة
ٓةطتى ئةو طةػتياساُة بلات ،بؤ ئةوةؾ داواياْ هة ًّ كشد ػؤتيَم هؤةو
باسةوة بِووطٍ.
َى  5445- 5441ئةجناَ دساوة.
 -ئةو طفتوطؤية هة تؤكيؤ طاه
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طفتىطؤ هُطُلَ ػاعري
تاجريؤ – ٓامظاوَ:
ُٓواىُّ ُٓمشِؤ مماسَطُّ ٍايلؤ و تاىلا دَكٌُ ،ػاعري ىًني
لة ٌيَوةٌذى ػيرشى راثةؤٌى "تةازم ؤ -ئاواطةاوة" وةك يةةك َي لةة
دةٌزةة ػةيرشيية صؤس ٌاطةشاوةكاٌى ئةةو ػةيرشةى بةة تاصةطةسييةةوة
بةٌةةذة ،طةةةيش دةكةةشىَِ ..ةةةسوةِا الى خويٍَةةةساٌى راثةةؤٌى بةباػةةى
ٌاطشاوة.
َتى ػةيرشى
تازم ؤ -ئاواطاوة ػاع و سؤػٍب  ،طشٌزرتيَ خةةال
راثةةؤٌى بةدةطةة ِيٍَةةاوة .صيَةةرت لةةة بيظةة كةةاسى ػةةيرشى ِةيةةة.
طةسةسِاى وةسطيَةشِاُ و داٌةاُ كةة دةكةويَتةة طةةسووى ئةةو روةاسةوة.
ئةةةوةى كةةةة صؤستةةش سظةةةةى ليَةةذةكشىَ و بةةةة طةةشٌ و ويةةةاواص ديَتةةةة
َتةةةةةةى دؤصةخ،
َةةةةةةة ػةةةةةةيرشةية" :لةةةةةةة وال
روةةةةةةاسدُ ئةةةةةةةو دوو كؤوةل
ٌةبيٍشاوةكاُ".
َتى "ِةةةاكيواسة-طةةةاكتاسؤ"ى
ئاواطةةةاوة ،ئةٌةةةذاوى ليَزٌةةةةى خةةةةال
َةةى و ئاطاييةةةوة سظةةة لةةة ػةةيرشى
ٌَةى ػةةيرشيية .صؤس بةةة دوودل
طةةاال
راثؤٌى دةكةا  ،ئةةو ٌايةةوىَ وةك ئةةو ةاوديَشاٌة طةةيشى ػةيرشى
راثؤٌى بكا  ،كة لة دةسةوة طةيش دةكةُ ،وةك وٍى ٌووطةسى ئةةو
ديَشا ٌةةة ،ئةطةس ةةى ػةةيرشى ئةةةو لةطةةةهَ ئةةةو ٌةوةيةةةى كةةة ِةويؼةةة
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صواٌيَكى بيَزاٌة ياُ دوو صواُ دةصاٌةَ ،صؤس بةة ػةيرشى ئةةوسوثى و
ئةوشيكييةوة كاسيزةسُ .لةطةةهَ ئةةوةؾ لةطةةس واٌةةوةى طشوػة
وةك بابةةةةتيَكى بٍةةةةسِةتى لةةةة ػةةةيرشةكاٌيذا صؤس طةةةووسة .صؤسبةةةةى
ػاع اُ سظة لة ثيَويظتى تةواوصكشدٌى بابة لةػةيرشدا دةكةةُ،
بةتايبةةةتى بابةتةةة بيَضساوةكةةاُ ،كةةة الى ػةةاع اٌى راثةةؤٌى كةةؤُ و
ًَ
ئةواٌيذيكة بةػيَوةيةك لة ػيَوةكاُ اسةطةةسياُ بةؤ كةشاوة .بةةال
دةتواٌة لة ػيرشى ئةودا لةطةس بابةتيَكى دياسيكشاو سظة بكةيَ.
َةى تةةواو
ػيرشى ٌويَى راثؤٌى ،لةطةهَ ِةصاسةى طيَيةً ،طةد طةال
كةةشد و ِةةةووو سيَكةةَ لةطةةةس ئةةةوةى كةةة ثشِػةةٍزى ػةةيرشى راثةةؤٌى
دةكةويَتةةةة كؤتاييةةةةكاٌى طةةةةدةى ٌةةةؤصدة و طةةةةسةتاكاٌى طةةةةدةى
بيظ  ،واتة بة ثةدما طاهَ لة ػيرشى عةسةبى بةتةوةةٌرتة .لةة طةةد
َةى تاصةطةةةسى ػةيرشى راثؤٌيةةذا ،دةوةةةوىَ ط توطةؤ لةطةةةهَ ئةةةو
طةال
ػةةاع ة دايةةةصسيٍَي ،ئةةةو ػةةاع ةى كةةة طةةةواِى لةطةةةس خةةؤى و
ئةواٌيذيكةةة دةدا ،ئةةةويؽ ػةةاع (تةةازم ؤ-ئاواط ةاوة)يةةة ،كةةة لةةة
ػةةةاسى تؤكيةةةةؤ لةةةةة سيَكةةةةةوتى  1938/7/31لةةةةةدايكبووة و ئةةةةةو
ط توطؤيةؾ لة سيَكةوتى  1999/12/27طاصدساوة.
ث /با بؤ طةسةتاكاٌى ػيرشى راثؤٌى و كؤتاييةةكاٌى طةةدةى
ٌ ةةؤصدة و ط ةةةسةتاكاٌى ط ةةةدةى بيظ ة بزةسِيَيٍ ةةةوة ،ةةؤُ ئ ةةةو
طةةةسةتاية سووُ دةكةيتةةةوة ،ئايةةا ثةيوةٌةةذى بةةة سؤػةةٍب يى
خؤسئاواوة ِةية
و/ثيَؼةرت و لةة طةاتةوةختى طةةدةى "وي ةى  "1875يةةك مةؤسِوى
ئةةةةةدةبيىاُ بةةةةؤ ػةةةةيرش و ٌووطةةةةيٍةكاٌى ديكةةةةة ِةةةةةبوو ،ئةةةةةويؽ
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وةختكشدُ بوو لةطةةس بٍةةواى سةواٌبيَةزى بةةياٌى تةسميةذى ،واتةة
َة بةة سيَظةاكاٌى خؤييةةوة
مؤسِوى صواُ وةك ئةوةى كةة ِةةصاساُ طةال
بؤواُ واوةتةوة .لة ثاهَ ئةوةػذا صواٌيَكى باصاسِى ِةبوو ،صوةاٌيَكى
َةوةٌذ تةةعب ى
سؤراٌة كة طؤساٌيية ػةعبييةكاُ بةػيَوةيةكى دةول
ليَذةكةُ .ليَشةدا بةكوستى صواٌيَ ِةبوو ،ئةويؽ "صوةاٌى دةسبةاسى
ى لةة ػةةاع اٌى
َكاٌى ئاطةةايى بةووِ .ةٌةةذ َ
ئةةدةبى"ى و صوةةاٌى خةةل
"سؤػةةٍب " لةطةةةهَ كشاٌةةةوة بةطةةةس دٌيةةادا ػةةيرشيياُ بةةة صوةةاٌى
ًَ ِةةين كةةةغ داٌةةى بةةة بةةةِاى ِوٌةةةسى ئةةةو
بةةاصاسِى ٌووطةةى ،بةةةال
ػةيرشاٌةدا ٌةةٌا و ٌةياٌذةخظةتٍة ٌيَةةو باصٌةةى ئةدةبييةةوة .ثاػةةاُ
لةةةةةوياٌى دةيةةةةةةى يةكةةةةةوى طةةةةةةدةى بيظةةة ة ()1915-1955
َيَ دةسةةى ػةةاع اُ "ويةاصاوة-كةةادمىِ ،ةةاكيواسة-طةةاكتاسؤ،
كؤوةةل
باوةةةاووسِة-بؤطةةةؤ ،دةسكةةةةوتَ ،ئةواٌةةةة لةةةةدايكبووٌيَكى ِوٌةةةةسى
ٌويَياُ خظتة سوو ،كة بٍةسِةتةكةةى بةؤ صوةاٌى بةاصاسِى دةطةسِايةةوة،
ئةةةو ػةةاع اٌة تواٌيةةاُ طةػةةةى ثيَبةةذةُ و لةةة ػةةيَواصى طؤساٌييةةة
ػةةةعبييةك اُ دةسى بّيَةةٍَ ،صوةةاٌيَكى ويةةاواص لةةة كةسةطةةة ،لةطةةةهَ
َؤصى ِةيةة،
صواٌى راثؤٌى تةسميذى ،ئةو صواٌةةى كةة سيؼةةيةكى ئةال
َبةتةة
َوسةةدساوة ،ويةاى بكةٌةةوةِ .ةل
لة ٌيَو يٍيَكى ديةاسيكشاو ئابم
ثيَؽ ئةو ػاع اٌة ،ػاع اٌيَ لةػيَوةى طؤساٌيية ػةةعبييةكاُ و
ًَ بةة ِوٌةسكاسييةةكى سووُ
صواٌى باصاسِ ػيرشيياُ بةسِةوّيٍَا ،بةةال
و دياسيكشاو ٌةطةيؼنت.
َيَي ة
ث /دةت ةةةوىَ بم
لةدايكبووة

