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( 1972-1911)ضروح الكاتب والشاعر الكردي قدري جان            

 يف مقربة الشوخ خالد النقشبندي يف حي األكراد بدمشق

ا القرب جسد ورقد يف هذ

فتى لطوف وناعم 

من دوروك ـ   جبل مازي 

ودعى قدري جان 

 

وألف رمحة على روحه 

كان شاعرًا كردوًا 

وحمبًا وطنوًا 

قابض األرواح مل ميهله 

 

ضمت األرض جسده 

فأصبح أوضًا ضحوة 

فارقنا حنن األكراد   

 1. ذلك املثقف املقداد 

 

                                                
1 ْزِ األثٛبد يكزٕثخ عهٗ ضبْذح قجش انطبعش انكشد٘ قذس٘ جبٌ انخبنذ،  ٚقبل ثبَٓب يكزٕثخ  

. ثٛذ عضد آغب انذٚشكٙ   
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اضطػدطظػ
 

خزظهػدارػػططروفػاضدصتور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــ

بنيم(مالكاتب الكردي قدري جان)علقداتمتلـقػفممدالور زنكيوضعماألخم

ؼدي،مورشىمانمأجقؾماظـظرمصقفموأهػفممبؼدعيمسـماظؽؿوبمسؾكمحدمتعؾرله،م

طشكصقيمأدبقيمعػوجلةمظلممي جانقدروسـدمضراءتلمٌوموردمؼبماظؽؿوبمٕمؼؽـم

بوظرشؿمعـماغينمٕمأظؿؼمبفمأبدًا،مشرلمأغينمسرصؿفمذوسرًاموغوثرًامعـذمدخقظلمؼبم

صوظشوسرمػقمعـمجقؾمأوادطماظؼرنماظعشرؼـمؼبمتورؼخماألدبمم.دوحيماألدبماظؽردي

اظؽرديموػقمععروفمؼبماظقدطماظـؼوؼبماظؽرديمؼبمعبقعمأصؼوعمطرددؿون،مألغفمطونم

سضماألدبماظؽرديمؼبماٌـورؼماظشؿوظقي،موظعؾفمطونمععماظشوسرؼـماآلخرؼـمميـؾمب

جؽرخقؼـموسـؿونمصدليمميـؾقنماألدبماظؽرديمؼبمعبقعمأرجوءمطرددؿونم

ؼبمأػؿمبؼعيمعـمبالدماظؽردموػلم(متطقرماألدبماظؽردي)اظشؿوظقيموذظؽمغظرًامظعدمم

متعماظؽرديمؼبمترطقومطرددؿونماظذلطقيمظذظؽمصننماظؽردماظذؼـمسوذقامخورجماٌٍ

ػؿماظقجفمايؼقؼلمظؾذلاثماظؼقعلموثؼوصيمبينمجؾدتفؿ،مألنماظقجقدماظؽرديمضدم

.معبدمظػذلةمرقؼؾيمهًمورلةمغرلمايؽؿماظذلطلماٌلؿؾدماظظوٕ

وظؼدمسشًمروحقًومععماظؽوتىمضدريمجونمؼبماظلؿقـوتمعـماظؼرنماظعشرؼـم

االدؿشراقماظؿوبعمألطودميقيماظعؾقمممحقـؿومطـًمروظؾًومؼبماظدرادوتماظعؾقومؼبمععفد
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وضدمأصدتمعـمإبداسوتفماألدبقيمؼبم(.مظقـقـغرادمآغذاك)ؼبمعدؼـيمدوغًمبطردؾقرغم

ؼبمدراديتماألطودميقيماظيتمهقظًمصقؿومبعدماظبمماظشعر،موطونمالبدمظلمانمأتـووظف

اظذيم(معقجزمتورؼخماألدبماظؽرديمايدؼٌ)طؿوبمعطؾقعمبوظؾغيماظرودقيمبعـقانم

وظؼدموردتمصقفمآراءمظلمطـرلةمسـمضدريمجونمم1967غشرمؼبمعقدؽقمدـيم

تؿؾكصمؼبماغفمعـماظشعراءماظذؼـمسـقامبوظؼقعقيمواظقرـقيمععمزعقؾقفمؼبمطرددؿونم

اظشؿوظقيمسـؿونمصدليموجؽرخقؼـمحقٌمغظؿقامأغوذقدمغبودقيمؼبماظؿعؾؼمبوألرضم

ذعراءمطرددؿونماظعراقموايرؼيمظؾـوس،موطونمرغقـفؿماظشعريمعـلفؿًومععمخقولم

أعـولمغقريماظشقخمصوحلموسؾدآمطقرانموتقصقؼمبرلهمعرلدموؼقغسمدظدارموأغبدم

.مدظزارموربؿدمصوحلمدؼالنموشرلػؿمؼبمأوادطماظؼرنماظعشرؼـ

وؼبمدراديتمتؾؽمطوغًمضصقدةمضدريمجونماظيتمغظؿفوممبـودؾيمسقدةماظؾورزاغلم

سودماألددماظبماظقرـمسودم)غقانمعـماالهودماظلقصقوتلمحقـذاكماظبماظقرـمبع

متقزمضدمجؾؾًمغظري،موطونمؼبماظقاضعمعـمروائعمم14بعدماحداثم(ماظؾورزاغل

صشرسًمبذلعبؿفوماظبماظؾغيماظرودقي،موضدمغشرتمؼبمطؿوبمم1959ذعرهمؼبمدـيم

وؼبمتؾؽماظؼصقدةمؼدسقماظبممتؿنيمأواصرمم،(عقجزمتورؼخماألدبماظؽرديمايدؼٌ)

طردمؼبماظعراق،موؼعؿدلماظقرـماظعراضلمورـًومظؾعربمواظؽردماألخقةمبنيماظعربموال

طونماظشوسرمعؿػوئاًل،مغقؿفم.موبؼقيماألضؾقوتماظيتمتعقشمسؾكمػذهماظرضعيمعـماظعوٕ

وسرضعمظؾقدثمواضعقًو،موهؾقؾفمظؾقضعمصوئؾًوموطـومسبـموطونماظعوٕم.محلـي

انمواضعماٌلؿؼؾؾماٌؿؿدنماظقاسلمغرىمعومؼراهماظشوسرماظؽرديمضدريمجون،مشرلم

متقزمطؿومطونمؼـؾغلمانمم14اظؼرؼىمٕمؼؽـمطؿومطـومغؿصقر،موٕمتـؿفمأحداثم
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تـؿفلمبف،موظؽـماظشعرماظذيمضقؾمبصددممتقزمبؼلمحقًومالغفمؼعقشمؼبمابعودماٌطؾؼم

.مواظـظرؼوتماٌـطؼقيماظـوبؿي

متقزمػقمضصقدتفمم14وظعؾمعـمروائعماظشعرماظذيمادؿقحكمخقوظفمعـماحداثم

وؼؼصدمبفومدربماظـضولمواظؿضققي،موؼمطدمبوغفمواثؼمعـم(ماٌلرلة)أوم(مظؼوصؾيا)

وػقمجؾؾمادطقريمؼبمايؽوؼوتماظشعؾقيماظؽردؼيمتعينم(مجؾؾمضوف)اظقصقلماظبم

غفوؼيماظعوٕمأيمأضصكمعومؼـؿفلمبفو،مصوظقصقلماظقفمؼعينمادراكماٌؾؿغكموػقمؼبم

متقزمضدماوصؾًمم14رانماحداثمغػسماظقضًمرعزمظؾقرؼيمواالغعؿوق،موؼرىماظشوع

:ماظيتمطوغقامؼصؾقنماظقفواظؽردمواظعربمؼبماظعراقماظبماظغوؼيم

وصلنا اىل جبل قاف 

اقرتب، اقرتب اهلدف 

( الكرد)الحت جنة الكرمانج 

واعوماظؼصقدةمػذهمصؿصرلػومطونمطؿصرلماظؼصقدةماظلوبؼيمحقٌمالتزولمععمزوالم

واخرلًامٕمؼصؾماظبمجؾؾمضوف،م.ماظلؾىموانمٕمضبدثمعومطونمؼؿقخوهماظشوسر

حؿكمبعدمرحقؾماظشوسر،موالمؼزالمذعؾفمٕمؼدركمذظؽماىؾؾماالدطريمحؿكم

!.ماظقضًمايوضر

وبعدمارالسلمسؾكمعلقداتماظؽؿوبمتؾنيمظلمبلنماظؽؿوبمؼشؿؿؾمسؾكماألسؿولم

اظؽوعؾيمظؾشوسر،موصقفمؼظفرمبلنمضدريمجونمضدمعورسمغظؿماظشعر،موطؿوبيماٌؼوالتم

ؼي،مواظؼقوممبوظذلعبيموؼؽودمانمؼؽقنمػـوكمصراعمبنيمصـماٌؼوظيمواظؼصيمسـدماألدب
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صوحؾـومعـمحقٌماظشؽؾ،موأعوماحملؿقىمصوظؽوتىمؼؿـوولماٌقضقسوتماالجؿؿوسقيم

واظؼقعقيمواظلقودقي،مواٌؼوظيمسـدهمػلمؼبمظقحوتمصـقيمروعوغؿقؽقيمأحقوغًوموأخرىم

ظؽوتىماالصودةمعـمايؽوؼوتمدقودقيمواجؿؿوسقيموؼبمطؾماالحقالمضبوولما

اظشعؾقي،موتؽودمانمتؽقنمػذهماظظوػرةمعـمممقزاتمطؿوبمطرددؿونماظشؿوظقي،م

وايولمػذهمتـعدممسـدمطؿوبماظؽردمؼبمطرددؿونماظعراق،مصوظؼصيمسـدػؿمصقفوم

عقاصػوتماظؼصيماألدبقيمايدؼـيمبوٌػفقمماألوروبلمواظشوئعمؼبماظؾالدماظعربقيم

ارجوءماظعوٕموطونمعـماظطؾقعلمانمتظفرماظؼصيمايدؼـيمؼبممواألخصمؼبمعصرموطوصي

.مطرددؿونماظعراقمألنماألدبماظؽرديمصقفومطونماطـرمتطقرًامعـماظؾؼوعماألخرى

وظؼدريمجونمظقحوتمغـرؼيمأخرىمؼبمصـماٌؼوظيمؼؿـوولمصقفوماظؼضوؼوماالجؿؿوسقيم

تونماظعراقمؼبموطونمػذماألدؾقبمذوئعًومؼبمطردسمواظلقودقيمبلدؾقبمصينمرذقؼ،

(مطفمالوؼز)اظػذلةماظقاضعيمبنيمايربنيماظعوٌقؿنيموبوألخصمسؾكمصػقوتمذبؾيم

(مصقتماظعوٕماىدؼد=مدهمغؽلمطقيتمىمتوزه)وذبؾيم(م1939-1949)

،مشرلمانمذوسرغومؼؽؿىمأحقوغًومضصؿفممبؼدعيمغـرؼيموػذاماظـؿطم(1943-1947)

وطذظؽمظدىمبعضماظشعراءمؼبممعـماألدبمطونمذوئعًومؼبماألدبماظشعيبماظؽردي،

وإنمػذاماظؾقنمعـم.مطرددؿونماؼرانمؼبماظـالثقـقوتمواألربعقـقوتمعـماظؼرنماظعشرؼـ

األدبمأيماٌؼوظيمبوذؽوشلوماٌكؿؾػيمضدمعفدماظلؾقؾمظظفقرماظؼصيماظؽردؼيماظػـقيم

ةمايدؼـيمؼبماظـالثقـقوتمؼبمطرددؿونماظعراقموػلمالتزالمعـماالظقانماألدبقيماظرائٍ

وظؼدريمجونمأدؾقبمبورعمؼبمدردم.مظقسمسـدغومصؼطموامنومؼبمعبقعماسبوءماظعوٕ

اٌذطراتمواًقاررمواظلقاغحماظيتمتؿـقعمعضوعقـفومؼبماألدبماظؽرديممبومصقفوم

.ماألدبماظشعيب
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وظؼدمطوغًمظؾظروفماظؿورطبقيماٌؿؿقزةماظيتمعرمبفوماظشعىماظؽرديمؼبمعبقعم