ػ ةةيرشى ٌ ةةويَى راث ةةؤٌى ل ةةة صو ةةاٌى ب ةةاصاسِى
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و /بةةةَلىَ ،وايةةةٌ ،ؤبةةةسةى ػةةيرشى ٌويَىةةاُ (كيتاِةةاسةِ-اكؼةةؤ)ى
ػ ةاع ة .ئةةةويؽ بةةة صوةةاٌى ئةةةدةبى تةسميةةذى و بةةة صوةةاٌى بةةاصاسِى
ًَ ٌةطةيؼتة ػيَواصيَ كة بؼىَ لةبةساٌبةةس صوةاٌى
ٌووطيويةتى ،بةال
باو لةطةس سا ةكاٌى بوةطتىَ .بايةخةكةةى ِةةس لةةوةدا وايةةوة كةة
َيةةذا بةةة صوةةاٌى بةةاصاسِى بٍووط ةىَ ،يةةاُ بةةة صوةةاٌيَكى ٌةةوىَ ،كةةة
ِةول
ئةوشِؤ وا ٌاوى دةٌيََ.
ًَ ئايا لةة تاصةكشدٌةةوةى ػةيرشى راثؤٌيةذا ،خؤسئةاوا و
ث /بة ال
َيَكةى ويةاواصى
ٌضيكب ووٌةوة لة ػاسطتاٌيةكاٌى ديكة ِين سؤل
ٌةبوو ،وةك ئةوةى بة ٌظبة بواس و اليةٌةكاٌى ديكةوة ِةيبوو
و /دةبة ةىَ ويةةةاواصى لةةةةٌيَواُ ويَةةةزووى ئةةةةدةبى و ويَةةةزووى صواٌةةةذا
بكةيَ .ئةدةس ،ويَةزوو و بةةسدةواوى خةؤى ِةيةة ،وةك ةؤُ صوةاُ،
ويَةةزوو و بةةةةسدةواوى خةةؤى ِةيةةةة .وةةةةسج ٌييةةة ِةويؼةةةة ِاوسِيَة ة
بيٍَةةوة .ويَةةزووى ئةةةدةبى ،يةةاُ صوةةاٌى ئةةةدةبى ِةويؼةةة دةكةويَتةةة
دواوةى ويَزووى ثةسةوثيَؼضةووٌى صواٌةواٌييةةوة ،صوةاُ طةةسةسِاى
ًَ سؤراٌةة
ئةوةى ػتيَكى َ صياد دةكشىَ و ػةتيَكى َ الدةبةشىَ ،بةةال
لةةة وولةدايةةةة ،ػةةةيرشى ٌةةويَؽ بةةةةسدةواً لةةةة وةوِةةةسدا لةةةة صوةةةاُ
َةةةةذةسوَلىَ .ساطةةةةةتة ئيَىةةةةة لةةةةةة كؤتاييةةةةةكاٌى طةةةةةةدةى ٌةةةةةؤصدة
ِةل
ًَ ئةةو وةسطيَشِاٌةة دةٌزذاٌةةوةو
(بؤدليَش) واُ تةسوةوةة كةشدووة ،بةةال
َكو ةةةةٌذاُ دةيةةةى بةطةةةسدا ت َي ةةةةسِيووة،
كاسيزةةةسى ٌةةةبووة ،بةةةل
بةةةةةةةدياسيكشاويؽ لةةةةةةةدواى وةةةةةةةٌزى ويّةةةةةةاٌى دووةً ،ئةةةةةةةووا
كاسيزةسييةةكاٌى دةسكةةوتووُ .ساطةةتة بةؤدليَش واتةة تاصةكشدٌةةةوةى
ًَ "ئةةةو تاصةكشدٌةوةيةةة" لةةة ػةةيرشى ئيَىةةةدا ئةوةٌةةذة
ػةةيرشى ،بةةةال
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صوو ئاػةكشا ٌةةةبوو ،بةةةو خيَشاييةةةى كةة ويٍَةةاى دةكةةةي لةةة بةةؤدليَش
ٌةطةيؼةةتة .طةةةسةسِاى ئةةةوةى ئةةةو تةسوةوةيةةة بةةةِين وؤسيَ ة بةةة
صواٌيَكى راثؤٌى ٌوىَ ٌةبوو ،واتة بةو صواٌة تةسميذييةة بةوو ،كةة بةة
صواٌى دةسباسى ئةدةبى ٌاطشاوة .وةسطيَةشِاُِ ،ةةس وةسطيَشِاٌيَة وةك
َكو
َوبووٌةةةوةى دةسٌاكةةةوىَ ،بةةةل
َى بال
َةةيََ بةسِةوةكةةةى لةةة طةةال
دةل
َى دةوىَ ،يةةةةاُ ةةةةةٌذا دةيةةةةةى ثيَويظةةةةتة ،ئةةةةةةوة
ةةةةةٌذاُ طةةةةال
ويكاٌيضوى كشدةى وةسطيَشِاٌة.
ث /ثيَذة ىَ تةؤ تاصةطةةسى ػةيرشى راثةؤٌى بةؤ صوةاٌى بةاصاسِى
بزيَشِييتةةةةةوة ،ثيَتوايةةةةة صوةةةةاٌيؽ ثيَويظةةةةتى بةةةةة دووبةةةةاسة
مؤسِوةلةكشدٌةةةوة ِةية ةةة ،تةةا لةطة ةةةهَ صوةةاٌى تةسمية ةةذى وية ةةاواص
َيذا بكةويَتة ك َيكِكيَوة ...ئايا
بكةويَتةوة و ػويٍَى بزشيَتةوة لةطةل
ئيَوةى ػاع اٌى تاصةطةسى راثؤٌى بةدواى ئةوةدا دةطةسِيََ كة
سيؼةى ػي رشةكاٌتاُ لة كةلةثوسى ئةدةبيتاٌذا بذؤصٌةوة
و /بةٌظبة خؤً ،لةدواى وةٌزى ويّاٌى دووةً دةطتي بة ػةيرش
ٌووطة كشدووة .كةواتة طةسةتاى طةدةى بيظتةً بةة ٌظةبة وةَ
دووسة و دووستشيؽ لةوة طةدةى (وي ى) و كؤتاييةةكاٌى طةةدةى
َيَي ئةوةية كةة ػةيرشى ٌويَىةاُ لةة
ًَ ئةوةى دةوةوىَ بيم
ٌؤصدةية .بةال
دةيةى يةكةوى طةدةى بيظتةً ،لةطةهَ ئةةو ػةاع اٌةى كةة ثيَؼةرت
ٌاوً بشدُ ،دةطتى ثيَكشد .وٍيؽ لةريَش كاسيزةسى ئةواٌذا بووً.
ث /ئايا بةسِاطتى دةكشىَ ( وياصاوة -كادمى)  ،بة ػاع ى تاصةطةس
ٌاوبةسيَ
و /بةَلىَ.
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ث /كىَ لةثيَؼذا ئةودا ِةبوو
و /تةٌّا ػتة تةسميذييةكاُ ِةبووُ .ػةتيَ كةة تةةواو ويةاواص بةىَ،
ػتى ٌوىَ بةتةواوى لةطةهَ ئةودا دةسكةو .
ث /ئايا ئةو ػيرشى بة ػيَوة تةسميذييةكة دةٌووطى ،واتة ِايكؤ
ياُ تاٌكا
ًَ بةػيَوةيةكى ٌوىَ .ساطةتة سةطةيذةكاٌى ثؼةتياُ بةة
و /بةَلىَ ،بةال
ًَ ثة ةشِ بةةةةواٌاى وػةةةة تةسميةةةذى
ػة ةيَوةى تةسميةةةذى دةبةطة ة  ،بةةةةال
ٌةبووُ .ئةو طشوػتى خؤػذةويظ و بؤ بةطةةسبشدٌى سؤرةكةاٌى
خةةؤى بةةةسةو ةةيا دة ةةوو ،واتةةة وةك طةس ةةاوةيةكى بٍةةةسِةتى بةةؤ
ٌووطة ثؼتى بة ئةصوووٌى خودى خؤى دةبةط .
ث /ئايا ئةو كا لةٌيَو ئةدةبى راثؤٌى تةسميذطةل َي ِةبوو لةدرى
ئةةو بوةط ةةنت ،ئةةو تاواٌاٌ ة ة ةى ب ةةووُ ،كةة سووب ةةةسووى ئ ةةةواُ
دةكشايةوة
َبةتةةةة ،ئةةةةو كةةةا ػةةةةثؤليَكى سةخٍةةةةيى ِةةةةبوو،
َبةتةةةةِ ،ةل
وِ /ةل
ئايذيؤلؤريظةةتى ٌيؼةةتىاثةسوةسى بةةةٌاوباٌ (ياطةةودة-يةةةؤو ؤ)
َى ِيَشػى دةكشدة طةةس ػةيرشى ٌةوىَ
ثيَؼشِةوى دةكشد ،بىَ دوودل
و وياصاوة-كادمى بةةوة تاواٌبةاس دةكةشد ،كةة تةةٌّا وةك سيةتي ٌةةبىَ
ئةةةطيٍاٌ ،ةةة ػةةاع ة و ٌةةة ثةيوةٌةةذى بةةة ئةةةدةبى راثؤٌييةةةوة ِةيةةة.
ى مةةةؤسًِ و
ئةةةوة بةػة ةيَ بةةوو لةةةة تةساليةةذ ،كةةةة ػةةيرشى ٌةةةويَى بةةةب َ
ٌةةةاوةسؤك و بةةةةبىَ واٌةةةا و ئايةةةذيؤلؤريا وةطةةةة دةكةةةشد .ثيَيوابةةةوو
ػيرشى ٌوىَ ِةين سيؼةةيةكى لةة تةساليةذى ػةيرشى راثةؤٌى كؤٌةذا
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ى ِةةةةين
ٌييةةةةة .ئةةةةةو سةخ ٍةةةةةطشة دةيويظةة ة سابةةةةشدووى دووس بةةةةةب َ
ثةٌاوثيَن و تةوووزىَ صيٍذوو بكاتةوة.
ث /ئايا سوتابياُ سيَزةى ئةوياُ بةويَّيَؼ
و /بةةةةَلىَ ،صؤسبةةةةياُ ،بةةةؤ منووٌةةةة ئةةةةوةى ديَتةةةةوة يةةةادً ِةةةاوسِيَى
ػاع واُ (ئؤكا-واكوتؤ) كة لة كاتى الوييذا صؤس بة سظةكاٌى ئةةو
كاسيزةةةةةس بةةةةوو .خويَ ٍذٌةةةةةوة و كةةةةاسى ويةةةةذى لةطةةةةةس سظةةةةةكاٌى
كةةشدووُ ،لةطةةةهَ ئةةةوةؾ ئؤكةةا-وةةاكوتؤ يةةةكيَ بةةوو لةةة ػةةاع اٌى
ٌويَخواصواُ ،ئةواٌةى كة بةةسطشيياُ لةة تاصةطةةسى ػةيرشى دةكةشد.
(ويؼةةيىا) سؤواٌٍووطةةى ٌاطةةشاو ئةةةويؽ يةةةكيَكى ديكةةة بةةوو ،كةةة
كةةوتبووة ريَةةش كاسيزةةسى طوتةةة سةخٍةييةةكاٌى ياطةةودة-يةةؤو ؤ.
ِةسوةِا ئةوةى ويَزةةى بةب ِيٍَاٌةوةيةة ياطةودة-يةؤو ؤ لةطةةس
ئاطتى راثؤُ تيؤسيضةكةسيَكى صؤس بةٌاوباٌزيؽ بوو.
يية
َيَي ئايذيؤلؤرى وةبةطت
ث /كاتىَ دةل
و /وةبةطتي ٌيؼةتىاٌ ةسوةسى ثةةسِط ة .ئةةو لةة ةمةكاٌذا ،واتةة لةة
َيَكةةةةى وسِوريٍَةةةةةسى طيَةة ةشِاوة.
ٌَى ػةةةةةسِى ويّةةةةاٌى دووةً سؤل
طةةةةاال
لةػةةةكشة تةسميذييةةةةكاٌى ِاٌةةةذةدا درى ِةةةةووو ئةواٌةةةة بةةةَ ،كةةةة
َيَكةةى طياطةةى
اليةةٌز ى ئةةةويياُ ٌةةةدةكشد .دةيويظ ة ئةةةدةس سؤل
تووٌةةذ بزيَ ةشِىَ ،بةػ ةيَوةيةكى ئاػةةكشا لةطةةةهَ ػةةةسِ در بةةة ئةةةوشيكا
بووِ .ةتا دواى ِةسةطّيٍَاٌيؽ ،لةة سةخٍةة و ِيَةشؾ ٌةدةوةطةتا،
ثاػاُ ِةتا ٌيوةى ثةدماكاُ ريا.
ث /با بؤ ػيرشى ٌويَى راثؤٌى بزةسِيَيٍةوة .بةض واٌايةك تاصةية،
ى لةٌيَو ػاٌة ِةطتياسةكاٌى ئيظتيَتيكاى راثؤٌى طؤسِىِ ،ةتا
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تةسميذييةكاُ بةو ػيَوة برتطَ ،ئايا ٌووطة بة صواٌى بةاصاسِى
لةبشى صواٌى ئةدةبى تةسميذى ،واتاى تاصةطةسى دةطةيةٌيَ
َةيَي:
و /وَ بةو ػيَوةية ب ٌاكةوةوة .ليَزةسِى با وَ ػةتيَ بةة تةؤ بم
ػيرشى تاصةى ئيَىة بة تةواوى خؤى لة مةةصاى ٌووطةيٍى تةسميةذى
ئاصاد كشد ،بة ئاػكشا ػيرشى تةسميذى ئاصاد كشد و بةة ِةين وةؤس َ
ى
بةةؤ دواوة ٌةطةسِايةةةوة ،بةتةةةواوى خةةؤى لةةة صؤسى ثيَذاويظةةتيةكاُ
سصطاس كشد...
ث /و ةبةطت ئةوةية ،كة ئةو ػيرشة ،لة ئاطتى مؤسًِ تاصة بوو،
ًَ باػة ى لة ئاطتة وؤساووؤسةكاٌى ديكة طؤسِى ،وٌكة تؤ
بة ال
ئةو ثةيوةطتبووٌةى ٌيَواُ مؤسًِ و ٌاوةسِؤك ٌاغ دةكةي  ،مؤسًِ
َيَة ػيرشى راثؤٌى
بة تةٌّا تاصةطةسى ليٍَاكةويَتةوة .ئايا دةػىَ بم
َيةةتى و
َويَظ تة بىَ اليةٌةةى بةساٌبةةس ريةاٌى كؤوة ال
تاصة لةو ِةل
َةتة كؤٌةكةى ِايكؤ و تاٌكا  -ئاصاد بكا و
مةسدى ،تواٌى  -ال
َةتيَ كةة
َيةتى ،واتة ال
بيكاتة وةطةلةيةكى طياطى و كؤوة ال
ثةيوةٌذى بة رياٌى وشؤييةوة ِةبىٌَ ،ةةك ِةةس تةةٌّا بةةدياسدة
طشوػت ييةكاُ...
و /بةسِاطةةةتىٌ ،ةةةاصا !! دةثش طةةةي ئايةةةا ػةةةيرشى تةةةاصةى ئيَىةةةة ِةةةةس
َيَية اليةةةٌى ديكةةةى
ئةوةيةة ،ةةوٌكة طةةةسةسِاى ئةةوةى كةةة تةةؤ دةيم
وؤساووؤسيؼى ِةية .ػيرشى تاصةى ئيَىة ئةطةس ئةةو سظةةية بؼةىَ
وةك دميةُ وةيميَكى سةواسياٌةػى ِةبىَ ،وةيمى ثةيوةطةتبووُ بةة
ًَ لةطةةةة َه ئةوةػةةةذا
طةةةةسدةً ،وةةةةيمى ئايةةةذيؤلؤرىِ .....تةةةذ .بةةةةال
دياسدةى ديكة ثةسدةثؤػكشاويؼى ِةية.
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ث /وةك ض ،بؤ منووٌة
َيَ بابةة
و /بؤ منووٌة لةطةس ئاطتى ريةاٌى سؤراٌةة ،ليَةشةدا كؤوةةل
ًَ ئةةةو اليةٌةةة
ِةيةةة دةكةويَتةةة طةةةسووى ػةةتةكاٌى سؤراٌةةةوة ،بةةةال
بةِؤى كاسيزةسى طياطى ياُ بةِؤى طتةوكاسى كةوتؤتة ثةٌاوة.
ليَةةةشةدا كةوتٍةةةة ريَةةةش كاسيزةةةةسى طةةةوسياليةكاٌيؽ بةةةووٌى ِةيةةةة.
ئةوةى دوايى ػيرشى ئيَىةةى لةة ئاطةايى سووكاسئةاويَض سصطةاس كةشد،
ًَ
بةس لة طوسياليية ٌةواٌذةصاٌى ؤُ ٌةطتىاُ بةكاس بّيٍَة ،بةال
بةةةةِؤى كاسيزةةةةةسى ئةةةةواُ ،ثةةةةةساويَضيَكى طةةةةوسةواُ لةةةةة ئةةةةاصادى
َيَ ػةةةةاع ِةةةةةُ ،ساطةةةةتةوخؤ
بةدةطةةةة ِيٍَةةةةا .ليَةةةةشةدا كؤوةةةةةل
كةوتووٌةتة ريَش كاسيزةسى طةوسيالييةكاُ ،واتةة ساطةتةوخؤ بةةكاس
و بةسِةوة طوسيالييةكاُ ثةيوةٌةذيياُ ِةيةة .ئةةواٌى ديكةةؾ بةةو
َةةةيَة ئيَىةةةة
ًَ لةةةة ساطةةةتيذا ٌةةةاتواٌة بم
ػةةةاع اٌة كاسيزةةةةسُ ،بةةةةال
بةتةواوى طوسيالية.
ث /ئيَظتا ئةةو سظةةية لةة ويَؼةكىذا دةخواليةةوة ،ئ ايةا دةػةىَ
راثؤٌى طوسيا بىَ ،ؤُ و بةض واٌايةك .بةة دةطةتةوارةيةكى
ديكة ئايا دةػىَ راثؤٌى ويتاميضيكى بىَ ،وٌكة وشؤظى راثؤٌى
بةوة ٌاطشاوة كة ِةطتاسييةتيَكى صياد لة ثيَويظ و ثةيوةٌذى
صياد لة ثيَويظتى بة واسيع و ػتةكاٌى دةوسوبةسى ِةية ! ...
َةيَي ئ يَىةة طةوسيا ٌةة ،دةػةىَ ػةاع يَ يةاُ ئةويذيكةة
و /بؤية دةل
لةٌيَواُ طوسياليية راثؤٌييةكاُ ،كة دةكةويَتة طةةسووى واسيرةةوة،
ًَ ٌةةك وةك طةوسيالييةك،
واتة بة طوسٌاتيوسين وةط ى بكةيَ ،بةةال
واتة طةسووى واسيع .ئيَىة طوسياليية بة ِةةووو سةِةٌذةكاٌييةةو
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تيٍَةطةيؼتوويَ .صؤسبةةى ػةاع ة طةوسيالييةكاٌى ئيَىةة ،دةكةوٌةة
دووتويَى واس يَوةى ةطاطيةتى راثؤٌى تةسميذييةوة.
ث /وةبةطت لة ةطاطةيةتى راثةؤٌى تةسميةذى ةيية ،ئةةدى
ةطاطيةتى راثؤٌى تاصة ياُ ٌاتةسميذى كاوةية
و /ئةةةو وةطةةةلةية وؤسيَكةةة لةةة ِاوطودمةةاُ ،كةةة دةكةويَتةةة ٌيَةةواُ
َةتةة بةٌظةبة ػةاع ى
ًَ ئةةو ال
ػاع ى راثؤٌى و طشوػ  ،بةةال
َةتة وشؤييةكةى خؤى لة ةووٌة ٌيَةو طشوػةتذا
خؤسئاوايى ،كة ال
دةدؤصيَتةوةِ ،ين وؤسة ِاوطودماٌيَكى ةةسيقى ػةيَوة راثؤٌيةكةة
ٌاطةيةٌيَ  .بةطؼتى لة ػةيرشى خؤسئاواييةذا ،طشوػة بةة واٌةاى
َكو وشؤظذؤطةةتى و ثةيوةٌةةذى
وػةةة وةك راثؤٌييةكةةة ٌةةابيٍشىَ ،بةةةل
وشؤيياٌة بة طشوػ دةدؤصيتةوة...
ًَ ػاع ى راثؤٌى تاصةطةس ،طةةسةسِاى ئةةو ثيَؼةكةوتٍة
ث /بة ال
تةكٍؤلؤرييةى لة راثؤُ بةدةط ِةاتووة ،كة ةى ِةةتا ئيَظةتا
ثاسيَضطاسى لة ثةيوةٌذى خؤى بة طشوػةت ةوة دةكةا  ،ئةةوةؾ
ل ةةةوياٌى دةط ةةتةوارة و مةسِ ةةةٌزى صواٌ ةةةواٌى ل ةةةٌيَو بةسِة و ةةة
َةيَة
ػيرشييةكاٌى بةدةسدةكةوىَ ،لةطةس ئةةو ئاطةتة دةكةشىَ بم
ةطاطيةتى ػيرشى تةسميذى راثؤٌى ِةتا ئيَظتا صاهَ و باوة.
واثيَذة ىَ ئةوةى كة بة طؤسِاُ ٌاوى دىَِ ،ةس تةٌّا واصِيٍَاُ بىَ
لة سيتي و كوستكِى لة ثيٍَاو سةطيذةى دسيَز و ثيَؼبيٍى ٌةكشاو.
ًَ لةطةةهَ ئةوةػةذا
َةة ،بةةال
و /ساطتة كوتكِى لة كةلةثوسى ئيَىةةدا صال
سةطيذةى دسيَزواُ ِةيةة ،بةة "تؼةوكا" ٌةاودةبشىَ ،يةاُ "طةشوودى
دسيَز" .واوةيةك مماسةطةواُ دةكشد ،ثاػاُ لة طةدةى يةاٌضةوة لةة
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ٌووطيٍى وةطتايَ .لةدواى ئةوةؾ ِةس تةٌّا بة داسِػتٍى ِةايكؤ
و تاٌكةةا بةطةةةواُ ليَكةةشد ،تةةا ػةةيرشى ٌةةوىَ دةطةةتى ثيَكةةشد ،ثةةيَي
َةةذا ب ةىَ،
طةةةيشة بؤ ةةى ئةةةو ِةةةووو واوةيةةة و ِةةةتا ئيَظتاػةةى لةطةل
ٌة وويٍةوة طةس ئةو وؤسة تةسميذة لة ػيرش ٌووطةة ،كة ةى ئةةو
َى ػةيرشى ِةايكؤ و تاٌكايةة ،واتةة لةةوةوة ئةةو
وؤسة بؤخؤى ئةطةم
دوو ػةةةيَوةية لةةةة داسِػةةةةنت "تاٌكةةةا" واتةةةةة "طةةةشوودى كةةةةوس " و
"ِةايكؤ" واتةةة "سةطةةيذةى ثيَؼةةٌ " كةةة لةةة تاٌكةا كةةوسترتةِ ،اتةةة
ئةةةةاساوة .ثيَىوايةةةةة ةطاطةةةةةيةتى راثةةةةؤٌى وةةةةةةيمى صيَةةةةرت بةةةةةةالى
كوتكِييذاية .بةجمؤسة "طةشوودى دسيَةز" وةاُ بةويَّيَؼة و بةةسةو
"طشوودى كوس " و "سةطيذةى ثيَؼةٌ " و كوترت بوويٍةوة.
َزشى ض وة ةةؤسِك يَكَ ،بابةتة ةةة
ث /ئة ةةةو " طة ةةشوودة كوستاٌة ةةة" ِة ةةةل
بٍةسِةتةكاٌياُ يية
و /صؤسبةةةياُ سةطةةيذةى ل يكةةة ،بابةةةتى وؤساووؤسييةةاُ لةةةخؤدا
َزشتووة ،ة ؤكى ئةةاسةصووبضويََ دةطيَشٌِةةةوة ،داب ةشِاُ لةةة يةةاس و
ِةةةل
دياسِ...تذ.
ث /وشؤظى راثؤٌى ض واى بةدياسيكشاوى ػاع اُ ،صؤس ػةيذاى
ػةسابى ٌيؼتيىاٌة ،واتة بالظاكى ،ػةسابى بشٌج ،ئايا ئيَوة وةك
ئيَىةى عةسةس ػيرشى ػةسابيتاُ ِةية.
و /وةبةطت ػيَواصى عووةس خةيياوة
ث /بؤ منووٌة.
وٌ /ةخيَشِ .ين ػاع يَ ٌاٌاطي تةواوى بةسِةوةكاٌى يةاُ بةػة َي
لة بةسِةوةكاٌى بةؤ ػةةساس بةىَ ،بةؤ صاٌةة ئةةو تةسميةذة لةة ػةيرشى
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يٍى بووٌى ِةية ،صؤس ثيَوةى كاسيزةسُ ،وَ ِةين ليَكذاٌةوةيةةكي
بؤ ٌةبووٌى ئةو وةطةلةية لة ػيرشى راثؤٌيذا ٌيية،
ث /ئةو بابة و وةطةالٌة كاواٌةُ ،كةة لةةٌيَو ػةيرشى راثةؤٌى
تاصةدا سظةى ليَذةكشىَ
َؤصة ،ثيَىوايةةة ػةةيرشى ٌةةويَى ئيَىةةة خةةؤى لةةة
و /ئةةةو ثشطةةياسة ئةةال
َةثةطتؤى ئةو بابةتاٌة سصطاس كشدووة ،ئةوةى كة بةة "تيىةة" ٌةاو
ثال
دةبشيَ  .ثيَؼرت صياد لةثيَويظ بةو وةطةلةية خةسي بةووُ .لةبةةس
ِةٌذىَ ئاطاُ بةوو لةطةةس دابةػةكشدٌى بابةة  ،كةاسة ػةيرشييةكاُ
ًَ ئةةةوشِؤ ػةةاع ى ٌةةوىَ خةةؤى بةةة بةٌةةذةى ئةةةو
دساطةةة بكةةشىَ .بةةةال
وةطةالٌة ٌاصاٌىَِ .ةس دةبىَ بة وؤسيَة لةة وؤسةكةاُ ئةةو وةطةةالٌة
تةواوص بكشيََ .ساطتة بةطؼتى ئةدةس ٌةك ِةس تةةٌّا ػةيرش خةؤى
ًَ ثيَىوايةةة ئيَىةةة لةةة ػةةيرشى
بةةة بابةتزةةةليَ طةةةسساهَ دةكةةا  ،بةةةال
تةةاصةدا بابةتزةةة صؤس لةةةوةى كةةة ثيَؼةةرت ةةاسة كةةشاوُ ،تةةةواوصواُ
َوةةةى سووُ بةةةؤ ئةةةةو ثشطةةةياسة سةةةوسِغ
كةةةشدووُ .بؤيةةةة الى وةةةَ وةال
دةكةويَتةةوة .بةؤ منووٌةةة ػةيرشى وةَ خضوةةة بةة ِةين بابةتزةةةليَ
ٌاكةةا  ،يةةاُ وةةةخ لةةة ِةةةين بابةةةتيَ ٌاكاتةةةوة ،يةةاُ بةطةةةةسيذا
تيَ ةةةسِىَ ،ب ةشِواؾ ٌاكةةةً ئةةةوة الى صؤسبةةةى ػةةاع ة راثؤٌييةةةكاُ وا
بكةويَتةوةِ .ةٌذىَ لةطةس ئةو وةطةلةية لةطةهَ وَ ِاوسِا ٌة..
ث /ئايا ئةوة ثةيوةٌذى بةوةدا ٌيية ،كة وا صِيٍَاُ لة واٌا ،ياُ بىَ
واٌايى ،ياُ بىَ بابةتى ،لة ػةساوى راثؤٌيذا وةك وةوِةسى رياٌى
سؤراٌة طةيش دةكشىَ
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َةىَ
ًَ خويٍَةسى ئاطةايى لةة راثةؤُِ ،ةويؼةة دةل
و /بةَلىَ .سةٌزة .بةال
ػةةةيرشى ٌةةةوىَ صؤس سوسِطةةةة .تيٍَاطةةةةً وةبةطةةةتياُ ةةةيية .سةٌزةةةة
ًَ
َزشى بابةة بةىَ ،بةةال
ةصيياُ لةوةبىَ ،كةة ئةةو وةؤسة ػةيرشة ِةةل
تيَيذا ٌيية..
ث /لةواٌةيةة ئةةو سةوسِغ كةوتٍةوةيةة بةؤ ئةةوة بزةسِيَتةةوة ،ك ةةة
ػيرشى ئيَوة كةوتؤتة ريَش كاسيزةسى سؤػٍب يى ويتاميضيكاٌةى
خؤسئاواوة .بؤ وَ وادةسدةكةوىَ كة راثةؤُ بةؤ منووٌةة تواٌةاى
ل ةةةخؤطشتٍى ( .غ.ئيمي ةةو ) ى ٌ ةةةبىَ ،ي ةةاُ وةك ػ ةةا ع َي ك ةةة
َزشى ميكشةى يةكتايى ئةبظرتاكة ٌ ،ةتواٌَ ليَيٍضي ببٍةوة.
ِةل
و /ئيَظةةتا ٌةةاتوا لةطةةةهَ طةةةسدمةكاٌ ِةةاوسِا مب ،دةػ ةىَ ئةةةوة بةةة
ًَ لةطةةةهَ
ٌظةةبة ػةةاع اٌى ساطةةتةوخؤى دواى وةةةٌ واب ةىَ ،بةةةال
ػاع اٌى دةيةى دوايةى ٌيةوةى دووةوةى طةةدةى بيظةتةً ،ساطة
ٌاكةويَتةوة .كاسيزةسييةكاُ وةك ثيَؼرت بيٍشاو و دةطتميَذساو ٌة.
ث /ثيَؼرت كاسيزةسييةةكاُ لةةوياٌى تةسوةوةة ،يةاُ وةعشي ةةى
ًَ واثيَذة ىَ ئةوشِؤ ئةو دةسواصةية
ساطتةوخؤى صواٌةوة بوو ،بة ال
ِةٌةةة ةةذىَ طةةة ةةؤسِا بةةة ةىَ و ئةةة ةةةوةؾ لةةة ةةةوياٌى ثةيوةٌذييةةة ةةة صؤس
طةػةكشدووةكاٌى ساطةياٌذُ كة ٌابيٍشىَ و ديَتة ٌاوةو وةيَز
دةبىَ..
ًَ وةةةَ بةتةةةةواوى ئةةةةوة وا ٌةةةابيٍيٌ ،اػةةةتوا
و /سةٌزةةةة وابة ةىَ ،بةةةةال
َيةةذا
بةطؼةةتى سةتةةى بكةوةةةوة .وةك ةةؤُ ٌاػةةتوا بةطؼةةتى لةطةل
ِةةاوسِا مبِ .ةةةتا لةطةةةسةتاى ئةةةو طةةةدةيةؾ ئةةةو كاسيزةسييةةة بةةةو
وةةةةؤسة ئاػةةةةكشا ٌييةةةةة ،ثاػةةةةاُ ئةطةةةةةس ػةةةةاع اٌى ئةةةةةوشِؤ يةةةةةكرت
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ٌةخويٍٍَةةةةةوة  ،ةةةةؤُ ئةواٌيذيكةةةةة دةخويٍٍَةةةةةوةو دةكةوٌةةةةة ريَةةةةش
كاسيزةسيياٌةوة!!
ث /ئ يَظةةتا ئ يَةةوة لةطةةةهَ ػةةيرشى تةةاصةدا بةةؤ طةةشوودى دسيَةةز
ًَ ئةو واسة لةثاهَ ئةوةؾ داسِػةتٍى ِةايكؤ و
دةطةسِيٍَةوة ،بة ال
تاٌكاى تةسميذيتاُ ِةية .يةكةً  :بةسِاى تؤ بؤ ى ئةو دوو وؤسة
لة داسِػنت بةِين ػيَوةيةك لة طياطة ٌضي ٌابيَتةوة ،دووةً :
ئةوشِؤ لة راثؤٌذا رواسةيةكى صؤس ػاع ِةُ ،ئيَوةى ػاع اٌى
تاصةطةس ؤُ بؤ ئةواُ دةسِواٌَ
و /دةطةتكدُ بةةؤ بابةةتى طياطةةى و ئةواٌةةى لةةة طياطةة دة ةةَ،
ثيَويظتى بةة ػةيَوةى ِوٌةةسى دسيَةز ِةيةة ،بؤيةة ػةيَوةى ِةايكؤ و
تاٌكا بةِؤى كوستكِيياُ ٌةطودماو دةكةوٌةوة .سةٌزةة ئةةوة يةةكيَ
ًَ بة ٌظبة دسصى دووةوةى ثشطةياسةكةتاُ وةَ
بىَ لة ِؤيةكاُ .بةال
َةيَي :لةةكاتى الوى وةَ بؤخةؤً وةك ِةةس ػةاع يَكى راثةؤٌى
ثيَ دةل
ديكةةةةة ثشؤطيظةةةةةى ٌووطةةةةيٍى ِةةةةايكؤ و تاٌكةةةةاً دةكةةةةشدِ .ةةةةةتا
ئيَظتاؾ بةِؤى ب كشدٌةوة لةة سيةتي ،راٌورواسةكةاٌيي ديَتةةوة يةاد.
دٌيةةةةاى ئةةةةةةو دوو وةةةةةؤسة مؤسِوةةةةةة صؤس تةطةةةةةكة و ثيَويظةةةةةتى بةةةةةة
وةختكشدٌى بةسص و ساػكاوى ِةيةِ ،ةطتذةكةً وةَ صيَةرت بةٌةذةى
سيتىي ٌةك ػتى ديكة..
ث /ئايا ػاع اٌى ِايكؤ و تاٌكا بةسِاطتى ػاع ُ
ًَ ئةةةةةواُ لةةةةة
و /بةسِاػةةةةكاوى ،وةةةةَ وةك ػةةةةاع ٌايةةةةاٌبيٍي .بةةةةةال
سيَكخظةةتٍى ِةةةايكؤ و تاٌكةةا ػةةةاسةصاُ .ئةةةواُ بةٌةةةذةى ئةةةو دٌيةةةا
ًَ صؤس بةطةةادةيى
تةطةةكةُ ،دٌيةةاى سيةةتي .وةةَ درى ئةةةواُ ٌةةيي ،بةةةال
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ًَ
َيَي ِةةايكؤ يةةاُ تاٌكةةا ػةةيرش ٌييةةة ،بةةةال
بةػةةاع يياُ داٌةةاٌيَيٌ ،ةةال
ئةواٌةةةى ئةةةوشِؤ مماسةطةةةى ِةةايكؤ و تاٌكةةا دةكةةةُ ،ػةةاع ٌةةية.
ِةةةةتا وٍةةةيؽ ِةٌةةةذيَ اس وا سيَكذةكة ةةوىَ وةك ثيَذاويظةةةتييةك بةةةؤ
ًَ
طةةةؤصى ٌةةةاوةوةً ػةةةةيرشى ِةةةايكؤ يةةةاُ تاٌكةةةةا بّؤمنةةةةوة .بةةةةةال
ٌووطةةةساٌى تايبةةة بةةة ِةةايكؤ سةطةةيذةى ِةةايكؤيى بةةة ةةةسيقى
داٌاٌيََ.
ث /ؤُ طةيشى واوؤطتاى كؤٌى ِايكؤ :باػؤ ،ئيظظا ،بؤصوُ و
ئةواٌيذيكة دةكةي
و /ئةو ػاع اٌة بةبىَ وؼتووشِ ،ػاع ى طةوسةُ.
ث /كةواتة وةطةلةكة ئةوةية ،كة مؤسِوى كؤُ لةطة َه تاصة بةيةكةوة
ٍَاكةُ ..
ِةل
ًَ لةطةةةهَ ئةوةػةةذا ئةةةوشِؤ ئةواٌةةةى لةةة سيَكخظةةتٍى ِةةايكؤ
و /بةةةال
ًَ ئةةةواُ
ػةةاسةصاُِ ،ةٌةةذيَ اس طةةةسكةوتَ بةدةطةة دةِيَةةٍَ .بةةةال
دواى خةباتيَكى صؤس لةطةهَ سيتي و مةؤسًِ ،تةةٌّا ِةايكؤ ٌةةبىَِ ،ةين
وؤسة ػيرشيَكى ديكة ثيَؼكةؾ ٌاكةةُ .ئةةوةؾ ساطةتة رواسةيةةك
لة ٌووطةةساٌى ِةايكؤ ِةةُ ،بةسِاطةتى سةطةيذةى ِةايكؤى تاصةيةاُ
بةسِةوّيٍَاوة.
ث /كةواتة تؤ لةطةهَ ِايكؤى تاصةى ياُ ِايكؤى ئاصاد !
وِ /ايكؤى تاصة و ِايكؤى ئاصاد يةك ػ ٌة ،وياواصُ.
ثِ /ايكؤى تاصة واٌاى يية
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و /واتةةةة ثابةطةةةتبووُ بةةةة تاصةطةةةةسى لةطةةةةهَ بؤواوةكةةةاٌى ِةةةايكؤ،
ثاسيَضطاسى كشدُ لة ٌاطةٍاوةبووٌى "ِةايكؤ" و طةياٌةذٌى بةةسؤ ى
تاصةطةسى..
ث /ئايا وةبةطت طؤسِاٌكاسى كشدٌة لة بابة  :سظةكشدُ لةػتة
ٌويَيةكاٌى وةك ئاوشاصى تةكٍؤلؤرى لة كؤو يوتةس و ئةواٌيذيكة،
لةبشى سظةكش دُ لةباسةى طشوػ و دياسدةكاٌى طشوػ
َكو بةةة ػ ةيَوةى
و /وةطةةةلةكة ثةيوةٌةةذى بةةةو بابةتاٌةةةوة ٌييةةة ،بةةةل
طوتٍذاية ،بة تيَزةيؼنت و ديذطا..
ثِ /ايكؤى ئاصاد واٌاى يية
ى كةة
و /ئةو دةطتةوارةية بةطةس ئةو سةطةيذة ِايكؤياٌةةدا دةطةةث َ
"وػةى وةسص" لةخؤ دةطشُ ،ئةو وػةية دةاللة لة صةوةُ دةكةا .
سةطيذةى ِايكؤؾ وةك دةصاٌة ِةس دةبةىَ ئةةو ةاوديَشى سيَظةاية
و ياطاكاٌى ديكةى تةواو ثةيوةط بةة سيةتي بكةا  .كاتيَة ِةايكؤ
َى ئةيرت
خؤى لة "وػةى وةسص" و خؤى لة كيَؼة ٌاطةشاوةكةى داوةال
دةبيَتةة سةطةةيذةيةكى بضةووك ،ئةةةو كةةا ٌةاوى ِةةايكؤى بةطةةةسةوة
ٌاويٍَىَ.
ث /وةك طةسٌج دةدةيَ لة ئةوسوثا و ئةوشيكا و ػويٍَى ديكةى
ى "ِايكؤ" ،وَ
ويّاٌيؽ بة ِةووو سةطيذةيةكى كوس دةطوتش َ
و تؤ لةباسةى ِايكؤوة سظةواُ كشدِ ،ايكؤ ِةس دةبىَ لة صواٌى
راثؤٌى لة ئابموسة دابىَ ،ئةوةؾ بؤ طشوػةت ى تايبةةتى صوةاٌى
َةى
ًَ ئةط ةس طةسٌج بذةيَ دةبيٍة كؤوةل
راثؤٌى دةطةسِيَتةوة ،بة ال
َةةى ِةايكؤى
ئةوشيكى و ئةوسوثى بةؤ منووٌةة خؤيةاُ بةة كؤوةل
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َىاٌى ياُ ئةواٌيذيكة ٌاوصةد كشدووة  ..وَ صؤس
ئةوشيكى ياُ ئةل
ٌَةً خويٍَذؤتةوة و دةبيٍة سةطيذة
َوكشاوةكاٌياٌى ئةو كؤوة ال
ب ال
كوستةكاٌياُ كة تةٌّا دياسدةى طشوػتيياُ اسةطةس ٌةكشدووة،
وةك ئةوةى لة راثةؤُ دةبيٍةشىَ ،كة ةى لةة ِةةووو سةطةيذةكاُ
وػةيةك دةبيٍة كة دةاللة لة وةسص و ِةٌذيَكيؼياُ دةاللة لة
سؤ ى ِايكؤ دةكا ...
و /ئةةةةوة دةصا  ،وا سيَكةةةةو لةطةةةةهَ ِةٌةةةذىَ لةةةة ػةةةاع اٌى ئةةةةو
ٌَةؾ ط توطؤ بكةً ،ئةواُ بشِواياُ بةوة ِةية كةة ِةايكؤ ِةةس
كؤوةال
َبةتةة سةطةةيذةى
ًَ دةسةةكاٌياُ ِةل
دةبةىَ بةة صوةاٌى راثةؤٌى ب ةىَ ،بةةال
كوستة و ِيضى دى ،لة دووسةوة مؤسِوى ِةايكؤ دةدويَةٍَ و ثشِػةٍ
ًَ طةةةس بةةة مةصايةةةكى
و ليَةةذاٌى ئيظةةتيَتيكى بةةةسصيياُ تيَذايةةة ،بةةةال
وةةةعشي ى ديكةةةُ و ثةيوةٌةةذيياُ بةةة مةةةصاى وةةةعشي ى تايبةةة بةةة
ِايكؤ ٌيية .ساط تة ِايكؤ سةطيذةيةكى صؤس كوستة ،واثيَذة ةىَ بةؤ
ًَ ئةةةوة ِةةةووو ػةةتةكاُ
الطةةاييكشدٌةوة ئةةاسةصوو بةةضويََ بةةىَ ،بةةةال
ٌَى
ٌيية :ليَشةدا ػتيَ ِةية ئةويؽ ئةوةية كةة ِةايكؤ تةةٌّا وٍةذاال
صواٌى راثؤُ و ػاع اٌى تيَيذةطةُ.
ئةوة ػتيَكة كة وا لة ِايكؤ دةكا ِايكؤ بةىَ ٌةةك ػةتيَكى ديكةة.
وةطةلةكة ثةيوةٌذى بة يةكزةيؼةتٍى "ٌةاوكى وةوِةةسى ػةيرشى
دايةةة" ئةةةو "ٌاوكةةة ػةةيرشيية" يةكيَكةةة لةةة وةوِةةةسةكاٌى ِةةايكؤ.
ثيَويظتة لةةٌيَو سةطةيذةدا صؤس دةطةتميَذساو و سووُ و ئاػةكشا بةىَ،
بةػ ةيَوةيةكى صؤس ئؤسِطةةاٌى بةةة سيتىةةةوة بةٌةةذ ب ةىَ .بؤيةةة لةطةةةسةوة
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طون دٌياى ِةايكؤ داخةشاو و وةيَز ة ،وٍةيؽ ويَز بةوو لةة ٌيَةو
ػيرش خؤؾ ٌاوىَ...
ث /ك ةةاتىَ طةةةسٌج لةةةوؤسِكى راث ةةؤٌى دةدةيةة و لةةةباسةى ئةةةو
َ يَية يةاُ لةةباسةى ئةويذيكةةوة كةة ئاطةؤيةكى
سةطةيذةيةو دةل
راثؤٌى ٌيية ،وةبةطت لةو ئاطؤية يية ،ئايا تةؤ ػةاع يَكى
راثؤٌى ،بةض واٌايةك
و /لةةةٌيَو سةطةةيذ ة ِةةةس سةطةةيذةيةك ب ةىَ ػةةتيَكى خةةؤى ِةيةةة ،يةةاُ
دةبةىَ ػةةتيَ لةةة راثؤٌييةةةتى يةاُ بةبيَزاٌةةةيى بةةووٌى خةةؤى ِةةةبىَ.
ى تيَبزةةيَ
لةوياٌى ِةواُ دةطتةوارة و ثيَكّاتةى وػةدا ِةس دةبة َ
َيَ سةوةةةض و كةةةؤد ِةيةةةة كةةةة ٌاديةةةاس دةكةوٌةةةةوة،
كةةةة ليَةةةشةدا كؤوةةةةل
َةيَي وةَ
ئةواٌةُ كة دةاللة لة "ٌاطةٍاوة" دةكةةُ .كةاتىَ بةةخؤً دةل
ػاع يَكى راثؤٌيي سةٌزة تةٌّا لةبةس ئةوة بىَ كة بة صوةاٌى راثةؤٌى
ًَ سةٌزة بؤ منووٌة تةسوةوةى طةويذيى بكةةً ئيٍ ةا
دةٌووطي ،بةال
بيخويٍَىةةةوة .ػةةاع ى طةةةوسةى ِةةايكؤ "واتظةةؤ باػةةؤ" ئةةةويؽ
ًَ خويٍَةةةسى طةةويذى بةةة
ػةةيرشى تةسوةوةةةى طةةويذى كةةشاوة ،بةةةال
ٌاو كى ػيرشى ئةو ٌةطةيؼتووُ ئةو ٌاوكة ػيرشييةى كة باػةؤ لةة
سةطيذةكاٌيذا وةك بٍةسِةتيَكى راثؤٌياٌة كاسى لةطةس دةكا .
ث /بةجمؤسة ،صواُ بة ٌاطٍاوةى ػيرشى دادةٌشيَ
و /ليَةةشةدا وؤسيَ ة لةةة ثةةشد ِةيةةة ،سةطةةيذةكاٌى وةةَ دةتةةواٌَ ثيَيةةذا
تيَ ةسُِ ،بؤية وَ بة ػةاع يَكى راثةؤٌى دادةٌةشيَي ،لةطةةهَ ئةوةػةذا
تةٌّا ػاع يَكى راثؤٌى ٌيي.
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ث /ػيرشى راثؤٌى تاصة لةطةهَ كؤتايى ِاتٍى طةدةى بيظتةً،
َةى خؤى تةواو كشد ،ئايا ػاع يَ ِةية بؼىَ بة ػاى
طةد طال
َى بةسصى ئةو ػيرشةى دابٍيَة
ػاع اٌى دابٍيَة ،ياُ بة ئا ال
و /لة سابشدوودا بةساطتى بة ٌظبة دةوسوبةةس ئةةو تشؤثكةة ِةةبوو،
َةدا ػةاع يَ
ًَ ئةوشِؤ واتةة بةة تةةواوى لةة ويةاٌى ئةةو طةةد طةال
بةال
ٌييةةة لةةة تشؤثكةةذا بةةىَِ ،ةةةتا بتةةواٌة وةك وةةةصٌرتيَ و طةةةوسةتشيَ
ًَ
ػةاع سظةةى ليَبكةةةيَ .ئيَىةة ةياى ػةةيرشى صؤسوةاُ ِةيةة ،بةةةال
ِاوسِيَة ة و يةكظةةةاٌَ " .ةةةياى مةةةووى" لةةةة ػةةةيرشدا بةةةووٌى ٌييةةةة
( ياى مووى بةسصتشيَ تشؤثكة لة راثؤُ ،يايةكى ثة ؤصة) .بةةَلىَ
بشِوا ٌاكةً يايةكى مووى ػيرشى دياس ِةبىَ لةواٌيذيكة ديةاستش.
ساطتة وَ لة ػاع ة سابةسةكا خؤؾ دةوىَ ،ئةواٌةى لةة طةةسةتا
سظةةةً لةباسةياٌةةةوة كةةشد و وةةَ و ئةواٌيذيكةةة ثيَةةى كاسيزةةةس بةةووُ،
ٌَى دوايةى
َتش ٌةة ،ةوٌكة طةاال
ًَ ةي ا ٌةة و لةواٌيذيكةةؾ بةاال
بةال
ػاع ى ديكةواُ دةسكةوتَ لة ِةواُ ئاطتذا بووُ.
ث /ئايا ئيَظتا لة راثؤُ ػاع ى وةصُ بووٌى ٌييةة ،وةك ةؤُ
ثيَؼرت ِةبوو ،بؤ منووٌة وةك واتظؤ باػؤ
وٌ /ةخيَش ،بشِوا ٌاكةًِ .ةس ؤٌىَ بىَ ئةوة بؤ ووٌى خؤوة.
ث /ػ اع ى سةطةُ دةبىَ ؤُ بىَ .تؤ ػاع ى طةوسةو ػاع ى
سةطةُ لةوةدا ويا دةكةيتةوة كة ػاع طةوسة ٌابىَ وةك ثيَويظ
سةطةُ بىَ
ٍَياييةةةوة ئيَىةةة ػةةاع ى سةطةةةمناُ ِةيةةة ،بةةؤ ئةةةوةى ئةةةو
و /بةدل
َةيَي:
ميكشةيةؾ سووُ بكةوةوة بةؤ طةةدةى ٌةؤصدة دةطةسِيَىةةوةو دةل
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ئةطةس ميكتؤس ِؤ طؤ ػاع يَكى ٌيؼتىاٌى طةوسة بةىَ ،ئةةوة بةؤدليَش
ػاع يَكى ويّاٌى سةطةٌة و لة ِةسيَىكى ػيرشى دووس ،ليَشةػةذا
وةطامةيةك ِةية لةٌيَواُ ئةوةى كة طةوسةيةو ئةوةى كة سةطةٌة.
ث /خويٍَةسى ػيرشى راثؤٌى صياد ٌاكةُ ،ياُ ئةواُ ِةويؼة لة
ٌاكؤكي ةةذاُ ،واثيَذة ةىَ ئ ةةةوة لةط ةةةس ػ ةةي رشى ِ ةةايكؤ و تاٌك ةةا
َيةكة لةطةهَ خويٍَةساُ ،وةك ئةوةى
ويَبةوىَ ٌةبىَ  .ئةوة طكا ال
دواى طةد طاهَ ئةو وةطةلةية ثةيوةٌذى بةة ِةين طؤسِاٌيَكةةوة
ٌةبىَ..
و /بةشِواً بةةةوة ٌييةةة ،يةةاُ بةةةالى كةةةوى ِةٌةةذىَ ػةةاع ى تةةاصة ِةةةُ
ًَ
باؾ دةمشؤػشيََ و لةطةس بةسِةةوى ػةيرشى خؤيةاُ دةريةَ .بةةال
دةبةىَ بةة سووٌةةى ئاوةارة بةةةوة بكةةً كةة لةةةوياٌى ئةةو دوو دةيةيةةةدا
راثؤٌييةةةةكاُ لةةةة خويٍَذٌةةةةوةى ػةةةيرش وةطةةةتاوُ ،بةػةةةيَوةيةكى
تشطٍاك مشؤػى بةسِةوى ػيرشى ِاتؤتة خواسةوة ،وةا ض ػةيرشى
تةسميذى بىَ ،ياُ تاصة .ثيَىواية ِؤيةكةةى بةؤ ئةةوة دةطةسِيَتةةوة كةة
وشؤظ راثؤٌى بةػيَوةيةكى ئاػكشا خؤى ٌاٌاطىَ .بؤدليَش طةةسدمى
ى ٌةةاُ
ئةةةوةى دا كاتيَ ة طةةووتى واٌةةاى ةةيية :سؤراٌةةة بتةةواٌة بةةةب َ
ًَ سؤراٌةةةةة ٌةةةةةتواٌة بةةةةةبىَ ػةةةةيرش بةةةةزيَ .ئةطةةةةةس وةةةةَ
بةةةةزيَ بةةةةةال
َةيَي لةبةةس ئةوةيةة ٌةاخى خةؤ وٌكةشدووة ،بةؤ ئةةوة
ثيَضةةواٌةكةى بم
ٌاطةسِيَيتةوة كة تؤ كيَى..
ث /ئ ةةةوة تاواٌب ةةاسكشد ٌيَكى ِةويؼ ةةة و تةسميذياٌ ةةةى خويٍَ ةةةسة
لةاليةُ ػاع ى تاصةوة وا ض لة راثؤُ بىَ ياُ لة ػويٍَيَكى دى..
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ًَ باػة باػة بةا وابةىَ،
و /وَ كةغ تاواٌباسٌاكةً( ،ثيَذةكةٌىَ) .بةال
با ئةو تاواٌباسكشدٌة ػياو بىَ.
ث /ئةو خويٍَةساٌة بؤ خؤياُ لة خويٍَذٌةوةى ِايكؤ داٌةبشِاوُ..
و /ثيَىةوا ٌييةةة ػةةتةكة واب ةىَ ،ئةةةوةى ِةيةةة ئةوةيةةة كةةة ئةواٌةةةى لةةة
راثؤُ ػيرشى ِايكؤيى دةٌووطَ رواسةيةاُ صؤسة و ِةين كةطةيؽ
َكو بؤخؤيةةةةةاُ ِةةةةةةً بةسِةةةةةةوّيََ و ِةةةةةةً
ٌايارمويٍَيَتةةةةةةوة ،بةةةةةةل
بةكاسبةسيؼةةَ ،ئةواٌةةةى ِةةايكؤ "سيَكذةخةةةُ" ِةةةس بؤخؤيةةاٌَ كةةة
دةخويٍٍَةوة ٌة صيَرتُ ٌة كةورت.
ًَ ئةةةو ويَبةويَكشدٌةةة بةطةةةس ػةةاع اٌى تاصةطةةةسيؽ
ث /بةةة ال
ويَبةوىَ دةكشيَ
و( /ثيَذةكةةةٌىَ ،ثيَذةكةةةٌىَ) .باسودؤخةكةةة ئيَظةةتا لةةةوةؾ خةةشاثرتة
لةوة خشاثرتة كة ويٍَاى دةكةي  .ئةطةس ٌةوةى وةَ بةيةكزةيؼةتٍى
لةطةهَ ثيَؽ خؤى ِةبىَ ياُ لةطةةهَ خؤيةذا ،ئةةوة ػةاع اٌى ئةةوشِؤ
ٌةخواصة الوةكاُ لةطةةهَ ثةيَؽ خؤيةاُ لةة دابشِاٌيَكةى تةةواوداُ وةك
ةةؤُ لةطةةةهَ يةةةكرتيؽ ِةةةسواُ ،كةةةغ ،كةةةغ ٌاخويٍَيَتةةةوة .بةةة
َتةةةةئاويَضيَكى سةؾ دةثشطةةةي ئايةةةا ئةةةةوةى دةٌووطةةةشىَ ،كةةةةغ
طال
دةخيويٍَيَتةوة !
ث /ئةوة وا دةطةيةٌيَ كة " سيَكخةساٌى" ِايكؤ و " سيَكخةساٌى"
َةتيا ُ صؤس لة ئيَوةى ػاع اٌى تاصةطةس باػرتة
تاٌكا ال
َةةةةى بضةةةووك و
و /تةةةؤ دةصاٌةةةى "سيَكخةةةةساٌى" ِةةةايكؤ لةةةةٌيَو كؤوةل
َيَ واوؤطةةتا ،كةةةؤسِ و كؤبووٌةةةةوةكاُ
وؤساووةةؤسدا دةريةةةَ ،كؤوةةةةل
ى ئةةةوة
بةةةسِيَوة دةبةةةُ ،ئةةةوةؾ تةسميةةذيَكى ِةةايكؤيى كؤٌةةة-لةةةو َ
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دةخويٍٍَةوة كة ِةس يةةك ٌووطةيوويةتى -لةة كؤسِةكةةدا تةةٌّا ِةةس
يةكيَ ئةويذيكةة دةخويٍَيَتةةوةو بةيةةكرت دةطةةُ .بةةو واٌةا دةػةىَ
باسودؤخى ئةواُ باػرت بىَ..
َ ةةة و كؤبووٌ ةةةوةى خ ةةو و خ ةةو
ث /ئيَ ةةوةؾ وةك ئ ةةةواُ كؤوةل
سيَكوثيَكتاُ ِةية! ...
و /ػةةتة بةٌظةةبة ئيَىةةة ويةةاواصة ،ةةوٌكة بةةة واٌةةا تةسميذييةكةةة
"واوؤطةةتا"ى تيَةةذا ٌييةةة ،كةةة بةةةثيَى ياطةةا و سيَظةةاى ديةةاسيكشاو،
بشِيةةاس لةةة باػةةى ئةةةو سةطةةيذةية و ئةويذيكةةة بةةذا  .ئيَىةةة لةةةوةى
دةيٍووطةةة ئةةاصاديَِ .ةٌةةذيَ اس سوويةةذاوة لةةة كؤسِةكةةاُ يةةةكيَكىاُ
لةةةةةو سةطةةةةيذاٌةى ٌووطةةةةيوويةتى يةةةةةكيَ يةةةةاُ ةةةةةٌذ داٌةيةةةةةك
ًَ ٌةك لةثيٍَاو ط توطؤكشدُ و بشِياس لةطةس داُ.
ةويٍَيَتةوة ،بةال
ث /با كةويَ سظة لة كاسيزةسى ػةيرشى خؤسئةاوايى ئةةوشيكى
بكةيَ لةطةس ػيرشى راثؤٌى ،وٌكة صؤسبةى ػاع اُ ئةواٌةى
َة دةكةُ.
ثيَياٌزةيؼتووً ئاوارة بةو خال
و /ئةةو تةسوةواٌةةةى لةة ويةةاٌى ٌيةةوةى يةكةةوى طةةةدةى بيظةةتةً و
ساطةةةتةوخؤ لةةةةدواى وةةةةٌزى ويّةةةاٌى كةةةشاوُ ،بةسِةةةةويَكى سووُ
َةةةى ػةةيرشيى لةةةداي بةةوو كةةة
بةدةطةةتةوة دةدةُ .بةةةجمؤسة كؤوةل
ٌةةةاوى خةةةؤى لةةةةة "ويَشاٌةةةة خةةةةاك"ى " .غ.ئيميةةةو " وةسطةةةةش .
َيَكةةى بةسوةطةةتةياُ لةةةبضاظى ػةةيرشى
َةيةةة سؤل
ػةةاع اٌى ئةةةو كؤوةل
تةةاصةدا طيَ ةشِا و كاسيزةةةسى .غ.ئيميةةو و بةةةدياسيكشاوى ػةةيرشى
ئةةةوشيكى صؤس بةئاػةةكشا لةةة كةةاسة ػةةيرشييةكاٌياُ سةٌزةةى دابةةؤوة.
ثاػةاُ لةةةدواى ئةةو ػةةةثؤلة ،ػةاع اٌى ديكةةة ِةاتَ ،وةك ِةةاوسِيَى
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ػةةاع واُ "ئؤوكةةا-وةةاكؤتؤ" كةةة دةسطةةاى لةةة كاسيزةةةسى ػةةيرشى
ًَ ٌةك بةِةواُ سووٌييةوة.
مةسةٌظى كشدةوة ،بةال
ث /بةو بؤٌةيةوة ،لة بةيادِيٍَاٌةوةى"ئؤوكا -واكؤتؤ" ئةو ػاع ة
تاصةطةس و ثاسيَضةسى تاصةطةسى ػيرشى لة راثؤُ ،ئةوةى كة وَ
دوو كتيَبيي تةسوةوةى صواٌى عةةسةبى كةشدووة .باػةة تةؤ ئةةو
طؤػةيةى كة لة سؤرٌاوةى (ئةطاِى) كة ٌضيكةةى بيظة طةاهَ
دةبةىَ ئ ةةةو دةيٍووطةىَ و تيَي ةةذا سةط ةةيذةى ِةايكؤيى ك ةةؤُ ي ةةاُ
َذةبزيَشىَ و طةسدمى خؤى لةباسةياٌةوة دةٌووطىَ و
ِاو ةسخ ِةل
ئاوةةارة بةةة ٌةةاوكى ػةةيرشيياُ دةدا ِ ،ةةين وةةاسيَكيؽ ٌةةةبووة
ٍَةبزيَشىَ،
سةطيذةيةكى تاصة ياُ ثاس ةيةك لة سةطيذةى تاصةى ِةل
ة ةةؤُ ساظة ةةة دةكة ةةةي  ،لة ةةة ِة ةةةواُ كاتيؼة ةةذا ئة ةةةو كابشاية ةةة لة ةةة
َة و
َوكشدٌةوةى بةسِةوى تاصةى خؤى داٌةبشِاوة ،ض وةك كؤوةل
ب ال
ياُ لة خولة تايبةتيةكاُ
و /ئةو ئيؼكاليَكة تووػةى بةووة و ٌشخةكةػةى دةدا .وةَ يةةكيَكى
َةةةذابىَ كةةةاتيَكى صؤسى خةةةؤً بةةةؤ
ديكةةةةً كةةةة ِةةةةتا ئيَظتاػةةةى لةطةل
َوكشدٌةةةةوة و بةدوادا ةةةةووٌى كةةةةاسى ػةةةاع اٌى كةةةةؤُ تةةةةةسخاُ
بال
ى .سةٌزةة
كشدووة .لةبةس ئةو ِؤية دةكةويٍة بةس ِيَشػى ٌةوةى ٌةو َ
ػةاع يَ بٍاطةةى كةة ٌةةاوى "ئةةساكاوة-يةةؤطى"يةة لةطةةةسةتاى ئةةةو
واٌزةةة (كةةاٌووٌى يةكةةةوى  )1999لةةة صاٌكةةؤ ليَكظةةتيَكى لةةةباسةى
ػةةيرشى ٌةةويَى راثةةؤٌى طووتةةةوةِ ،يَشػةةى كةةشدة طةةةس "وةةاكؤتؤ"
لةبةس ئةوةى كة ٌابىَ ػاع وصةى خؤى بةة بابةةتى كةؤُ و دووبةاسة
َظاوة بىَ بةةؾ كشدٌةى ٌةةوةى
خةسج بكا  ،ئةوةى واكؤتؤ ثيَى ِةل
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ٌويَي ةة لةةةو تايبةمتةٌذييةةةى كةةة دةب ةىَ لةسيَزةةةى ئةةةصوووٌى خةةودى
ًَ وةةَ لةةةو بشِوايةةةداً وةةاكؤتؤ بةةة ديةةاسيكشاوى لةةةو
ثيَةةى بزةةةى .بةةةال
طؤػةةةة سؤراٌةييةةةة ٌةةةاوبشاوةى ِةةةةتا ئيَظةةةتاؾ لةةةةريَش كاسيزةةةةسى
سةخٍةةةطش "ياطةةودة-يةةؤو ؤ"يةةة وةك لةةة ثيَؼةةذا ئاوةةارةً بةةؤ كةةشد،
َبةتة ئةةويؽ درى تاصةطةةسى ػةيرشيية بةة ِةةووو ػةيَوةكاٌى و
ِةل
ِةسوةِا ثاسيَضطاسيؽ لة تةساليذى ئيظةتيَتيكى دةكةا  ،بةة ِةةووو
ػيَوةكاٌييةوة .ثيَذة ىَ خويٍَذٌةوةى ئؤوكا-كاكؤتؤ بؤ ياطودة-
يؤو ؤ بؤ سؤراٌى طةةدمى بزةسِيَتةةوة ئةةو كاتةةى كةة ئؤوكةا ببةووة
ػاع يَكى بةٌاوباٌ .
ث /ثيَذة ىَ تؤ ئيَظتا درى صيٍذو وكشدٌةوةى سابشدوو بي
و /ثيَي طوتى وَ كةلةثووسى ِايكؤ و ػاع اٌى ديَةشيَ دوادةخةةً،
ًَ ئةوشِؤ كة ئيَىة ِةس تةٌّا طىَ سؤر لة ِةصاسةى طيَيةً دووسيةَ
بةال
(ئةةو ط توطؤيةة لةة  1999/12/27كةةشاوة) ٌةاصا لةة طةسِاٌةةوة بةةؤ
سابشدوو ض ثيَؼةكةوتٍيَ ِةيةة .ئايةا ثيَويظة دةكةا ئةةو ِةةووو
بايةخة بة سابةشدوو بةذةيَ .وةَ سيَةضى ئؤوكةا-وةاكؤتؤ دةطةشً و كةاس
َةيَي :بةةسيَض ئؤوكةا
ًَ دةوةوىَ ثيَى بم
ػيرشييةكاٌيي خؤؾ دةوىَ ،بةال
ثيَويظةة ٌاكةةا تةةا ئةةةو طةةٍووسة بايةةةخ بةةة سابةةشدوو بةةذةي  ،لةةة
كؤتاييةةذا وةةَ درى ئةةةو طةسِاٌةوةيةةةً ،طةةةسةسِاى ئةةةوةى كةةة ِ َيةةض و
كاتى خؤً بؤ كاسة كؤٌةكاُ تةسخاُ كشدووة.
ًَ ليَشة ثشطياسيَ دةخشيَتة سووِ ،ةس دةبىَ ِةبىَ ،ئةويؽ
ث /بة ال
ثشطةةةياسيَكى واسيرييةةةة  :كةةةىَ ثيَذاويظةةةتييةكاٌى خويٍَةةةةسى
ئيظتيَتيك ى تيَش دةكا  .ئةطةس ػيرشى تاصة ٌةتواٌىَ بةو كةاسة
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َظىَ باػة بؤ ئةو ئةسكة بؤ ػيرشى كؤُ واتة ِايكؤ و تاٌكا
ِةل
ََ
بةويٍَاِيَم
َبةتةةة ٌةةة طشٌزةةى بةةة
ًَ كيَؼةةة كة لةوةدايةةة الواٌةةى ئةةةوشِؤ ِةل
و /بةةةال
ػةةةةةةةيرشى كةةةةةةةؤُ دةدةُ ٌةةةةةةةة تةةةةةةةاصة .ئةةةةةةةةو ثةيوةٌذييةةةةةةةة يةةةةةةةاُ
بةيةكةوةبةطةةتٍةوةيةى ٌيَةةواُ ػةةيرشى تةةاصة و ِةطةةتياسى بةةووٌى
َةيَي ػةيرشى تةاصة ،بةساطةتى تةاصة ،بؤخةؤى
ٌةواوة .بؤيةة دةوةةوىَ بم
دةيةةوىَ ثاٌت اييةةك بةةؤ ةووٌة ٌيَةو ِةةةصاسةى طةيَيةً بةة ِةطةةتيَكى
ٌويَو وياواصةوة ئاوادة بكا  .ئيَىةى ػاع اٌى تاصةطةةس ثيَؼةواصى
لةةة ئاطةةؤكاُ دةكةةةيَ و داِةةاتوو دةبيةةٍة (واتةةة خةةةوُ بةةةداِاتوو
دةبيٍة ،و:ك).
ث /طوتةةصاى ثيَؼ ةةواصيكشدٌى ئاطةؤكاُ و ديتٍ ةةى داِ ةةاتوو صؤس
َيَي بةة راثةؤُ ٌاوؤيةةِ .ةطةتياسى
َكو با ػرتة بم
راثؤٌى ٌيية ،بةل
ى لةة
راثؤٌى وةك ِةتا ئيَظةتا ئاطةاداسً و ػةاسةصاييي ليَةى ِةةب َ
وةختكشدُ لةطةس ِةٌووكةة وةطةتاوة ،بابةةتى "بيةٍة "ى صؤس
وةبةط ٌيية
و /وَ لةطةهَ تؤ تةةبا ٌةيي ،ةوٌكة بابةةتى بيةٍة تايبةمتةٌذييةةكى
ٍَةةةةطشتووة .لةةةة ػةةةيرشى كةةةؤٌى ئيَىةةةةدا ِةيةةةة،
ٌةةةاوؤى لةةةةخؤدا ِةل
ٌةةةةخواصة الى واتظةةةؤ باػةةةؤ ،ػةةةيرشى ِةةةايكؤ بيةةةٍة يةةةةك َي لةةةة
تايبةمتٍذييةكاٌيةةةةةةةتىِ .ةةةةةةةسوةِا ِاوػةةةةةةيَوةى ئةةةةةةةوةؾ بةةةةةةة
ديةةةاسيكشاوى لةطةةةةسةتاى طةةةةدةى بيظةةةتةً الى ػةةةاع يَكى وةك
"وياصاوة-كادمى" سةطيذةى كؤٌى ئاصادواُ ِةية.
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ث /دابشِاٌى ٌةوة ٌويَيةكاُ لة خويٍَذٌةةو ةى ػةيرش ،ةؤُ ساظةة
دةكةي  ،ئايا ئةوة طةػةى ئابووسى راثؤٌة ،ئايا ئةوة بة ِةووو
ػيَوةكاٌييةوة تاصةطةسيية ،ئايا راثؤُ ئةوشِؤ بةة ةطاطةيةتى
َةوةٌذ بووٌة بة دساو ،بة يَز وةسطشتَ لة رياسى و بةسخؤسى
دةول
و /راثؤٌييةةةةةةكاُ ٌةةةةةةخواصة الواُ ئةةةةةةو سيبمةٌؤوايةةةةةةياُ وٌكةةةةةشد،
سيبمةٌؤواى داِاتووٌ :ة ئاوادميَكى سووٌياُ ِةيةٌ ،ة وةبةطةتيَكى
ئاػكشا ،صيٍذةطى لة ثيٍَاو ى ،رياُ بؤ ،واٌةاى ريةاٌى وةَ ةيية،
ئةوةيةةةة ثشطةةةياسى ئةةةةوشِؤى وشؤظةةةى راثةةةؤٌى ،ئةوةيةةةة ثشطةةةياسى
ىض
طةدمةكاُ ،الواُ ِين خةوٌياُ ٌةواوة ،كاتىَ دةثشطى :دةتةةو َ
َييةةةةك
كاسيَةة بكةةةةي يةةاُ ببيةةةة ض لةةة داِةةةاتوو ،بةةةبىَ ِةةةين دوودل
َو دةدةٌةوة ِينِ ،ةس دةوةوىَ صؤس بزيي ،دةٌةا ِةين ئةاواتيَكي
وةال
ٌيية.
ثِ /ؤيةكاُ ة
ًَ ثيَىوايةة
َوةكةةى ٌةاصا  .بةةال
َؤصة ،وةال
و /ثشطياسيَكى سةوسِغ و ئةال
ب كشدٌةةةةوةى الواُ لةطةةةةهَ ػةةةيرشى تاصةوةةةاُ بةيةةةةك ٌاطةةةةُ :وُ و
ثاس ة ثاس ةُ.
ث /س ةٌزةةة ثيَويظةةتياُ بةةة وةةةٌزيَكى ٌةةويَى دى بةةىَ ،وةةةٌ
دةسيضةيةكة بؤ دةس ووُ لةو تةلةصطةية ،لةطةهَ وةٌزذا ِةويؼة
ئاواٌج و وةبةط دياسى دةكةي
و( /ثيَذةكةةةٌىَ ،ثيَذةكةةةةٌىَ)  ..سةٌزةةةةِ ،ةٌةةذىَ لةةةة طةةةةدماُ ِةةةةبَ
َز طةاٌى ػةةسِ بةىَ ،بةؤ ئةةوةى لةة تةلةصطةة
بةسِاطتى ةصياُ لةة ِةل
خودييةكةةةياُ دةسبضةةَ ،بةةؤ ئةةةوةى واٌايةةةك بةةة رياٌيةةاُ ببةخؼةةَ،
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ًَ لة ِةواُ كاتتةذا صؤس دةطة بةة خؤػةٍوودى رياٌةةوة دةطةشُ
بةال
كةةة ئيَظةةتا راثةةؤُ ةيَزو خؤػةةى ليَةةذةبيٍىَ و ٌايةةةوىَ لةةة دةطةةتى
بةةةذا  .بةةةاؾ دةٌةةةووُ ،بةةةاؾ دةخةةةؤُ ،بةةةاؾ دةخؤٌةةةةوة ،طةةةةمةس
ًَ دواى ئةوةى لة ثةاؾ
دةكةُِ ،ةس يياُ بوىَ دةيكةُِ ...تذ ،بةال
ى تةاوى ٌةةواوة،
دةيةيةك ياُ دوو دةية ثيَذةطةةُ دةبيةٍَ ِةين ػةت َ
ثاػاُ بةطةةس ِةةووو ئةواٌةةدا ديٍَةةوة بةة ِةةواُ ػةيَوةى ثيَؼةوو،
َى طةدمةةكاٌى ئةةوشِؤ ئةوةيةة.
ئةوةية كة ٌيزةسا دةكا  ..صواذمةال
َيَ طةةٌج كةشدووة :ئايةا ػةتيَك ثيَيةة ئيَظةتا بةة
ثشطياسً لة كؤوةل
َوييةةةاٌُ :ةةةا ِةةةين ػةةةتيَكىاُ ٌييةةةة،
َيَيةةة وةال
ثيَزةيؼةةةتوواٌى بم
بةٌظةةةبة ئيَىةةةة ػةةةتيَ ٌاطةيةةةةٌيَ  ،ةةةيياُ دةوىَ بةةةا بيكةةةةُ...
ثيَىوايةةةةةةة بوراٌةةةةةةةةوةى وةةةةةةادى ِؤيةكةةةةةةةة لةةةةةةة ِؤيةةةةةةةةكاُ .الواُ
َةوةٌةةذبووُ بةةةسةو خؤػةةبةختيياُ ٌابةةا ،
واتيَزةيؼةةتووُ كةةة دةول
بيٍَةةةةة بةس ةة ةاوى خةةةةؤ ِةةةةةتا ٌاي اٌةةةةةوىَ خيَةةةةضاٌيؽ ثيَكبّيَةةةةٍَ،
دةياٌةوىَ بىَ وٍذاهَ بزيَ .ئاى خوداية راثؤُ ى بةطةةس ِةا  ،لةة
داِاتوو دةبىَ ؤُ بىَ.
ث /ئايا لةباسةى وةٌزى ويّاٌى دووةً ،ب ةوةسي ِةية
َى  1949/1939لةة "وةٌؼةوسيا" بةووً .واتةة
و /بةَلىَ ،وَ لة طةال
كةةاتىَ باوكىيةةاُ بةةؤ ثؼةةتيواٌى طةةةسباصى دووبةةاسة بةةاٌ كةةشدةوة و
خيَضاٌةكةواُ بة تةةواوى بةؤ ئيَةشة طةةمةسيياُ كةشدِ ،ةةتا ئيَظةتاؾ
َةةةى
ديَتةةوة يةةادً ةؤُ طةةةسباصة ةيٍييةكاٌياُ لةةة كةةٌاسى ئةةةو وال
ئيَىةى تيَذا دةريايَ ،لة طيَذاسة دا.
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ث /ئةو كا  ،ئيى شاتؤس خواوةٌذيَ بوو بؤخؤى ،ػةسِيؽ بةٌاوى
ئةو دةكشا ،ئايا تؤ ئ يى شاتؤس ثةسطتووة
َُ بةةوو ،لةةةو بابةتةةة
و /ئةةةو كةةا تةوةةةٌى وةةَ تةةةٌّا ِةػةة طةةاال
ًَ ئيَظةةةتا كةةةة طةةةةوسة بةةةووً وا سوويٍةةةةداوة كةةةة
ٌةدةطةيؼةةةتي ،بةةةةال
ثيَىوابىَ خواوةٌذ بىَ.
ث /ب ةةؤ منووٌ ةةة ل ةةة باوك ة ميَ ةةشى ئ ةةةوة ٌ ةةةبووي  ،ل ةةة خيَ ةةضاُ و
دةوسوبةس ،لةواٌةى باغ لة تةسميذة ئيى شاتؤسييةكاُ دةكةُ
و /بةةاوكي ئةةةوةى ميَةةةش ٌةةةكشدووًِ ،ةةين ػةةةتيَكى لةةةو بةةاسةوة ثة ةىَ
ًَ لةةةة سوتاةاٌةةةة ويٍَةيةةةةكى طةةةةوسةى ئةةةةةويياُ
ٌةةةةطووتووً .بةةةةال
َوى ليَبكةةةيَ و طةةووذةى بةةؤ بةةةسيَ.
َواطةةيبوو دةبةةا ئيَىةةة ط ةال
ِةل
ًَ تةٌّا واسيَكيؽ بشِواً بة خواوةٌذ ٌةبووة.
بةال
ثِ /ين كا  ،بةِين وؤسىَ
و /بةِين وؤسىَ.
َتى ئيَوة ض
ث /كاتىَ لة دةسةوةى راثؤٌي و ليَ دةثشطَ  :لة و ال
ًَ ددةدةيتةوة
دةثةسطنت ،كتيَبى ث ؤصى ئيَوة يية ،ؤُ وة ال
َيىةةةوة ،ب ةشِواً بةةة ِةةين ػةةتىَ ٌةةةبووة ،بةسِاطةةتيىة،
وِ /ةةةس لةةة وٍذال
بشِواؾ بةِين ػتىَ ٌاكةً.
ث /بةسِاطتى بشِوا بة ِين ٌيية
و /بةسِاطتى.
ًَ ئةى وشدُ و دواى وشدُ ،ئايا لةو بابةتة ٌاتشطي
ث /بة ال
و( /بيَذةٌزييةكى دسيَز )...بةَلىَ دةتشطي.
ث /ئةى بؤ ى بشِوا بةِين ػتىَ ٌيية
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و /ئةةةا ،كةواتةةةة ئةةةةةوة ثشطةةةياسةكةية ،لةةةةدواى وةةةةشدُ بةةةؤ ٌاػةة ة
َُ دابةووً ،بةةبىَ طةٍووس
دةطةسِيَىةوة .كاتىَ لة تةوةةٌى بيظة طةاال
لة وشدُ دةتشطاً..
ث /ئايا بشِوا بة رياُ ياُ ػتيَكى ديكة لة ثاؾ وشدُ ِةية
وٌ /ةخيَش بشِواً ٌيية.
ث /ئايا وةك صؤسبةى راثؤٌييةكاُ ثيَتواية لةدواى وشدُ دةبيتة
َؤثىَ ئاو ِ ...تذ.
َيَ ياُ داسيَ ياُ دل
طول
ى دواى وةشدُ
وٌ /ةخيَشٌ ،ةخيَش بشِواً ٌييةة ،ئايةا تةؤ بةشِوا بةة ػةت َ
ِةية
َىَ ،وَ بشِواً بة ػتى دواى وشدُ ِةية ،ئةطيٍا خؤؾ ٌيية،
ث /بةل
ًَ تةؤ بةةسةو ٌةػةتى دة ةى،
ٌةوشى بؤ ئةوةى تةٌّا يشى .بةة ال
بةسةو ٌّميظتى ،ئةو ٌةػتيية ،ئةو ٌّميظتيية يية
َذةطةةةي ثاػةةةاُ دةٌةةةووً
و /واتةةةة كةةةاتىَ ئيَظةةةتا دةٌةةةووً ثاػةةةاُ ِةل
ٍَاطةي
ًَ كاتىَ دةوشً ئةوة ئيرت ِةل
َذةطي ِةتا دوايى ،بةال
ثاػاُ ِةل
ٍَذ ثيَذةكةٌى).
(بةدةٌزيَكى بم
ث /دةوةوىَ ئةو ط توطؤية بة سظةكشدُ لةطةس بابةت َي كة ِةتا
َى 5491
ئيَظ ةةتا طةسط ةةاوي دةك ةةا كؤت ةةايى ثيَبّيَ ةةٍي  .ل ةةة ط ةةال
َبةتة ئةو كا ئةوةٌذة
ػاع ى بةٌاوباٌ "تاواسة -واتؼى" ِةل
َة ػيرشيَكى بة
ٌاطشاو ٌةبوو ،لةطةسةتاى سيَزةكةدا بوو ،كؤوةل
َوكشدةوة .ئةةو
َ " ب ال
ٌاوٌيؼاٌى " وةرٌى لةدايكبووٌى دةطة ال
َة ػيرشة دةكةوتة ٌيَو ػيرشى تةسميذييةوة كةة ثؼة بةة
كؤوةل
َوبووٌةوةى
َى ب ال
ػيَوةى تاٌكاى كيَؼذاس دةبةطتىَ ،تةٌّا لة طال
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صيَرت لة ثيٍَج وميؤُ داٌةى ليَ شؤػشا ،ب يَزوواُ ئةو رواسةية دوو
َةوة ئةو
ئةوةٌذة دةبيَتةوة لةو كاتةوة بؤ ئيَظتا ،ئيرت ِةس لةو طال
َةيةكى ديكةى ٌويَى بة ٌاوى " ػوكالتة"
وةطةلةية لةطةهَ كؤوةل
َكى ؤُ بؤ كشِيٍى
تاصة دةبيَتةوة ،وَ بة اوى خؤً بيٍيي كة خةل
َة ٌويَيةكةى لةبةس دةسطاى كتيَب شؤػى وةطتابووُ ،تؤ ئةوة
كؤوةل
ؤُ ساظة دةكةي
َزشى سيتىيَكةةةةةى
و /صؤس بةطةةةةةادةيى ةةةةةوٌكة سةطةةةةةيذةكاٌى ِةةةةةةل
تةسميذيَ ،صؤس بةباػةى ديةاسدةى دةسةكةى لةة ب كشدٌةةوةى وشؤظةى
راثةؤٌى تاصةطةةس سةٌزذةداتةةوة ،صؤس بةباػةةى ئةةو ب كشدٌةوةيةة لةةة
ًَ سوسِطةة لةةو ٌووطةيٍة بزةةيَ .وةَ سسةي
سووكاس سةٌزذةداتةوة .بةال
ًَ ٌةةةاتوا صؤس بةةةة
لةةة سةطةةةيذةكاٌى "تةةةاواسة-واتؼةةةى" ٌييةةة ،بةةةةال
َزشً .ثاػةةاُ تةةاواسة-واتؼةةى ػةةاع يَكى ٌةةاواصة ٌييةةة،
ِةٌةةذى ِةةةل
ثيَؽ ئةويؽ ئةو ئاسِاطتة ٌويَية لةٌيَو سةطيذةى تاٌكادا ِةبووة.
ث /ئايا ثيَتواٌيية وشؤظى راثؤٌى لةطةس ئاطتى ريةاٌى سؤراٌةة
ًَ لةبةساٌبةسيؼذا دةيةوىَ
دةيةوىَ يَز لة تاصةطة سى وةسطشىَ ،بة ال
لةطةس ئاطتى رياٌى ِوٌةسى ثاسيَضى لة صةوسى تةسميذيؽ بكا ،
ياُ سؤ ييةتى ٌاوةوة
و /وةطةةةةلةكة صيَةةةرت بةةةة سةطةةةيذةى تاٌكةةةاوة ثةيوةطةةةتة :ئاطةةةاٌى
ٍَياييةةةوة
ٌووطةةيٍى ،ئاطةةاٌى تيَزةيؼةةتٍى الى راثؤٌييةةةكاُ .بةدل
ًَ بابةتةةةةكاُ
سيتىةةةى سةطةةةيذةى تاٌكةةةا سيتىيَكةةةى تةسميذييةةةة .بةةةةال
ئةواٌةةةةى كةةةة "تةةةاواسة-واتؼةةةى" ثؼةةةتى ثيَذةبةطةةةتىَ سوخظةةةاسى
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دةسةوةى ريةةةاٌى تاصةيةةةة .واتةةةة سووكةةةاسى ئةةةةو رياٌةيةةةة ،بةساطةةةتى
ئةوةؾ بابةتى بيٍشاوُ و دةطتميَذاُ و تيَزةيؼتٍياُ ئاطاٌة.
ث /واتة ليَشةدا ِاوطودماٌيَ لةٌيَواُ سابشدووى سيتي و ئيَظت اى
سووكاسدا ِةية
و /بةَلىَ ،ئةوة واية.
ى ياُ
ث /ثيَذة ىَ وشؤظى راثؤٌى سووخظاسى دةسةوةى ةص ليَب َ
َةكاُ ٌةبىَ ياُ ػةتة ٌاوةكييةةكاُ،
سووكاس ،ةصى لة ػتة سوول
ئاويَتةكاُ ،ياُ ٌةبيٍشاوةكاُ! ..
َذا تةباً.
و /بةَلىَ ،وَ تةواو لةطةل
ث /ئايا تةؤ وةك وشؤظةى راثةؤٌى ةةص بة ة سووخظةاسى دةسةكةى
َيى كاتى صؤسى
دةكةي  ،ياُ سووكاسئاويَض ،وٌكة ووٌة ٌيَو سوال
دةوىَ و واٌذووبوٌى صؤسى دةوىَ
و /طةةةسةسِاى ئةةةوةى لةةة ثيَؼةةذا طةةون ،وةةَ بةةة تةةةواوى ويكةةاٌيضوى
كةةاسكشدٌى سووكاسئةةاويَضو وةصي ةةةى سووخظةةاسى دةسةوة بةةة ِةٌةةذ
َذةطشً .ةوٌكة لةة صؤس ئاوةارة و ٌيؼةاٌةى دةاللةة ثيَكّةاتووة،
ِةل
كةةةة طةةةؤصداسى و ٌةةةاخى ػةةةتةكاُ و دٌيةةةاى تيَةةةذا سةٌزذةداتةةةةوة.
سووكاسى دةسةكى ياُ سووخظاسى دةسةوة تةعب كشدٌيَكى تايبةتةة
و دةبىَ ئيَىة ئةو اليةٌة لة رياٌى سؤراٌةواٌذا ثؼتزوىَ ٌةخةيَ.
ث /ئايا ػيرشى تاصة دةطتى بؤ ئةو اليةٌة ياُ سووكاسئاويَضي ية
ٌةبشدووة
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َ ةص لة خويٍَذٌةوةى ػةيرشى تةاصة
و /وةك ثيَويظ ٌا ،بؤية خةل
ٌاكةةةُ  ،ئةةةواُ سووخظةةةاسى دةسةوةى ب كشدٌةةةوةى ريةةاٌى ضبةةةى
خؤياٌى تيَذا ٌابيٍة.
ث /ئايا بؤ تةكٍيكى ػيرشى تاصة دةػىَ ،كة ٌة كيَؼى ِةية و ٌة
ثيَؼةةبيٍىٌ ،ة ةةة ِة ةةين طةةةسكةوتٍيَكى بةدةطة ة ِيٍَة ةةاوة و ٌة ةةة
َ ةةةى ثةخؼاٌظ ةةاصييةوة ،ب ةةةو ِ ةةةووو
ساط ةةتةوخؤ دةكةوَي ةةةتة تةل
طادةيية دةط بؤ سووكاس بةسىَ
و /ئةطةس بؼىَ بةةو وةؤسة سظةة بكةةيَ ،كةواتةة تاصةطةةسى ػةيرشى
لةةة راثةةؤُ ِيَؼةةتا ثيٍَةطةةةييووة ،وةك ةةؤُ ػةةاع اٌى تاصةطةةةسيؽ
دةبىَ ِيَؼتا ثيٍَةطةيى بَ .بةبؤ ووٌى وَ بايةخةذاُ بةة سووكةاس و
سووخظةةاسى دةسةكةةى بةػ ةيَكة لةةة تاصةطةةةسى ،ثؼتزويَخظتٍيؼةةى
ى ئةةةو
بةةةسةو ئاسِاطةةتةيةكى ثيَضةةةواٌةواٌذا دةبةةا  .ئيَىةةة يةةاُ دةب ة َ
سووكةةةاسة بةتةةةةواوى بةةةةويَبّيَمة ،يةةةاُ دةبة ةىَ بةةةة تةةةةواوى ثيَةةةوةى
بةٌذبة.
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طفتىطؤ هُطُلَ ػاعري
ٓاكًا – يؤتاكا:
ػاع ري ُٓو كُطُيُ كُ بُ سيَطُّ تايبُتِ خؤيذا دَسِوآُ ،وَّ هُ
ىاخُوَ بشِواّ ثًًَُتِ
ئاكيا-يؤتاكاى ػاع لة تةوةسةكاٌى بضاظى ػيرشى تاصةى راثةؤٌى