رؼـماظؿلثرلماظقاضحمؼبمهدؼدمعلورمأدبفمسبقماظعصقرموبوألخصمؼبماظؼرنماظعش

اٌضوعنيماظقرـقيمواظؼقعقيمواالغلوغقيمواظلقودقيمواالجؿؿوسقيماطـرمعـمعضوعنيم

ايىمواىؿولمواظـزسيماظذاتقيماظيتمػلماظرطـماظـوبًمؼبمآدابماظشعقبمعبقعفوم

.موؼبمطوصيماالزعونمواالعؽـيمواظبمؼقمماظـوسمػذا

مماألولمعـماألشراضماظيتمتـووشلومضدريمجون،موػقمطونماظشعرمؼؼػمؼبماٌؼو

ؼشؽؾماظؼلؿماألسظؿمعـمغؿوجف،مواظشعرمسـدهمػقمأغوذقدمهٌماظشؾوبمظؾؿؼووعي،م

وضدمغشلتمروحماظؿؿردمسـدهمعـذمرػقظؿفمؼبمورـفماظذيمطونمؼعوغلمعـمغرلم

االدؿعؿورماظذلطلماظذيمطونمؼضطفدماظؽرديمألغفمطرديموظقسمظلؾىمآخر،موضدم

أدرةمضدريمجونمواألطـرؼيماٌطؾؼيمعـماٌؿعؾؿنيماظؽردمؼبمطرددؿونمترطقومغوظًم

االضطفودمواظؿشرؼدمودقوديماظؿذلؼؽماظيتمطوغًمهوولمضؾعماظػؽرةماظؼقعقيمؼبم

وجدانماظؽرديمعـمجذورػوموضدمسوشمضدريمجونموجقؾفمعـماٌـؼػنيمؼبمعـؾمػذام

طقؾمظؾعؼدةماظيتمطوغًمتـكرماىقماٌػعؿمبوظغدرمواًقوغي،مظذامأتكماظشعرماظقفم

طقوغفمالغفمؼشعرمبلغفمإغلونمالمورـمظف،مطذظؽمأتكمجؾمعومضوظفمعـماظشعرمرعزًام

.مظالخالصموصقرةمحؼقؼقيمظؾفقماظذيمطونمؼعقشمصقفمذعؾفماظؽردي

اغينمواثؼمصقؿومأضقظفموالماسؿدلمغػللمعؾوظغًومانموصػًماظشوسرمضدريمجونمبلغفم

نماميوغفمبوٌؾوديءماالذذلاطقي،مأوماٌورطلقيمودصوسفمسـمطونمرجاًلمضقعقًومعؿػؿقًوموا

االهودماظلقصقوتلموتؼربفمعـماظشققسقنيمطونمظلؾىمواحدمصؼطموػقماغفمطونمؼرىم

ؼبماٌؾوديءماالذذلاطقيمطـظوممإلدارةماجملؿؿعمواظلؾطيماظلقصقوتقيمطدوظيمسظؿكمؼبم

ؼي،موٕمتؽـمػذهمذظؽماينيمبلغفوماٌـؼذماظقحقدمظؾؽردمؼبمحؾمضضقؿفماظؼقم
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اظظوػرةمعـمعزاؼوماجملؿؿعماظؽرديمصؼطموامنومطوغًمذوئعيمؼبماطـرماجملؿؿعوتم

اظؾشرؼيماظـوعقيمأوماٌؿلخرةمغلؾقًومأومظـؼؾمذعقبماظعوٕماظـوظٌمأوماظرابعماظيتمٕم

.متـؾمصقفماظشعقبماظصغرلةمحؼقضفوماظؼقعقيمبعدمايربماظعوٌقيماظـوغقي

اظشعريمعـمرحؾيماظبمعقدؽقمؼلؿقحلمخقوظفم(مدؽقذاػىماظبمعق)صػلمضصقدتفم

.مظالذذلاكمؼبماحؿػوالتماظشؾقؾيماظعوٌقيمإلذوسيماظلؾؿمؼبماظعوٕم1957ؼبمدـيم

وؼرىماظشوسرماجملؿؿعم.موؼبماظؼصقدةمطقؾمعـماٌدؼحمواظــوءمظؾلؾطيماالذذلاطقي

ظالغلونمماظلقصقوتلمػقماظـؿقذجماظرائعمظؾؿفؿؿعماٌـوظلموػقمؼبمأرضكمعلؿقىمميؽـ

انمؼصؾماظقفموؼدسقماظقرـقنيمؼبماظعوٕمانمؼؾـقامذبؿؿعًومطوظذيمذوػدهمؼبم

اًؿلقـقوتمؼبمعقدؽق،مواظؼصقدةمالدبؾقمعـماظصقرماظشعرؼي،موػلماغعؽوسم

.مصودقمٌومرآهماظشوسرمعـماٌظوػرماالغلوغقيمأؼومماالحؿػوالتمبعقدماظشؾقؾيماظعوٌل

ماظـظومماالذذلاطلمصنغفمؼؼػمأعومموإذامطونماظشوسرمؼرىمصقرةماًالصمؼب

وػقمؼعزيماظشعىمم1948االحؾوطمواظؾمسمحقـؿومؼـشلءمضصقدتفمؼبمدـيم

اظؽرديمبػؼدماظشفقدماظؼوضلمربؿدموؼصىمجوممشضؾفمسؾكماالغؽؾقزمواالعرؼؽونم

.مؼبمطرددؿونماالؼراغقي(معفوبود)ألغفؿومطوغوماظلؾىمؼبماغفقورمعبفقرؼيمطرددؿون

المطبطلءمعـمانماالدؿعؿورؼـمطوغومدؾىماحؾوطماظؼضقيموانماظشوسرمبدونمذؽم

اظؽردؼيمؼبمذظؽماظقضًماالمانمادفومماالهودماظلقصقوتلمؼبمدؼقطمتؾؽماىؿفقرؼيم

ٕمؼؽـمأضؾمعـمدورماالغؽؾقزمواالعرؼؽونمألنماظصػؼيماظػوذؾيماظيتمسؼدػوماظلقصقوتم

اؼرانمدونمأنموخروجماىقشماألغبرمعـم(مضضقيماعؿقوزمآبورماظـػط)ععماؼرانم

ؼقصقامبوًرلمظؾشعىماظؽرديمطونماظلؾىماظرئقسمؼبمحدوثماٌلدوةمبلؼقطم

.ماىؿفقرؼي
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ػذاموؼؽؿىماظشوسرمضصوئدمطـرلةمؼبماالحداثماظققعقي،مواظظروفماظصعؾيماظيتم

عرمذعؾفماظؽرديمبفو،مصنغفمٕمطبرجمسـماًطماظقاضحماظذيمطونمؼلرلماطـرم

ظؿغينمبوٌؼووعي،موزرعمروحماظـضولمؼبمغػقسمذعراءمعـؿصػماظؼرنماظعشرؼـموػقما

صوظؼصوئدماظيتمطونمؼـشرػوماظشوسرمطوغًمبرضقوتمدقودقي،م.ماظشؾقؾيماظؽردؼي

وعقاضػمدؼؾؾقعودقي،موطوغًمؼبمغػسماظقضًمعودةمجقدةمظؾؿؼوظيماظــرؼي،مغعؿؼدمانم

اظشوسرمطونمؼلؿكدمماظشعرمشلذاماظغرضمالغفمطونمؼعؿؼدمبونماظشعرمػقمأضربماظبم

روحماالغلونماظؽردي،موػذهماظظوػرةمعقجقدةمسـدمذعراءمطـرلؼـمحؿكمؼبماظشعرم

(.م1897-1815)اظؽالدقؽلماظؼدؼؿمعـمأعـولمايوجمضودرماظؽقؼلم

ردوظيم)صؼدمطؿىماظشوسرمضصوئدمشرلمضؾقؾيمبفذاماالدؾقب،مصػلمضصقدةمبعـقانم

األطوذؼىمبعدمؼرىماظشوسرمسؾكمعومطوغًمترددهماذاسيمرفرانمعـم(اظبماذاسيمرفران

ؼبماظعراق،محقٌمطوغًماالذاسيماٌذطقرةمتؿؾوطكمسؾكمم1958متقز14أحداثم

عصرلمطردماظعراقماظذؼـمطوغقامؼؽـقنمهًمورلةمشدرماالغؼالبقنيمحلىمعومتراهم

االذاسي،مشرلمانماظشوسرمؼرىماظعؽسمحقٌماظؿػؿحموذققعماظدميؼرارقيمؼبماظعراقم

ضف،موؼؿكذماظشوسرمغػسماألدؾقبمسؿقعًومحنيمغولماظشعىماظؽرديمبعضمحؼق

اظقصػلمؼبماالذودةمبـقرةماوطؿقبرماظيتماغؼذتماظشعقبماظلقصقوتقيمودقفمتـؼذم

ذعقبماظعوٕمبلدرهمصقؿومبعد،مطؿومطونمؼعؿؼدماظشوسرموآخرونمطـرلونمؼبمأرجوءم

.ماٌعؿقرة

.موظشوسرغومادفوممربؿقدمؼبماظذلعبيمعـماظؾغوتماألخرىماظبماظؾغيماظؽردؼي

الماٌذلعبيمسـدهمتؿػووتمبنيماٌؼوظيمأوماظؾقحيماظروعوغؿقؽقيماظػـقيمطؿومغرىمواالسؿ

ؼبمترعبيمبعضمغؿوجمعصطػكمظطػلماٌـػؾقرل،موحؼوئؼمأخرىمسـماجملؿؿعم
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صؼدمغشرماظشوسرم.مظؽرؼؽقريمبقذلوف(مؼبمبالدماظزغوبؼماظؾقضوء)اظػـؾـديموتورطبفم

حؾؼيمبـػسماالدؿمأوم(م18)ؼبم(مروزامغقو)اظؼلؿماألسظؿمعـمػذاماظؽؿوبمؼبمذبؾيم

(.مؼؿؾع)مبالدماٌلؿـؼعوت،موٕمؼـشرماظؾوضلمعـماظؽؿوبمطؿومػقمعذؼؾمبؽؾؿي

انماظعؿؾماظذيمضوممبفماألخقةماظذؼـمػقلوامػذاماظؽؿوبمسؿؾمجؾقؾموؼغدومػذام

اظذلاثماظذيمأبدسفمضدريمجونمؼبمصػقوتمػذاماظؽؿوبمعصدرًامعفؿًومؼؽقنمؼبم

احـني،مواألػؿمعـمػذاموذاكمػقمانمػذاماظؽؿوبمؼصؾحمعصدرًامعؿـوولماظداردنيمواظى

.مضقؿًومظؽؿوبيمتورؼخماألدبماظؽرديماٌقدعماظذيمغؿطؾعماظقف

م

منزل النور :أربول

 2001األول من كانون الثاني 

مم
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 اضتصدغر

موعبغظػذوصتػطحطدػػاضدصتورة

طقرديمؼعؿدلمعـماظشعراءماجملددؼـمظؾشعرمال...مماظشوسرماظؽقرديمضدريمجون
.مموذظؽمحلىمرأيمععظؿماظؾوحـني...موعـماظؼوصنيماٌؾدسنيمظؾؼصصماظؼصرلةمأؼضًو

تعرصًمسؾكمذعرمضدريمجونمعـمخاللماظؽؿىماٌدردقيمحقٌمتدرسممنوذجم
عـمذعرهمؼبمعقضقعماألدبماظؽقرديمؼبماظؽؿىماٌدردقيمظؾؿراحؾماالسدادؼي،مععم

.مممطؿوبوتمذبؿقسيماظشعراءمواألدبوءماظؽقردماآلخرؼـ
حقٌمطـًمادرسمؼبمخورطقفمـمماوطراغقوماظلقصقؿقيمؼبماظؽؾقيمم1966ؼبمسومم
ؼبمم1967دسوغلمزعالئلمعـماظطؾؾيماظؽقردمظؼضوءمرأسمدـيم..مماظؿقضرلؼيم
حقٌمعؽـًمؼبماظداخؾلمؼبماظغرصيماظيتمتشغؾفومابـيماظشوسرمذرلؼـم..ممعقدؽقم

وم...مؼبمعقدؽق(مؼوجوععيمبوترؼسمظقعقم)ؼبمجوععيماظصداضيم...ممضدريمجون
.ممتعرصًمسؾكمابـفمعزطنيمضدريمجونمأؼضًو

ععفدم)بعدماغفوءماظؽؾقيماظؿقضرلؼيمسدتمإظبمعقدؽقمظؾدراديمؼبمطؾقيماظطىم
حقٌمتقردتمسالضيتمععمذرلؼـمضدريمجونموادؿؿرتم(ماظطىماألولمؼبمعقدؽق

.مماظبمؼقعـومػذا
ؼبمعقدؽقمعـممطؿومطوغًمظـومسالضوتمزعوظيمععماظطؾؾيماظؽقردماٌقجقدؼـ

طؿومطـومسبقلماحؿػوالتماسقودمغقروزم...مودقرؼو(ماظعراق)طقرددؿونماىـقبقيم
واذطرماغـومحضرغوم...ممدـقؼًو،موسبضرمعممتراتمعبعقيماظطؾؾيماألطرادمؼبمأوروبو

.ممعممترمبؾغرادمـممؼقشلالصقو،مبرظنيمـمماٌوغقو،مودؿقطفقٕممـمماظلقؼد
نماالزلوءماظيتماذطرػومجقدًامسدايمأغوموذرلؼـ،ممطـومذبؿقسيمالمغػذلقمتؼرؼؾًوموم

نقىماظؽقرديمعـمأطرادماألردن،مدالعيمبؽداشمابـيمماالدؿوذمخوظدمبؽداش،م
بقالمععروفمـممابـماظشفقدمععروفماظدلزنل،معبشقدمايقدريمـممذؼقؼماظشفقدم
عبولمايقدريموسوصؿموصوحلمايقدري،مأغبدماظعؿودي،مصفؿل،مدربلًمربؿدم