دواى وةةةةةةٌ دةرويَشدسيَةةةةة  ،بةةةةةة ٌووطةةةةةيٍةكاٌى ٌويٍَةسايةةةةةةتى
ػةةةةيرشييةتى بابةةةةةتى " ةةةةيا" دةكةةةةا  ،كةةةةة يةكيَكةةةةة لةةةةة سةوةةةةضة
ِةطةةتياسةكاٌى وشؤظةةى راثةةؤٌى .ئاكيةةا بةةة طةةادةيى و سظةةةةكشدُ
لةباسةى ثيٍَج ِةطتةكاُ ٌاطشاوة ...لة بؤٌةى وؤساووةؤس ةاوواُ
بةيةةك كةةةوتووة ،ط توطةةؤ و ةاوثيَكةوتٍةكامناُ لةةةباسةى ػةةيرشى
راثةةؤٌى و ػةةيرشى عةةةسةبى بةةةسة بةةةسة صيَةةرت ثةةةسةى دةطةةةٌذ ..ئةةةو
ى و وٍةيؽ
دةيويظ لةباسةى ػةيرشى عةسةبييةةوة ػةتزةليَ بضاٌة َ
دةوويظ ئاطةاً لةة ِةٌةذىَ لةة كيَؼةةكاٌى ػةيرشى تةاصةى راثةؤٌى
بىَ ...طةسبشدةيةكى دسيَزى لةطةهَ وةٌ و لةطةهَ ٌةوةى خةؤى لةة
ػةةاع اٌذا ِةيةةة ،ئةةةو ٌةوةيةةةى كةةة لةةة ػةةيرشى راثةةؤٌى لةةةدواى
ٌةوةى ثيَؼةٌزةوةُ ...لةة  1922/11/2لةةدايكبووة ...بةسِةةوى
ػيرشى صؤسى ِةية ،دواية كاسى "سيَزةى ئاوسيؼي"ة ...طةةسؤكى
َةةةةى "صةوى" ػةةةيرشيية ،كةةةة بةةةةدياسيكشاوى دةسةةةى ػةةةيرشى
كؤوةل
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ٌويَياُ وةبةطتة ،دةسى ػيرشى ػةاع اٌى ٌويَخةواص ...لةة ئيَظةتادا
َكو ِةةةووواُ وةك يةةةك طةةةيش
ب ةشِواى بةةة ػةةيرشى لوتكةةة ٌييةةة ،بةةةل
دةكا  ...لةة سظةةكشدُ بةة سووٌةى دةدوىَ و صؤسيةؽ خاكةسِايةة .لةة
َةكةيةوة كة دةكةويَتة دةوسوبةسى تؤكيؤ ،وةَ بةة سيَزةةوة
سيَزةى وال
خةسيكى ئاوادةكشدٌى ثشطياسةكا بةووً ،تةوووةز ِةةووو ػةت َي ،
ِةتا ػةوةٌذةمةس و ويَظتزةكةػى ،داثؤػى بوو ...ثشطةياسةكاٌى
َةكةةةةى لةةةة يةةةةكيَ لةةةة
ئةةةةو ط توطؤيةةةة بةةةةس لةةةة ليَةةةذاٌى دةسطةةةاى وال
ط يَذةكاٌى سؤرى يةكؼةممةى ِةمتةى يةكةوى كةاٌووٌى يةكةةوى
َى  1997بةو ػيَوةية بوو.
طال
ث /ئايا خؤ بة ػاع يَكى راثؤٌى دادةٌيَي  ،بةض واٌايةك
و /بةةةةةةَلىَ .وةةةةةَ ػةةةةةاع يَكى راثةةةةةؤٌييي ...بةةةةةةض واٌايةةةةةةك ئةةةةةةوة
ٍَياييةوة لةة راثةؤُ لةةدايكبووً ،بؤيةة
ثشطياسيَكى سوسِطة .وَ بة دل
ِةطة ة دةكةةةةً راثةةةؤٌيي ،وةةةَ صؤس طةةةةمةس بةةةؤ دةسةوة دةكةةةةً ،لةةةة
ٌاخةوة بشِواً بة ويةاواصى طةةالُ ِةيةة .سةطةةصى وشؤيةى لةة ِةةووو
دياسيَ ِةس يةكة.
ث /تؤ لةبةسة ئةوةى بة راثؤٌى دةٌووطى ِةط بةوة دةكةي
راثؤٌى ،ئايا صواُ ٌاطٍاوةية
ٍَياييةوة وَ وةك سة ةلةك راثةؤٌيي ،ػةاع يَكى راثؤٌيؼةي
و /بة دل
وٌكة لة راثؤ و بةة صوةاٌى راثةؤٌى دةٌووطةي .ئيَظةتا صؤس لةطةةهَ
َويي ِةيةةة ،خضوةةةةتى صوةةاٌى وؤساووةةةؤس
َتةةاٌى بيَزاٌةةةدا تيَكةةةةال
وال
دةكةً ،لةٌيَواٌيؼياُ صواٌى راثؤٌى كة ويَزووييةكى دسيَةزى ِةيةة،
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ِةةةسوةِا لةةةو طةةةسدةوةدا ب كشدٌةةةوةً لةةة طةةوودى ئةةةو وةطةةتاوة.
بةو واٌايةؾ وَ ِةس راثؤٌيي.
ث /تؤ ػاع يَكى تاصةطةسى ئةو ٌاوٌاٌةؾ ( طى -طة) بةطةس ئةو
ػاع اٌةى دابشِيووة كةة ثشؤطيظةةى ٌووطةيٍى ػةيرشى تةاصة
دةكةٌُ ،ةك ِايكؤ و تاٌكا  .ئايا تؤ ِايكؤ و تاٌكاى تةسميذي
ٌووطيووة
َى و طةةدمى ،واتةة لةة سؤٌةاغى ٌاوةٌةذى و
و /بةَلىَ ،لة سؤراٌى وٍةذال
ٌَياُ ميَةةةشى ٌووطةةيٍى ػةةيرشى تةسميةةةذى
دواٌاوةٌةةذى ،كةةة وٍةةذاال
دةكشد.
َيَي كةى دةطت بة ٌووطيٍى
ث /ؤُ طواطتتةوة ،باػرت واية بم
ػيرشى تاصة كشد
و /باػةةةةة ،لةةةةة ساطةةةةتيذا وةةةةَ طةةةةةسةتا ِةةةةةووو وةةةةؤسة ػةةةةيرشيَكي
دةٌووطةةةىِ ...ةةةايكؤ  ،تاٌكةةةا ،ػةةةيرشى تةةةاصةِ ..ةةةةووو ئةواٌةةةةى
دةجٍووطةةةى بةةةؤ طؤظةةةاسيَكى تايبةةةة بةةةة ئةةةةدةبى الواٌةةةى تةةةاصة
ثيَزةيؼةةتووً دةٌةةاسد ...لةةةو سؤٌاغةةةدا بةةؤً دةسكةةةو كةةة ػةةيرشى
َي دةطودمىَ .واوؤطةتايةكي ِةةبوو ةةصى لةة ئةةدةس
تاصة صيَرت لةطةل
بوو ثيَى دةطةون :ئاكيةا تةؤ لةة ػةيرشى تةاصةدا باػةى ،بةةجمؤسة بةة
ويذى ب ً لةو بابةتة كشدةوة..
ث /ت ةةؤ ئ ةةةو ك ةةا ل ةةةٌيَواُ م ةةؤسِوى ٌ ةةوىَ و م ةةؤسِوى ك ةةؤُ دوودهَ
ٌةبووي
و /بةَلىَ دوودهَ بةووً .سؤ ةى ػةيرشى تةاصة لةطةة َه سؤ ةى ِةايكؤ و
َييةةةوة ػةةيرشى تةةاصة لةبةةةس
ًَ ِةةةس لةةة وٍذال
تاٌكةةا ويةةاواص بةةوو .بةةةال
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ئةةةوةى وةك سؤ و مةةؤسًِ صيَةةرت ئةةاصادى ثيَذةبةخؼةةيي ،بؤيةةة بةةةالى
خؤيذا كيَؼى دةكشدً.
ث /كةوا تة تؤ ِةطت بة بةستةطكى ِايكؤ و تاٌكا دةكشد
و /بةَلىَِ ،ةتا ئيَظتاؾ ِةطتى ثيَذةكةً .ئةو سوتابياٌةةى ػةيرشى
تاصةياُ دةٌووطى رواسةيةكى صؤس ٌةبووُ ،وٌكة ئةو ل يكيةتةةى
تيَةةذا ٌةةةبوو كةةة لةةة ِةةايكؤ و تاٌكةةادا ِةيةةة ،بةةة تايبةةةتى لةةةباسةى
بابةتى سؤراٌةيى و تايبة .
ث /ئاي ة ا ِيَشػةةيياُ بةةؤ ٌةةةدةِيٍَاى لةبةةةس ئةةةوةى ػةةيرشيَك
دةٌووطى سيؼةةى راثةؤٌى ٌةةبوو ،ئايةا ئةةو كةا ِاوسِيَكاٌة
تاواٌباسيياُ ٌةدةكشدى لةبةس ئةوةى ػتيَك دةٌووطى ثةيوةٌذى
بةػةةةيرشيَ ٌةة ةةةبوو كةة ةةة بةػةةةيَوة تةسميذييةكةة ةةة بةة ةةة ػةة ةةيرشى
ى
ةسيقى( وةبةط لة ِايكؤ و تاٌكاية ) دةرويَشدس َ
وِ /ةتا ئيَظتاِ ،ةووواُ وةك ػتيَكى ٌاوؤ تةواػاى ػةيرشى تةاصة
دةكةةُ ،لةطةةةس ئةةو بٍةوايةةةى كةة ٌووطةةيٍى تةا سادةيةةةك سوسِطةةة و
ًَ ئةةةو كةةا طةةةسةسِاى ئةةةو
ئةةةوةؾ لةةةِايكؤ تاٌكةةادا ٌةةابيٍَ .بةةةال
تيَشِواٌيٍةياُ ،الثةسِةى سؤػٍب يى صؤس ِةبوو ،كة ػيرشى تاصةيةاُ
َوكشدٌةةةةةوةى دةسةةةةةة
َو دةكةةةةشدةوة .صيةةةةةاد لةةةةة واسيَةةةة لةةةةةة بال
بةةةةال
ب لةةةة
طةةةةسةتاييةكا طةةةةسكةوتٍي بةدةطةةة ِيٍَةةةاو ثاػةةةاُ يةةةةك َ
َبةةزيَشدسا ،ئةةةوة وةةاسيَكى ديكةةة
َتيَكى طةةادة ِةل
دةسةةةكا بةةؤ خةةةال
ِاٌيذاً بةدواى ػيرشى تةاصةدا بةشِؤً .ئةةو كةا بةب وةذا ٌةةدةِا
كة لة داِاتوودا دواى ئةو بابةتةة دةريةي( .ئةةوشِؤ ػةاع طؤظةاسيَكى
واٌزاٌةةةةةةى بةةةةةة ٌةةةةةاوى "صةوى" ِةيةةةةةةِ ،ةةةةةةسوةِا طةةةةةةسؤكايةتى
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َو لةةةةةة راثةةةةةؤُ دةكةةةةةا  ..دةصطايةةةةةةكى
َةيةةةةةةكى صؤس بةةةةةةسبال
كؤوةل
َوكشدٌةوةى ِةية كة صيَرت تايبةتة بة ػيرشى تةاصة) ئةةو كةا وةَ
بال
ػيرشى تاصةً خؤؾ دةويظ ِةس ئةوةو وزة لةةوة ػةتيَكى ديكةة
ٌةةةةبوو ..لةةةة ساطتيؼةةةذا بةةةؤ بةب ِيٍَاٌةةةةوةؾ ػةةةاع اٌى ِةةةايكؤ و
تاٌكاى ِاو ةسخ و كؤ ٌةدةخويٍَذةوة .خويٍَذٌةوةى ػةيرشيي بةة
ثيَؼةةةٌزى ػةةيرشى تةةاصة دةطةةتى ثيَكةةشد لةواٌةةةؾ "ِةةاكى-واسة-
طةةاكتاسؤ" و "وةةؤسؤ و-طايؼةةة" و "ِةةؤسى-تاتظةةؤ" كةةة ػةةيرش و
سؤواٌى وواٌى دةٌووطى و ِةسوةِا بة ئةدةبى مةسةٌظةى كاسيزةةس
بةووً .ثاػةاُ ِةةةووو ئةةو ػةيرشاٌةً دةخويٍَةةذةوة ،كةة لةة صواٌةةاٌى
بيَزاٌةوة تةسوةوةى راثؤٌى دةكشاُ.
َيََ ػيرشى تاصة تيَزةيؼتٍى سوسِطة
ًَ بؤ دةل
ث /بة ال
َتةةاٌى ديكةةةدا بةةة ػةةتيَكى ئاطةةايى دابٍ ةيََ.
َ لةةة وال
و /سةٌزةةة خةةةل
ًَ لةة راثةؤُ ػةتةكة وةؤسيَكى ديكةيةة ،ةوٌكة ِةةووو ِةايكؤ و
بةةال
ت اٌكةةةا دةخويٍٍَةةةةوة ،بةطؼةةةتى ِةةةايكؤ و تاٌكةةةا دةطةةةتى بةطةةةةس
ًَ كةةةاتىَ
َ تيَيةةذةطا  ،بةةةةال
تيَزةيؼةةتٍى ػةةةيرشيذا طشتةةووة و خةةةةل
ػةةيرشى تةةاصة دةخويٍٍَةةةوة بةةة ئاطةةاٌى تيَيٍاطةةةُ ،بةةةسة بةةةسة ئةةةوة
ى دةسةةى ٌويَىةةةاُ
دواى وةةةٌ ثةةةسةى طةةةةٌذ .ساطةةتة ئيَىةةة ِةٌةةةذ َ
َياُ
ًَ واٌةةةة بيَةةةزةكاُ طةةةكاال
خظةةةتة بةسٌاوةةةةى ميَشبووٌةةةةوة ،بةةةةال
َيياُ دةدا
لةةةباسةى سوسِطةةى طوتٍةةةوةى دةسدةب ةشِى .ويةةذياكاُ ِةةةول
َكى
ًَ ئةةو ػةيرشة لةة خةةل
ويٍَةى ػةيرشى تةاصة بةطؼةتى بكةةُ ،بةةال
َكى دووس بةةووِ .ةةتا ئيَظةةتاؾ سؤوةةاُ و
ٌضية ٌةةةبوو و ِةةةس لةة خةةةل
َةةَ .ئةطةس ةةى ػةةاع اٌى
ثةخؼةةاُ بةطةةةس منووٌةةةى ئةدةبيةةذا صال
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ًَ ِةةتا ئيَظةةتاؾ ػةةيرشى تةةاصة وةك
تاص ةطةةس وةك روةةاسة صؤسُ ،بةةةال
ى.
كةوييٍة تيَيذةسِواٌَ وةك ئةوةى ثةيوةٌذى بة ئةدةبةوة ٌةب َ
ث /بؤ ى سوسِطة ،ئايا بةسِاطتى سوسِطة
و /ةوٌكة لةة ئةةوسوثاوة بؤوةةاُ ِةاتبوو ،طةةسةتا بةسِاطةتى بةةةِؤى
طةةوسياليية و وةةةيمى تاصةطةسيياٌةةةوة كةةة لةطةةةس ئاطةةتى سؤ و
َى دةكشا ،تيَزةيؼتٍى سوسِغ دةكةوتةةوة .تيَزةيؼةنت و
ػيَوة ِاوةل
خويٍَذٌةوةى ػيرشى ػاع ة طوسيالييةكاٌى راثةؤٌى سةوسِغ بةوو.
ِؤيةةةةكى ديكةةةةؾ ئةةةةوة بةةةوو كةةةة ػةةةيرشى تةةةاصة ثؼةةةتى بةةةة ويٍَةةةة
َكى راثؤٌى لةطةس ػيَوةى سيتىى ػيرشى كةؤُ
ًَ خةل
دةبةط  ،بةال
َذا بىَ لةسِيزةةى ئةةو
ساِاتبووُ .ئةوةى دوايى ِةتا ئيَظتاػى لةطةل
دوو ػةتةوةِ ،ةةةسوةِا لةسِيَزةةى كؤوةةةَلىَ ػةةتةوة كةة ثةيوةٌةةذى بةةة
ًَ ئةةوشِؤ ئاسةصووييةةك بةؤ
ويٍَةوة ٌيية ،دة يَتة طويَضكةياٌةوة .بةال
طووككشدٌى ئةو بابةتة و ِةةٌزاوٌاُ بةةسةو ػةتيَ لةة تةةعب كشدُ
َى  1875تةةةا دةطاتةةةة  1988ويٍَةةةة ،بةةةة
لةئاسادايةةةةِ .ةةةةس لةةةة طةةةال
ِيَضةوة خؤى صاهَ كشد.
َةتةةوة ،ئايةا تايبةمتةٌةذى ػةيرشى راثةؤٌى ةةيية،
ث /بةةو ال
َيَي  ،سظة لة كيَؼةيةك دةكةي كة
وٌكة وَ دةبيٍي كة تؤ وا دةل
سةٌزة ػيرشى عةسةبى تاصةؾ بزشيَتةوة
َوطؤسِئةةةةاويَضة،
و /ئةةةةةو طةةةةةسدةوة ،طةةةةةسدةوى بةيةكزةيؼةةةةتٍى ئال
ةةةةووٌة ٌيَةةةةو ػةةةة يرش و دةس ةةةةووٌة لةةةةة ػةةةةيرش ،كاسيزةسييةةةةةكاُ
َوطؤسِئةةةةةةاويضُ  ،بؤيةةةةةةة لةةةةةةةةو بشِوايةةةةةةةداً سظةةةةةةةكشدُ لةطةةةةةةةةس
ئال
تايبةمتةٌذييةكى سووُ و دياسيكشاوى ػيرشى راثؤٌى تةاصة سةوسِغ
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بكةويَتةةةوة .سةٌزةةة ئةةةو وةطةةةةلةيةؾ لةةة بةسرةوةٌةةذى ػةةةيرشى و
َةةةتيَكى طؼةةتز ،
ثيَؼةةكةوتٍى ػةةيرش بيَ ة  .بةةةجمؤسة دةطةيٍةةة ال
ى و ٌةةةةة
دةطةيٍةةةةة وةةةةةيمى وشؤيياٌةةةةة ،كةةةةة ٌةةةةة ٌاطةةةةٍاوة دةٌاطةة ة َ
تايبةمتةٌةةذى ٌيَةةو ئةةةو صوةةاُ يةةاُ ئةةةً صوةةاُ ٌةةاغ دةكةةا  .ئةةةوة
ى سةطةةةيذةكا
تيَزةيؼةةةتٍى وٍةةةة بةةةؤ تايبةمتةٌةةةذى ئةةةةوشِؤ .كةةةات َ
تةسوةوة دةكشىَ ٌاصا راثةؤٌى بةووٌى سةطةيذةكا لةة كةوىَ خةؤى
ةػةةةةةاس دةدا و ثةطةةةةةاثؤستى راثؤٌيةةةةةاُ لةةةةةة كويَيةةةةةة .بةةةةةةِؤى
َوبووٌةةةةوةى صاٌياسييةةةةكاُ ،وياواصييةةةةكاُ بضةةةووك بووٌةتةةةةوة.
بال
دةتوا لة ويَزةى خؤً داٌيؼي ،ياُ لة طةةمةسى دووستةشيَ ِةةسيَي
مب ،كة بؤ ِةين طةػةتياس و ويٍَةةطشيَ ٌةةطودمىَ ،كة ةى ئةةوةى لةة
ٍَياييةةةوة
دٌيةةاِ ،ةةةووو دٌيةةا سوودةدا ئاطةةاً ليَةةى ب ةىَ .ليَةةشةوة بةةة دل
ػةةاع ِةيةةة دةصاٌةةىَ وةبةطةةتي لةةة بابةتةةةكاُ ،ئةةةو بابةتاٌةةةى كةةة
سةٌزةة لةةٌيَواُ وةةَ و ػةاع اٌى ئةةو ٌاو ةةةيةدا ِةيةة ،ةيية .ةةى
ى ئاطاوةاُ
ليَىايةوة ػتيَكى صؤس تايبة دةويٍَيَتةوة ،كةة ٌةة دةػة َ
ى بةة ويّةاٌبووٌى
ليَبىَ و ٌة دةػةىَ بيبيةٍة .بةةو واٌايةة واثيَذة ة َ
ػيرش بةطةس ِةووو تايبةمتةٌذييةكذا صاهَ بىَ.
ٍَياييةوة ػيرشى تاصةى راثؤٌى بة مؤسًِ و سيةتي لةطةةهَ
ث /بةدل
ًَ ةطاطةةةيةتى
ِةةةايكؤ و تاٌكةةةا ويةةةاواص دةكةويَتةةةةوة ،بةةةة ال
َةكشدُ لةطةهَ ػتةكاُ و دٌيا ،ةطاطيةتة راثؤٌييةكةية،
واوةل
َة دةطةيَ
ؤُ لةو خال
ٍَياييةوة ةطاطةيةتيَكى ِاوبةةؾ لةةٌيَواُ ػةيرشى
و /بةَلىَ .بة دل
كؤُ و تاصةدا ِةية.
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ث /ئةو ةطاطيةتة يية ،لة كويَية ،ؤُ دةطتى ليَبةذةيَ و
بيبيٍة
و /سةٌزةةة لةةةٌيَو صوةةاٌى راثةةةؤٌى دابةةىَ ،ةةوٌكة ِةةةووو ػةةةاع يَ
دةٌزةةى تايبةةةتى خةةؤى ِةيةةة .ثيَىواٌييةةة ئةةةوة لةةة دةسةوةى صوةةاٌى
راثؤٌيذا ِةبىَ...
ث /طشوػ  ،ئةو سةطةصة لة ِايكؤ و تاٌكا صؤس ئاوادةية ،ئايةا
ئةوة بة ِةواُ سيَزة لة ػيرشى تاصةؾ ئاوادةية
و /وابضا لةٌيَو ػيرشى تةاصةدا ئةةو سةطةةصةواُ وٌكةشدووة .ئةةوةى
َيةتييةة بةثةلةةكاٌَ.
صيَرت بايةخى ثيَذةدسىَ رياسى و وةطةةلة كؤوةال
َةةة ب ةىَ .ليَةةشةدا
طشوػ ة ِةٌووكةةة ويَةةشاُ دةكةةشىَ ،سةٌزةةة ئةةةوة ِةل
َيةةةةةتى بايةةةةةخى
كؤوةةةةةَلىَ ػةةةةاع ِةةةةةُ وةك دياسدةيةةةةةكى كؤوةال
ى.
ثيَةةذةدةٌُ ،ةةةك ػةةتى ديكةةة .لةةةو سووةػةةةوة ئاراوةيةةةك دةبيٍةةش َ
ئاسةصووى ئةو طشوػتة دةكةُ كة وٌيةاٌكشدووة .بةةجمؤسة ئيَىةة لةة
ومىالٌيَةةةى ٌيَةةةواُ طشوػة ة و رياسيية ة ذا دةريةةةَ ،ئةطةس ةةةى راثةةةؤُ
ًَ ئةوة واسيرةكةية.
َتيَكة لةسِووى ووطشامياوة بضووكة ،بةال
وال
َى
َبةتة الى ػٍتؤييةكاُ كة ئاييٍيَكى لؤكال
ث /ئيَوة لة راثؤٌَِ ،ةل
َة ،طشوػ بة ث ؤص دةبيٍشىَ  ،ث ؤصييةك كة دةط دةخاتة
صال
ٌيَو رياُ ،ئايا ثيَتواية ئةوة لةطةهَ ئةو تايبةمتةٌذييةى كةة لةة
ػيرشدا بةسوةطتةية بةسةو كؤتايى دةبيَتةوة
و /الى ئيَىة ثةسطتٍى " يا" ِةتا ئيَظةتا بةووٌى ِةيةة .ئيَىةة ةيا
بة خواوةٌذ دادةٌيَة .ئةوةؾ الى بوصييةكاُ و ػٍتؤييةكاُ ِةيةة.
ىو
َيََ طشوػ ياُ بووٌى خواوةٌذ لةٌيَو ِةووو ػةت َ
بةسيَضةوة دةل
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َوة .ئةةةةوة ِةةةةس تة ةةٌّا
لةةةة طشوػةةةتذا بةػة ةيَوةيةكى طشوػةةةتى بة ةال
ى وةك
َكو بةسمشةواٌرت و طةةوسةتشة لةة ئةاية و دةبة َ
ئاييٍيَ ٌيية ،بةل
َة دةريةَ و
سؤ ثؼتى ثيَببةطنت .ئةوة طشوػتة .ئيَىة ِةصاساُ طال
َة ئةو ػةتة
واصواُ ليٍَةِيٍَاوة ،لةريَش طؤصى ئةودايَ ،كةواتة وة ال
َيةى
َتةاُ ِةةس وايةة .تةؤ دةل
سةتبكةيٍةوة .ثيَىواية ئةوة لةة ِةةووو وال
ى
ًَ بةث ؤص ساطشتٍى
ثِ /ةووو طةليَ طشوػت ى خؤػذةويَ  ،بة ال
تايبةتة بة راثؤٌةوة  .بووٌى خةوا و دةسكةةوتٍى لةة طشوػة و
سووخظاسةكاٌى وةوِةسيَكى ػٍتؤيى ِةيةةِ ،ةةووو راثؤٌييةة
ػٍتؤييةكاُ لة ٌاخةوة طشوػ بة ث ؤص دادةٌيََ...
و /بةَلىَ .ػٍتؤيى لةة راثةؤُ لةةثيَؽ بوصييةتةوةيةة .سةٌزةة طةةسةتا
ًَ لةة ويَةزووى راثؤٌةذا بةةةسدى
ػةيَوةى دٌيةابيٍى سووٌةى ٌةةبىَ ،بةةةال
بٍاغةيةةة .ئةةةو و راثةةؤُ يةةةك تةوةةةٌياُ ِةيةةة .ئيٍ ةةا دواى ةةةٌذيَ
طةةةدة بوصييةةة و ئةواٌيذيكةةة ِاتٍةةة ٌةةاوةوة .الى ئيَىةةة ثةسطةةتٍى
طشوػ طشووتيَكى بةِيَضة .بةػيَوةيةكى تووٌةذ بةة خؤػةٍوودى
سؤراٌةةة و كةةا بةطةةةسبشدٌةوة بةٌةةذة .بةةؤ ةةيا دةسِؤيةةَ بةةؤ ئةةةوةى
خؤػةةى وةسطةةشيَ و لةةة ِةةةواُ كاتتةةذا بةةةث ؤصى ساطةةشيَ .ئةةةو دوو
ػةتةواُ لةةٌيَواُ ثشؤطيظةةةكشدٌى سؤراٌةة و طةةشووتى ثةسطةنت كةةؤ
َيَ طةةةشوث ِةةةً بةةةؤ طةةةمةس و ِةةةةً بةةؤ ثةسطةةةنت
كشدؤتةةةوة .كؤوةةةل
ثيَكةةذةِيٍَة .ليَةةشة ثشؤطيظةةةكشدٌى ثةسطةةنت و ثشؤطيظةةةكشدٌى
خؤػةةى وةسطةةشتَ ليَك يةةا ٌاكشيَتةةةوة .ةةيا بؤخةةؤى لةبةةةس خةةؤى
ٌاي ةسطةةتة ،بؤيةةةة دةي ةسطةةةتة ،ةةةوٌكة خؤػةةةى ليَةةةوةسدةطشيَ.
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وٌكة خؤػى ليَوةسدةطشيَ ،بؤية دةي ةسطةتة .بةةجمؤسة لةة ريةاُ
و لةةة ثشؤطيظةةةكشدٌى سؤراٌةةةدا بةةة طةةةسكةوتَ و ِاسِوؤٌييةتةةةوة
وويٍةتة ٌيَو بةث ؤصساطشتٍى طشوػ .
ث /بةةةجمؤسة ةةؤُ طةةةيشى ثةيوةٌةةذى ٌيَةةو اُ ئةةاية و ػةةيرش
دةكةي
ًَ ٌةةةك بةةة واٌةةا ئاييٍييةةة
و /ليَةةشةدا ِاوثةيوةطةةتبووٌيَ ِةيةةة .بةةةال
َكو بةةو واٌةا بةسمشةواٌةةى كةة لةباسةيةةوة
تةطكةكةى ئاييٍةةوة ،بةةل
سظةةةةةً كةةةةةشد ،واتةةةةةة بةةةةةةث ؤصساطشتٍى طشوػةةة ة  ،بةػةةة ةيَوةيةكى
بةةةسمشةواٌرت لةةةوةى كةةة ئةةاية ٌاطةةى دةكةةا  .كةةاتىَ بةةؤ منووٌةةة لةةة
سيَزةةى ئاوسيؼةىةوة طةةةمةس دةكةةً ،لةة ػةةويٍَيَكةوة بةؤ ػةةويٍَيَكى
ديكةةةةة بةةةةةو ػةةةةاع اٌة دةطةةةةةً كةةةةة بةةةةة سةطةةةةيذةكاٌياُ و ػةةةةيرشة
صاسةكييةكاٌياٌةوة طةمةس دةكةُ .ئةواٌة لةة ديةذى وٍةذا ةةواوى
َةةةةةةة
َةةةةةةة ئاييٍييةةةةةةةكاُ و كؤوةل
ػةةةةةةويٍَةكاٌَ ،كةةةةةةة لةةةةةةةٌيَواُ كؤوةل
باصسطاٌةكاٌةوة دةياٌبيٍي .بةةجمؤسة طةةمةس دةكةةُ ِةين كاسيَكيةاُ
ٌييةةة وزةةة لةةة طةةؤساٌى طةةوتَ و ػةةيرش ،ئةوةيةةة كةةة لةةة يةةةكيَ لةةة
َة ةيَي "سيَزةةةةى ئةةةةدةس لةِةةةةواُ كاتتةةةذا سيَزةةةةى
سةطةةةيذةكامنذا دةل
ةوكشدٌةةة" .ثيَىوايةةة الى ئيَةةوةؾ وةةؤسيَكى ئةةاوا لةةة ةةةوكشدُ
ِةةبيَ  .سةٌزةةة ِةٌةةذىَ لةةة ػةةاع اُ لةطةةةهَ ئةةةو سظةةةية سَي ة ٌةةةبَ،
ًَ ئةوة ديةذى وٍةة ،بةةجمؤسة سيَزةةى ريةاُ ػةياويَكى ئاييٍييةة،
بةال
ئةةةوة ِيَةةض و بشِوابووٌيَةة بةةة خةةود دةبةخؼةةىَ .ػةةاع يؽ تواٌةةاى
بةطةس ئةو وؤسة رياٌةدا ِةية .ئةةو بابةتةة بةة ٌظةبة وةَ بايةةخى
خؤى ِةية.
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َى ػاع ل ةو ثةيوةطتبووٌ ةدا يية ،ثيَتواية ئةو ثةياوبةس
ث /سؤل
بىَ
َكى ئاطةةايى
و /بةةةَلىَ .ئةةةو ثةياوبةةةسة و وػةةةكاٌى "خةةوا" بةةة خةةةل
دةطةيةةةٌيَ  ،ئةةةو "ويكةةؤ"يةةة واتةةة ثاكيضةيةةة كةةة وػةةةى خةةوا بةةة
َكى ئاطايى دةطةيةٌيَ .
خةل
ث /كةواتة لةطةس ػاع ثيَويظتة ئةوةى كة وواٌة ئةةوةى كةة
َكى دياسى بكا
طشٌزة بؤ خ ةل
و /بةَلىَ ،ثيَىواية ػيرش ئيظتيَتيكايةِ .ةطتى ثيَذةكةً ،دةيٍيَةشً،
بووٌى وشؤييؽ ثشِة لة وواٌى ،ئةطةس ةى دٌيةا بةةِؤى ئةةو ِةةووو
َةةى ئيَىةةة
كاسةطةةا و وةٌزاٌةةةى كةةة سوويةةذاوة ٌاػ ة يَ بةةووة .سؤل
وةك ػةةةاع طةياٌةةةذٌى وواٌييةكاٌةةةة ،ئةةةةوة ئيبذاعةةةة ،بتةةةواٌى لةةةة
ِةةةةو اُ كاتتةةةذا وةةةواٌى دسووطةةة بكةةةةي و بؼةةةيٍيَشي ٌ .ةةةاصا
ًَ ثيَويظةةتة
ػةةاع اٌى راثةةؤٌى بةةةو ئاطةةتة طةيؼةةتووُ يةةاُ ٌةةا .بةةةال
َبظنت.
َة ِةل
ِةووو ػاع اٌى دٌيا بةو سؤل
ث /بةطؼتى ػيرشى راثؤٌى بايةخ بة رياٌى سؤراٌة دةدا  ،ئايا
تؤؾ ئاواى
ًَ لةثؼةة
و /بةةةَلىَ ،وٍةةيؽ طشٌزةةى بةةة ريةةاٌى سؤراٌةةة دةدةً .بةةةال
َى دٌيابيٍييةةك دةدةًِ .ةةس تةةٌّا بةة
ػووػةى رياٌى سؤراٌةة ِةةول
َكو دةوةةةةوىَ
ٌووطةةةيٍى سةطةةةيذةى ريةةةاٌى سؤراٌةةةة ٌاوةطةةةتي ،بةةةةل
دٌيايةكةةةةى دى ببيةةةٍي ،واسيريَكةةةى ديكةةةةى ثؼة ة ريةةةاٌى سؤراٌةةةة.
بةةةةةب وسِاى وةةةةَ دٌيةةةةاى ػةةةةيرشى ئةوةيةةةةة .بةطؼةةةةتى ِةةةةةس تةةةةةٌّا
ػووػةةةةةكة ٌييةةةةةِ .ةٌةةةةذىَ لةةةةة ػةةةةاع اُ ِةةةةةُ ريةةةةاٌى سؤراٌةةةةة
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ى ػووػةةةةى ريةةةاٌى سؤراٌةةةة بةةةة
ًَ وةةةَ دةوةةةةو َ
دةٌووطةةةٍةوة ،بةةةةال
طةوسةكشاوى ببيٍي.
ث /ئةوة وؤسيَكة لة ويتاميضيكا ،وةك دةصاٌة ػيرشى راثؤٌى لةو
بابةتةوة دووسةٌ ،ةخواصة بة واٌا ويتاميضيكية خؤسئاواييةكةى..
و /دواى وةةةةٌ لةةةة راثةةةؤُ سظةةةةياُ لةةةة ويتاميضيكايةةةةك دةكةةةشد،
ًَ وةَ ثيَىوايةة ئيَىةة ٌةاتواٌة ٌةاوةوةى
دةياٌزو لة ٌيَو سؤ ة .بةال
سؤ و دةسةوةى سؤ ليَك يةةةا بكةيٍةةةةوةِ ،ةةةةس تةةةةٌّا بةةةة خةةةةياهَ،
َى ػيرشى ٌةبىَ ،ئةوة ٌابيٍشيَ .
خةيال
َيََ ػيرشى راثؤٌى لة طياطةتيؽ دووسة
ث /دةل
و /ئةةةو ثشطةةياسةؾ بؤخةةؤى سوسِطةةة .وةةَ طياط ةة بةةة بابةةةتيَكى
َى لةة طياطةة
َةة ٌكةؤل
ًَ وة ال
ساطتةوخؤى ػيرشةكا ٌاصا  ،بةةال
َزةة بةةسِيَوة دةبةا  .بؤيةة
َة و كؤوةل
بكةيَ .طياطة ِيَضيَكة دةول
َيةةةتى و صةوةٌياٌةةة دةدةً.
وةةَ خةةؤً بايةةةخ بةةةو دةسئةدماوةةة كؤوةال
َيََ .طؤظةاس و سؤرٌاوةة و
َبةتة ػاع اٌيَ ِةُ لةة طياطةة دةئةال
ِةل
ويٍبةةةةسة ػةةةيوعييةكاُ طةةةيخٍاخَ بةةةةو منووٌاٌةةةة ،طياطةةةة لةةةة
ثيَؼةةةوةى ليظةةتةكةوةية .ثيَياٌوايةةة ػةةيرش بةػ ةيَكة لةةة طياطةةة .
َويَظةةتى وةةَ لةةةو
وةةَ لةطةةةهَ ئةةةوة بةةةِين وؤسيَةة ِةةاوسِا ٌةةييِ .ةل
سووةوة صؤس ئاػةةكشاية .وةةَ ساطةةتةوخؤ ثةيوةٌةةذيي بةةة طياطةةةتةوة
ًَ لة دووسةوة بة وياكةسةوةكاٌيةوة بةٌذً.
ٌيية .بةال
ث /وَ لةطةهَ ئةوة سيَكي كة ػيوعييةكاُ لة ِةووو ػويٍَىَ ئةدةس
ًَ ئايةا طةةسكةوتووُ ،ئايةا لةة
بة طياطةتةوة دةبةطتٍةوة ،بة ال
راثؤُ طةسكةوتووُ
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وِ /ةسطيض ،بشِوا ٌاكةًِ .ةتا لة " ة"يؽ ٌةة طةةسكةوتوو بةووُ و
َةتيَكى طوطةياليياُ ِةيةة،
ٌة طةسكةوتوو دةبَ .ساطتة ئةواُ دةول
ًَ ئةةةوةى ليَةةشة سوودةدا طةةةسكووتكشدٌى دميوكشاطةةييةتة و
بةةةال
بةبىَ طٍووس وةخ لة ػتة ٌيَزةتي ةةكاُ دةكةٌةةوة .لةة راثةؤٌيؽ
ٌةةة طةةةسكةوتوو بةةووُ و ٌةةة طةةةسكةوتووؾ دةبةةَ .ئةطةةةس طويَتةةاُ
َيََ ئةو كاتة ئةةوة بةة ِةٌةذ لةةوَ وةسدةطةشُ.
ليَذةبىَ ئيَظتا ى دةل
َتةةةةةة
َى  1965لةةةةةةكاتى وةةةةةؤسكشدٌى سيَككةةةةةةوتَ لةطةةةةةةهَ وال
طةةةةةال
يةكزشتووةكاُِ ،ةووو راثؤُ بووة دوو لة ِةٌذيَ لةطةهَ بةووُ و
ًَ
َى  1975سوويةةةذا .بةةةةال
ِةٌةةةذيَ دربةةةووُِ .ةةةةواُ ػة ة لةةةة طةةةال
ػاع اُ صيَرت كاسيزةةسيياُ لةطةةس بةوو صؤسبةػةياُ بةػةذاسيياُ لةة
ًَ وةةَ بةػ ةذاسيي ٌةةةكشد .بةةةوٍياُ دةطةةوو
خؤثيَؼةةاٌذاُ كةةشد .بةةةال
ًَ لةة
ئةوةى بةػذاسى لةة خؤثيَؼةاٌذاُ ٌةةكشدووة ػةاع ٌييةة .بةةال
ديذى وَ ػاع ئةو كةطةية كة بةة سيَزةةى تايبةةتى خؤيةذا دةسِوا،
ئةةةوةى لةةة ٌاخةةةوة بةةشِواى ثيَيةةةتى .ثيَويظةة ٌاكةةا ساى طؼةةتى
َةتةةدا بةٌظةبة
بي وليٍَىَ ،ئةطةس بةثيَى ساى طؼةتى وةوال لةةو ال
وَ ػاع ييةتى ٌاويٍَىَِ ،ةووو ئةةو ػةتاٌةى ئةواٌيذيكةة دةيكةةُ
ًَ ةسيؼي ِةيةة سةخٍةةياُ ليَبزةشً ،ئةطةةس سةخٍةػةياُ
َىة بةال
سبول
َوياُ بذةوةوة .ئيَىة لةطةةسدةوى ئةاصادى
لةوَ طش ةسي ِةية وةال
سادةسبشِيٍذا دةريَ ،ئاصادى سظةكشدُ .ئةوةؾ طشٌزرتيٍياٌةةِ ،ةةتا
ئيَظةةةتاؾ ثاسيَضطةةةاسى لةةةةو ئاصادييةةةة دةكةةةةيَ و ِةةةين كيَؼةةةةيةك
ًَ ػةةةةةيوعييةكاُ دةياٌةةةةةةوىَ ئاصادييةةةةةةكاُ
لةةةةةةئاسادا ٌييةةةةةة .بةةةةةةال
ًَ ػةيرش و ِوٌةةس و ئةةةدةبيؽ
سةتبكةٌةةوة ..طياطةة طشٌزةة ،بةةةال
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ثيَويظ ة ٌاكةةا بيَتةةة ئةةاوشاصى طياطةةة  .ػةةاع اٌيَ ِةةةُ ِةةاواس
دةكةُ ،ئةواٌة ِةس تةٌّا ئاوشاصى طياطةتَ.
ث /لةةكاتى وةةٌ  ،ػ ةةاع اٌيَ ِةةبووُ ػةةسِيياُ دةوسِوراٌ ةةذ،
َويَظتى ػاع اٌى تاصةطةس
لةواٌةؾ ػاع اٌى تاٌ كا ،بةطؼتى ِةل
لةو باسةوة ى بوو
و /بةةة ِةةةواُ ػةةيَوة ػةةاع اٌيَكى تاصةطةةةسيؽ ِةةةبوو طؤساٌييةةاُ
ًَ ػةةاع اٌى
بةطةةةس ػةةةسِدا دةطةةوو و ػةةةسِيياُ دةوسِوراٌةةذ ،بةةةال
ِةةايكؤ بةةةِؤى طشوػةةتى ػةةةيرشى ِةةايكؤيى ٌةكةوتٍةةة ٌيَةةو ئةةةةو
َةوة .تاٌكةةا بةةةسيتي و ئاواصةييةةةوة دةتةةواٌىَ كاسيزةةةسى ِةةةبىَ و
ةةال
دةسووُ بوسِوريٍَىَ ،بؤية ػاع اٌى تاٌكا صؤسيةاُ ٌووطةى .ػةيرشى
تةةةاصةؾ بةةةةوةى كةةةة ئةةةاصادة ِةةةةواُ ػة ة دةتةةةواٌىَ ،بؤيةةةة صؤس لةةةة
ػةةةاع اٌى ثة ةيَؽ ٌةةةةوةى وةةةَ ػةةةيرشيياُ لةةةة طتايؼةةةى وةةةةٌ و
طيظةةتةً و ئيى شاتةةؤس ٌووطةةووة .ليَةةةشة ئاسةصووييةةةك ِةةةبوو ،بةةةة
ئاطةةاٌى سيَزةةةى بةةؤ ةةووٌة ٌيَةةو طيظةةتةً خةةؤؾ دةكةةشدِ .ةةةواُ
ػةةةتيؽ لةطةةةةس سؤوةةةاُ ويَبةةةةوىَ دةبةةةىَ :سؤواٌزةةةةليَكى صؤس لةةةة
بةسرةوةٌةةذى ػةةةسِ و ئيى شاتةةؤس ٌووطةةشاوة و ِةةةتا ئيَظةةتا وؼةةتووشِ
لةو بةاسةوة كؤتةايى ثيٍَةةِاتووة .طةةسةسِاى وؼةتووشِةكاٌى ثيَؼةرت،
ِةةةتا ئيَظةةتاؾ لةةةو بةةاسةوة دةوةتةةةسىَ دةكةةشىَ .ئةةةوةى كةةة دةب ةىَ
ى سةةةةوسِغ
ػةةةةاع تةةةةةعب ى ليَبكةةةةا و طشٌزةةةةى ثيَبةةةةذا ِ ،ةٌةةةةذ َ
دةكةويَتةةةوة ،ةةوٌكة ِةٌةةذىَ لةةة ػةةاع اُ ِةةةُ ئاِةةةٌ بةةؤ وةةةٌ
َةى بؤ ليَذةدةُ ،ثاػاُ ليَى ثةػةيىاُ دةبٍةةوة.
طاص دةكةُ و ةثم

152

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
ًَ ئايةةةةةةا ئةةةةةةةوة
صؤس لةةةةةةباسةى ئةةةةةةةو بابةتةةةةةةةوة ٌووطةةةةةةشاوة ،بةةةةةةةال
خظتٍةوةويَى ثةػيىاٌى ٌييةٌ ،اصا ...
ةٌذ بوو
ث /لةدواى وةٌ  ،تةوةٌ
َُ بةوومب ،كةةورت يةاُ
ًَ سةٌزةة بيظة وطةىَ طةاال
و /لةب ً ٌيية ،بةال
صيَرت.
دىَ لة كاتى ػةسِ و دواى ػةسِ طاٌظؤس لةطةةس
ث /ئايا بةب
كتيَب ِةبىَ
وِ /ين ػةاسةصاييةكي لةةباسةى طاٌظةؤس لةةكاتى ػةةسِ و دواى ػةةسِ
ٌيية .تةٌّا ػاسةصاييي لةو كاتةدا ِةية ،كةة لةة طةةسباصى بةووً ئةةو
كا دةوٍووطى .طةسؤكةكةواُ بةوٍى طوو  :تؤ ػةاع ى ئةةوةى
دةيٍووطةةةى ٌيؼةةةامنذة ،دةبةةةىَ ِةةةةووو ػةةةتىَ ةويٍَىةةةةوة ِةةةةتا
ٌاوةؾ .ئةةوة وةؤسَيكى ئاػةكشاية لةة طاٌظةؤس .لةةدواى وةةٌزيؽ
طاٌظةةؤسى ئةةةوشيكى ِةةةبوو :بةباػةةى ةةاوديَشى سةطةةيذةكامناٌى
دةكةةشدٌ .ةةةةوةى ثة ةيَؽ وةةةَ ػةةةاسةصايياُ لةةةة طاٌظةةةؤسى طةةةةسباصى
َزشى سؤػةةةٍب يى ميكةةةشى
راثةةةؤٌى ِةةةةبوو ،يةةةاُ ئةةةةوةى بةةةة ِةةةةوال
ٌاووةةةاُ دةبةةةشد ،ةةةاوديَشى ِةةةةووواٌى دةكةةةشد ،صؤس لةػةةةاع اٌياُ
ًَ ٌةوةى وَ لةو ػتاٌة ٌاصاٌَ.
طةسكوو دةكشد ،بةال
ث /تؤ وويتة طؤسةثاٌى ػةسِ
َى بؤ ممي ة ةووً و واوةيةةكى كةوس لةة دةوسوبةةسى وةاٌيَال
و /بةل
ًَ ساطةةةتةوخؤ لةةةةباسةى
واوةةةةوة ثاػةةةاُ بةةةؤ راثةةةؤُ طةسِاوةةةةوة ،بةةةةال
ػةسِةوة ِين ػاسةصاييةكي ٌيية.
َزشتووة
ًَ ةك ِةل
ث /بة ال
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ًَ بة كشداس بةػذاسيي لة وةٌزذا ٌةكشدووة.
و /بةَلىَ ،بةال
ث /ةٌذ طاهَ لة طةسباصى وايتةوة
وٌ /ضيكةى دوو طا َه.
ث /ئايا كاسيزةسى بةطةس ػيرشةكاٌتةوة ِةبوو
ًَ بةوو لةة
و /بةَلىَ ،ساطتةوخؤ بةػذاسيي لة ػةسِدا ٌةةكشدووة ،بةةال
ٌاو ةةةةكاٌى ػةةةةسِ صؤس كةةةاسى تيَكةةةشدووً و ِةةةةتا ئيَظةةةتاؾ ئةةةةو
كاسيزةسيية واوة .بابةتةكاٌى ػةةسِ لةة سةطةيذةكا صؤس ساطةتةوخؤ
دةسكةةةةوتووٌُ ،ةةةةوةى وةةةَ بةدسيَةةةزايى ريةةةاُ و ِةةةةتا وةةةشدُ ئةةةةو
َزشتووة ،لة ٌةةوةى وةَ ِةٌةذَي لةة ػةاع اُ
ئةصوووٌةى لةخؤدا ِةل
ٌَيَكى صؤس ساطةةتةوخؤ بةػةةذاسى ػةةةسِيياُ كةةشدووة .ػةةةسِ بةةة
طةةاال
ٌظةةةبة ئةةةةواُ تةةةةواو ٌةةةةبووةو ِةةةةتا ئيَظةةةتاؾ ِةةةةس ػةةةةسِة .لةةةة
ٌاوةوةى وٍيؽ ِةطةتيَ بةة تةواوٌةةبووٌى ػةةسِ ِةيةة .بةؤ ئةةوةى
ئةو طةسدةوة ٌةطةسِيَتةوة بة ويذى دةٌووطة و بةة ويةذى دةريةَ.
ئةو ِةطةتة الى ِةةووو راثؤٌييةةكاُ ،ئةواٌةةى سؤ يةاُ ويةزداٌياُ
ِةيةةةةة ،وةك ِةطةةةةتيَكى ِاوبةةةةةؾ بةةةةووٌى ِةيةةةةة .راثؤٌييةةةةةكاُ
بةػةةيَوةيةكى ساطةةتةوخؤ و ئاػةةكشا سسييةةاُ لةبةساٌبةةةس ػةةةسِ يةةاُ
َة ئةو ئةصوووٌة كةث
ًَ وة ال
خؤػةويظتى بؤ ئاػتى دةسٌابشُِ .بةال
بووةى ٌاخى خؤياُ لةباسةى ئةو بابةتةوة سةتبكةٌةوة.
ث /ئ ةةةو ك ةةا ت ةةؤ ةةؤُ ط ةةةيشى ط ةةةسباصى ئ ةةةوشيكي دةك ةةشد،
لةػكشى ئةوشيكى
ًَ ساػةساٌذ.
و /ثشتة ثشتيَكى كشد و طةسى خؤى بةبىَ وةال
ث /واتة ئايا سس ليَياُ دةبؤوة
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َبةتة ِةطتيَ ِةبوو كة ئةةواٌى
وٌ /ةخيَش ،سسي ليَياُ ٌةدةبؤوةِ .ةل
ًَ ئيَىةةة ثيَىواٌوابةةوو ػةةاع ى ئةةةوشيكى الو
بةةة دوروةةَ دادةٌةةا .بةةةال
ػتيَكى ديكةية ،ئةويؽ وةك ئيَىة لةة خضوةةتى طةةسباصييذاية وةك
ئيَىةةة ٌا ةةاسة ػةةةسِ بكةةا  .ئةةةوةواُ لةةةباسةى ػةةاع ة سؤواٌظةةيية
ٌويَيةةةكاٌى بةةةسيتاٌيا لةةةدواى ػةةةسِ ال ئاػةةكشا بةةوو ،ئةةةواٌيؽ وةك
ئيَىة سةطةيذةياُ لةة طؤسةثةاٌى ػةةسِ لةة ئةةمشيقا و ِيٍةذ و ئةةوسوثا
دةٌووطى .كاتىَ طويَي لةوة بةوو ،صؤس كةاسى ليَكةشدً .ساطةتة ئةةواُ
ًَ ئيَىةةة ِةطةةتيَكى سساوميةةاُ لةبةساٌبةةةس ئةةةواُ
دوروةةَ بةةووُ ،بةةةال
ٌةبوو.
َةى كة ئةةوشيكا بةة تةةواوى راثةؤٌى داطة
ث /تؤ لةو واس طال
كشدبوو ،ض ِةطتيَك ِةبوو
و /لةةةة وةةةاٌيَال ،لةسيَزةةةةى ئةةةةو ػةةةاسةصايية كةوةةةةى خؤوةةةةوة بةةةؤً
َتة يةكزشتووةكاُ تا طةٍووسيَ صؤس بةخؼةٍذةُ .ئيَىةة
دةسكةو وال
ِةوووواُ وابوويَ :ئيَىة ِةطةتىاُ دةكةشد ليكالييةة لةة ئةةوشيكا
ٌَيَكى صؤس
بةةووٌى ِةيةةة و ةةاوةسِواٌى ئةةةو ليكاليةتةةة بةةوويَ .طةةاال
لةطةةةهَ ةةةثاٌذُ و طةةةسكووتكشدُ ريةةايَ ،لةةةدواى ػةةةسِ ،وػةةةى
دميوكشاطةةةةةية ِاتةةةةةة ٌيَةةةةةو راثؤٌةةةةةةوة و ئيَىةةةةةة ةةةةةوويٍة ٌيَةةةةةو
طيظةةةةتةويَكى دميوكشاطةةةةةى مشةييةةةةةةوةِ ،ةطةةةةتىاٌكشد كةةةةةة لةةة ةة
َزةيةةةةةةكى دميوكشاطةةةةةى ِةيةةةةةة .سةٌزةةةةةة ئةةةةةةو
ئةةةةةةوشيكادا كؤوةل
ئةوشيكياٌةى كة بؤ راثؤُ ِاتووُ سؤػٍب بَ ،ياُ سةٌزةة بةاؾ لةة
ِةطتى راثؤٌى و راثؤُ بزةُ ،بؤية ِةطتىاُ بةساٌبةس ئةةوشيكا لةة
َةة ةيَي
صؤس سووةوة وؤساووةةةةؤس و ثؤصةتيةةةةة دةكةوتةةةةةوة .دةتةةةةوا بم
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ئةوشيكا بة تةواوى راثؤٌى سصطاس كةشد .راثؤٌييةةكاُ ِةويؼةة سظةة
ًَ بة بؤ ووٌى وَ ِةؤى بةةكاسِيٍَاٌى
لة بؤوبى ئةتؤوى دةكةُ ،بةال
َة ةيَي ِةطةةةتى وةةةَ
واع قوليةةةةتى تيَةةةذا بةةةوو ،بؤيةةةة وةةةاسيَكى دى دةل
بةساٌبةس ئةوشيكييةكاُ ثؤصةتية دةكةوتةةوة .ثاػةاُ ِةطةتي بةةوة
َتيَكةى
َى دةكةةيَ وال
كشد كةة ئةةوشيكا وةك ئةةوةى ِةةوووواُ خةةيال
َُ دابةةةةؾ
ئةةةاصادة ...طةةةةسباصةكاٌياُ ػةةةوكالتةياُ بةطةةةةس وٍةةةذاال
دةكةةشد ،ئةةةوة لةةة ديةةذى وةةَ وةةؤسيَكى صؤس بةةةسصى تةعب كشدٌةةة لةةة
ِةاوسِيَتى و ويَةزداٌى صيٍةذوو .سةٌزةة وةَ وةك خةؤً صؤس صوو لةطةةةهَ
طةسدةوى ٌوىَ بة ئاطاٌى طودما مب.
ث /ؤُ ٌةبووٌى بةسطشى ػةعبى درى داط كشدٌى ئةوشيكى ساظة
دةكةي
َى
ى ِةةول
و /بةَلىَِ ،ين بةسطشى كشدٌيَ بةووٌى ٌةةبوو ،تةةٌّا ِةٌةذ َ
طةةةسباصى ٌةةةبىَ كةةة دواى وةةةٌ دةياٌويظةة بةةة مشؤكةةة ِيَةةةشؾ
ًَ بةةس لةةةوةى ئةةوةى دةياٌويظ ة بةة ئةةةدماوى بزةيةةةٌَ
بكةةُ .بةةةال
دةطتياُ بةطةسدا طشتَِ ،ين بةسطشييةكى ػةةعبى وةك ئةةوةى لةة
َىاٌيادا ِةةبوو ،سووى ٌةةدا .بةة
مةسةٌظا لة سؤراٌةى داط كشدٌةى ئةةل
بشِواى وَ ِؤكةى بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة كة باسودؤخى راثةؤُ ئةوطةا
صؤس ٌائوويَذاٌةةةة بةةةوو .كؤتةةةايى بةةةة ػةةةةسِِيٍَاُ دواى ئةةةةو ِةةةةووو
راٌةةةورواسة تووٌةةةذة و دواى ئةةةةو ِةةةةووو طةةةةسكووتكشدُ و مؼةةةاسو
ةثاٌذٌة ،بؤخؤى ِةٌاطةداٌيَ بوو .ساطةتة كؤتايّيٍَةاُ بةةجمؤسة
ًَ وؤسَي ة بةوو لةةةو
بةة ٌظةبة راثؤٌييةةةكاُ صؤس بيَضاسكةةس بةةوو ،بةةال
ى:
َى ِةووواُ بّيٍَة َ
ِيوايةى كة اواٌبوويَ ِيَىٍى و ئاػتى بؤ دل
156

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
ئاػةةتى كؤتةةايى ِيٍَةةاُ بةةوو بةةة ِةةةووو ِيَشػةةة ئامساٌييةةةكاُ و
وةطتاٌى بؤسدووواٌكشدٌى ِةةصاساُ تةؤُ بؤوبةا بةوو بةطةةس ػةاس و
الديَةةذا .ئةةةوة ِةطةةتى واسيرةةى صؤسبةةة بةةوو ،واٌةةذوو بةةوويَ لةػةةةسِ،
ػةةسِ طةيؼةةتبووة بةةةسصتشيَ ثمةةة كةةة لةة تواٌةةاى كةط ةذا ٌةةةبوو لةةةوة
ًَ دواى واوةيةةك ِةٌةذ َ
ى
صيَرت بةدواى كوػةنت و بشِيٍةذا بةشِوا  .بةةال
َةذا و
لة بضوتٍةوةى طياطى طادة در بة بووٌى ئةوشيكى طةسى ِةل
ًَ بةةةسطشى
ػةةاع اٌيؽ لةةةو بضوتٍةوةيةةةدا بةػةةذاسيياُ ٌواٌةةذ .بةةةال
ةكذاساٌة بووٌى ٌةبوو.

157

حمةمةد عوزيَمة

كةشتى مةرط

هُ ػًعشّ ىىيَِ راثؤىِ
(ضُىذ منىوىُيُكِ ٍُهَبزاسدساو)
كىسا  -سؤمًلؤ
16/12/1932
عاػق
ئيَوة بؤ ى ليَشةُ
ليَشةدا بؤ ى وةطتاوُ
َكشدٌى بادا
لةٌيَو ِةل
لةٌيَو دسةختى ئاكاكيا
َكاٌةوة دىَ و
با بة طةال
َذةكا
لة دةوسوبةستاُ ِةل
بةسة بةسة ػةو سةٌزى خياٌةتكاساٌةى خؤى دةطؤسِ َ
ى
++++
بؤ ى ليَشةدا وةطتاوُ
ليَشةدا بؤ ى وةطتاوُ
َكشدٌى بادا
لةٌيَو ِةل
لة ريَش دسةختى بةسِوودا
َكاٌةوة دىَ و
با بة طةال
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َذةكا
لة دةوسوبةستاُ ِةل
بةسة بةسة ػةو ثشِػٍزى خةوةكاٌى خؤى دةطؤسِىَ.
++++
ئاى ئيَوة بؤ ى وا ليَشةُ
بؤ ى ليَشة بة دةطت لةوالٌة وةطتاوُ
َكشدٌى بادا
لةٌيَو ِةل
لةٌيَو دسةختى ةيضةساُ
َكاٌةوة دىَ و
با بة طةال
َذةكا
لة دةوسوبةستاُ ِةل
ى.
بةسة بةسة ػةو ئاواتةكاٌى ٌاوةوةى خؤى دةطؤسِ َ
(دسةخ )
لة ٌيَو تاكة دسةختيَكذا
دسةختيَكى ديكة ِةية لقةكاٌى ِيَؼتا تةواو
ػة ٌةبووة
كة ى لة بادا دةلةسصىَ.
++++
لة ٌيَو ئامساٌيَكى ػيٍذا
ئامساٌيَكى ػيٍى ديكة
ِيَؼتا لةداي ٌةبووة و
ِيَؼتا ئاطؤى خؤى ٌةبشِيوة
كة ى دةمشِىَ.
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++++
لة ٌيَو تاكة وةطتةيةكذا
وةطتةيةكى ديكة ِةية
ِيَؼتا لة داي ٌةبووة
كة ى طكى
خويٍَى ٌوىَ طمذةداتةوة.
+++
لة دووتويَى تاكة ػاسيَكذا
ػاسيَكى ديكة دةبيٍشىَ
ِيَؼتا لةداي ٌةبووة ،طؤسِةثاٌى
كة ى لة بةساٌبةس وٍذا بةالدا دىَ.