صالحمحداد،مسزتموعـمدقرؼومػقـؿمـممابـماالدؿوذمخوظدمضقررش،مأعنيم،م
طونمرؾوخًومعوػرًامظدىماجملؿقسي،مزؼودماٌال،مطؿوم.م.م.ممازلوسقؾمعـماىزؼرةم

....ممطونمؼـضؿماظقـومعظػرمطؿماظـؼشموزوجؿفمصداءمأحقوغًو
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طؿومطوغًمظـومسالضوتمععماظؽقردمعـماٌقارـنيماظلقصققًمماظذؼـمطوغقام
احؿػوالتمغقروزمععـومحقٌمطـومغؼقؿماحؿػواًلمطؾرلًامضبضرهمحشدمطؾرلممضبضرون

.م..ممعـماظلقصققًمواظعربمواألجوغى،مواحؿػواًلمآخرمخوصًومبـومسبـماظؽقردمصؼطم
ضـوتم)واذطرمعـماظؽقردماظلقصققًماظعوٕماظؽقرديماظلقصققيتماظؽؾرلمطقردؼقػم

جؾقؾلمجؾقؾ،مموطرممـممسؿقدممطؿومطونماظدلوصقلقر.م.م.م،مظؽـمظقسمدائؿًو(طقردو
.م.م.موطونمضبضرمػقموصرضؿفمدـقؼًو.م.م.مضلؿماظػقظؽؾقرماظؽقرديمؼبمجوععيمبرلؼػون

واذطرماغينمطـًمادوسدمبـوتماظػرضيمؼبمظؾسماظزيماظؽقرديماظقرينماًوصم
مبـطؼيماظلقرانمعـماٌالبسماظيتمطوغًمؼبمحقزةماىؿعقيمطؿومضبضرماظدلوصقلقرم

صقزؼوءماظـقوؼيمؼبمجوععيمعقدؽقموابـؿفموآدقومسوزصيمبقوغقموزؼـيمذرفمـممادؿوذمال
.ممأؼضًو

...مموعـماظطؾقعلمؼبمػذهماٌـودؾوتمواالجؿؿوسوتمأنمتردمازلوءماالسالمماظؽقرد
.مموطونمادؿماظشوسرمضدريمجونمضؿـمػذهماالزلوءم

ذفعـومأحدماألخقةمعـماظقزؼدؼنيمأغوموصدؼؼمآخرمؼبمرؾعمم1996ؼبمسومم
وخرجًمذبؿقسؿفماظؼصصقيماىؿقؾيمجدًامظؾؼوصمعبعيم...مماظدهاسؿولمو
ذرلؼـمضدريمجونمظؾؾقٌمسـمأسؿولم.ممممومذفعينمػذامأنماذفعمد...ماظؽقنل

.م.م.ممواظدػومورؾعفومؼبمطؿوبمطلمالمتضقعمآثورهم
سزاظدؼـمعصطػكمردقلمؼبمدعشؼماظذيمطوغًمظفم.مموؼبمتؾؽماظػذلةمرأؼًمد
ددمسؾكمبقؿفمطـرلًامودلظؿفمسـمأسؿولماظشوسرمضدريمسالضيمععماظشوسرموطونمؼذل
صذطرمظلمبلنمظفمدؼقانمذعرمعطؾقعموضصوئدمؼبم...مجونمإنمطونمظدؼفمبعضفبمعـفو

ذبالتموجرائدمطقردؼيماظصودرةمؼبمذظؽماينيمعـؾمذبؾيمػووار،ممروزامغق،م
مووسدغلمأنمؼردؾمعوظدؼفمعـمأسؿولماظشوسرمسـدعومؼعقدمإظب...مروغوػل،مطفمالموؼز

.مماظقرـ
سزاظدؼـمثوغقيمودلظؿفمسـماألعرمصلخدلغلمبلغفم.مؼبمخرؼػماظعومماٌوضلمرأؼًمد

حصؾمسؾكمبعضمضصوئدهمعـمعؽؿؾي،مطؿومحصؾمسؾكمبعضماظؼصوئدمعـمأبلمدعقدم
سؾداظقػوبمرذقاغلمـممسضقمضقوديمؼبمايزبماظشققسلماظلقريموسضقمذبؾسم)

(..ممماظشعىمحوظقًو
دؿوذمدالورمزغؽلمسؾكمعبعمعوظدؼفمعـمأسؿولمبعدمتداولموربووراتمواصؼماال

وضدم...مماظشوسرمعـماظؼصوئدمواظؼصصمواٌؼوالتمواظذلعبيموضؿمطؾمذظؽمؼبمطؿوب
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أرتمجفقدماالدؿوذمدالورمأخرلًاموارجقمأنمؼرىماظؽؿوبماظـقرمظقضقػمإظبماٌؽؿؾيم
.مماظؽقردؼيمواظعربقيماثرًامجدؼدًا

ائفماظؼداعكموععورصفمبصقرةمعؾوذرةمأوموعـمخاللماحؿؽوطلمبلبـيماظشوسرمواصدق
سرصًمبلنماظشوسرمطونمورـقًومطقردؼًومزبؾصًومواغلوغًومصرضبًومظفم...مشرلمعؾوذرة

وضدمتؽقنم(مرؾعًومحلىمرأؼفمػق)جرأةمأدبقيمطؾرلةمؼبماغؿؼودمعومالمؼراهمصقققًوم
.ممػذهماظصػيمظدؼفمضدمخؾؼًمغقسًومعـماخؿالفماالراءمصقفمم

ةمصؽرؼيمؼلورؼيموؼبمغػسماظقضًمضقعقًومطقردؼًومصؾؿمؼؽـمطونماظشوسرمذامغزع
والمؼبماالحزابماظؽقردؼيم...معـاًل(مايزبماظشققسل)عـظؿًومؼبماالحزابماظقلورؼيم

ظؽـمآثورهماظشعرؼيمواسؿوظفم.معـاًل(ماظؾورتلماظدميؼرارلماظؽقرددؿوغل)اظؼقعقيم
واضػمعؾدئقيمثوبيموطوغًمظفمم...ماظؼصصقيمتعؽسمػذاماظقاضعمبشؽؾمواضحممتوعًو

طؿومطونماظشوسرمطرميًومؼػؿحم.مدقاءممبوظـلؾيمإظبماظؼضوؼوماظقرـقيمأوماظؼضوؼوماظؼقعقي
بقؿفموضؾؾفمظؾؿـؼػنيمعـماظعربمواظؽقردموظفمسالضوتموادعيمععمرعقزموذكصقوتم

.م.م.مموضودةمورـقيموضقعقيموذكصقوتمأدبقيموثؼوصقيم
ذبولماظشعرماظؽقرديمإظبمجوغىمماالضوصيماظبمذظؽمصننماظشوسرمطونمذبددًامؼب

وظفماسؿولمؼبمذبولم.موشرلػؿ...مطقرانموبرلهمعرد:مماظشعراءماظؽقردماآلخرؼـمعـؾ
اظؼصيماظؼصرلةمتؿصػمبرػوصيمايسمواظقصػماظدضقؼموعبولماظؿعؾرلمواظدضيمؼبم

...مماٌغزىمواٌعـك
مموظعؾينماتذطرمبعضمػمالءماالذكوصماظذؼـمطونماظشوسرمؼبمسالضيمجقدةمععف

حقٌم(مزغورمدؾقبل)اًوظدمعالمعصطػكماظؾورزاغلم،مضدريمعبقؾمبوذوم:ممعـفؿ
دوػؿمؼبمرؾعمعذطراتفمبوظؾغيماظذلطقي،مأطرممعبقؾمبوذو،مممدوحمدؾقؿ،مسـؿونم
صدلي،ماٌـوضؾمغقريماظدؼرزلل،مواظعالعيمجالدتمبدرخون،موعـماظشعراءم

ـممأعنيمسوممايزبممجؽرخقؼـموطوعرلانمبدرخون،مواٌـوضؾماالدؿوذمخوظدمبؽداش
اظشققسلماظلقري،موسؾداظقػوبماظرذقاغل،ماالدؿوذماظدطؿقرمخوظدمضقررش،ماظضوبطم
بؽريمضقررش،مواظدطؿقرمغقراظدؼـمزازا،موعـماىزؼرةمحوجقمآشو،موعـمطقبوغلم
األخقةمبقزان،مصرؼدونموذوػنيمذوػني،موعـمسوعقدهمصوحلماظشقؼشموربؿدمسؾلم

.م.م.مماظشقؼش
نمسؾكماتصولمععمسوئؾيمايقدريمؼبمطقرددؿونماىـقبقيمطؿومؼظفرمأغفمطو

عـؾمصوحلموسوصؿمايقدريمواظشوسرمبؾـدمايقدري،محقٌمطونماظشفقدم(ماظعراق)
عبولمايقدريمعمدلًوميزبمرزطوريم،موطونماظشوسرمسؾدآمطقرانمؼصدرم
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وضدماغضؿمػذامايزبمإظبم...مجرؼدةمآزاديمؼبمطرطقكمععمذبؿقسيمعـماٌـؼػني
زبماظشققسلماظعراضلمصقؿومبعدمواصؾحمغقاةمظؾقزبماظشققسلماظؽقرددؿوغلماحل
عبشقدمايقدريمؼعرفمؼبمػذاماجملولم.مايوظل،موعـماٌمطدمأنمد(ماظعراق)

أحدماظطقورؼـماظؽقردم)ععؾقعوتمأخرىمطؿومطونمبرػونمازلوسقؾماظدلزنلم
.م.م.ممضدمعؽٌمؼبمبقًماظشوسرمصذلةمعـماظزعـ(ماظعراضقنيماألوائؾ

ومطونمظؾدطؿقرماظشفقدمسؾداظرغبـمضوزلؾقمسالضوتمجقدةمععماظشوسرموضبؾم
.م.م.ممضقػًومسؾكمبقؿف

ربؿدمسؾلماظعقغل،مطؿومطونمظؾشوسرمسالضوتم(ماٌصري)طذظؽماألدؼىماظؽقرديم
وععم...مجقدةمععماظشوسرماظعراضلماظؽؾرلمربؿدمعفديماىقاػريموظفمصقرمععف

...ممواظشوسرماظذلطلمغوزؿمحؽؿًماظشوسرماظعراضلمسؾداظقػوبماظؾقوتلم
وطونماظشوسرمسؾكمسالضيمععماظلقرؼنيمعـماظعربمواظؽقردمعـؾماٌفـدسم

اظزراسلمسورفمسؾوس،متقصقؼمغظومماظدؼـمـممضوبطم،ماظؼوضلمسؾداظؼودرمأدقد،م
احملوعلمنوةمضصوبمحلـ،مبؽريمضقررشممـممعؾقؼمسلؽريمؼبمعقدؽق،م

اذمسزتمصؾق،مذوطرماظعوصلمـمموزؼرماالدؿوذمربؿدمرذقدمذقخماظشؾوب،ماالدً
دوبؼ،مسؾداظؼودرمضدورةمـممرئقسمذبؾسماظـقابمحوظقًو،مسؾكمآشومزظػق،ماحملوعلم

ربلماظدؼـمبرازي،مسوئؾيمإؼؾش،مأغبدمطػؿورومعػيتماىؿفقرؼيماظعربقيم
.مماخل..ماظلقرؼي

عـمػذهماظعالضوتماظقادعيمؼؿؾنيمأنماظشوسرمطونماغلوغًومعـؼػًوموادعم
ت،مظفمعؽوغيماجؿؿوسقيمطؾرلة،مإظبمجوغىمعؽوغؿفماألدبقيماٌؾدسيموغشورفماالرالسو

اظدائؿموغضوظفماظدؤوبمعـمأجؾماسالءمذلنماظـؼوصيماظؽقردؼيموربووالتفماظدائؿيم
وأرجقمأنم.مالسالءمذلنماظشعىماظؽقرديمواصفوممضضقؿفماظعودظيمظؾرأيماظعومماظعربلم

ثورماظشوسرماألدبقيماألخرىماظيتمتعؿدلمؼؽقنمػذاماظؽؿوبمصوهيمالظؼوءماظضقءمسؾكمآ
وأرجقمظالدؿوذمدالورماظـفوحمؼبمخدعيم....مؼبمحؽؿماٌػؼقدةمؼبماظقضًمايوضر
م.ماألدبمواظشعرمواظـؼوصيماظؽقردؼي

م

دعشؼمم12/7/1999مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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رداضظػبخطػػغدػاضصاتبػشدريػجانػ
ةماظيتمأردؾفوماظؽوتىمضدريمجونمإظبمػقؽيمهرؼرمذبؾيمؼؾدومعـمػذهماظردول

ػووارمأنماظعالعيمجالدتمبدرخونمطونمؼصقحماظؽؿوبوتماظيتمتردمإظبماجملؾي،م
ظؽـمؼؾدومأنماظؽوتىمضدريمجونمؼؿؿـكمؼبمػذهماظردوظيمأنمؼصقحمجالدتم
.مبدرخونماألخطوءماٌطؾعقيمواظـققؼيمصؼطمدونمأنمؼغققبرمعـمعضؿقنماظؼصصم

سؾكمػذهماظردوظي،مدؽؾماالدؿوذمسـؿونمصدليمذاتمعرةمإنمطؿوبوتؽمموتلطقدًا
اظيتمغشرتفومؼبمذبؾيمػووارموروغوػلمشلومضقؿيمصـقيموأدبقيموظغقؼيمسوظقيمعؼورغيم

صردم(م.ممم ar leheng~=ماألبطولماألربعيم)مبومغشرتفمؼبماظػذلةماألخرلةموخوصيم
اظقضًمؼقجدمجالدتم/طونمؼبمذظؽماظزعون:م"االدؿوذمسـؿونمصدليمبصراحي

غػفؿمعـمػذامأنمعبقعماظؽؿوبوتماظيتمطوغًمتصؾمإظبمذبؾيمػووارموم"م.بدرخون
.مروغوػلمبلنماظعالعيمجالدتمبدرخونمطونمؼصققفومظغقؼًوموصـقًو

 A]Z,van 

                                                 28/2/1941 

: خبديكى

ئنٗ ْٛئخ رحشٚش ( انزَت)ثعُٕاٌ  أسسم يع ْزِ انٕسٚقخ قػخ 

ْبٔاس، أرًُٗ أال ٚهعت انقهى كًب فٙ انقػع انًبضٛخ كٙ ال ٚزغٛش 

يٕضٕع انقػخ، ٔئٌ أسدرى أٌ رجعهَٕٙ يسشٔسًا أرًُٗ أٌ 

رػححٕا ثعض األخطبء  انًطجعٛخ فقط، أسجٕ أال رإاخزَٔٙ ٔال 

. رٓزًٕا ألخطبئٙ 

ْبٔاس ٔأسسهٓب، نكٍ أٌ اكزت ثعض انكزبثبد نـ  كُذ أسٚذ دائًًب

نألسف نى أجذ فشاغًب، أعًم يٍ أجم رأيٍٛ نقًخ انعٛص، سغى ْزا 

. انٕضع انًضس٘ ٔكهًب سُحذ نٙ انفشغخ سأؤد٘ ْزا انٕاجت

حبٌ ٔقذ انػٛذ أنى رزْجٕا . ٔأخٛشًا أدعٕ اهلل أٌ ركَٕٕا سبنًٍٛ

. ئنّٛ

. رقجهٕا يُٙ فبئق انزحٛبد ٔانسالو 

ػ ضدريمجون                                                            
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ذاعدػرغانػ
م

خوصيمإذام.مضبوولماإلغلونمتذطرمعومطونمصبريمؼبمصذلةمزعـقيمعوضقيمم
مؼدركمآغذاكمطونمصغرلماظلـمعـمجفيموشرلمغوضٍمذػـقًومعـمجفيمأخرىمصنغفمال

إالمأغفموبؿؼدمماظلـنيموخقضماظؿفوربم.مأػؿقيمتؾؽماٌرحؾيموالمبطقظيمذظؽماىقؾ
وطشػمايؼوئؼموطـرةماظؼراءةمواٌطوظعيمؼلؿطقعمبعدمذظؽماظعقدةمإظبماظقراءمإظبم

عـمػذاماٌـطؾؼمأحوولمتذطرمعومؼؿعؾؼمعـمععرصيتمبوظشوسرماظؽرديم.ماٌوضلمبذاطرتف
.ممضدريمجونمدؼرطل

م
انماظشوسرمضدريمجونمصدؼؼًومظؾقاظدمعـؾمطـرلمعـماظشكصقوتماظقرـقيمك

واألدبقيمواظلقودقيماظؽردؼي،مطوظدطؿقرمغقراظدؼـمزوزوممـممعمدسمودؽرترلمأولم
حزبمطرديمؼبمدقرؼوممـمموأطرممعبقؾمبوذومـممذوركمؼبمثقرةماظشقخمدعقدموحقطؿم

دريمعبقؾمبوذوموضػموق.مأعوممربوطؿماإلدؿؼاللمـممعمظػمطؿوبمتورؼخمطرددؿون
إظبمجوغىمضوضلمربؿدمؼبمعفوبودمأثـوءمإسالنماىؿفقرؼيماظؽردؼيموإدؿعراضم

واٌػؽرم.معمظػمطؿوبمؼبمدؾقؾمطرددؿون.ماىقشماظؽرديمأعومماٌـصيماظرئقلقي
وآخرونمالم.ممأحدمضودةمعبعقيمخقؼؾقن.مواألدؼىماظؽرديماظؽؾرلمممدوحمدؾقؿم

ظيمؼوصعًومؼلخذغلمواظديمععفمأحقوغًومظزؼورةمطـًمؼبمتؾؽماٌرح.مأتذطرػؿمجقدًا
وعـمعبؾيمػذهماظزؼوراتمزؼورتـوم.مأصدضوئفمؼبمبققتفؿمأومؼبماٌؼوػلمأومايدائؼ

صؼدمطونمؼلؽـمعدؼـيمدعشؼمحلماٌفوجرؼـمـمم.مٌـزلماظشوسرماظؽرديمضدريمجون
اظشوسرممأتذطرماٌـزلموأدرة(ماٌعورف)طونمسؿؾفمؼبموزارةماظذلبقيم.ماىوداتماظعؾقو
طونماظقضًمزفرًامجؾلـومؼبمشرصيمطونمصقفومسددمعـم.موأوالدهم2زوجؿفماظشرطلقي

.ماظؽرادلمورووظيم،موطونماثوثماظؾقًمعؿقاضعًوم،موؼػقحمعـماظؾقًمعظفرماٌدغقيم
جوؤامبوظطعوممتـووظـوماظغداءموأعضقـومصذلةمثؿمأدؿلذنماظقاظدموخرجـومسوئدؼـمإظبم

.ممبقؿـومؼبمحلماألطراد
اءمآخرمطونمػـوظؽمزؼورةمعشذلطيمإظبمعؽؿىماحملوعلمصػقحماظغػريمؼبمؼبمظؼ

صؼدمذػؾًمععمواظديمبرصؼيماظشوسرمإظبمعؽؿىماحملوعلموطونم.مذورعماظػردوس

                                                
2 ٖ ٚحٍ ئل)صٔجزّ رشكٛخ األغم ٔنٛسذ ضشكسٛخ ، ْٔٙ اثُخ عثًبٌ ثك ْٕٔ رشكٙ األغم  

(. انخالفخ انعثًبَٛخ  
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صدؼؼًومظشوسرغومجؾلـومؼبماٌؽؿىمووذبقامأررافمايدؼٌ،متـووظقامصـوجنيماظؼفقةم
م.موخرجـومبعدمذظؽ

أتذطرمأثـوءم.ممتماظؾؼوءماشلوصوغومأوماظؽؿولؼبمعـودؾيمأخرىمالمأتذطرمؼبمأيمعؼفكم
طونمطبرجم.مأخرجماظشوسرمعـمجقؾفمزرصًومصقفمذبؿقسيمصقر.مجؾقدـومحقلمرووظي

واحدةمواحدةمؼـظرمإظقفومواظديمثؿمؼضعفومجوغؾًوموطـًمبلؾىماظػضقلمأغظرمظؿؾؽم
إحدىماظصقرمطوغًمظؾشوسرمضدريمجونمععماظشوسرماظعراضلماظؽؾرلمربؿدم.ماظصقر
صقرةمأخرىمظؾشوسرمععمسددمعـم.ماىقاػريمعؾؿؼطيمؼبمأحدمعؼوػلمبغدادمعفدي

إحدىماظصقرمظؾشوسرمععمضوئدماظـقرةم.مضؾوطماىقشماظعراضلمأسؿؼدمأغفؿمعـماألطراد
اظؽردؼيمآغذاكماٌرحقممعصطػكماظؾورزاغلماًوظدمبوظؾؾوسماٌدغلمجوظلنيمحقلم

م.مرووالتمععمآخرؼـمؼبمإحدىمغقاديمبغدادم
أخرىمأتذطرمأنمأحدمأضوربـومطونمضدمجوءمعـماىزؼرةماظلقرؼيمإظبمعـودؾيم

دعشؼمظشراءمصـدقمصغرلممتفقدًامظؾعؿؾمصقفمععمأوالدهمألغفمطونمضدمضررماظلؽـمؼبم
دعشؼموطونمواظديمواظشوسرمؼلوسدوغفمؼبماظؾقٌمسـمصـدقمعـودىموطـًمبصقؾيم

احيماٌرجيمودطمواظديمحقٌمطوغقامؼلرلونمدقؼيمبعدمعشقارماظؾقٌموصؾـومإظبمس
.ماٌدؼـيمحقٌماظػـودقمواٌطوسؿمطونماظقضًمصقػًوموايرمذدؼدًامؼبموضًماظظفرلة

طونماظشوسرمؼضعمضؾعيمأعرؼؽقيمعصـقسيمعـماظؼشمسؾكمرأدفمإلتؼوءمحرارةماظشؿسم
ضوممضرؼؾـومبدسقتفؿمإظبماظغداءموبصعقبيممتؽـمعـمإضـوسفؿمبؼؾقلمدسقتفم.ماٌؾؿفؾي

م.مٌـودؾوتماظيتمطـًمعقجقدًامععماظشوسرػذهمػلما.مسؾكماظغداء
ٕم.ماآلنمدكتلمسؾكماإلغطؾوعماظذيمتؽقنمظديمسـمذكصقيماظشوسرماظظوػرؼيم
أطـمأسرفمؼبمتؾؽماظظروفمذقؽًومسـمأػؿقيماظشوسرمإمنومطـًمأدركمعـمخاللم

وأتذطرموسبـمأرػولمصغورمغرددمإحدىمأذفرم.مأحذلاممواظديمظفمأغفمذومأػؿقيمعو
ةماظقرـقيماظؽردؼيمؼبمتؾؽماٌرحؾيموسبػظفومزفرًامسـمضؾىمخوصيمأغوذقدمايؿوس

أغفومطوغًمتؾٌمعـماإلذاسيماظرزلقيمؼبماظعراقمؼبمسفدمسؾداظؽرؼؿمضودؿماظذيم
ؼؼوبؾفمسفدماظقحدةمؼبمدقرؼومآغذاكموٕمغؽـمغعرفمأنمػذاماظـشقدمضدمجودتمبفم

ظطقؼؾيماظيتمعضًماآلنمبعدمػذهماظلـنيما.مضرضبيماظشوسرموأنمأغوعؾفمضدمطؿؾؿفم
(.مم1972ـممم1970اٌرحؾيماظيتمأطؿىمسـفومتؼعمبنيمسومم)

طونمضكؿماىلؿمرقؼؾم.مأحوولمتذطرمذؽؾماظشوسرمأوصوصفماىلؿقيموماظـػلقي
ظقنمبشرتفمعوئؾمإظبماظؾقوضمواظشؼرة،مضلؿوتموجففمظطقػيمتـيبءمسـم.ماظؼوعي

أسؿؼدم.مغصػمطؿممطونمؼؾؾسمبـطواًلمععمحزاممسؾكمضؿقص.مإغلونمػودىءموضقرم
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سـدعومطونمصبؾسمععمواظديمطـًمأالحظمأغفمضؾقؾماظؽالمم.ممأغفمٕمؼؽـمؼدخـ
.مطالعفمعـماظـقعماشلودىء.مطونمؼؿقدثمسـدعومؼؾبلللم.مالؼؿقدثمعـمتؾؼوءمغػلف

طـومغعقشمحقوةمسودؼيم.ممطونمدوػؿًومؼـظرمإظبماألصؼمطلغفمؼػؽرمبشلءمعومؼشغؾمبوظف
صفلةمالم.متشغؾـومسـماظؽـرلمعـماشلؿقمماظقرـقيمبؽؾمعوصقفومعـمصعقبيموعشؼي

أدريمطقػمزلعًمأنمضدريمجونمتقؼبمدلظـومعوماظلؾىمضقؾمأغفمتقؼبمبوىؾطيم
.ممماظقاظدمطونمسؾكماتصولمععمأدرتفمصؼوممبوظقاجى.ماظدعوشقيم

أتذطرمعرادؿمتشققعماىـوزةمواظدصـمبشؽؾمجقدم،موضعماظؿوبقتمؼبمجوععم
حشدم.مطـومعؿفؿعنيمأعومماىوعع.مدعشؼ،ممصؾلمسؾقفاظؽردانمؼبمحلماألطرادمب

دقورةمدصـماٌقتكمعؿقضػيمخورجماىوععمؼبم.مطؾرلمعـماظـوسمجوؤوامظؾؿشورطي
عؼدعؿفومسؾؼمأطؾقؾمعـماظقردمبشؽؾمدائريمعؽؿقبمسؾكمضؿوذيمدقداءمسؾورةم

األعنيماظعوممظؾقزبماظشققسلماظلقريمهؿفومطؿىمادؿمخوظدمبؽداشمسؾكمجوغيبم
بعدماظصالةمأخرجماظؿوبقتمعـماىوععمووضعمؼبم.مةمأطوظقؾمعـماظقرودمتزؼـفواظلقور
ؼبم.مثؿماغطؾؼًماظلقورةموخؾػفوماٌشقعقنمبوووهمرؾعيمعؼدلةماظشقخمخوظد.ماظلقورة