طؤصؤ -يؤػًناغ
 22/2/1993ص
ِيوا

لة ئاِةٌزى صيامةتى
َةى خؤس
سؤرى لةدايكبووٌى كؤوةل
ػيرشً سووى كشدة ةٌذاُ طيَزةلوكة و
بة تووٌذى ةثؤكى لة سؤخى بؤػايى
َى طتةوكاساُ دا
ِاوةل
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َموػى
ػيرشً ِةوووػتيَكى كشدةوةِ ،ةووو ػتيَكى ِةل
َووػي بة تةواوى وةك طشِ لة بؤػايى بةالدادىَ
ئال
لة طؤوى خويََ ،ئيَظتا سووٌاكى و تاسيكى
ِؤطشى طةوا كشدٌَ،
ًَ ػيرشً لة سيؼةى خؤى ٌابيَتةوة
بةال
سيؼةكاٌى بة ِيَىٍى يادى "با" و "طةسوا"
يادى باى طةدة كؤٌةكاُ دةكةٌةوة
ػيرشً ػيرشً
ئةواٌةػى طؼ تيَ ةسِاٌذ
+++
َبوةوةى وة ةك بشِاو
ثةيكةسيَكى صيَشيٍى كال
كةوةسيؼي وةكو واوض عاسةي دةكا
َة
تووسِةبووٌى ساوال
لة وةطتةً دةدةً
يادةوةسةييةكاُ بة ياد دةِيٍَىةوة
ًَ كوا واطولكةكا
بةال
َيٍزياُ لة بٍةوة دةسدةِيٍَا
ئةو واطولكاٌةى ثةساطووى ثم
و طشوػتيياُ ومكةض دةكشد
ئةو واطولكاٌةى وةك سةػةبا
بةِةػتياُ ويَشاُ دةكشد
اوى كةسويَؼكياُ دةطش
دةبووٌةوة

و سووبةسِووى خواوةٌذةكاُ
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طةيشى دووس بكة
دٌيا بيَذةٌزة
بيَذةٌزيةكى صؤس طةوسة.
+++
َى بشؤٌضيي لةطةس ئةو كيؼوةسة،
دل
كةواٌيَ دسوط دةكا
وةك ئةو داسةى كةوتؤتة ريَش ثيَيةكا
بؤ ى تؤواسكشدٌى صةوةُ بةو ِةووو خةوةوة دةبيٍي
َيموػى
ثيَضةكاٌى بوسغى ِةووو ئةوةى ِةل
ِيٍَايةوة
ئايٍذة بيَذةٌزة وةك دةسيا ة
وةك ةوصى ئاوى طةوسةى ومؼؤسيٍى
ٌيوةسِؤ
وةطامة ليضةكاُ
لة ِةووو ػويٍَىَ
باُ و بشيٍةكاٌى وسِوراُ
لة ِةووو ػويٍَىَ
تشطٍاكَ
تشطٍاكَ
وَ ..وشؤظيَكي موو لةو سؤرة دةكةً
كة ثيَؽ سؤرى لةٌاو ووُ دةكةوىَ
دةريي
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وةك ئةو كةطةى بة دسيَزايى ػةو
ػوػةى كؤكاكؤالكاُ دةػكيٍَىَ.
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ػؤىتاسؤ -تاىًلاوَ
15/2/1931
طؤٌيتاى 65

كة ػيٍى ئامساُ دةبيٍي
ِةط دةكةً ليَشةدا ػويٍَىَ ِةية بؤى دةطةسِيَىةوة
كة ى ئةو تيؼكةى لة ِةوسةكاٌةوة بؤً دىَ
ٌاطةسِيَتةوة بؤ ئامساُ .
++++
ِةويؼة ِةتاو ػتة بة ٌشخةكاٌى خؤى ثيَؼكيَؽ دةكا
ػةواٌيؽ ِةس خةسيكى كؤكشدٌةوةيةتى
َ ٌاتواٌىَ وةك دسةختى بة ثي حبةطيَتةوة
خةل
وٌكة بة خاٌةداٌى لة داي ٌةبووٌة.
+++
ى
َذة َ
دةسيضة ئةو ِةووو ػتاٌة دةبشِىَ كة ليَيةوة ِةل
وَ ةص لة رووسيَكى ثشِ مةصا دةكةً
بؤية لةطةهَ وشؤظ ثةيوةٌذيي خشاث بووة.
+++
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صاوى وةكاُ و صةواٌة ،بووُ
ئةوة ئاصاسة طةسصةٌؼتي دةكا
َي دسووطتيي بؤ دةطةسِيَتةوة.
ئةطةس ػويََ ويَبّ َيم
طؤٌيتاى 14
لة وٌبووٌذا ئايا دٌيا ئةطتيَشةيةكى بضووك ٌيية
لة خؤسئاوا
بةطةسطاوييةوة وةطتاوة
وةك ئةوةى ػةسً لةخؤى بكا.
+++
لة كاتيَكى وادا
ٌاوة بضووكةكاُ كؤ دةكةوةوة
ثاػاُ
سظة ٌاكةً صؤس كةً ٌةبىَ.
+++
دةٌزةكاُ ِةٌذيَ اس باٌزى دٌيا دةكةُ
سووٌرت لة طؤساٌيةكا باٌزى دٌيا دةكةُ
ميكةيةكى دووس ،طةطوةسِىَ ،دةٌزىَ
دةسطاكاٌى باساُ و دةٌزى بةيةكذا ووٌى ةسؤكاُ
+++
دٌيا طوىَ لةو دةٌزاٌة دةطش َ
ى
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بةدصى وةك تاسيكى خؤسئاوابووُ
وةك ئةوةى لة دةٌزيَكةوة بؤ دةٌزىَ
وةخ لة بووٌى خؤى بكاتةوة.

سيىطًُ – ٍاطًطاوَ
()54/4/5491
َيٍ
ثم
( ةٌذ كؤثمةيةك)

-1مشويَظكي صوو ديَتة خواس َ
ى

ئاى ةٌذ صوو مشويَظكي ديَتة خواسىَ
كاتىَ بة سيَزة دادةسِؤً
مشويَظكي صوو ديَتة خواسىَ
ياُ طواسى ػةوةٌذةمةس دةمب
ياُ بة تةٌّا لةطةس ويَزةيةك سادةكؼيَي
تشطي ِةية
ئاى ،بؤض.
طادة ،دسٌِذة ،بكورى بىَ كشىَ
ِةس كةطىَ ػةو لة سيَزةدا بةالوذا بىَ
دةيكورً
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ِةسوةِا ئةوةى لة ٌيَواُ دوو ماسطؤُ وةطتابىَ
ئةوةى طادةو ئاطايى بزى
ِةووواُ دةكورً.
-2َيٍزةكة سادةكا
ثم
َيٍزةكة سادةكا
ثم
لة دةػ  ،سؤراٌى صطتاُ
لةوىَ ِةووو صيٍذةوةسةكاُ الواصُ
ِةووو دةوشُ
َيٍزةكة سادةكا
ثم
لةاليةكى بياباُ
لةوىَ كة كؤتايى بة تةلةكاٌى كاسةبا د َ
ى
تا ئةوالى صةوييةكى بةياس
لةوىَ كؤتايى بة ِيَمى ئاطٍيى دىَ
سادةكا لة ثيٍَاو دووستشيَ ٌيَض
بةدواى كمكى بايةكى خشؤػاو
ى
سادةكاو شٌِوكةكاٌى دٌيا دةِةريٍَ َ
كؤػكىَ دةبشِىَ ،دةكةويَتة بٍى دةسيايةكةوة
بةسةو يايةكى سوو دةكؼىَ ،دادةبةصىَ
َيٍزةكة سادةكا
ثم
َيٍزةكة سادةكا
ثم
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كةشتى مةرط
خؤصطة لة تامى الويذا
خؤكورييي كشدبا
ئةو كاتةى ػتةكا ليَكٍةدةكشدةوة
َة
طى طال
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ئيَظتا وا ِةطتذةكةً وةك ئةوةى تاصة لة طكى دايكي ِاتبىة دةس
ئيَظتا واِةطتذةكةً وةك ئةوةى وميؤٌاُ طاهَ بىَ
لة طكى دايكي ِاتبىة دةس
سةٌزة ِةٌذيَ اس رياُ وابىَ
ئةطةس ى ِةٌذيَ اس رياُ واية
ِةس ةٌذ بزيي ئةو ِةطتةً ِةس لةطةهَ دةرى
وشدٌى ئاطايى كةمتةكاس
ويَشاٌةييكى بىَ واٌا و سوخاٌيَكى بىَ واٌا
ِةسةطّيٍَاٌى طةسدووُ لة دياليكتيكى وادى بىَ واٌا
كةواتة ،خؤٌاكورً
وَ بكور و كورساوً
طشم  ،اوت َيكِيَ،
خاهَ.
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كةشتى مةرط
تاجيريؤ ٓ-اماطاوَ
()95/7/5494
سيَزة تيٍَووةكاٌى  -وصيَشاُ
سيَزةيةكى طيايى
بةطةس طيٍزىذا دةسِوا
ِةطتذةكةً ِةوسةكاُ خٍكيٍَةسُ
َيَكى كيَويى لةدووسةوة كيَؼي دةكا
وال
دةط لة كؤوةَلىَ سيَضكةى بةيةكذا وو دةدةً
دة ىة دةسةوة بةسةو ػةساويَكى بيَذةٌ
ةػٍى بياباُ
ٍَاكا
ًَ با بةطةس دسةختى ٍاسدا ِةل
بةال

َةكاٌيؽ وةك ئاويَشى وؤصيكى توسِدساوُ بةطةسيةكذا
وال
ئايا ليَشة كةطىَ دةوبيٍىَ
لة ثؼ ئةو دسةختاٌةى بيَذةٌ وةك طؤسِ بةيةكذاديََ
ٌيوةسِؤيةكى ؤه ،سوو
ِةتا طؤسِيؽ ِيضى ليٍَامشِىَ
ئةوةية كة وَ دةوةوىَ
بؤية كةطيَ ليَشة ٌيية
+++
يادةوةسييةكا ئامساٌى بةِةوس داثؤػشاوى خٍكيٍَةس دةِةريٍَىَ
الميتةكاٌى سيَزةؾ بةسدةواً بة رةٌزى ػة داثؤػشاوُ.
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كةشتى مةرط
ٓاكًا -يؤتاكا
()1/55/5411
سيَزةى ػيرش
طيَبةسى داسيَكى باخضة
كةوتة طةس كاغةصيَكى ط ى
ؤلةكةيةك لة تةك لقيَكى ٌيؼتةوة.
+++
َذةدا ػتىَ بَمىَ
ِةول
بةدةٌزيَ  ،بةدةٌزيَكى وواُ
ًَ لة دواوة وُ دةبىَ
بةال
َيٍةيةك دةكةوةوة.
وٍيؽ تاوةطول
+++
كة لة ثؼ ػتةكاُ
"وَ"ةكةى ديكةً
بة سوسِطى وةكو بووُ
لة سش ةى ٌيوةسِؤ
دةط دةكا ،بة سؤيؼنت
ِةطبةيةكى ػة،
َذةٌىَ.
لةكؤل
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كةشتى مةرط
كؤٓتضِ ًٓ-حًنا
()11/1/5491
(ئامساٌى ئةواٌيذيكة)

ٍَذةكاُ طةسِاٌةوة،
بال
بؤ ئةوةى دسصى سةػى ئةو صةويية بظىَ،
لةطةس باٌى ٌاوؤييذا
ٍَذ ببٍةوة :
دابةصُ ،بم
وةك ئةوةى طةسطاونب.
+++
ئامساُ طةسى خؤى طشتووة وةك ئةوةى يةكيَ بةبةسد ليَى داب َ
ى
ٌقووى ب كشدٌةوة و ليَوسدبووٌةوةية
لةبةس ئةوةى خويٍَةكةى وةطتاوة
دةسِوا و لة ئامساٌذا دةخوليَتةوة
وةك ئةوةى كةطيَكى ديكة بىَ.
ٍريؤضِ -كاواطاكِ
()14/5/5491
بةياٌى
لة بةياٌيةكى سووٌاكذا
َةيةك بة غاسداُ دىَ
كيزؤل
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لة تيؼكى خؤس
سزة ٌةسً و وواٌةكةى َ دةتويَتةوة
ثاػاٌيؽ دةدسةوػيَتةوة.
+++
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دةطتةكاٌى
َوةكةى ،الػةكةػى
تةٌوسةكةى ،ثيَال
ئةواٌة طؼ
لةبةس تيؼكى خؤس
دةتويٍَةوة
سووُ دةبٍةوة
تةٌّا سيَزة بةو دةدةُ بيَ و
سابكا .
++++
بؤ داسطتاٌى بةياٌى
خؤس بةكيَؽ دةكاو
َةكةؾ سةٌزى طةوص دةبيَتةوة
كيزؤل
َ و لقةكاُ بة ثيَؼواصيكشدٌى طةسطامماُ دةكةُ
كتوثشِ طةال
َتيَكى بيَزاٌةدا
وةكو ئةوةى لة ط يَذةى وال
سووبةسووى يةكيَ بيتةوة
صواٌى دايك بضاٌىَ.
+++
َةكة
كيزؤل
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دة يَتة ويَشطى بةياٌى
كاتيَ ئةط يَكى سةٌ ػ ى
طياى تةسِ دةووىَ
لةطةهَ ئةط يَكى ديكةدا
ئةو ئيَظتا ب دةكاتةوة
دةبىَ طياى ػة
لةٌيَو طكى ئةط ى ػ ى
سةٌزى ؤُ بىَ .
+++
َةكة ساط دةطاتة باخى ويوة
كيزؤل
طيَوةكاُ بةداسةكاٌى خؤياٌةوةُ
وةختةبوو لةريَش تيؼكى بةياٌى
ثيَذةطا
بؤٌيَكى خؤؾ
رووسيَكى ط ى
ثاػاُ ليَشة دةويٍَيتةوة و بة ةػٍى طاص،
َةكة لة بؤٌى خؤيذا وةط دةكا.
كيزؤل
كةى و لة كوىَ
طووساييةكةى دةسكةوتووة
تةسِيَتى سووخظاسى تؤخى
كةى و لة كوىَ
كةغ ٌاصاٌىَ.
172
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لةبةس ثشِػٍزى بةياٌى
َزة ئاساً دةطشىَ
طيَوى ك َيم
لةطةسوةختى طةية ٌضي دةبيَتةوة
َةػذاية
ِةس بة ػويََ كيزؤل
+++
َةكة دسص دةبا
طةِؤل
بايةكيؽ دىَ
َذةطىَ.
مسؤسة لة خةو ِةل
+++
لةو رووسةى وَ ليَى دةخةوً
َةكة بة ِيَىٍى ديَتة رووسىَ
كيزؤل
َي
ثشِػٍزى بةياٌى دل
بة مشة سةٌزى
سةٌزذاس دةكا
ِةٌذيَ اسيؽ بة ػيَوةى ِيَن.
َةكة و دواتش وٍيؽ
كيزؤل
ةػٍى خةوٌيَ  ،كةً وةطامةيةك ليَىاُ دووس.
+++
َىَ
َذةسوول
ئةوة دةٌزى كاٌيية واِةل
ياُ ئاوارة بة سؤيؼتٍى صةوةُ دةكا
+++
َةكة و دواتش وٍيؽ
كيزؤل
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كةشتى مةرط
لة وةطامةيةكى كةوذا خةوٌةكة تيَذةثةسِيٍَة.
+++
َةكة لةٌاو دة ىَ
بةسة بةسة كيزؤل
وٍيؽ كةً كةوة ثشِ دةمب
ثاػاُ
لة دواى كةوةكيَكذا..
ئا ئةوة خؤسة ليَشةية...
ثةلكة صيَشيٍة
وَ ئةو دةٌزة ثةطةٌذ دةكةً
"با يةكرتى بذويٍَة"
+++
دةٌزيَكى طةوص بوو
+++
كةواتة
+++
وَ ئةو دةٌزة ثةطةٌذ دةكةً
"با يةكرتى بذويٍَة"
++
دةٌزيَكى طووس بوو
++
دةٌزيَكى ئةسخةواٌى بوو
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كةشتى مةرط
++
دةٌزيَ بة سةٌزى ِيَمكة
++
كؤوةَلىَ دةٌزيَكى ديكة
++
سظةياُ لة
خاكيَكى تاصة ٌةو دةكشد
خاكيَكى تةسِ بة تةوووزى بةياٌى
+++
َيكشدبا
ِةس ةٌذة بايةكة تووٌذتش ِةل
بابةتى سظةكشدٌياُ تيا دةطؤسِى
+++
ِةٌذيَ اسيؽ ساساياُ ثةسؾ دةبؤوة
وةكو ػةثؤه.
++
سةٌزة بةساطتى بةختياس بَ
++
بة ئامساٌذا
يةكيَ ئةويذيكةى دةدواٌذ
ليَشة بؤ وىَ.
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كةشتى مةرط
هُباسَّ بؤمبِ ُٓتؤمًًُوَ
تامًلِ ٍ-اسَ
()59/9/5415

ئاوً بذة
ئا ،ئاوً بذة
بة وةسطى باؾ ئاوً بذة
وةس
ئاخ
سصطاسً كة ،سصطاسً كة

ئاوً بذة

ئاو
ئاو
تكا دةكةً
بةياسوةتي
ئائائائاخ..
ئائائائاخ..
ى
َذةلوػ َ
ئامساُ ِةل
وٌذةبىَ ػاس
سووباس دةسِوا
ئائائائاخ..
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ئائائائاخ..
ػةو ِا  ،ػةو ِا
اوة وػكةكاُ دادةثؤػىَ با
َوطاوةكاُ
ليَوة ِةال
سووخظاسة طووتاوةكاُ ،ػيَواوةكاُ
َيٍَىَ وشؤظ ...
وشؤظ دةٌال
ػًبؤطاوَ -تاكاطىكِ
()11/51/5491

ؤُ ِةطتذةكةى

ويٍَة

كة بةطةس سيَزةى ثايضدا دةسِؤى
لووغ بة سةٌزى ثيَظتى مين
دةسِؤى
َؤس دةكةيتةوة
طةسيَكى بشِاو بةدواى خؤتذا خم
(ئةوة طةسى خؤتة)
بة ساكيَؼشاوى طةيش دةكا
(ئةوة طةسى خؤتة)
َتةوة
بة اوى طال
تةواوى رياٌ دةثيَوىَ
لة ثؼ تةواوى رياٌ
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كةشتى مةرط
سيَزةيةكى ثايضى لووغ
بة سةٌزى ثيَظتى مين
سيَزةيةكى ثايضى لووغ بة سةٌزى ثيَظتى مين.
سيً ًٓ-ؼًلاكِ
()15/1/5411

لة خاٌووى كؤُ
دايكيَكى وشدوو دةرى
+++
ِةووو تاصة ٌةو خيَضاٌىَ

سووخظاسى داي

دايكيَكى ِةية
=++
االك
ةص لة يَؼتميٍَاُ و ثاككشدٌةوة دةكا
ةص لة ومؼؤسيَ
+++
دايكة وشدووةكة
لة ٌضي خيَضاٌى كوسِة الوةكةى كة
بة ػؤسبا ليٍَاُ خةسيكة
َة طاوايةكةى ػادووواٌة
بة ثةدمةى وٍذال
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كةشتى مةرط
+++
دةيبيٍي
وا ِةٌاوى وشؤظ دةطوػىَ
بؤ ئةوةى ثياسِةوةكاٌى ثيَبظشيَتةوة.
+++
َةكة
سوخظاسى وٍذال
َذةطةسِىَ
صةسدِةل
كاتىَ دايكة وشدووةكة دةيؼوا
++
كاتىَ دةسبةدةس دةمب
ِةووو ػتىَ سيَكذةخشىَ
ػويٍَةكةؾ ثاك دةكشيَتةوة.
+++
دايكة بةدكاسةكة
َشةسة،
َظؤص و دل
دل
ئةو دايكى
ِةووو دايكة صيٍذووةكاٌة
+++
َةكاُ صؤس كؤٌَ.
ِةووو وال
ىىبؤو ٓ-ايؤكاوَ
()57/51/5494- 19/9/5411
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كةشتى مةرط
طؤساٌى
َة
طةسةسِاى ِةووو خةوةكاٌيؽ ئةى واسى كؤل
يكايةتى خؤواُ ِةس دةطيَشِيٍةوة
بؤ سووطشرةكاُ
ِةس لة طةسةتاوة واس لة دواى واس
َتذةدةً
دةطتي دةخةوة ومتةوة و ِةل
َة
ئةى واسى كؤل
دةى وا اُ بزؤسِيٍةوة
ػ يٍرت لة وا ى ِةووو ئةظيٍذاساُ
َيَى :ئاخ ...سديٍَ ئاصاسً دةدا
ثيَي دةل
ًَ دةدةوةوة با صيَرت ئاصاس بذا
وٍيؽ وةال
ض ٌيية با دووباسة بة تواٌاكامناٌةوة
لة ٌويَوة
دةط بة وا اُ بكةيٍةوة.
يؤػًيؤ ٍ-ريؤػِ
()54/5/5414
دةسياى صطتاُ
لة طيَزةلووكةيةكى بةمشيب
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كةشتى مةرط
لة دووسةوة دةسياً دي
َضووة ،و صاٌيي
ديتيِ ،ةل
َذة ىَ.
بؤ ى دةسياكة ِةل
+++
بة دةٌزيَكى بةسص باٌزي دةكا
َىَ
ػتيَ دةل
ئةوة ِةس تةٌّا دةسياية
تةٌّا دةسياية و يذى ٌا.
+++
دةسياكة ػيَ دةبىَ
بؤ ئةوةى لة ثاسِاٌةوة وُ ٌةبىَ و
لة ثةسؤػى لةكيع ٌة ىَ
دةسياكة سادةكا
َى
صؤس وةصُ بوو ٌكؤل
لةويذيكةى طاوٍاك دةكشد.
+++
لة ثايتةختيَكى دووسى بةمشاوى
دةيتي دةسياكة سادةكا
صاٌيي صاٌيي
دةسياكة بؤ ى سادةكا .
مؤتظىٓؤ -تاكاٍاػِ
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كةشتى مةرط
()51/51/5497

طووتى:

كؤتش

"ئةو كؤتشةً دةدةيتىَ"
َممذايةوة:
وةال
"دةػىَ"
+++
وةسيزش
ئاى ةٌذ ٌياُ بوو!
"طىة ..كو كو"ػي
بؤ صياد كشد
+++
دةطتي ثيَذاِيٍَا
ِةسدوو اوةكاٌى وواُ بوو
دةطتي ثيَذاِيٍَا
ِةسوةِا دةٌووكيؼى
+++
اوى ليَكشدً
ًَ"
"بةال
اوً ليَيكشد
ًَ بؤ ى "
"بةال
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كةشتى مةرط
+++
طووتى:
"تؤ وواٌرتى"
طةسً ػؤسِ كشدةوة
ٌةخيَش ٌةخيَش ئةوة سةدةغةية "
+++
كؤتشةكةً ئاصاد كشد
شثاٌذً:
"خؤػي دةويَي "
كؤتشةكة لةٌيَو دةطتةكاٌيذا
سايكشد.
يؤسئًلا -طؤصؤكِ (كضُ ػاعري)
()91/51/5465
َيَ
بؤ عاسم
باساٌى وصةيشاُ لةطةسةخؤ ديَتة خواسىَ
ٌَةكاٌى ئةو ػاسةوة
دةثشِريَتة طةس باُ و كؤال
وٍيؽ دةوةوىَ
لةريَش ئةو باساٌة بوةطتي ،كة ِيَمى
سووٌى باسيكيؽ دةلةسصيٍَىَ
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كةشتى مةرط
َي لةطةسخؤ ديَتة خواسةوة
بةبىَ ساط يَش بةسةو دل
ِةطتةكا لة ٌاوةوة ةكةسة دةكةُ ،طةدماٌة
+++
دةوةوىَ وَ بؤ ػتةكاُ
بة ساط و دسووط بشِوا
ى
دةوةوىَ ةػٍى ػتىَ مب بةكاس بّيٍَشيَي طؼ سؤر َ
وةك ؤُ كتمى ئاو دةخواتةوة بة وواٌى
ئةوشِؤ ديظاُ رياُ دةطت يَبكاتةوة
لة تاصةوة.
يؤػريؤ ًٓ-ؼًَاسَ
()9/55/5477- 55/ 55/5451
دةيةوىَ بزشى

لة ٌاوةوةً
كيَية دةيةوىَ بزشى ،لة وَ صيَرت
بة ؤكذاِاتووةو دةطتى لة سولةثيَى وةسِيٍَاوة
لة ٌاوةوةً
كيَية دةيةوىَ بزشى ،لة وَ صيَرت
مشويَظ لة اوةكا ِةويؼة ديَتة خواسةوة
ِين واٌايةكى تيا ٌيية طشياٌى وَ
وٌكة كىَ لةوَ صيَرت دةيةوىَ بزشى
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دةطشى
لةطةس ةط ةكة خؤً وةسدةطيَشًِ
بؤ ئةوةى بضا كىَ دةيةوىَ لة وَ صيَرت بزشى
دةطشى
ًَ ئةوة وٍي ِةويؼة دةطشيي
بةال
خؤس ئاوابوو ،تاسيكى طةيؼتة
بٍىين
ػويََ بؤ وَ تةٌزة ،دةكةوً
كىَ دةطشى لةبةس دةسطا
دةبا بزشى بةياسوةتي
بةياسوةتي دةبا بزشى.
طاتؼًلؤ -يؤػًَاسا (كضُ ػاعري)
)19/4/5491
لة سؤريَكى سةؾ
بة خؤػةويظتيذا دةسِؤً
ئةطةس ى ِةوووى ثوو يية
+++
ةصً لة ِين ػتيَ ٌيية ،خةويؽ
ِةتا ٌاوةوىَ ب لةوة بكةوةوة كة صيٍذووً.
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+++
َشِةسةى وَ،
َة دل
ئاخ لةو ال
+++
ِيَمكةى ثوو يي تيا داٌاوة
لةٌيَواُ ثوو ى و ثوو يذا
ثوو ى ٌةبىَ ِين ػتىَ لةداي ٌابىَ
+++
رياُ خةوة
خؤس دةدسةوػيَتةوة
َذةكا
ئةوشِؤؾ دووباسة با ِةل
ثاػاُ ػةو دىَ .
+++
ةصً لة ِين ػتيَ ٌيية
وزة لةوة لة ػةويَكى ٌوتةكة او
ِيَمكةيةكى سةػي وةكو خويََ داٌاوة.
----------------

سفينة املوت ،ديوان الشعر الياباني احلديث ،ترمجة :من اللغة اليابانية،
حممد عضيمة ،دار املواقف ،سورية.1994 ،
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ٍايلؤ

بةػيَوةيةكى طؼتى ِةوووواُ سيَكة لةطةس ئةوةى
تةسوةوةكشدتى ػيرش سوسِغ و ثشِ كيَؼة دةكةويَتةوة ،ئةوةؾ
ساطتةوخؤ بة وياواصى داتاكاٌى صواٌةواٌى صواٌى يةكةً و صواٌى
دووةوةوة بةٌذة ،وةك ؤُ ثةيوةٌذى بة سةطةصى سؤػٍب يى دياس
و ٌادياس و ةثيٍَشاوى ٌيَو دةطتةوارةكاٌى ِةووو صواٌيَكةوة
َبةتة ئةو وةطةلةية بة ٌظبة ِايكؤ صيَرتة وٌكة
ِةيةِ .ةل
ِايكؤ سةِةٌذيَكى تايبة بةخؤى ِةية ،دةػىَ ئةو سةِةٌذة بة
طادةيى ئةمظوٌكاساٌةى ِايكؤوة بةٌذ بىَ ،بؤ منووٌة ئةطةس
طةيشى سةطيذةكةى داوةصسيٍَة سى ِايكؤ "باػؤ" بكةيَ ،كة بة
ٌاوٌيؼاٌى "بؤي" ة ،ياُ بؤسةكةى باػؤ ياُ طؤواوى بؤي ياُ
َذةبةصٌةوة ،كؤٌة
طؤواويَكى كؤُ -بؤسةكاُ لة دةٌزى ئاودا ِةل
َةوباص لة دةٌزى ئاودا دةكةُ....
طؤواويَ بؤسةكاُ تيَيذا سةل
دةبيٍة ئةو سةطيذةية لة صواٌى ئيٍزميضى صيَرت لة طةد و ةمتا
تةسوةوةى بؤ كشاوة.
باػؤ
()5446- 5466

قصآذ عؼق ياباىًُ ،تعشيب :عبذاهلشيه احليلٌ ،ػاعش و مرتجه مً اهًنً ،دلوُ
اهيضوّ ،اهعذد اخلامع عؼش.
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واٌ
بةدسيَزايى ػةو
بةدةوسى صةلكاودا خولذةخوا
++
ويَؽ ِةٌزويَ
بةالدادىَ
َى ماواٌيا
لة دسةوةى طول
++
بةمشى تاصة
ثةسِة صةسدةكاٌى ٌيَشطضيياُ
ةواٌةوة
++
طؤواويَكى كؤُ
بؤسيَ لة دةٌزى ئاو
َةوباصيَتى
سةل

سووَكًَلِ بُىاوباىطُ ٍُمًؼُ طُوصَ ،هُ وَسصّ بٍُاسدا طىهَِ فاواىًا دَطشَّ،
بُػًَىَيُكِ طشوػتِ هُ ذُوصّ ىاوَسِاطت صؤسَ ،هُ باكىسّ سؤرٍُالَتِ ضني و
ىاوَسِاطتِ مُىطؤهًا  ،وَن ضؤٌ هُ باػىسّ ُٓوسوثا بُ تايبُتِ ثىستطال و بُ دسيَزايِ
ُٓهباىًا و ٍُىطاسيا ٍُيُُٓ ،و سووَكُ بؤ ساصاىذىُوَش بُكاس دًٍََيشَّ ..بشِواىُ( :قصآذ
باػى ماتظىو تشمجُ  :ميري مضيذ  /سوماىًا
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++
سؤرى يةكةوى بةِاس
بةسدةواً ب
لة كؤتايى ثايض دةكاتةوة
++
َوةتى صطتاُ
خةل
لة دٌيادا يةك سةٌزة
سةٌزى با
++
باخضةى صطتاٌة
واٌ لة ِيَميَ ةياخةى داوة
َيََ ويَشوولةكاُ
طؤساٌى دةل
++
طةسخةويَكى ػكاُ
ثيَيةكاٌى لةتةٌيؼ ديواسيَكى طاسد
ػة بووٌةوة
++
َذةسوسِيٍَىَ
كةػيؼيَ اى بةياٌى ِةل
كةػيَكى ِيَىَ
َة ئةسخةواٌييةكاُ دةكشيٍَةوة
طول
++
َةكاُ و ٌة واٌ
ٌة طول
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بة تةٌيا
دةخواتةوة
طاكى
++
طؤواويَكى كؤُ و بيَذةٌ
َذةداتة ٌيَوي يةوة
بؤس َي خؤى ِةل
َث
ػم
بيَذةٌزى دووباسة دةبيَتةوة
+++
وزة لة وَ ِين كةطىَ
بةطةس ئةو سيَزةيةدا طةمةس ٌاكا
بةو ئيَواسة ثايضيية
++
َيَكى ديكةؾ تيَ ةسِى
طال
كة ى وَ ِةتا ئيَظتا
َوىَ لة ثووؾ و طةسثايةك لة ثووؾ
كال
دةثؤػي.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

خىاسدىُوَيُكِ كَىىل راثؤىًًُ ،هُ بشىخ و ثًَلَاتُكاىِ بشىخ و ٓاو دسوطت
دَكشَّ و بُ طُسمِ دَخىسيَتُوَ
قصائد باشو ماتشوو ،ترمجة  :مهري مزيد  /رومانيا
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ضُىذ قُطًذَيُكِ ديلُّ ٍايلؤ

ػاع و سؤواٌٍووطى راثؤٌى (ٌاتظوً طوطيكى) لة باسةى
ِايكؤوة دةٌووطىَ :وا دابٍىَ تؤ تووسِةي  ،لةباسةى ئة و
تووسِةيية بٍووطة ،ساطتةوخؤ وادةسدةكةوىَ كة تؤ وةط ى
تووسِةيى ئةواٌيذيكة دةكةي ٌ ،اػىَ يةكيَ تووسِة بيَ و لة
ِةواُ كاتتذا ِايكؤ بٍووطيَ .
ىاتظىو طىطًلِ:
هةطةس هقيَلى سووت
قةهةسِةػىَ ُيؼت
ئيَواسةى ثاييض.
سيؤكاٌ:
دصةكة ٓةًوو ػتيَلى بشد
تةُٔا ًاُطى
بةس ثةجنةسة ُةبىَ.
++
هة كوخةكةًذا ٓةًوو ئةوةى ٓةًة
ثيَؼليَؼتى بلةَ
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ئةوةية ًيَؼووهةكاْ بضووكّ.
طًَيشيؤ:
ئاويَِةى ئاو
وادةكا طوًاْ
هة سووخظاسى خؤت بلةيت.
++
طةست بةسص دةكةيتةوة
دةُوون هة تؤسِى ضاوت دةدا
ئةوة باساُة.
++
باى بةٓاسة
ثريةرُيَم دووباسة دةيةوىَ
قزى ػاُة بلاتةوة.
++
باساُى بةٓاس
دةُطى ػةو
بؤ ثةسِى ضؤهةكةية.

مجيع احلقوق حمفوظة وفقاً إلتفاقية إستخدام ألو فو
Copyright © 2008 - 2009 www.AlloFan.com

192

حمةمةد عوزيَمة

كةشتى مةرط
++
دواى باساْ
ئةطتيَشةكاُيؽ
صيَرت دةبشيظليَِةوة
++
ضاوةكاْ
هةُيَو ضاوةكاُذا
تيؼلّ.
++
ٓةوسةكاْ
وةن باساْ
دةطت بة دةسيا دادةٓيَِّ.
مؤسيتاكُ:
َوةسى
َيَم ٓةه
طوه
ثةثوولةيةك بشدييةوة
ػويٍَى خؤى.