عـؿصػماظطرؼؼمضوممبعضماظـوسمبنخراجماظؿوبقتمعـماظلقورةمووضعقػومصققم
األطؿوفمواٌشقعقنمؼلرلونماطؿوصفؿ،مدورتماظلقورةمؼبماٌؼدعيمواظؿوبقتمسؾكم

وؿعماظـوسمحقلماظؼدلم.مطونماظؼدلمربػقرًامجوػزًا.موصؾـوماٌؼدلة.مخؾػماظلقورة
طونمػـوكمذكصمضبؿؾمطوعرلامصقدؼقم.مثؿماغزظًماىـيمإظبماظؼدل.مبشؽؾمدائري

طونمؼدورمبوظؽوعرلامسؾكماظـوسمبؾطكءم.مؼصقرماظـوسموػؿمؼـزظقنماىـيمإظبماظؼدل
بعدمصذلةمضومماظقاظدمبؽؿوبيمعرثقيمظؾشوسرم.مبعدماظدصـمتػرقماظـوس.مؼصقرمايضقر

اٌؿقؼبمظؿـؼشمسؾكمذوػدةماظؼدلمايفرؼيمذػىمإظبماظـقوتماظذيمؼؼقممبؼصم
ضومماظػـونماظؽرديمغقروزمآظقدلم.موتػصقؾماظشوػدةمايفرؼيموصؼماٌؼقوسماٌطؾقب

وقماىؾؾنيمسلسمبردؿمرعزيمسؾورةمسـمشصينمزؼؿقنمعؿصوظؾنيمودطفومجؾالنموف
.ممدورعيمعشرضي

وػؽذاموضعًماظشوػدةمبفذاماظشؽؾمسؾكمعؼدلةماظشوسرمظؿشرلمإظقفمؼبمعـقاهم
م(.مرغبفمآ.م)األخرل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ممممممأبوػذورشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مممممممممممممممممممممممم3/6/1999
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ػ
 دغرةػحغاةػاضصاتبػشدريػجان

الميؽــومأنمغؿؽؾؿمسـمحقوةماظؽوتىمواظشوسرماًوظدمضدريمجونممبعزلمسـم
غؿوجوتفماألدبقي،مألنمتؾؽماالبداسوتمأذؾفمأومرمبومػلممبـوبيمعذطراتمرػقظؿفم
غشرػومسؾكمذؽؾمضصصموضصوئد،مظذامؼؿقجىمسؾكماظدارسمأوماظؾوحٌمأنمؼطؾعم

صؽرةمحقلمدرلةماظؽوتىمألغفوماٌرجعماألطـرمثؼيمأوممسؾكمابداسوتفماألدبقيمظقؽققبن
مبـوبيماظقثقؼيماظقحقدةمبنيمأؼديماظدارس،موخوصيمظعدمموجقدمعراجعمسـم
حقوتف،مموضؾيماٌصودرماظيتمتـووظًماىوغىماألدبلمأوماظذاتلمعـمدرلةمحقوةم
اظؽوتى،مظذامالبدمظـومأنمغؿطرقمإظبمبعضماٌؼوالتماظشقققيمواظشذراتماظيتم

.مموظًمبعضماىقاغىمعـمحقوتفتـو
وظدماظؽوتىمواظشوسرماظؽرديمضدريمجونمؼبمبؾدةمدؼرؼؽماظؿوبعيمٌدؼـيمعوردؼـم

ؼؼقلماظؽوتىمربؿدم.مؼبمطرددؿونمترطقو،موتؿضوربماآلراءمحقلمتورؼخموالدتف
عـمعـشقراتماظـؼوصي،ماظػـموماألدبممـمم)اوزونموطذظؽمصراتمجقػريمؼبمطؿوبفم

،مأعوم1919وظدمضدريمجونمؼبمسومم(م1996ظب،مادؿقطفقٕم،ماظطؾعيماألو25:غقدم
،م1916اظدطؿقرمسزاظدؼـمعصطػكمردقلمؼؼقلمؼبماحدمعؼوالتفمأغفموظدمؼبمسومم

وؼؾدومأنمعصدرمععؾقعوتماظدطؿقرمسزاظدؼـمعصطػكمردقلمعؼؿؾسمعـمطؿوبماألعرلةم
موظدمؼبمطرددؿون:تؼقلماظلقدةمروذـ(مصػقوتمعـماألدبماظؽردي)روذـمبدرخونم
وظدم:م*(اظدميؼرارقي)،ؼذطرماظصقػلمحلـمضقومؼبمجرؼدةم1916ترطقومسومم

علؿـدًاماظبمأضقالمسوئؾؿف،موؼذطرماظؽوتىمأدؼىمم1911اظؽوتىمضدريمجونمؼبمسومم
ـممم1911//وذوسرماظؽردمضدريمجون:)...مغودرمؼبمعؼولمغشرهمؼبمذبؾيمعؿني

ؼبمجرؼدةمآرعوغٍمأعوماظؽوتىمدؾقؿونمسؾلمؼؼقلمؼبمعؼولمغشرهم//م(م9/8/1972
وٕمؼذطرماظؿورؼخ،موٕمؼؿطرقم(موظدمضدريمجونمؼبمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـ)اظؽردؼي،م

وصؾؿـوم(.متورؼخماألدبماظؽردي)أؼضًوماظدلوصلقرمضـوتمطردومإظبموالدتفمؼبمطؿوبفم
أغفمعـمعقاظقدم(موثقؼيمسؼدمضران)وثقؼؿونمتـؾؿونمتورؼخمعقالده،ماظقثقؼيماألوظبم

وضعمتورؼخم(مبطوضيمروظىمعـمدارماٌعؾؿنيمؼبمضقغقف)اظـوغقيم،مواظقثقؼيم1911
.ممعقالدؼيم1911ػفريمجبوغىماظؿورؼخماظقالدةموؼؼوبؾمػذاماظؿورؼخم1327

                                                
* .9ظ 1997ضجبط-66/18/جشٚذح ٕٚيٛخ رػذس فٙ رشكٛب ـ اسزُجٕل ـ انعذد   
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ذطرغومؼبماظؾداؼي،مأغـومالمغلؿطقعمأنمغؿقدثمسـمحقوتفممبعزلمسـمغؿوجوتفم
(مامتياخل)األدبقي،موعـمخاللمجقالتـوموضراءاتـومؼبمغؿوجوتف،ماطؿشػـومؼبمضصؿفم

أغفمؼذطرمتورؼخموالدتفمبشؽؾمشرلمعؾوذرمؼبماظقضًمم1943اظيتمطؿؾفومؼبمسومم
حدثم:)اظذيمغلؾؿمأنمابداسوتفمجزءمعـمعذطراتمرػقظؿفمؼؼقلماظؽوتىمؼبمضصؿف

ٕمؼػؿحمأخلماظعزؼزمسقـقفمسؾكم:م)ثؿمؼؿوبع(مذظؽمضؾؾمػبسموسشرؼـمدـيمخؾً
ـمم6/عـماألرػولمأعـوظلمذويماألسؿور:)...مثؿمؼؿوبع(ماظدغقومأبدًامؼبماظققمماظـوظٌ

دـيموبعؿؾقيمحلوبقيمندمأنمحودثيموصوةم25وظقمسدغومإظبماظقراءمضؾؾم(مدـقات/م7
،مموبذظؽمتـلػمعؼقظيمصراتمجقػريموربؿدم1918أخقفمصؿقلمحدثًمؼبمسومم

وبـػسماظقضًمتـلػم.محؽؿًو1919اوزونماظؾذانمؼؼقالنمأنموالدتفممتًمؼبمسومم
ظدؼـمعصطػكمردقلمواألعرلةمروذـمبدرخون،مألغفؿومؼذطرانمأنمعؼقظيماظدطؿقرمسزا

،مػذامؼعينمأغفمطونمضدمبؾغمعـماظعؿرمدـؿنيمصؼط،م1916والدتفمطوغًمؼبمسومم
والميؽـمرػؾمبفذاماظعؿرمأنمؼؿذطرمايودثيموؼشوركمصقفو،مؼؼقلماظؽوتىمغػلفمؼبم

ة،موادؿـودًاماظؼصيمغػلفو،مأغفمٕمؼؿفووزمدؾعمدـقاتمسـدعوموضعًمحودثيماظقصو
وطؿومضؿـومبعؿؾقيمحلوبقيمبلقطيمواظعقدةمإظبماظقراءمدؾعم(ماًومتي)إظبمضصيم

م،موػذام1911،موأنموالدةماظؽوتىم1911دـقات،مؼؽقنماظؿورؼخمؼبمسومم
ععؼقلمجدًامطؿومذطرهماظؽوتىمأدؼىمغودرموأطدهماظدطؿقرمخوظدمضقررش،موخوصيم

،مسـدعومطونم1932ولمعـماظعوممسـدعومغعرفمأغفمطؿىمؼبمذبؾيمػووارماظعددماأل
دـيموحلىمصراتمجقػريموربؿدماوزونمأغفمطونمؼؾؾغمعـماظعؿرم/م21/سؿرهم

ثالثمسشرمدـيمسـدعومطونمؼؽؿىمؼبمػووارموػذامشرلمصققح،مموععؾقممأغـومغؼرأمؼبم
طؾماٌراجعمأنؽبمأصغرمطؿوبمذبؾيمػووارمطونماظدطؿقرمغقرماظدؼـمزوزو،موطذظؽم

وروذـمبدرخونمأغفمضدمبؾغمدًمسشرمدـيمسـدعومطونمحلىماظدطؿقرمسزاظدؼـم
ؼؽؿىمؼبمذبؾيمػووارموغعؾؿمأنمضدريمجونمطونمؼبمتؾؽماظػذلةمروظؾًومععمرذقدماظؽردم

إذًاماظؿورؼخماظصققحمػقمطؿومضولماظؽوتىمأدؼىم.مؼبمعدرديمدارماٌعؾؿنيمؼبمضقغقف
م3(.م1911)مغودرم
بطوضيمروظىمأغفمؼدسكممازلفمايؼقؼلمػقمسؾداظؼودرمسزؼزمجون،جوءتمؼبمم
جونمسزؼزمواظدتفمسوئشي،ماضطرمأنمؼذلكمورـفموػقمؼبمرؼعونماظشؾوب،م.م.ضدريم

وضدمترصدتفماظلؾطوتماظؽؿوظقيمؼبمطؾمعؽون،مموحؽؿًمسؾقفمشقوبقًومبوألسدام،مم

                                                
3 . 1916عبو أ٘ يٍ يٕانٛذ 58رقٕل صٔجخ انطبعش قذس٘ جبٌ ثبَّ رٕفٙ ْٕٔ فٙ سٍ    
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صؿؿؽـمعـماظػرارمػقموصدؼؼفماظؾغقيماظؽرديمرذقدمطرد،ماظؾذؼـمطوغومؼدردونمععًوم
أغفم)م،مؼذطرمجؽرخقؼـمؼبمعذطراتف.م(.Binya Xet)رةمؼبمضقغقف،ممإظبماىزي

اظشفودةم)مادؿؼؾؾمذوبنيمضودعنيمعـمطرددؿونمترطقومإظبمسوعقدامضدماغفقومظقلف
:م4ؼؼقلماظدطؿقرمخوظدمضقررش...م(.م،ممػؿومضدريمجونمورذقدمطرد(اظـوغقؼي

ػربماظؽوتىمضدريمجونمعـمترطقوموػقمروظىمؼبمدارماٌعؾؿنيمؼبماظصػماظـوغلم)
،مغؽؿشػمعـمخاللمبطوضيماظطوظىمأغفمطونمروظؾًومؼبمدارم(وٕمؼؾبـفكبمدرادؿفمبعدم

جوءمإظبمدقرؼيمحقاظلمسومم:ماٌعؾؿنيماظلـيماظرابعيمؼبمضقغقف،موؼؿوبعماظدطؿقر
وتعؾؿماظؾغيماظعربقيمخاللمدـيمواحدةموطونم(مدـي(م17)أيممطونمسؿرهم)م1928

تلىمإظبمدارماٌعؾؿنيماظزراسقيمؼبمعدؼـيمؼؿؼـماظؽؿوبيمواظؼراءةمأطـرمعـمزعالئف،موان
زاولمضدريمجونمعفـيماظؿدرؼسمؼبمعدارسم(ماظلؾؿقي،مثؿمسنيمعدردًومؼبماغطوطقوم

حلىمعومرواهم)م1942اظؼوعشؾلموسوعقدا،موطونمعدؼرًامؼبمعدرديمسوعقدامسوممم
،ممثؿم(نؾماٌمرخمحلـمػشقورماظؽؾرلمعصطػكمػشقور،موطونمػقمعـمأحدمتالعقذه

صقؿومبعدمإظبمدعشؼموضقاحقفوموعورسماظؿدرؼسمؼبمعدارسمحلماألطراد،مثؿماغؿؼؾم
،موبعدػوماغؿؼؾمإظبماظلفؾماظعومم(اظذلبقي)ماغؿؼؾمإظبمسؿؾماداريمؼبموزارةماٌعورف