قصائد يابانية ،ترمجة عو االجنليزية ،جميد الربغوثي /للعودة إىل موقع جميد
الربغوثي الصفحة الرئيشية Back to Majeed Barghouthi Main -
Pag
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مؤساكامِ -كًحؤ:
لةو ػويٍَة ويَؽ ِةٌزويَ
دةوشىَ
كة صطتاُ دةيةوىَ بيزاتىَ.
ياماكؤتضِ -طًؼِ:
ثشِػٍزى واٌ
لةواهَ دة يَتة دةسةوة
لة ئامساٌذا واصى دةكا.
ٓىٓىىى -سييلا:
ثش ى كضةكةً
لةطةسةتاى واٌزى ئاياس
بة با دةػٍىَ.
ًٍيؤ -طؤجؤ:
كاتىَ وةسصى باساُ داد َ
ى
دسةختةكاُ تا طزو طياؾ
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بيَذةٌ دةبَ.
تاٌ -تايطِ:
ئاى لةو ط ماٌكِةى
َى واٌزذا
لة ثشِػٍزى كال
تووػى وَ بوو.
بؤىتؼؤ:
تةٌّا ِةس سووباسيَ
دسيَز صؤس دسيَز
َزةى بةمشدا دةسِوا.
بة ك َيم
ياطِ مًلاجؤ:
بىَ ٌياص
ث ث دةبىَ
كة كةسويَؼ دةوشىَ.
مًضؤٍاسا -ػىٓاوضِ:
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ئةوةى بةيبووُ
لة صطتاُ لةبةسى دةكا
تةٌّا سووٌاكى بةيبووٌة.
كًلاكؤ:
بةسووى دةسيا
ثةسةطيَمكةى كؤ ةسى
َكةصيَشِيٍة وٌذةكا .
كؤل
+++
كةواتة ئاو ب شِريٍََ
تاكو ؤلةكةكاُ
تةسِ بَ.
تايطِ:
خؤػةويظتى يةكةً
لةبةساٌبةس
سووٌاكى شاكاٌة.
كًتؤ:
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ئةى ػةو
لة صطتاُ و لةٌيَواُ دسةختاُ
واٌ ِةتا كشؤكى ئيَظكاُ دىَ.
بؤطؤٌ:
واٌ لة ٌاوةٌذى ئامساُ
دةسِوا
َذا
َؤل
بة ػاسيَكى كم
مًتاىِ:
كؤتشةكة كةو
تاػة بةسدةكاٌيؽ دوولة بووُ
لة ثيٍَاو طؤسِةكاُ

كوتا كاريا :شاعر حممد عضيمة © 2556
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دوو ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ ئاًادةكاسى كةػتى ًةسط
حمةًةد عوصيٌَة:
ػاعري ُة جادووطةسة ُة ثةياًبةس
ً +اوةيةكى كوستة هة راثؤْ طةسِاويتةوة ،دةًةو ىَ ثشطياسيَلى طةيشت
هيَبلةَ كة بة ٓةطتى بيِيِةوة بةُذة :بةسِاى تؤ ئافشةتى طوسى جواُرتة ياْ
راثؤُى؟
َةتى تايبؤةتى خؤؤى ٓةيؤةٓ ،ؤةسوةٓا
ئةو ثشطياسة جواُة ،طؤوسى خةطؤوَةتى تايبةت بةخؤى ٓةيؤة .بةػؤيَوةيةكى طؼؤتى ئؤافشةتى
راثؤُيؽ خةطو
طؤؤوسى يؤؤاْ عؤؤةسةبى دةكةويَتؤؤة دووتؤؤويَى كوتوسيَؤؤم كؤؤة طؤؤةسكوتلشدْ
سابةسايةتى دةكات ،ئةو كوتوسة بةػيَوةيةكى دورًِلاساُة ياْ بةػؤيَوةيةن
هة ػيَوةكاْ سةُطذاُةوةى خؤى بةطةس تاكةكاُؤةوة ٓةيؤة .كاتيَؤم دةبيتؤة
كوسِى كوتوسيَلى ط ةسكوتلشاو ئةوة ئةو كوتوسة ثةسضةكشداست ال دسووطؤت
َؤةكشدْ هةطؤة َي ئةويذيلؤةدا
دةكات ،بؤيؤة ئؤافشةتى عؤةسةبى هؤة ًاًةه
دورًِلاس دةكةويَتةوةٓ ،ةتا هةطةيَ خودى ئةويذيلةى ئافشةتيؽ ،بؤةبشِواى
ََ الى
ًّ ٓةًاْ ػؤت بةطؤةس ثيؤاوى طؤوسى و عؤةسةبى دةطؤةثىَ ،بؤةال
راثؤُييؤؤةكاْ ُؤؤة كوتؤؤوسى دورًِلاساُؤؤة بؤؤووُى ٓةيؤؤةُ ،ؤؤة كوتؤؤوسى
طةسكوتلشدْ ،بؤية تاكى راثؤُى ثيؤاو بؤىَ يؤاْ رْ كؤةًرت دورًِلاساُؤة
َتى بؤوصى و كؤُفيوػؤى و
َةى كوتؤوسى خؤسٓؤةال
دةكةويَتةوة ،بةطؼتى سؤه
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ػِتؤيى خؤػى هة ُةسَ و ُياُى وةسدةطشْ كة ٓةُؤذيَااس وةن جؤسيَؤم هؤة
خؤؾ دويى طةيش دةكةويَتةوة ،ساطؤتييةكةى ئةوةيؤة كؤة كوتؤوسى بؤوصى
َةطؤةُذُةوة
َتى هةطةس جؤسيَم هة ُاػةسِاُطيَضى و ُا بؤ تؤه
كوتوسى خؤسٓةال
َةطةُذُةوة
وةطتاوة ،هة بةساُبةس ئةوةدا كوتوسى ئيٌَة باُط بؤ ضةًلى تؤه
و ػةسِاُطيَضى دةكات .هةسِووى جواُييةوة ئافشةتى عةسةبى ًولةضى كوتوسى
خؤساكى عةسةبيية ،ئةو كوتوسةى كة هةطةس ضةوسى و صؤسخؤؤسى و كؤةبا
وةطتاوة...
 +ثشطياسى جياواصى ئافشةتى عةسةبى و ئافشةتى راثؤُيٍ هيَلشدى ،بؤ ئةوةى
ثشطياس هة جياواصى ُيَواْ ػاعريى عةسةبى و ػاعريى راثؤُى بلةَ ،ئايا
ػاعري هة ٓةًوو ػويَِىَ ٓةس ػاعري ُيية؟
 صؤسجاس ئةو ثشطياسةَ هةخؤَ كشدووة ،ئةو ثشطياسة ثيَويظتى بةوةيؤة كؤةػاعري بؤ طةسضاوة كوتوسييةكؤةى خؤؤى بطةسِيَتؤةوة .طةسضؤاوةى كوتؤوسى
ػاعريى عةسةبى ًيتافيضيلى ُادياس و تاكجةسطتيية ،دواتشيؽ ئةو كوتؤوسة
ََ ػؤاعريى راثؤؤُى
دةقيَلى ًيتافيضيلى تاكجةسطت بةسٓةَ دةٓيَِىَ ،بؤةال
جطة هة طشووػت ٓيض طةسضاوةي ةكى ديلةى ُييؤةٓ ،ؤيض طةسضؤاوةيةكى
كوتوسى ًيتافيضيلى بة ًاُا خؤسئاواييةكةى بؤ وػةى ئؤاي ُييؤة ،بؤيؤة
ػاعريى راثؤُى بةتةواوى هة ػاعريى عةسةبى جيايؤة ،ئؤةوةى راثؤؤُى هؤة
ػيعشى عةسةبى بة جواُى دادةُىَ بابؤةتى ػؤيعشى ُييؤة ،ضؤوُلة بابؤةتى
ػيعشى عةسةبى بةتةواوى هة بابةتى ػيعشى راثؤُى جيايةٓ ،ةسطيض بابةتى
ػيعشى عةسةبى بؤ منووُة بؤق ،ياْ قةهةسِةؾ ُةبووة.
ََ هة ػيعشى عةسةبى ئاسِاطتةيةن بةسةو
ُ +ةخؼةى قةطيذة فشةجؤسة ،بةال
كةًتةسخةًى و ثؼتطويَخظنت و ػيعشى دسيَزدادسِ دةطتى ثيَلؤشدووة،
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كةواتة بؤضى ًيتافيضيلا "تيٌَة" بىَ ،ئايا دةبىَ دةق هةطةس ئةوة حظابى
هةطةيَ بلشيَت؟
َلو هةطةس ئةوة حيظابى هةطؤةيَ
 هةطةس ئةوة حيظابى هةطةيَ ُاكشىَ ،بةهدةكش َى كة ئةصًووُى دةكات ،بؤيؤة ًؤّ هؤة ػؤيعشى عؤةسةبى خؤؤَ بؤة
ًوتوسبةكشاويَلى ُوىَ دادةُيٍَ وةن ضؤْ دسةخت ًوتوسبة دةكةيّ.
ََ تؤ ئةصًووُيَلت هة ًيتافيضي لا ٓةية ،ئةوةى ئةًشِؤ ٓيَشػى بؤ
 +بةال
َة ػيعشى خؤت ٓيَِاوة ،ئايا ئةوة تؤ
دةكش ىَ ،هةو باسةوة واصت هة ضواس كؤًةه
ئاصاس ُادات؟ ئايا بة ُظبةت تؤ ٓةُووكة " ُفيَشى" ضى دةطةيةُيَت؟
بؤؤةٓيض جؤسيَؤؤم .حيلايؤؤةتيَلى ئؤؤةو طؤؤؤفييةت بؤؤري دةخةًؤؤةوة ،هؤؤةٓةػتايةكاْ دةطتى بةطشياْ كشد ،هيٌَجشطى بؤ دةطشيت ،طوتى :دواى ضؤى
َؤةؾ
َؤةدا بؤووَٓ ،ةه
َِيابووْ (يةق ) بؤَ دةسكةوت ًّ هؤة ٓةه
طايَ هة ده
َةى سةٓا بووُى ُيية ًّ .طةيؼتٌة قؤُاغيَؤم
بؤخؤى سيَزةيية ،ضوُلة ٓةه
كة ئةبظرتان و ًيتافيضيلا وةن ًشؤظ تةعبري هة ًّ ُاكؤات ،تؤةعبري هؤة
ٓةبووُى ًّ ُاكات ،بةواُيؽ ُاتو امن ٓيض ػؤتىَ بؤةجيَبٔيٍَِ ،بؤةو صًاُؤة
ًيتافؤسيية بوومن بةجىَ ُايةت.

كاتيَم بؤ ئؤةو كؤًةالَُؤة و كؤًةهَؤةى يةكؤةًٍ دةطةسِيٌَؤةوة ( امليؤاًش
واهتظاعات اهتابعة ،داس اآلدا  ،بريوتٓ )5499 ،ةطتذةكةَ ٓيض
ثةيوةُذييةكٍ ثيَوةى ُيية ،يةكيَم بةدةس هة ًّ ُووطيوويةتى ،دةصاُى بؤ؟...
ضوُلة ُووطيِيَم ٓةية تؤةُٔا بةطؤةس دةُووطؤشيَت ،بؤاقى ئةُذاًؤةكاُى
ديلةت ٓيض ثةيوةُذييةكى ثيَوةُييةً ،ةبةطتٍ هة ًيتافيضيلا ئةوة بؤوو،
واتة هة بريةوةسى كوتوسى خؤتةوة بِووطىُ ،ؤةن هؤة بؤريةوةسى جةطؤتةيى-
سؤراُةت ،كة دةطت و ثىَ و ضاوت تيَيذا بةػذاسى ُووطؤ دةكؤةْ ،بؤيؤة
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كاتيَم بة ٓةًوو ٓةطتةكاُتةوة دةُووطى ئةوة صًاُةكةت بؤ طةسةتاكاْ و
َيَؤى
بِضيِةى خؤى دةطةسِيَتةوة ،ئةوة بؤخؤى بِةسِةتة ،ئةطةسضى ئةوةى دةيو
ئاطايى و ُاػيعشيؽ بلةويَتةوة.
بةُظبةت ُفيَشى ئةوة ئةو كيَية (ًّ طويَيى ثيَِادةَ)ً ًّ ،اوةيؤةكى صؤسة
هةبريًلشدووة ،ثؼت ٍ ثيَبةطتاوة و منووُةى قؤُاغيَلٍ بووةُ ،فيَشى ئةوثؤةسِى
ثوةى ًيتافيضيم و تةجشيذةُ ،اػىَ هة دةقى ئةو ياْ ٓيض دةقيَلؤى طؤؤفى
ُضيم بيتةوة ،بىَ ئةوةى سةتيلةيتةوة .صؤس بة طادةيى بؤ ًّ دةقؤى طؤؤفى
ٓيض ػتىَ ُاطةيةُيَتُ ،ة ُفيَشى و ُة حةهالج ،هةطةيَ سيَضَ بؤ ٓةًوو ئةوةى
كة دةقى طؤفى ثيَؼرت ثيَؼلةػى كشدووة.
 +سؤػِبرية راثؤُييةكاْ هةباسةى طوسياوة قظة دةكةْ؟
َِياييةوة ،دةًؤةوىَ هؤة ػؤتىَ ئاطؤاداست بلةًؤةوة :ئةطؤةس هؤةو
 بة دهَى ٓاوسِيَياْ ُةباَ ٓيض يةكيَم هةباسةى راثؤُةوة ثشطؤياسى
قاوةخاُةية تيَلةه
ََ كاتيَؤم بؤؤ را ثؤؤْ دةضؤٍ ،داًؤةصساوةكاْ ديَؤّ و داواى
هيَِةدةكشدَ .بةال
هيَلضةسَ هةباسةى دُياى عةسةبى (ئؤافشةتى عؤةسةبى و فيلؤشى عؤةسةبى)
َيَّ هؤة راثؤؤْ ض
َلى ئاطايى ثيٍَ دةه
ََ هيَشة صؤس بةداخةوة خةه
هيَذةكةْ ،بةال
دةكةيت ،بؤ هؤةبشى كؤاسى تةسجةًؤةكشدُى ػؤيعش وةكاهةيؤةن بةدةطؤت
َبؤؤةت ئؤؤةوة خؤؤةًطيٍِ دةكؤؤات .بةطؼؤؤتى ٓؤؤةس كةطؤؤةو
ُؤؤآيَِىٓ ،ةه
َتة ٓةية كة تيَيذا دةرى ،باصسطاُةكاْ ..راثؤْ هة
ُضيلايةتييةكى بؤ ئةو وال
ََ ُضيلايؤؤةتى حمةًؤؤةد عوصيٌَؤؤة
ئؤتؤًؤبيؤؤى و ًاكيِؤؤةدا دةبيؤؤِّ ،بؤؤةال
ُضيلايةتييةكى ػيعشى و ٓوُةسيية ،ئةوة بؤًّ بةطة.
َيَيت؟
 +هةباسةى ػيعشى طوسييةوة ض بة راثؤُييةكاْ دةه
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 قظة هةباسةى طريوطشفتى ًيتافيضيلا و طشفتة تةجشيؤذى و سيتٌييؤةكاْدةكةَٓ ،ةتا ئيَظتا ػاعرياُيَم ٓةْ ثةيشِةوى هة سيتٍ دةكةْ ،وةن ضؤْ قظة
هةباسةى ئةو ُةخؤػياُة دةكةَ كة ػاعريى عةسةبى خؤؤى تؤووؾ كؤشدووة،
قظة هة ػؤيعشى تاصةًؤاْ دةكؤةَ كؤة خويَِؤةسياْ تؤةُٔا هؤة باصُةيؤةكى
ى ُييؤة ،ضؤوُلة خويَِؤةسى عؤةسةبى ًؤاوةى ئؤةوةى ُييؤة
بةستةطم ُؤةب َ
قةطيذةيةن بةو سيتٌة بؤةسص و ُضًييؤة يويَِيَتؤةوةً ،ؤاوةى ئؤةوةى ُييؤة
قةطيذةيةن يويَِيَتةوة صيَرت بىَ هة ثيَِج ديَش ياْ ضواس ديَش .هيَشة ثةهؤةكشدْ
هة ٓةًوو ػتىَ بةدى دةكشيَت ًّ ،وآةطتذةكةَ كة ُضيلةى ًويؤُاْ طايَ
هةُيَواْ ػةطتةكاْ و حةفتاكاُذا بووُى ٓةية .ػيعشيَم ٓةية كة بة صًاُى
ػةطؤؤتةكاْ و حؤؤةفتاكاْ ُووطؤؤشاوة كؤؤة ُؤؤاتواُ بيخويَِيتؤؤؤةوة ،وا
ٓةطتذةكةيت طةدةيةكى بةطةسدا تيَجؤةسِيووة ،ضؤوُلة ٓةطؤتت طؤؤسِاُى
بةطةسدآاتووةٓ ،ةتا ئةواُةى ئةو دةقاُةػياْ ُووطيووة ُاتواُّ بيخويَِِةوة
َتةُطيية سةػئاًيَضةكةى بطشْ.
و بةسطةى دةُطة خةًط و ده
 +بؤضى ٓيض ػاعرييَلى عةسةبيت تةسجةًةى راثؤُى ُةكشدووة؟
 ضى تةسجةًة بلةَ ٓاوسِىَ ،راثؤُييةكاْ ئةوةُذةياْ وةسطيَؤشِ ٓةيؤة كؤةََ صؤسبؤةى ئؤةو
بةػياْ بلات .صؤسَ بؤ صًاُى فةسةُظى تةسجةًة كشد ،بةال
تةسجةًاُة طةسكةوتِياْ بةدةطت ُةٓيَِا ،ػاعريى ئيٌَةى عؤةسة كؤاتىَ
تةسجةًة دةكشىَ تةواو دةبىَ ،بة ًاُايؤةكى ديلؤة ػؤاعريى عؤةسةبى هؤة
صًاُةكاُى ديلةدا ٓيض ًاُايةن ُاطةيةُيَت ،ضوُلة ئةو بابةتاُةى كة بؤؤ
ئةًشِؤى ػيعشى عةسةبى ًاُايةكى ٓةية ،ئؤةوةى هؤة ضاسةطؤةسى بابةتؤذا
بةكاس دةٓيَِشىَ ،صًاُيَلؤة بةتؤةواوى تؤةجاوص كؤشاوة ،ئؤةو بابةتؤةى كؤة
هةباسةيؤةوة قظؤةى هيَذةكؤةَ ،تؤةجاوصكشاوةو كؤتؤايى ثئَؤاتووة ،دةًؤةو َى
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منووُةيةكت بؤذةًىَ :وا سوويؤذا كؤة (ُؤضاس قؤةباُى) تةسجةًؤةى صًؤاُى
فةسةُظى بلةَ ًّ ،بووًة تاكة وةسطيَشِى ُضاس قةباُى بؤ صًاُى فةسةُظى،
ََ فةسةُظؤييةكاْ ثيَؼؤواصيياْ هؤة دةقؤى ُؤضاس قؤةباُى ُؤةكشدُ ،ؤةن
بةال
َلو ضوُلة صًاُى فةسةُظى طؤةد
هةبةسئةوةى ُضاس قةباُى ػاعري ُيية ،بةه
طايَ دةبىَ تةجاوصى ئةو بابةتاُةى كؤشدووة كؤة ُؤضاس قؤةباُى هةباسةياُؤةوة
دةدوىَ ،كاتيَم ُضاس قةباُى قظة هةباسةى ئافشةت و ضاوةكاُى و ًةًلةكاُى
دةكات ،ئةًشِؤ ئةو ًةطةهةية بةو ػيَوةية هة فةسةُظا ُاخشيَتة سووٓ ،ؤةتا
قظؤؤةكشدُى (ئؤؤةساطؤْ) هؤؤةباسةى ضؤؤاوةكاُى (ئةهيظؤؤا)ؾ بةُظؤؤبةت
فةسةُظييةكاْ بؤتة سابشدوو.
مماسةطةكشدُى طةسكوتلشدْ هة صًاُى عةسةبى وادةكات ُؤضاس قؤةباُى بؤؤ
َةت بطؤسِيَتٓ ،ةسوةٓا ئ ةو طةسكوتلشدُة طياطييةى كة صًاُى عةسةبى
حاه
َيَِىَ ئةوة وا دةكات (ًةمحود دةسويَؽ) تةسجةًة بلشيَت،
بة دةطتييةوة دةُاه
ُةن ًاُاكةى هة صًاُى دووةًذا ،ضوُلة ئةو بضوتِةوة سصطؤاسوواصةى كؤة
َةطتيِييةكاْ مماسةطةى دةكةْ ،هة فةسةُظا تةجاوص كشاوة ،هؤة فةسةُظؤا
فةه
ٓيض صةوييةك ى داطريكشاو ُيية كة سصطؤاس بلشيَؤت ،بؤيؤة تةسجةًؤةكشدُى
طةسكةوتّ بةدةطت ُآيَِىَ ،ضوُلة ػؤيعشيَم ثؼؤت بؤة سيؤتٍ ببةطؤتىَ،
َؤؤة تةسجةًؤؤة بلشيَؤؤت ،بؤيؤؤة صًؤؤاُى دةسويَؤؤؽ و قؤؤةباُى هؤؤة
ًةحاه
تةسجةًةكشدُذا وةن صًاُى ضةسخى ٓةردة ديَتة بةسضاوٓ ،ؤةسوةٓا ئةطؤةس
َيَ طةوسةتشيّ ػاعري الى ئيٌَة "ًوتةُةبى"ية ،هةبةس ئةوةى هؤة دةسةوةى
بو
صًاُى خؤى ٓيض خضًةتيَلى ثيَؼؤلةؾ ُؤةكشدووة ،ئؤةوة هؤةو قظؤةيةدا
ََ صؤس هة ساطتيؽ دووس ُيية ،هؤة بةساُبؤةس
جؤسيَم هة صيادةسِؤى ٓةية ،بةال
ئةواُةػؤذا تةسجةًؤةكشدُى (ئؤةدؤُيع) طؤةسكةوتِى بةدةطؤت ٓيَِؤاوة،
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َلو فيلشيؼؤى ثيَيؤة،
ضوُلة ػيعشى ئةو تةُٔا هةطةس سيتٍ ُةوةطتاوة ،بةه
بؤية كاتيَم ػيعشى ئةو تةسجةًة دةكةيّ وةن ئةوة واية كة بؤة فةسةُظؤى
ُووطشابيَت.
ََ خؤػى بةٓايةكة هةُاودةضىَ ،ئايا
 +تؤ ثؼت بة خؤػى دةبةطتيت ،بةال
ئةوة ئةو ػتةية كة هة دةقذا سةُطذةداتةوة؟
َى خؤػؤى ياسًؤةتيٍ دةدات  ،باُلٔيَؼؤتلشدُى خؤػؤيؽ هؤة دةقؤذا
 بةهَيَّ "دةقؤؤى خؤػؤؤى"
سةُطِاداتؤؤةوة .باُطٔيَؼؤؤتلشدمن بؤؤؤ ئؤؤةوةى ثيَيؤؤذةه
باُطٔيَؼتلشدُيَلة كةًيَم هة خةًى ػيعشيٍ كةَ دةكاتةوة ،قةطؤيذةيةن
َخؤػى ،بؤضى ػاعري قةطيذةيةن ُاُووطىَ تةُٔا ئةو كاتة
دةُووطٍ و تؤ ده
َؤةتى خؤػؤى
ُةبيَت كة دةكةويَتة قةيشاُةوة؟ بؤضى ػيعش هةبشى خؤةَ حاه
َخؤػى ػيعشيَم ُيية بلةويَتة ُيَو صيِذةطييةوة؟..
هةخؤ ُةطشىَ ،ياْ ئايا ده
َخؤػؤى
ََ تاقيبلؤةوة ،تؤؤ ػؤاعريى كؤة ده
هةو طوتةصايؤة دةطؤةيت ،بؤةال
َتةثيَلشدْ و
َخؤػى بة طاه
قةطيذةيةن بِووطة .طشفتةكة ئةوةية ػاعرياْ ده
َتؤةُط دادةُؤيَّ ،كؤاتىَ هؤةباسةى ػؤيعشى
ػيعشى جيؤذى بؤة ػؤيعشى ده
َؤةتيَلى
َيَيت ئةوة تةُٔا ػؤيعشيَلة كؤة ُويَِةسايؤةتى حاه
َتةُطييةوة دةه
ده
َةتيَلى دواهيضًى تةكشِةوييةوة ،ضوُلة تؤ
جيذى دةكات ئةوة دةكةويتة حاه
َخؤػيية ،ئؤةوةؾ بةػؤيَلة
دةصاُى بة ًاُايةن هة ًاُاكاْ تاكشِةوى درى ده
َةتةكاْ و
َتؤةُطى بؤة يؤةكيَم هؤة خةطؤو
هة كوتوسى ًيتافيض يلى كؤة ده
داًةصسيَِةسيى دادةُشيَت.
 +تؤ هةسِووى ضيَزوةسطشتِةوة سووػاوى ،ػيعشييةتى تؤ بة سةتلشدُةوة
دةطات ،تؤ طشةو هةطةس ضى دةكةيت؟
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 ػيعشييةتى ًّ هةطةس ػتى طادة و طاكاس و طشتةى صيشةكاُة وةطؤتاوة،ئاطايية ضيَزوةسطشتِيَم بشوو ػيَِىَ كؤة هةطؤةس ثةسوةسدةيؤةن وةطؤتاوة كؤة
ثيَيواية بةضيَزتشيّ ػيعش بةضيَزتشيّ دسؤية.
ََ هة سيَباصة ػيعشييةكةتذا ثةسِطريى.
 +تؤ تةُٔا ُيت تؤ هةطةيَ ًِى ،بةال
 ٓةسطيض ثةسِطري ُيٍ ،كاتيَم هةطةس ( )655ػيعش كاسَ دةكشد و خظتٌةُيَو ديواُى ػيعشى عةسةبى ُوىَ ،هةو ػاعرياُة بةػيَم هة ئةصًووُى خؤؤَ
بةسضاو كةوت ،ضوُلة ئةواْ دةالهةت بووْ هة ضيَزوةسطشتِيَلى ُوىَ.
َة ػيعشييةكاُت بة " ال هّ اعود اىل اهبيؤت"
 +تؤ يةكيَم هة كؤًةه
َة؟
ًةبةطتت كاًة ًاه
َى ًؤةجاصى
 ًايَ بؤخؤى ئيؼلاهة ،ثيَؼبيِى ُاكةَ ئةوة بيَت ،هيَؤشة ًؤاهَى ػيعشى ًيتافيضيم ٓةية ،هيَؤشة
َى طاد ةى ػيعش ،وةن ضؤْ ًاه
ٓةيةً ،اه
َيَؤم كؤة
َيَم ٓةية هة ديواس و بٌِيض ،بة ُظبةت ًؤّ وػؤة بؤتؤة ًاه
ًاه
َيَؤؤم
ٓةطؤؤتياسيٍ دةوسِوريَِ ؤىَ ،بؤيؤؤة ئؤؤاسةصووى ئؤؤةوة ُاكؤؤةَ بؤؤؤ ٓؤؤيض ًاه
بطةسِيٌَةوة.
َى ػيعشيى بوةطت  ،ئةوة تؤ ٓةتا ئيَظتا بؤة
 +ئةطةس هةبةساُبةس ًاه
ََ تؤ
َيَيت ئةو صًاُة بةسةوثيَؽ ُةضووة ،بةال
ع ةسةبى دةُووطى ،تؤؾ دةه
ٓةتا ئيَظتاؾ دةكةويتة دووتويَى فةصاى ئةو صًاُةوة ،باطى كاًة ًايَ
دةكةيت كة هيَيذةضووبيت و ُاتةو ىَ بؤى بطةسِيَيتةوة؟
َيَّ طشفتةكؤة هؤة صًؤاُى عةسةبيؤذا ُييؤة،
 ئةوة ثشطياسيَلى ًةصُة ،دةهَؤيٍَ :طشفتةكؤة هؤة
ََ ًؤّ دةه
َلو هة واُةداية كة بةو صًاُة دةدويَّ ،بةال
بةه
ٓةسدووكياُة و ُاكشىَ هيَلياْ جيا بلةيِةوة ،ضوُلة ئؤةو صًاُؤة بؤخؤؤى
دةالهةت و ًيَزووييةكى دسيَزى ٓةية ،ئةواُةى تاصة بةو صًاُة دةدويَّ "ًّ
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ََ
و تؤ تاصةيّ" كاتيَم بة صًاُيَلى ديلة دةدويَى ُؤاصاُى كؤىَ دةدوىَ ،بؤةال
َيَم دةالهؤةت بؤاسكشاوة كؤة
ئةو صًاُة عةسةبييةى ثيَى دةدويَ بة كؤًؤةه
دةكةويَتة ثيَؽ هةدايلبووُى ًّٓ .ةُذىَ ػت هة بوُيادى صًاُى عؤةسةبى
ََ ئةطؤةس ةاُؤةوىَ
ثيَويظتى بة طؤسِاْ و طفتوطؤ هةطةسكشدْ ٓةيؤة ،بؤةال
َى ئةو طفتوطؤ هةطةسكشدُةؾ ،ئةوة بةسةو سووى كاسةطات
بطةيِة دوايّ خاه
دةبيِةوةٓ .ةسضؤُىَ بىَ صًاُى عةسةبى صًاُى دايلٌة ،تةواوى بؤووُى ًؤّ
ثيَلذةٓيَِىَ ،جطة هةوة ضاسةطةسيَلى ديلةَ ُيية ًّ ،دةتوامن بؤةو صًاُؤة
هةباسةى ٓةًوو ػتيَلةوة و هةٓةس طاتيَلذا بِووطؤٍٓ ،ؤةس ػؤتىَ دةطؤتى
هيَذةَ بيَتة ػيعش.
 +ئايا ػاعري جادوطةس ة ياْ ثةياًبةسى ػتة طةسطوسًِيَِةكاُة؟
 ٓةسطيض ػاعري جادوطةس و ثةياًبةس ُيية ،ضوُلة ػؤتةكاْ وةن خؤيؤاْػيعشْ ،ػاعرييؽ ٓةس ئةوة دةبيِىَ كة ضاو دةيبيِىَ.
طةسضاوة :
سةةةةيع مـصـطـفى
 2557 / 59 / 55لة  www.oudaimah.comوةسط اوة.
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ػيعشى راثؤُى ثةيوةُذى بة حيلايةتى بةسطشيلشدْ و

طياطةتذا ُيية
طفتوطؤ هةطةيَ وةسطيَشِ و ػاعريى طوسى (حمةًةد عوصيٌَة)
َىَ بؤضووُى جياواص
خودى ثشطياس هة ُووطيِذا دةػاسدسيَتةوة ،هيَشة كؤًةه
ََ ًةطةهةكة بة ُيظبةت حمةًةد
هةباسةى تةسجةًةكشدُى ػيعش ٓةية ،بةال
عوصيٌَة جياواصة ،ضوُلة ئةو خؤػى هة كةػفلشدُى ُٔيَِى صًاْ و
ئيظتيتيلادا دةبيِىَ.
ٓةًوو جاسيَم كة دةطةسِيَتةوة و دةبيَتة ًيواُى يةكيَم هة ٓاوسِيَلاْ و ًّ
بة تةُٔا ،ياْ هةطةيَ ئةواُةى كة وةن خويَِةسيَم دواى كاسةكاُى دةكةوْ و
َذا طاص دةكةيّٓ .ةًيؼة دةبيٍِ
طشُطى ثيَذةدةْ طفتوطؤى تايبةتى هةطةه
ثشطياس هةبةساُبةسَ طةوسة دةبىَ :ضى هةباسةوة بِووطٍ؟ ضوُلة عوصيٌَة
َبزاسدُةكاُيذا ض هة بواسى ُووطيِى ػيعشى ياْ بواسى
ٓةًيؼة هة ٓةه
وةسطيَشِاْ ػتى ُوىَ ثيَؼلةؾ بة خويَِةساْ دةكات.
 +بؤ دةُووطى؟
ََ واثيَذةضىَ ةةوىَ
بة تةواوى و بةػيَوةيةكى سووْ ٓةتا ئيَظتا ُاصامن ...بةالهة يادطاسيية صؤسةكاُى ُووط سصطاسَ ببىَ ،دواى ئةوةؾ ٓةطت بة ػادى
دةكةَ ،جطة هةوة ٓؤيةكى ديلةى سووْ بووُى ُيية.
 +هة ثاُتايى عةسةبى ئةًشِؤدا ػيعش هة ٓةًوو كاتيَلى ديلة صياتشة.
طةسةسِاى ئةوة طوتِى ػيعشى باؾ صؤس كةًة .تؤ سات ضيية؟
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ًّ هةطةيَ ئةو سايةدا ُيٍ .هة ٓةًوو كاتةكاُى سابشدوودا ػيعش صؤس بووة،ئةو ساية ئةو كاتيؽ دةطوتشا .هةثيَؽ ئيظالَ و دواى ئيظالًيؽ ،هة
َيَّ و
دآاتووػذا ٓةس دةطوتشىَ .ئةواُةى ثيَؼاْ دةياُطوت و ئيَظتا دةيو
َيَّ ػاعريةكاُّ ،ضوُلة ٓيض ػتىَ جطة هة ػيعش و ػاعري
دواتشيؽ دةيو
ُابيِّ ،جطة هة خؤياْ صيَرت ٓيض ػتيَلى دى ُابيِّ ،بؤية ٓةطت بةصؤسى
ََ ًةطةهةكة ٓةس بةواُةوة دةوسة ُةدساوة ،ئةوة هة ٓةًوو
دةكةْ .بةال
بواسةكاُى ًةعشيفةدا دةبيِشىَ .ئةطةس هة فةيوةطوفيَم بجشط بةٓةًاْ
َىَ :هيَشة فةيوةطوفاُيَلى صؤسى بىَ فةهظةفة ٓةْ .واثيَذةضىَ ئيٌَة
ػيَوة دةه
هة باصُةيةكى طةسبةخؤ بزيّٓ ،ةًوو ٓةطت بة ثشِكشدُةوةى ئةو باصُةية
دةكةيّ.
َىَ :صؤسبةى جاس هةُاو قةطيذةى دسيَز وْ دةب  ،ياْ باػرت هةطةيَ
 +دةه
َؤًذاُى ػيعشى".
وػةكاْ و سطتةكاْ دةسِؤيّ تا دةطةيِة ئةو وةطتاُة "كو
ئايا ئةصًووُى كةطى بؤ ُووطيِى ػيعش بةطة؟
 تيَطةيؼتٌِاْ بؤ ئةصًووُى كةطى ٓةسضى بىَ و هة كوىَ دةطتجيَبلات وَةكةى بِةسِةتى
هة كوىَ و ضؤْ بىَٓ ،ةس ئةوةُذة بةغ ُيية ،ئةطةسضى كؤه
َة ديواُيَلى ػيعشى،
ُووط ثيَلذةٓيَِىَ .دةكشىَ دواى خويَِذُةوةى كؤًةه
ََ هةسِووى صئِةوة بؤؾ و وػم ،بةتايَ
د يواُيَلى تةواوى ػيعش بِووطى ،بةال
هة ػتةكاْ و ٓيض ػتيَليؽ ُادؤصيَتةوة ،تةُٔا ئةو كاتة ػتيَم دةدؤصيِةوة
كة هة بةسٓةًٔيَِاُذا ثؼت بة ئةصًووُى كةطييةوة دةبةطت ٓ .ؤى صؤسى
ػيعشى ئةًشِؤ و دويَِىَ هيَشةدا خؤى حةػاس داوة .هيَشة كةطاُيَم ٓةْ
دةياُةوىَ بةخيَشايى ببِة ػاعري ،بؤية بة ئاطايى بىَ ياْ بة ُائاطايى
هةسِيَطةى يادةوةسى خؤياْ و خويَِذُةوةى خؤياْ بؤ ػيعش ثةُا بؤ ُووط
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دةبةْ .ئةوةؾ طاُاتشيّ سيَطةية هة ُووط و طةيؼنت بة ُاصُاوى ػاعري.
بةجمؤسة ئةو ثاُتايية بة ػاعري و ػاعرياْ هة ٓةًوو سةُطىَ مجةى دىَ.
ئةطةس ئةوة وةن سآيَِاْ هةطةس ػيعش ُووط وةسطشيّ ،بةسِايى ًّ هة
بةسرةوةُذى ػاعرياُذاية.
 +خويَِةس تا ض سادةيةن كاسيطةسى هة ثشؤطةى دآيَِاُذا ٓةية؟
 تا سادةيةكى صؤس ،جا ئةطةس خويَِةسةكة ٓاوسِىَ و بىَ يةكيَم بىَ هةََ ئةطةس
َب ةتة ئةوة هة ئاطتيَلى دياسيلشاودا .بةال
سةخِةطشآْ .ةه
باصُةكةًاْ بةسفشةواُرت كشد ،دةبيِ (ُضاس قةباُى) يةكيَلة هةو ػاعرياُةى
كة بةتةواوى خؤى داوةتة دةطت جةًاوةسى خويَِةساْ و طويَطشاُىُ ،ضاس
َم هة
قةباُى ئةوة دةُووطى كة جةًاوةس داواى دةكات .بةتةواوى دةصاُىَ خةه
خؤ ػةويظتى ياْ طياطةت ضى دةوىَ ،بؤية هةطةس ئاطتى فةسًى و
ػةعبى ثيَؼواصييةكى صؤسى هيَذةكشىَ .ئةوة بؤ (ًةمحود دةسويَؽ) و صؤسبةى
ػيعشى فةهةطتيِى ئةًشِؤ و دويَِىَ دسيَز دةبيَتةوة ،ضوُلة ٓةًوو بايةخ بة
دؤصى فةهةطتيِى و دةسكةوتة ػيعشى و ٓوُةسيية ثابةُذةكاُى ئةو دؤصة
دةدةْ .
 +هة ئةصًووُى يةكةَ و كتيَبى تةسجةًةكشاوت "كٌؼة ًّ سًاي" ػاعري
"تاكؤ بؤكؤ"ى راثؤُيت بؤ خويَِةسى عةسةبى خظتؤتة سوو ،ئةو ػاعريةى
هة ثةسوايَضدا بةدواى ئاصاديذا دةطةسِىَ .دواى تةجاوصكشدُى ًةطةهةى سةطةصة
ئةدةبييةكاْ ،بةسِاى تؤ ئايا ئةوة دةػىَ ُاوى ػيعشى هيَبِيَ ؟
 ًّ ثيَؼبيِى ئةو ثشطياسةَ دةكشد ،ضوُلة بةس هة ضاثلشدُى صؤسجاساْ ئةوَيٍَ ضؤْ ئةو دةقاُةى كة
ثشطياسة هةالى خؤَ سةُطيذاوةتةوةٓ ًّ .ةًيؼة دةه
ثيَؼلةػى دةكةَ وةن ػيعش هة ػاعرييَم كة صًاُى راثؤُى دةثةسطتىَ ،بة
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خويَِةسى عةسةبى دةطةيةمن ،هة راثؤْ ئةو جؤسة هة ُووط بة ػيعش ُاو
َيَّ "تاُلا" واتة طؤساُى كوست ،وةن ضؤْ ٓيض بة
َلو ثيَيذةه
ُابةْ ،بةه
َيَّ تةُٔا ٓايلؤ ُةبىَ ،واتة ُاوى هيَِاُيَّ ػيعش .ئةو دوو
"ٓايلؤ" ُاه
ػيَوةية هة ُووط هةريَش ُاوة راثؤُييةكاُياْ تةسجةًةى صًاُاُى دُيا
َيبووْ دةب ئةطةس بة ػيعش وةطفيياْ بلةيّ
دةكشيَّ .بؤية دووضاسى بةد حاه
و هةباسةياُةوة بذويَ  .ئةواُة ٓةسطيض ثؼت بة ئاًشاصى ػيعشى هة خواصة و
َةت دةبةطنت كة الى
َلو ثؼت بة حاه
ًيتافؤس و ويَِة ُابةطنت ،بةه
راثؤُييةكاْ صؤس ػت دةطةيةُيَت .بؤية واثيَذةضىَ ئةواُة هة ػيعش دووس بّ.
وػةى ػيعش  ،بؤ قظةكشدْ هةطةس ػيعشى ُويَى راثؤُى بةكاس دةٓيَِّ ،ياْ
َذةدةَ هة
ػيعشى راثؤُى كؤْ كة بة صًاُى ضيِى كؤْ ُووطشاوةٓ ...ةوه
تةسجةًةكاُى دآاتووَ بؤ ئةو ػاعرية ئةو بؤػايية ثشِ بلةًةوة.
 +كتيَبةكةت "ديواُى ػيعشى ُويَى عةسةبى" دواى ئةو ٓةًوو ئةصًووُة
دووس و دسيَ زة هة بةسٓةًٔيَِاْ بة ٓةس ثيَِج بةػييةوة ،ئايا هةوىَ تواُيووتة
ئةو دةُطة ػيعشيية عةسةبيية ُويَياُة بذؤصيتةوة كة تةجاوصى ئةصًووُى
ػيعشى ثيَؼووياْ كشدووة؟
ًَذاُةوةى ئةو ثشطياسة ثشِ كشاوةتةوة ...بة كوستى
 ثيَؼةكى كتيَبةكة بة وةالًّ طةسطاًٍ بة قةواسةى ئةو ئةصًووُة ػيعشييةى كة هة دُياى صًاُى
عةسةبى ٓةية ،و بة تواُاى ػاعرياْ هة بةكاسبشدُى وصةى ئةو صًاُة ًّ .بة
خؤػةويظتييةكى صؤسةوة هةو ثيَِج بةػةدا هةطةس ٓةًوو دةُطةكاْ و ُاوة
ًةوجودةكاْ كاسَ كشد ،ديتٍ صؤسبةياْ وةن ثشؤرةى ػيعشى ثيَطةييووْ و
ئيَظتا كاتى ضِيِياُة .ه ةو كاتة بوو ًّ ئةوامن خويَِذةوة و خؤػيٍ
ََ هة ٓةًوو ئةواُةؾ صيَرت ئةوة بوو كة ًّ هة
هيَوةسطشتّ و ئةوامن ضِى .بةال
215

حمةمةد عوزيَمة
كةشتى مةرط
ٓةًوو ئةواُة ػت فيَش بووَ .دةتوامن قظة هةطةس ُضيلايةتياْ هة ثيَؼوو
بلةَُ ،ةن تةجاوص .ضوُلة تةجاوص وػةيةكى صؤس الطتيليية و سووُيؽ
ُيية بؤ ئةوةى هةسِيَطةيةوة قظة هة ػيعش و ٓوُةس بلةيّ.
 +طِوسى ئةصًووُى ػيعشى راثؤُى و ئاطؤكاُى هة بةس سؤػِايى
ئاويَتةبووُى بة ئةصًووُى ػيعشى عةسةبى ضيية؟
ََ ثيَضةواُةكةى
 ئيظتيتيلاى ضيَزى راثؤُى ُاطاتة صًاُى عةسةبى بةالساطتة .تةسجةًةكشدُى ػيعشى ُضاس قةباُى بؤ صًاُى راثؤُى صؤس ُضيم بوو
هة تةسجةًةكشدُى ًّ بؤ ػاعريى راثؤُى تاكؤ بؤكؤ كة ثيَؼرت هةطةسةوة
ُاوًاْ بشد .ئةوةى كة وةن ػيعش ُةطةيؼت .ئةوة بة ُظبةت وةسطشى صؤسبةى
دةقةكاُى تاكؤ بؤكؤ وا كةوتةوة ،وةن ضؤْ بة ُظبةت تؤ و ٓيذيلةؾ
ََ ٓةًوو ٓؤيةكاْ ُيية.
ٓةسوابوو .سةُطة تةسجةًةكشدْ ٓؤيةن بيَت ،بةال
هيَشة ًيَزووييةن هة ضيَزوةسطشتِى جواُى ٓةية ُاػىَ تةجاوصى بلةيّ .بؤ
منووُة عيؼق هةػيعشى عةسةبيذا بابةتيَلى بِةسِةتيية ،ياْ ٓةتا هة ػيعشى
ََ هة ػيعشى راثؤُى كؤْ و ُوىَ ُضيلى ُةبووُة .ئةوة بةو
خؤسئاواييذا ،بةال
ََ
ًاُاية ُيية كة ػاعرياُى راث ؤُى خؤػةويظتى و عيؼق ُاكةْ ،بةال
َةكشدُياْ هةطةيَ سةطةصى ُةسَ و ُياْ هةسِووى ًيَزووييةوة هة
ػيَوةى ًاًةه
ُضاس قةباُى جيايةٓ ،ةتا هة ػاعريى فةسةُظى ئةساطؤُيؽ جيايةٓ .ةسوةٓا
ئةوةى بة ػيعشى طياطى و طياطةتيؼةوة بةُذة ٓةسوا دةكةويَتةوة .ػيعشى
راثؤُى ثةيوةُذى ب ة حيلايةتى بةسطشيلشدْ و طياطةتةوة ُيية ،ئةوة
بابةتى بةساوسدكشُى ًيَزووييةكى دووسودسيَزة ،ثةيوةُذى بة جوطشافيا و
طشووػت و ثامشاوة فيلشيية كؤْ و ُويَيةكاْ و بة تةًاػاكشدُى
راثؤُيياُةوة ٓةية بؤ بووْ.
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َيَّ هةُيَواْ ٓةًوو ػيَوة ئةدةبييةكاْ تةسجةًةكشدُى ػيعش هة
 +دةه
ٓةًوواْ طشاُرت دةكةويَتةوة ،حمةًةد عوصيٌَة ضؤْ دةتواُى هة صًاُيَلةوة بؤ
صًاُيَلى ديلة ثاسيَضطاسى هة صيِذوويَتى دةقى ػيعشى بلات ؟
 هةو بشِوايةداَ تةسجةًةكشدُى ػيعش و طواطتِةوةى هةُيَواْ صًاُى ئاييِةيةكتاثةسطتةكاْ :يةٓودى و ًةطيخى و ئيظالَ بةو طشاُيية ُيية ،كة
ويَِاى دةكةيت ،ضوُلة بةٓاى ئيظتيتيلى ُيَواْ ئةو طةي و ئاييِاُة بؤ
جئاْ و ػتةكاْ و بووُةوةسةكاْ تا سادةيةكى صؤس ٓاوبةػة .بةجمؤسة
طةسبةسصييةن دةبيِ كة ٓةًوو هةطةسى سيَلّ هةواُةؾ خواصة و ًيتافؤس
و كيِاية و ٓةًوو صاسةوةكاُى صاُظتى بةياْ .ئةوةى دةًيَِيَتةوة طشفتى
َطشة دةالهيية ُويَيةكاُة،
َيلشدُى ثيَؼلةوتِى فيلش و ٓةه
صًاْ و ٓاوةه
بؤخؤى ئةوة تةطةسةى بِةسِةتييةُ ،ةن ٓةس هةبةساُبةس تةسجةًةكشدْ،
َلو هةبةساُبةس طةسكةوتِى تةسجةًةؾً .ةبةطتٍ ئةوةية ئايا ػيعش
بةه
هةكاتى طواطتِةوةى ٓةس بة ػيعشى دةًيَِيَتةوة ياْ ٓةس ٓيض ُةبىَ بة
سيَزةيةكى ًةعقوي وةن ػيعش دةًيَِيَتةوة؟ ئةوة بؤخؤى بةُظبةت ٓةًوو
َت دةكات .بؤ منووُة ئةو ػيعشةى
تةسجةًةيةن ثشطياسيَلة دووده
جواُييةكةى بة ثوةيةكى بةسص هةطةس كيَؽ وةطتاوة ،هةكاتى
تةسجةًةكشدُى بؤ صًاُيَلى ديلة بةػيَلى صؤس هةو جواُييةى ىلَ وُذةبيَت.
َبزاسدةيةن هة ُضاس قةباُى بؤ
بةتةواوى ئةوة هةكاتى تةسجةًةكشدُى ٓةه
فةسةُظى هةًِذا سوويذاوةٓ ،ةًاْ ػت ًةمحود دةسويؽ بةالى خؤيذا
دةبات ،ضوُلة ػيعشييةتى ئةو هة بِةسِةتذا هةطةس هرييلييةكى تايبةت بة
صًاُى عةسةبى ضشِبؤتةوة .طةسةسِاى كيَؽ ياْ هرييليةت هيَشة بابةتيَم ٓةية
ََ ئاخؤ ئةوة بةُظبةت صًاُاُى ديلة ض
كة ػاعري كاسى هةطةس دةكات ،بةال
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ًاُايةكى ٓةية .ػيعشى ُضاس هةطةس ئافشةت بة صًاُى عةسةبى صؤس جواُة،
ََ بة صًاُى فةسةُظى ُاطِاًةكةى وُذةبيَت بةتةواوى بؤ طوتِيَلى
بةال
ُضيم هة ئاطايى دةطؤسِيَت ،ياْ بة صًاُى ديلةى ئةوسوثى ،هة صًاُى
َى باػرت ُيية .سةُطة تةسجةًةكشدُى هة طةدةكاُى ُاوةسِاطت
راثؤُيؽ حاه
صؤس طةسكةوتوو باية ،ضوُلة ئةو كات صًاُى فةسةُظى ًةطةهةى ئافشةتى
بة ٓةًاْ ػيَوة و ٓةًاْ بؤضووُى ئيَظتاى عةسة ضاسةطةس دةكشد.
ٓةسضؤُىَ بىَ ،هيَشة حيظاباتى صؤس ٓةية كة وةسطيَشِةكاْ هةكاتى
ََ هةطةس
تةسجةًةكشدُى ػيعش دةيضاُُّ ،ةخواصة وةسطيَشِة ػاعريةكاْ .بةال
ئاطتى كةطيَتى ًّ هة تةسجةًةكشدُى ػيعش بؤ صًاُى عةسةبى ٓةطت
بةخؤػييةكى صؤس دةكةَ ،ضوُلة سيَطةَ بؤخؤؾ دةكات ُٔيَِييةكاْ هة ُيَو
صًاُذا كةػف بلةَ ،ئةو ُٔيَِياُةى كة تةُٔا وةسطيَش ثيَى دةطات.
 +ضى ُويَت ٓةية؟
 كتيَبى "ٓايلؤ" وةسطيَشِاْ هة صًاُى راثؤُييةوة بؤ ٓةصاس ٓايلؤ و يةنٓايلؤ .ئةو كتيَبة ثيَلٔاتووة هة طشُطرتيّ قةطيذةكاُى ٓايلؤ و
بةُاوباُطرتيِياْ هةطةيَ ثيَؼةكييةن كة بةػذاسى هة ساطتلشدُةوةى
ويَِاكشدُى خويَِةسى عةسةبى هةباسةى ئةو ٓوُةسة راثؤُيية كؤُة دةكات.
هةوىَ دةقة عةسةبييةكةَ خظتؤتة ثايَ دةقة راثؤُييةكة بؤ ئةوةى بةالى
كةًى سيَطة بؤ خؤػى وةسطشتّ و بيِ بلةًةوة( ..هة ضاثلشاوةكاُى داس
اهتلويّ ،دميةػق  )2515و ٓةسوةٓا "دواى كةًيَم دةطةَ" كتيَبيَلى
َيَم ٓاوسِيَى
َيَم ُاًة كة ئاسِاطتةى كؤًةه
ُويَى ػيعشيية هةطةيَ كؤًةه
جؤساوجؤس كشاوة كة ٓاوسِيَيةتى و ػيعشيياْ خؤؾ طةسةكة ...ئةويؽ
َوكشاوةكاُى داس اهتلويّ ،دميةػق)2515 ،ية.
( هةبال
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ريَذةس :أدب فن  -حوار مع الكاتب السوري حممد عُضيمة
www.adabfan.com
_______________________________
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تًَبًيِ وَسطًَشِّ كىسدّ هُباسَّ ُٓو كتًَبُوَ:
مً وَن وَسطًَشِّ كىسدّ هُ ٍُظجُيعًيُكاىذا تُىَا ىاوىًؼامن بؤ
ػاعريَكاٌ ٍُهَبزاسدووَ ،ضىىلُ هُ عُسَبًًُكُيذا ًٍض ىاوىًؼاىًَلًاٌ
ىُب ىو ،بُالَو قُطًذَكاٌ جطُ هُو ٍُهَبزاسدىاىُّ كُ هُ (كُػتِ
مُسط/ذلُمُد عىصيَنُ)و وَسطشتىوٍَُ ،ىذيَلِ ديلُو وَن منىوىُ بؤ
دَوهَُمُىذكشدٌ ٍُهَبزاسدووَو هُ ٍُىذيَحًَطاػذا داسِػتيُكُيامن كُمُكًَم
دَطتلاسّ كشدووَ ،بؤ صيَرت ػاسَصابىوىِ خىيَيُساٌ هُباسَّ ديذّ ذلُمُد
عىصيَنُ بؤ وَسطًَشاٌ و وَسطًَشِاىِ ػًعشّ راثؤىِ دوو ضاوثًَلُوتيِ ُٓوو
كشدووَ بُ كىسدّ" .ع.ع"
ريَذةس :
سفيهة املوت ،ديواى الشعر الياباني احلديث ،ترمجة :مو اللغة اليابانية،
حممد عضيمة ،دار املواقف ،سورية.1994 ،
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ذلُمُد عىصيَنُ

ػاعريو وَسطًَشِّ عُسَبِ:
ػاعري و ُووطةس و وةةسطيَشِى بة تواُاى طوسى و ػاسةصا هة ئةدةبى راثؤُى ،بؤ صيَرت
َوكشاوةكاُى :
ػاسةصابووُى هةكاس و بةسٓةًةكاُى ب شِواُة بال
شعز:
 انًٛبيز ٔانزظبعبد انزبثعخ ،دار اٜداة ،ثٛزٔد.5499 ، يب حذس ف ٙانظًُٛب ،دار انًٕالف ،طٕرٚخ.5449 ، انُٓبر ٚضحك عهٗ انُبص ،دار انًٕالف ،طٕرٚخ.5446 ، انشعزاء ٚهزمطٌٕ انحصٗ ،دار انًٕالف ،طٕرٚخ.5446 ، يزٌٕ انمٕل ،دار انًذٖ ،طٕرٚخ.5441 ، ٕٚيٛبد طبنت يزمبعذ ،دار انًذٖ ،طٕرٚخ.5444 ، رضبؤة حذٚش جذاً.طهظهخ إصذاراد كزاص ،ثٛزٔد.5447 ،
  14شبرع األنجظخ انجبْشح،سأٚخ انًمٓٗ ، 449- 55دار انكُٕس األدثٛخ.1111 ،
 ال ،ال  ،نٍ أعٕد إنٗ انجٛذ،دار انزكٕ – ٍٚديشك .1119
 ٚــذٌ يهٛئخ ثبألصبثع،دار انزكٕ - ٍٚديشك.1116
دراطبد :
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 انشعز انحذٚش ٔاغزٛبل انحبضز ،دار انًٕالف.5446 ، يحطبد انًعزاط انصٕف ٙعُذ انُفز٘  -رطبنخ دكزٕراِ ثبنفزَظٛخ.يخزبراد :
 دٕٚاٌ انشعز انعزث ٙانجذٚذ ،انكزبة األٔل :انعزاق،دار انكُٕس ،ثٛزٔد.1111 ،
 دٕٚاٌ انشعز انعزث ٙا نجذٚذ،انكزبة انضبَ:ٙانجشٚزح انعزثٛخ ،دار انكُٕساألدثٛخ ،ثٛزٔد ،طُخ .1115
 دٕٚاٌ انشعز انعزث ٙانجذٚذ،انكزبة انضبنش:ثالد انشبو – نجُبٌ .دار انكُٕساألدثٛخ  ،ثٛزٔد ،طُخ . 1111
 دٕٚاٌ انشعز انعزث ٙانجذٚذ ،انكزبة انزاثع :ثالد انشبو – طٕرٚب .دارانزكٕ ، ٍٚديشك .1119
ف ٙانظٛزح انذارٛخ :
 غبثخ انًزاٚب انٛبثبَٛخ ،دار انكُٕس األدثٛخ ،ثٛزٔد.5449 ،رزجًخ إنٗ انعزثٛخ :
 طجٕل انًطز (رٔاٚخ)  ،إطًبعٛم كبدار ،ّٚدار اٜداة ،ثٛزٔد.5445 ، طفُٛخ انًٕد ،دٕٚاٌ انشعز انٛبثبَ ٙانحذٚش ،دار انًٕالف ،طٕرٚخ،.5446
 يفبرلبد انحذاصخ انخًض ،اَطٕاٌ كبيجبَ ،ٌٕٛدار انًٕالف ،طٕرٚخ،.5446
 يب ٔراء انخٛز ٔانشز ( َصٕص يخزبرح)  ،فزٚذرٚك َٛزشّ ،دار انكُٕساألدثٛخ ،ثٛزٔد.5444 ،
 يحبضزاد ف ٙانزمبنٛذ انشعزٚخ انٛبثبَٛخ ،أٔ كب  -يبكٕرٕ ،دار انًٕالف،طٕرٚخ.5444 ،
 طمٕط رجم ،أٔطبيٕ – داسا٘ ،دار انًٕالف ،طٕرٚخ.5447 ، رًبر ٍٚعهٗ لزاءح انشعز انٛبثبَ ٙانمذٚى ،أٔ كب -يبكٕرٕ ،دار انًٕالف،طٕرٚخ.5447 ،
 انكٕجٛكٔ( ٙلبئع األشٛبء انمذًٚخ) انكزبة انٛبثبَ ٙانًمذص ،دار انكُٕساألدثٛخ ،ثٛزٔد.5444 ،
حٕاراد :
َحٕ شعزٚخ يضبدح – رحزٚز ٔرمذٚى  :طبي ٙأحًذ
دار انزكٕ – ٍٚديشك 1119
رزجى إنٗ انفزَظٛخ ثبنزعبٌٔ يع انشبعز انفزَظ ٙجٛزار فٛظزٛز
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عُبذوملىتُهًَب عُبذوهَالَ
ػاعري و وَسطًَشِّ كىسدّ

هُ بُسٍُمُ ضاثلشاوَكاىٌ ىىوطُس
 طًَبُسٍ ٓاو  -كؤمُهَُ ػًعشٍُ ،وهًَش. 1995 / باصَمُىًَم هُ تُماػاكشدىٌ ٓاو بُسؤرو ْب ني -قُطًذٍَُ ،وهًَش . 1996/ ٓاطايٌ صماٌ صماىٌ ٓاطايٌ -هًَلؤهًَيُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاىِ دَصطاّ ضاث و ثُخؼِطُسدَو ،طوًَناىِ. 1999/
 تُىًا مُسط –طآ دَقٌ ػاىؤيٌ وَسطًَشدساو هُ عُسَبًًُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاىِ بيلُُّٓدَبِ و سووىاكبرييِ طُالويَز. 1999/
 تُىًا ٓاو تُىًا باساٌ -كؤمُهَُ ػًعش ،هُ عُسَبًًُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاىِ بيلُّ ُٓدَبِ وسووىاكبرييِ طُالويَز. 2551/
 ثُيربدٌ بُ رياٌ ,ثُيربدٌ بُػًعش بىوٌ -هًَلؤهًَيُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاىِ دَصطاّ ضاثو ثُخؼِ طُسدَو ،طوًَناىِ. 2551/
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 ػًعشيُتٌ دَق ُٓ-دؤىًع -وَسطًَشاىٌ هُ عُسَبًًُوَ ،هُ بالَوكشاوَكاىِ بيلُُّٓدَبِ و سووىاكبرييِ طُالويَز ،طوًَناىِ2552/
 مشؤظ هُ سواىطٍُ فشؤيذ -وَسطًَشاىٌ هُعُسَبًًُوَ  -دَصطاّ ضاث و ثُخؼِ طُسدَو،طوًَناىِ . 2552/
 خُياهٌَ صماٌ –هًَلؤهًَيُوَ ،هُ بالَوكشاوَكاىِ دَصطاّ ضاث و ثُخؼِ طُسدَو،طوًَناىِ . 2554/
 ػىيَيلاتٌ يُكُو هُ دووَو ْ ًَٓظتاٍ طُسطىسَِ ،هًَلؤهًَيُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاىِطُىتُسّ هًَلؤهًَيُوَّ فًلشّى ُٓدَبِ مناٍُ ،وهًَش. 2554/
 ُٓدؤىًع  -دوو طفتىطؤٍ فًلشٍْ ُٓدَبًًُ  -وَسطًَشِاىٌ هُ عُسَبًًُوَ  -هُبالَوكشاوَكاىِ طُىتُسّ هًَلؤهًَيُوَّ فًلشّى ُٓدَبِ مناٍُ ،وهًَش. 2555/
 خىيَيذىُوٍَ ثُساويَض ,ثُساويَضٍ خىيَيذىُوَ -ىىمايؼلشدىٌ فًلشٍ طُسدَو هُ ضُىذثُساويَضآ -هًَلؤهًَيُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاىِ بُسيَىَبُسايُتِ ضاث و بالَوكشدىُوَ،
طوًَناىِ.2555/ ،
 دسيذ -سَخيُ هُ طًَيرتاهًضمٌ خؤسٓاوايٌ -وَسطًَشِاىٌ هُ عُسَبًًُوَ  -هُ بالَوكشاوَكاى ِدَصطاّ ضاث و ثُخؼِ طُسدَو ،طوًَناىِ.2555/
 ىىوطني خؤكىريًُكٌ تُواو ىُكشاو،كؤمُهًََم وتاسو طفتىطؤٍ ُٓدَبٌْ فًلشيًُ  -وَسطًَشاىٌ هُ عُسَبًًُوَ  -هُ
بالَوكشاوَكاىِ طُىتُسّ هًَلؤهًَيُوَّ فًلشّى ُٓدَبِ مناٍُ ،وهًَش2556/
 ُٓدؤىًعُٓ ..فظىوىلاسّ وػُكاٌ ،كؤمُهًََم طفتىطؤٍ ُٓدَبٌْ فًلشيًُ -وَسطًَشِاىِهُ عُسَبًًُوَ ،هُ بالَوكشاوَكاىِ دَصطاّ وَسطًَشاٌٍُ ،وهًَش . 2558/
 صماٌ  /طًَشاىُوَ ،كؤدّ دافيؼِ ،هًَلؤهًَيُوَ ،كتًَبِ طريفاٌ رماسَ  ،14وَصاسَتِسؤػيبرييِ و الواٌ ،بُسيَىَبشايُتِ ضاث و بالَوكشدىُوَّ ٍُوهًَش ،ضاثخاىُّ
سؤػيبرييٍُِ .0242،وهًَش.
 ػُسِّ صماٌ ،هُثًَياو تُٓىيولشدىِ دَق ،ه ًَلؤهًَيُوَ ،بُس يَىَيُسايُتِ ضاث وبالَوكشدىُوَ ،طوًَناىِ.0242 ،
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 مًىاىِ ٓاو ،كؤمُهَُ ػًعش ،هُ بالَوكشاوَكاىِ طُىتُسّ هًَلؤهًَيُوَّ فًلشّى ُٓدَبِمناٍُ ،وهًَش.0242 ،
 صماٌ /بىوٌ /ػًعش ،هًَلؤهًَيُوَ ( خىيَيذىُوَيُن بؤ ُٓصمىوٌ و تايبُمتُىذّ ػًعشٍّاػه طُساد) دَصطاّ تىيَزييُوَ و بالَوكشدىُوَّ مىكشياىٍُِ ،وهًَش . 2515
ُٓو بُسٍُماىُّ ٓامادَّ ضاثلشدىً:
 ثشطِ جُطتُ (ه ًَلؤهًَيُوَ) -قُطًذَّ ويَيُيِ ،ػًعشّ خُصعُل ُٓملاجذّ ،وَسطًَشِاٌ.
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