ظؾؿقزػني،مواغضؿمصقؿومبعدمإظبمذبؿقسيمدسوةمايرؼيموطونمسضقًامغشقطًومصقفو،م
اظلقودقي،موطونمؼراضىمأوضوعمحوربمؼبمطوصيماىفوتماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقيمو

.مماألطرادموػقمؼبمدعشؼ
/م1932/طؿىمضدريمجونمؼبماظعددماألولمعـمذبؾيمػووارماظؽردؼيمؼبمسومم

طؽوتىمعؾدعمم15/5/1932ٌعمنؿمضدريمجونمؼبم:)ؼؼقلماظؽوتىمأدؼىمغودر
ؼؼوتؾمؼبماًطقةماألعوعقيمظؾفؾفيماٌفؿيماألخرى،ماىؾفيماظـؼوصقيمبؼقودةماألعرلم

اظطرؼؼم(مرؼومتوزه)طؿىمضدريمجونمضصقدتفم(.مسوٕمجالدتمسوظلمبدرخونال
أولمضصقدةمطردؼيمحرةمؼبم)م،موؼعؿدلماظؽوتىمأدؼىمغودر1936اىدؼدمسومم

حؿكمبوتمػذاماظؿورؼخمعـعطػًومأدبقًومصوصاًلمؼبمتورؼخماألدبم(متورؼخماظشعرماظؽردي
وػلماٌرحؾيماظؿؼؾقدؼيم)اظؽرديمايدؼٌمبنيمعرحؾؿنيمعـمغوحقيماظشؽؾمواٌضؿقنم

اظؼدمييماظيتمؼطؾؼمسؾقفوماظؾعضمتلؿقيماظؽالدقؽقي،موعرحؾيمايداثيماظيتم
(.ممعبعًمؼبموضًمواحدمبنيماألصوظيمواٌعوصرةمبصقرةمرائعي

                                                
4 ( دكزٕساِ فٙ عهى انزشثٛخ ٔانُفس)خالل جٕالرُب انًٛذاَٛخ انزقُٛب يع انذكزٕس خبنذ قٕطشش   

. يطكٕسًا -عٍ انطبعش قذس٘ جبٌ حذثُب   
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سـدعومتعرفمسؾكم1944جرىماغعطوفمؼبمتورؼخمصؽرمضدريمجونمؼبمسومم
:مؼؼقلمدؾقؿونمسؾل.ماٌورطلقيماظؾقـقـقيمواصؾحمصدؼؼًومظؾشققسقنيموظقسمسضقًا

ظؽـماظدلوصلقرمضـوتم(.مسؿؾمضدريمجونمضؿـمصػقفمايزبماظشققسلماظلقري)
طونمضدريمجونم(:)تورؼخماألدبماظؽردي)طردوممؼـػلمػذامحقٌمؼؼقلمؼبمطؿوبفم

ؼـػلماظدطؿقرمخوظدمم5(.مسضقًامعـمأسضوءمايزبماظدميؼرارلماظؽرديمؼبمدقرؼو
اظؽرديمؼبمدقرؼومظؽـفمؼمطدمأغفمطونمعـممضقررشماغؿلوبفمإظبمايزبماظدميؼرارل

.مماسضوءمعبعقيمخقؼؾقنمألنماظدطؿقرمطونمعـمأسضوءمغػسماىؿعقيم
،مضؿـم1957ؼبممتقزمسومم(مدوبؼًو)دوصرمضدريمجونمإظبماالهودماظلقصقيتم

وصدماظشؾقؾيماظؽردؼيميضقرمعفرجونماظشؾقؾيماظعوٌلماظلودسمؼبمعقدؽق،موزارم
طرديماًوظدماظدلزاغلماظذيمطونمؼبماالهودماظلقصقيتمواػداهمظؾؿرةماألوظبماظزسقؿمال

خبطمؼدهموبلحرفم(مضوئدماألطراد،ماظؾورزاغل)أثـوءماظزؼورةمضصقدتفماٌشفقرةم
سربقي،موزارمضدريمجونمظؾؿرةماظـوغقيماظؾورزاغلمؼبمبغدادمبعدمسقدتفمعـماالهودم

تفـؽيمإظبماظؾورزاغلمإظبمبغداد،موجقبفمضدريمجونمردوظيمم1958اظلقصقوتلمؼبمسومم
اًوظدمبعدمسقدتفمعـماالهودماظلقصقيتمبوظؾغيماظؽردؼيموصقؿومؼؾلمغدوقبنمعضؿقنم

:ماظردوظي
ؼبم.م.م.ممأػاًلمودفاًلمبؽؿ،مسدمتمسؾكماظعنيمواظرأس.مضؾؾمطؾمذلءمأضؾؾمؼدطؿ

!مالمأدريمٌوذامٕممتروامعـماظشومم.م.م.مماظشوممطـومؼبماغؿظورطؿ
ألذؼوءماظؽردمرؤؼيمضوئدػؿمظقؼضقامسؾكمػؿقممدـقاتمظؼدمودماظؽـرلونمعـما

.ممايرعون
طوصيمأبـوءماظشعىم.مأثرتمسقدتؽؿمؼبمععـقؼوتمذعؾـومإصبوبًومؼبمطؾمعؽون

.مماظؽرديموسؾكماخؿالفمعشوربفؿمواصؽورػؿمؼعؿزونموؼػؿكرونمبؼقودتؽؿ
الذؽمأنماىؿفقرؼيماظعراضقيمايؾقؾيمدؿؿعززمعؽوغؿفومبقجقدطؿ،مموتذلدخم

.ممدةماألخقةماظعربقيماظؽردؼيماطـرضوع
أغينمواثؼمعـمأنماظؽردمظقسموحدػؿمبؾماظعربمواظػرسمواظذلكماالحرارم

اغؽؿمسؾكمدراؼيمتوعيمبلنمغضولمذعؾـومؼلرلمبوظؿعوونم.م.ممعؾؿففقنمعـؾـومبعقدتؽؿ
.ممععمأحرارمػذهماظشعقب

                                                
5 . ـ  قُبد كشدٔ(  1ربسٚخ األدة انكشد٘ ج) نًضٚذ يٍ انًعهٕيبد حٕل ْزِ انُقطخ ساجع    
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طردمطوصيمػـومابؿفٍمبؽؿمخوظدمبؽداشمطـرلًاموثؼؿفمطؾرلةمبؽؿموؼؼقلمانمسؾكمال
االظؿػوفمحقلماظزسقؿماألوحدماظؾورزاغلمواظـضولموصؼمدقودؿفماظلؾقؿي،موطبصؽؿم

دلزورطؿم.موطذظؽمعبقعمرصوضـومطبصقغؽؿمبوحذلاعفؿ.م.م.مبوحذلاعفموهقوتفمطـرلًا
أضؾؾمؼدطؿمثوغقي،موأضؾؾمغقازرماألخمأدعدموجزؼؾماحذلاعلم.مؼبمأولمصرصيمدوسبي

.ممةمصودقموسؾقدآظألخمعرلحوج،ماضؾؾمغقازرماألخق
م

اٌكؾصمظؽؿمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مضدريمجونمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م14/10/1958اظشوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
اظؿورؼخم(معفمتني)ؼبمػوعشمحبـفماٌـشقرمؼبمذبؾيمؼذطرماظؽوتىمأدؼىمغودرم
عقجقدمؼبمغلكيمدعشؼماظيتم(مضوئدماألطراد،مماظدلزاغل)اٌقجقدمؼبمآخرمضصقدةم

أخذتمػذهم:رؾعًمبوظالتقـقيموشرلمعقجقدمؼبماظـلكيماظيتمطؿؾفومخبطمؼده،م
اظؼصقدةمعـمزبطقريمادؿوذغوماظدطؿقرمسزاظدؼـمعصطػكمردقل،موؼضقػمأنم

(مسقدةماألدد)أعومضصقدةم.مغشقرةمبوألحرفماظؽردؼيماالتقـقيمؼبمدعشؼاظؼصقدةمم
دبؾقدًامظعقدةماظدلزاغلمغشرتمآغذاكمؼبمذبؾيمم1958اظيتمطؿؾفوماظشوسرمؼبمسومم

.ممػققاموآزادي
أثـوءمزؼورةمضدريمجونميضقرمعفرجونمعقدؽقمظؾشؾوبماظعوٌلمتعرقبفمسؾكم

برضقيم(مضدريمجون)أردؾم:م)ردواظدلوصلقرمضـوتمطردو،مؼؼقلماظدلوصلقرمضـوتمك
أغومضدريمجونم،ممضودممععم:بوظؾغيماظؽرعونقيمعـمعدؼـيماودؼلومؼؼقلمصقفو

ثؿمهدثومطـرلًامحقلموضعماألطرادم(.مماظشؾوبمإظبماٌفرجون،مأرؼدمأنمأراك
إذًامطونمضدريمجونمذوسرًامطردؼًومتؼدعقًو،موظقسمسضقًامؼبم.ممواألتراكمواألحزاب
ضدممظلمضدريمجونمبعضمضصوئدهم:وؼؿوبعماظدلوصلقر.مدقريايزبماظشققسلمال

(مأغومذاػىمإظبمعقدؽق:)شرلماٌـشقرةماظيتمعوزاظًمخبطمؼدهم،مظؽـمغؾبشرتمضصقدة
وم(مأغومذاػىمإظبمعقدؽق:م)أثـوءمماٌفرجونمواظؼصوئدمػل(ممازصلؿقو)ؼبمجرؼدةم

(.مماظقردةمايؿراء)وم(ماظطرؼؼماىدؼد)وم(مدقدمآخرماظزعون)
وؼبمدفـماٌزةمؼؼقلم(م1961ـممم1959)ضدريمجونمبنيمسوعلماسؿؼؾم
،موأعضكمسدةم(دخؾمضدريمجونمعرتنيمأومثالثمعراتممدفـماٌزة:)جؽرخقؼـ

.ممدـقاتمؼبمظؾـونمواظعراقمؼبمدؾقؾمغضوظفماظلقودلمواألدبل
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غشرماظؽوتىمضدريمجونمشوظؾقيمغؿوجوتفماألدبقيمؼبماظصقػمواجملالتماظؽردؼيم
طونمطوتؾًوم(مػووار،مروغوػل،مروزامغق)غذاكمؼبمدقرؼوموظؾـونماظيتمطوغًمتصدرمآ
بدأمحقوتفماألدبقيمبوألدؾقبماظؽالدقؽلمودرسونمعوماظؿفلم.مالععًومعؿـقسًوموعؿؿؽـًوم

اظطرؼؼم(مرؼومتوزهم)مؼبمضصقدةم1936إظبمأدوظقىمحدؼـيموخوصيمبعدمسومم
.مماىدؼد

ممضقاحقفومأؼضًومػذامأعضكمضدريمجونمدـقاتفماألخرلةمؼبمدعشؼ،موضدمدرسمؼب
جدؼرمبوظذطرماغفمتزوجمعـم.مماخل....مواضحمعـمخاللمضصصفمعـؾمجدؼدةمسررقزم

ابـيمسؾلمسـؿونمبؽمموػقمترطلماألصؾمضبـمإظبماًالصيمم1939سومم(غقؾقصر)
اظعـؿوغقيمضدمايؽقعيماظؽؿوظقيمتعرفمضدريمجونمسؾقفمؼبماغطوطقومسـدعومطونم

صؽرمواظلقودلماٌشفقرمممدوحمدؾقؿماظذيمطونمعدردًومصقفوموتعرفمطذظؽمسؾكمإ
،مثؿممابـؿفمم1943وأنىمعـفومابـفماظؾؽرمعزطني.ممؼدرسماظؾغيماظػرغلقيمػـوك

ثؿموظدمظفمرػؾمؼدسكمدرورم(ممتورسمعفـيماظطىمحوظقًومؼبمدعشؼ)1945ذرلؼـم
أثرمجؾطيمدعوشقي،موضدمدصـم1972/آب/9تقؼبماظشوسرمضدريمجونمؼبم.مم1948

.ممالغوماظشقخمخوظدماظـؼشؾـديمؼبمحلماألطرادمؼبمدعشؼؼبمعؼدلةمعق
م
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ
ػدرادظػأرطاضهػاضػصصغظػواضذطرغظ

ػ
عـماٌالحظمأنماظؾقٌمسـمغؿوجوتمطوتىمٕمؼطؾعمظفمأيمطؿوبم،مسؿؾقيم
حبٌمععؼدةموصعؾيم،مخوصيمبعدمأنمعرتمسؾكمغؿوجوتفمأطـرمعـمدؿنيمدـي،م

نمؼؽقنمغلقًومعـلقًوماظؾفؿمإالمغؿػًومعـمضدمرقاهماظغنبموطودمأ)وسـدعومغعؾؿمأغفم
إنمػذهماظعؿؾقيم(.ماألدطرماٌؿـوثرةمػـوموػـوكمواظيتمالمتلؿـموالمتغـكمعـمجقع

تؿطؾىمجفدًامعضوسػًومإنمطـومغعؾؿمأنمعبقعمغؿوجوتفماألدبقيمضدمغشرػومسؾكم
صػقوتماجملالتمواىرائدماظؽردؼيماظصودرةمؼبمبداؼيماظـالثقـوتمواألربعقـوت،مم

ؼؽقنماىفدمأطـرمصعقبيمإنمٕمتؿقصرمتؾؽماجملالتمواظصقػمأومرمبومضدمو
.مماغدثرت

غشرماظؽوتىمضدريمجونمشوظؾقيمابداسوتفماألدبقيمؼبمذبؾيتمػووارموروغوػلم
وجرؼدةمروزامغقماظؽردؼيماظصودرةمؼبماظـالثقـوتمواألربعقـوتمعـمػذاماظؼرن،مسدام

وريمخبطمؼده،مػذامؼعينمأنمبعضمضصوئدهماظيتمٕمؼـشرػو،موػلمعوزاظًمزبط
اظؽوتىممضدريمجونمطونمعـماظؽؿوبماألوائؾمواٌمدلنيمؼبمتؾؽماجملالت،مصؼدم
طونمؼؽؿىماظؼصيماظؼصرلةمواظشعرمواٌؼولماألدبلموعورسماظذلعبيمأؼضًو،مدوػؿمؼبم

ظؾؽوتىمسربمسلق،مموطؿىمعؼدعيم(ماظراسلماظؽردي=مذػوغكمطردم)ترعبيمرواؼيم
سرماًوظدمجؽرخقؼـمدؼقاغفماألولمؼؼقلمربؿدمصغرلةمحقلمدؼقانماظشو

طؿىمضدريمجونمعؼدعيمسـماظدؼقانماألولمظؾشوسرمجؽرخقؼـمميدحمصقفوم:)اوزون
ُصؼدتم:)ماظؼصوئدموؼؼورغفومبوظدواوؼـماظؽالدقؽقيماظؽردؼيمؼؼقلمضدريمجون

ألغبدماًوغل،مطونم(معؿموزؼـ)جزريموم(معال)تدرصبقًومعـذمزعـمعضكمدؼقانم
(.ممرماظؽرديمؼؾقـقنمسـفؿومصؾؿمصبدوػؿومعؿذوضقماظشع

غؾبشرمدؼقانمجؽرخقؼـمبطؾوسيمأغقؼيمطؿومرأؼـو،مأسؿؼدمأنمػذاماظدؼقانمدققؾم)
(.مموطذظؽمدؼقانماىزري(معؿموزؼـ)عؽونمرواؼيم

طوغًمشوظؾقيمعقضقسوتمضدريمجونمتدورمحقلمرالبماٌدارسمواظعوداتم
مواظزبقى،موصضحمخداعموعؽرماظؽردؼيماظؼدمييمـممطصقدماًـوزؼرمودبزؼـماٌؾنب

اظشققخمواظذطرؼوتماٌوضقيماظيتممتسمذغوفماظؼؾىمبلدؾقبمواضعلمتشقبفمأحقوغًوم
حوالتمغػلقي،محقٌمؼصقرماظؾؼطيمـمماظؾقظيماظؼصصقيمأوماظشعرؼيمبشؽؾمبورعم
وطلغفمعصقرمؼؾؿؼطمظؼطيمعـماظؽوعرلا،موعـمثؿمؼـػذمإظبماسؿوقماظـػس،مظؽـفمالم
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اظـػسمرقؼاًل،ممصقكرجمبلرسيموؼصػمعـمجدؼدماٌظوػرممؼلؿؿرمؼبمددلمأشقار
.ممواظؿعوبرلماظظوػرةمسؾكموجقدمذكصقوتفمؼػلحماجملولمشلومظؿعدلمسـمدواخؾفوم

وووزماظؽؿوبيمسؾكم)ؼعؿدلمضدريمجونمعـمذبدديماألدبماظؽرديمايدؼٌمظؼدم
رؼوم)اظـؿطماظؼدؼؿمورصضماظؿؼؾقد،موأبدعمؼبماٌقدانماألدبلمحقٌمطؿىمأولمضصقدةم

ؼبمتورؼخماظشعرماظؽرديمايدؼٌمعـفقًومبذظؽمتؾعقيمذؽؾموعضؿقنماظشعرم(متوزهم
.ممأدؼىمغودر(ماظؽرديمظشعرمايضوراتماجملوورة

وعـمعمدللماٌدرديماظقاضعقيمايدؼـيمؼبماألدبماظؽرديمؼبماظقضًماظذيمٕم
وضدمصبدماظؼورىءمؼبم(مثالثقـوتماظؼرن)ؼعرفماألدبماظعربلمعدرديماظقاضعقيم

غؿوجوتفمعصطؾقوتمادؿكدعفوماٌـؼػقنمبعدمغصػمضرنمطويداثيمواظؿفدؼدم
.مواظؿقدؼٌمؼبماألدبمؼبماظقضًماظذيمطونماألدؾقبماظؽالدقؽلمعفقؿـًومسؾكماألدب

اظؽرديمجبذورهماظؽردؼيمؼبماظقضًماظذيمرصضماظؿؾعقي،موؼعؿدلم(ماألدب)ظؼدمربطم
وؼقضحمظؾـوس،مأنممصوحىماظرؼودةمؼبماظشعرماظؽرديمايرموطلغفمطونمضبٌ

ظألطرادمثؼوصيمعلؿؼؾيمعؿؿقزةموػقمضودرمسؾكمخؾؼماىدؼدماٌؿطقرمؼبمعقدانماألدبم
واظـؼوصي،مظؼدمادؿكدممايداثيمواظؿفدؼدمؼبماظؾغيمواٌقضقسوتموررؼؼيماظطرحمؼبم

عبقعمغؿوجوتفماألدبقيمبؾغيمواضعقيموأدؾقبمصينمأدبلمحدؼٌمؼرتؼلمإظبماألدوظقىم
جقفمظقلؽقمصقؿومطبصمعقدانمودؼدماظشعرماظؽرديمسؾكمعلؿقىمؼؼقلمرو.ماظعوٌقي

ميؽـماسؿؾورماظشوسرمضدريمجونمعـمبنيمعمدللماظشعرم)ماظشؽؾمواٌضؿقنمواظؾغيم
(.مماظؽرديمايدؼٌمبوالضوصيمإظبمذقخمغقريموبرلعرلدموطقران

ضدريمجونمبلالدؿفوموبلوريماظؾغيماٌلؿكدعيمؼبم(مابداسوت)وتؿؿقزمغؿوجوتم
.ممصفقمؼؽؿىمأدبفمبلدؾقبمحدؼٌمؼلوؼرمروحماظعصرممطؿوبؿفو،

تدورمعقاضقعمضصصفمؼبمصؾؽماظذطرؼوتمواظصداضيمواألؼومماٌوضقيمواإلحالمموػلم
بعقدةمطؾماظؾعدمسـماٌقاضقعماظلقودقيماظققعقيماظلوخـيموظؽـمتػقحمعـمعقاضقعفم

مم.رائقيماظقرـقيماظؽردؼي،مأعوماٌقاضقعماظشعرؼيمصؾعؽسمعقاضقعفماظؼصصقي
غشؿؿمعـمخاللمضصؿفماألوظبمرائقيمطوتىمضصصلمعؿؿؽـمعـمظغؿفموأدؾقبفم

اظػينموؼشؼمررؼؼفمبـػلفمظقؿكذمظـػلفمعؽوغيمعرعقضيمؼبماألدبماظؽرديمايدؼٌم
إنموجدتماظصرخي،مم)ضدممضصؿفماألوظب.موعـؼػًومعؿـقرًامغفضقؼًومؼعورضماىفؾ

/مبلدؾقبمدؼوظقجؼرويماظؽوتىمػذهماظؼصيم:ألوصؿونمصدلي(مصوظشؽقىمتؾقفو
ؼبم.محقاريمبنيماألبموابـف،موؼقضحمصقفومحولماظقرـموايرؼيماظيتمؼؿققمإظقفو

ؼصػمعبولماظؼرؼيموبلوتقـفو،موأدرابماظطققرماظيتمهطم(ماظؼرؼيماحملدثي)ضصيم



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

30 

30 

سؾكماظؾلوتني،مؼعشؼمصقتماظشقرورمايزؼـماظذيمؼذطرهمجبراحماظقرـ،موؼؼدمم
اغؾشقامداخؾل،م:)...معفموسذابوتفمؼؼقلاظؽوتىمغصوئحمظؾشؾوبمعـمخاللمآال

دؿفدوامصقفماظؼؾى،مأخرجقهموصؿؿقهمإظبمضطعمصغرلة،مدؿالحظقنمأنماظؼطعم
وػلمضصيمضصرلةمندمأنم(مبصرىماظذػؾقي)وسـدعومغؼرأمضصيم(ماظصغرلةمتؿؽؾؿ

أحداثفومتدورمحقلماظعشوئرماظؽردؼيمواظـزسوتماظيتمحدثًمبقـفؿمؼبماظػذلةم
دورماألحداثمحقلمذكصقيمرئقلقيموػلمبرلوزمابـيمأعرلماظؿورطبقيماظؼدميي،مت

بصرىماظذػؾقيمعوطسماظيتمؼطؾؾفومأعرلمبرجمعوتقـيمعرلزومظـػلفمزوجيمبوظؼقة،مم
صقظفرمعرلزومشطردؿفموتؽدلومسـففقؿف،مموؼشـمػفقعًومسؾكمعوطسمأعرلمبصرىم

حقلمإظبماظذػؾقي،موؼلخذمبرلوزماظػؿوةماىؿقؾيمبوظؼقةمبعدمأنمؼدعرماٌدؼـي،مموتً
ارالل،مصالمصبدمأعرلػومررؼؼيمظؾققوةمدقىماٌقتمضفرًا،مظؼدمادؿكدمماظؽوتىم
ضدريمجونمؼبمػذهماظؼصيمأدؾقبماظردوظيماظػـقيمأومأدبماٌرادؾي،موػومندماآلنم
وبعدمأطـرمعـمػبلنيمسوعًومؼلؿكدمماظؽؿوبمػذهماظؿؼـقيمؼبمضصصفؿمورواؼوتفؿم

.مماألدبقيم
بمظـومحوظؿفماظـػلقيمعـمخاللمايؾؿ،موؼلؿـفضمؼصػماظؽوت(ماظؾدر)ؼبمضصيم

عوؼبمداخؾفمحقٌمؼـوجلماظؼؿرمؼبمظقؾؿفماظرابعمسشر،موطقػمتشـماظغقؿيماظيتم
ضبقلماظؽوتىمعقضقسًومأوم.متشؽؾًمظؾؿقمػفقعًوموتؾؿؾعماظؼؿر،موؼـؿفلمطؾمذلء
حؼققم(ماظؿكخل)أوم(ماظؼلؿ)سودةمضدمييمجرتمبنيماجملؿؿعوتماظؼدمييمؼبمضصيم

اظدم،مـممحقٌمؼداصعماظؼقيمسـماظضعقػموؼؿقؿؾمأخطوءهموغبوضؿفمأعوممأخقةم
اظـوسمـممسـمررؼؼمظعؼمدعوءمبعضفؿومـم،مموػلمسودةمضدمييمجدًامطوغًمعـؿشرةم
ؼبماظعوٕماظؼدؼؿمبنيمعبقعماظشعقبموعوزاظًماظدؼوغيماالؼزؼدؼيممتورسمػذهماظعودةم

ًامأوماخؿًومظفمؼبماآلخرةمحقٌمؼؿكذمطؾماعريءماؼزؼديمأخ(مأخماآلخرة)وؼلؿقغفوم
.ممظقؿقؿؾمذغقبف،مضؾـومإغـومغصودفمؼبمطـرلمعـمثؼوصوتماظعوٕمسؾكمػذهماظعودة

بطؾماظؼصيمػقمرػؾمصغرلمؼذػىمإظبماٌدردي،موسـدعومصبدمزعقاًلمظفمضدمارتؽىم
ذغؾًومؼبماٌدرديمالؼؿقاغكمأنمؼؿدلعمصدؼؼمظفمأضقىمعـفمظقـولماظعؼقبيمسقضًومسـم

ًٌومأغفمؼعرفممتوعًومأنماظذغىماظذيمارتؽؾفمػقمعلؿقماظطػؾمصدؼؼفماظضعقػمع
اظضعقػماظؾـقيمم،متلؿفقؼفماظػؽرةموتلقطرمسؾقفمحؿكمؼؿؿؽـمذاتمؼقممعومأنم

صبرحماصؾعف،ممصقلورعمإظبمصدؼؼفموطبدلهمأنمصبرحمأؼضًومأصؾعف،موميزجمدعفمععم
يمدممصدؼؼفماألضقى،موػؽذامضبؿلموضبوصظمسؾكمغػلف،ممألنماظصدؼؼماظؼق

صـفدمأنماٌؿكخلماظؼقيم.مؼلؿطقعمأنمؼـؼذهمعـماٌقاضػمواظشدائدمواٌصوئى
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الضبؿقفمعـمسصوماٌعؾؿمصقلىمبؾمضبؿقفمأؼضًومعـمأغقوبمطؾىمذرسموؼضقلم
.ممبروحفمعـمأجؾماغؼوذمصدؼؼف

صنغفومتدورمحقلمأرػولماٌدرديمأؼضًومحقٌمصبدماظؽوتىم(ماظذغى)أعومؼبمضصيم
ةموخصؾيمؼبمذطرؼوتماظطػقظيمععمأرػولماٌدارسمألغفمأنمأرػولماٌدرديمعودةمشين

طونمعدردًو،مؼذػىمذبؿقسيمعـمأرػولماٌدرديمإظبمصقدمصراخمايفؾمؼبماٌغورةم
اظؾعقدةماظيتمتؽقنمعـماٌػروضمأنمؼؿقصرمصقفوماظصقد،مظؽـماٌغورةمارتلؿًمؼبم
هدىماًقولماظشعيبماظؼرويمبلغفومعلوىماىونمواىـقوتمواالذؾوحمرشؿمذظؽمي

األرػولمػذهماظػؽرةموؼؼصدونماٌغورة،موضبوولماظؾطؾمأنمصبربمذفوسيمصدؼؼفم
اظراويموطبؿؾكءمؼبم/عبقمبعدمأنمدخالماٌغورةموصوزامبصقدموصرل،مصقذػىماظؾطؾم

اٌغورةمبعدمأنمؼعؾـمعبقمأغفمؼرؼدمذربماٌوءمعـمغؾعماٌغورة،مصقدخؾماظراويمـمم
عبقمإظبماٌغورةمؼصدرماظؾطؾمأصقاتًومماظؾطؾموؼرؼدماخوصيمصدؼؼف،مسـدعومؼدخؾ

وحرطوتمصقكوفمعبقمصعاًلموؼلؼطمسؾكماألرضمصزسًوموؼربطمظلوغفموالمؼلؿطقعم
اظؽالم،متـؿشرمػذهمايودثيمؼبماظؼرؼيمطوظـورمؼبماشلشقؿمبؾمؼبماظؼرىماجملوورةمأؼضًوم

صقؼررمواظدامعبقمأنمؼلخذامابـفمإظبماظشقخماظذيمؼشػلم.مبلنماىونمضربقامعبق
ؼضربماظشقخماظطػؾمعبقمبوظعصلمحؿكمؼؼضلمسؾكم.مؼطردماىونمعـمجلؿفو

حزعيمطوعؾيمعـماظعصلماظررؾي،موميقتمسؾكمأثرهمعبقمبنيمأؼديماظشقخم،م
والميؽـماظراويمأنمؼـلكمايودثيماٌلدقؼيمبعدمأطـرمعـمسشرؼـمدـيمحقٌمؼظفرم

.ممؼوغيخ.م.م.مخقوغي:ذؾحمعبقمظفمؼبماالحالممدائؿًوموؼؼػمأعوعفمعؿفؿًوم
عقضقسًومضدميًوموحدؼـًومبكنمواحدموؼؿشعىماٌقضقعم(مطؾفني)ؼؿـوولمؼبمضصيمم

واًطقطماظػرسقيموػقمعقضقعمايىمبنيمرؾؼؿنيماجؿؿوسقؿنيمواظؿضققيمعـمأجؾم
هىمطؾفنيمذوبًومصؼرلًا،مصقؼدعفومواظدػومًصؿفماظذيمؼؽدلم.ماٌصوحلماظشكصقي

حؾقػًومظف،مالمتلؿؽنيمطؾفنيممطؾفنيمبؽـرلمعـمأجؾمإنمؼؿصوحلمععفموؼصؾح
ظؼدرػومصؿذػىمإظبماظشقخمطلمؼؾعدػومسـمخصؿمواظدػو،موخبدسيمعـماظشقخمسـم
ررؼؼماظلقرمواظؿعقؼذةمواًؾقةمؼؿقركمذقخمصغرلمؼبمبطـمطؾفني،مبطرؼؼيم

طؾفنيم.ممدراعقيمعلدقؼي،موؼؿكؾصماظشقخمعـفومتذوبمتدرصبقًومطؾفنيمومتقت
ظدػومبزسوعيماظعشرلةموؼلدلماظلؿورماألدقدمػلمضققيماىفؾموضققيماحؿػوزموا

.ممسؾكمحقوتفوم
األؼومم)ؼؽؿىمضدريمجونمػذهماٌرةمضصيمسـمحقوةمععؾؿمؼبمسوعقدامؼبمضصيم

بلدؾقبماظذطرؼوتم،مؼؿقجىمسؾكماٌعؾؿمأنمؼذلكمسوعقدامبعدمأنمغصقفم(ماٌوضقي
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تىمؼصػمظـوماظؽو.مماألرؾوءموؼؾؿفلءمإظبماحدماٌصوؼػموػقمعصقػمسنيمدؼقار
اظػراقموأظقانماظعذابماظذيمؼالضقفمؼبمدػرتفماظطقؼؾيم،موؼشرحمعـمخاللموربؿفم
طؿعؾؿمأومعدرسمأنمتغرلماٌؽونمعـماألعقرماظصعؾيمسؾكماٌعؾؿ،مؼذلكموراءهماظدعقعم
اٌـلوبيموسؿقدًامعـماظعفوجمؼرتػعمسبقماظلؿوء،مصقؿذطرمطؾؿوتمذوسرمرمبومػقم

سريمحقٌمتؽـقػماظؾغيموغؼؾماظؽوتىمغػلف،مؼؽؿىماظؼصيمبلدؾقبمذو
سـدعومؼلؿؼرماعروءمؼبم:ماالحودقسماظصودضيمووصػماٌؽونمبشؽؾمععدلمحقٌمؼؼقل

عؽونمعو،مؼرتؾطمبفموبوظـوسمواظذلابمخبققطمذػؾقيمشرلمعرئقي،موسـدعومؼغودرمذظؽم
صقلؿؼرمؼبمسنيم(.ماٌؽون،متشدمتؾؽماًققطماٌرءمإظقفموؼؿلٕمبلؾىمدبؾقفمسـف

صقفوماألعطورمواصػًومرؾقعيماظؾؾدةموعـوخفومودؽوغفوموتعوعؾفؿممدؼقارماظيتممتطر
.ممععف،ممصققػرونمؼبمذاطرتفمصداضيمأبدؼيمالميؽـمأنمتـلك

ؼؾنيماظؽوتىمعـذماظؾقظيماألوظبمأغفمدرلويمظـوم(مطالبماٌصوؼػ)ؼبمضصيم
اظؼصيمطؿومزلعفومعـمبعضماظرجول،مموؼمطدمأغفومظقلًمضصيمخقوظقيموبـػسم

ػومبعقـفم،مدبؿؾػمػذهماظؼصيمسـمبؼقيمضصصفمبلنمأبطوشلومحققاغوتماظقضًمٕمؼؽبرؽب
جرتماٌصودصيمأنم(ماظؽالب)وػلمضصيمتعؾقؿقيمسؾكمظلونمايققاغوتم(مطالب)

بوعمرجؾمعـمطرددؿونمأشـوعفمععمطؾؾفمظرجؾمآخرمؼلؽـمؼبماظزبداغلمهًم
يمعلوىماظظروفماظطؾقعقيماظيتمعـعؿفمعـمعغودرةماظزبداغل،موطوغًمجؾولماظزبدان

اظذئوب،مسـدعومطونماظؽؾىمؼذػىمععماظؼطقعمإظبماىؾولمٕمؼؿفرأممأيمذئىمأنم
ؼظفرمإظبمأنمذوخماظؽؾىموٕمؼلؿطعمأنمؼردعماظذئوبمسـماظؼطقع،مصوجؿؿعًم
اظذئوبمذاتمعرةموػفؿًمسؾكماظؽؾىمطودتمأنمتؼضلمسؾقف،مؼبماظققمماظؿوظلم

همطؾؾنيمضقؼنيمعـمطالبمؼذلكماظؽؾىمػذهماظدؼورموؼعقدمإظبمورـف،مموضبضرمعع
طرددؿون،متضعماظؽالبمخطؿفو،موؼظفرماظؽؾىماظعفقزمصؿفوعبفماظذئوبمسؾقفم
وؼػوجؽفوماظؽؾؾونماألخرانماظؾذانمطوغومضدماخؿؾكمؼبمعؽونمضرؼىمعـماظذئوبم

.مموؼؼضقونمسؾقفوم
أنمميؿؾؽمتؾؽماظؼدرةماظشعرؼيماظيتمطونم(ممخومتمدؾقؿون)ؼؿؿـكمؼبمبداؼيمضصيم

رغوماظؽؾرلمعالمأغبدماىزري،ممحؿكمؼلؿطقعممأنمؼصقرماىؿراتمميؿؾؽفومذوع
واظـورماٌؿلجفيمؼبمداخؾفم،ممؼؾدأممبؾعضماٌؼورعمعـمذعرماىزريم،موثؿمؼؿقدثم

سـمػفرتفموسـماألؼومماٌوضقيم،موؼشعرمبلغفمعذغىم،مثؿمؼدخؾمعؾوذرةمإظبم
ؼدمادذلاحيمعقضقعماظؿالعقذمواٌعؾؿ،ماظذيمؼدرسمبعدمأنمميؾمعـمايقوةم،مؼر

ضصرلةمؼبمرحوبماظطؾقعي،مصقفدمذقؽًومشرؼؾًومبؾمسفقؾًومسؾكمررؼؼماظؼرؼي،ممتـؿوبفم
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األصؽورموؼلؿقضرمطؾمايقادثماظيتمضدمزلعفومظؽـمؼبماظـفوؼيمؼؾؿؼطمتؾؽماظؼطعيم
اٌعدغقيماظغرؼؾيمموؼؿقللفومبنيمأصوبعفمؼظفرمصفلةمطوئـونمأدقدانمأعوعفمضبؿؾم

تـالنمألواعره،مظؽـفمؼعرفمعـفؿومأنمػذهماظؼطعيمػلمطؾمواحدمدقػًومؼبمؼدهموؼؿ
ؼؼػمؼبمحضرةمماظـيبمدؾقؿونموؼؼدممظفماًومتماظذيمضدمضوعمضؾؾم.مخومتمدؾقؿونم

،مؼطؾىماٌعؾؿمأنمؼؿعؾؿمظغيم(ارؾىمعينمعومترؼدهماآلن:م)أظػلمدـي،ممؼؼقلمدؾقؿون
ةمظؽـمدؾقؿونمايققاغوتموؼؿفقلمؼبمحظوئرمايققاغوتماألظقػيممثؿمؼلؿلذنمظؾعقد

المؼلذنمظفمإالمأنمضبضرمربوطؿيماظؾقممواشلدػد،موتؾدأمربوطؿيماظؾقممبؿفؿيمأغفم
اظشمممؼدعرماٌؽونماظذيمؼؼػمصقف،موؼداصعماظؾقممسـمغػلفمأغفمدقدمواألخرونم

اصؿحمسقـقؽمأؼفوماألصـديم،مسبـمجقؾم:سؾقد،مضبؿٍماظطرلمىؿؾؿفماألخرلةموؼؼقل
(.ممامسؾدمأومدقد،مطؾمواحدمعـومحرماظؼرنماظعشرؼـم،مٕمؼعدمبقــ

.مموعوزالماٌعؾؿمؼـؿظرمحؽؿماظؼوضل،مظؽـمبؽوءمابـفماظصغرلمؼقضظفمعـمغقعفم
أؼضًومعقضقسًومظفمسـدعومصبدم(مصقدماًـوزؼر)وؼلؿكدمماظؽوتىمايؾؿمؼبمضصيم

غػلفمؼبمبقؿفموسؾكمصراذفموضدماجؿؿعماظـوسمحقظفموؼضعماظطؾقىمعؾعؼيماظدواءمؼبم
.ممرأىمطوبقدًومعزسفًومؼبمرحؾؿفمظصقدماًـوزؼرمواظعذابماظذيمظؼقفمصؿفمبعدمأن

طفؿقعماظؼصصمحقلماألؼومماٌوضقيماظذغىماظذيم(ماًومتي)تدورمأحداثمضصيم
ارتؽؾف،ماظؾوسٌماظذيمضبرضماظؽوتىمشلذهماظؼصيمػقموضعفماظذيمؼعقشمصقفم

عماظققممأجؿ:)موشربؿفموأٌفموأغقـفمورمبومغفوؼؿفمظقؽؿؾمصػقوتمحقوتفمؼؼقل
أذؿوتماألوراقماٌؿزضيمعـمتورؼخمحقوتل،مأحوولمإسودةمترتقؾفو،مطلمأصـعمعـفوم
طؿوبماظلعودة،مظذامتؿـقعماظصػقوتموتؿعددمععوغقفوموػلماظؼلؿ،ماظذغى،ماألؼومم

ظؼدمأذورماظؽوتىم(.ماٌوضقي،ماًومتي،مظؿشؽؾمذبؿقسيمصػقوتمتضؿمطؿوبًومحزؼـًو
.متلمتمظػمتورؼخمحقوتفمأومعذطراتماظطػقظيإظبمسـووؼـمضصصفمؼبمػذهماظؼصيمال

وعـمخاللمػذاماظؿقرؼضماظذيمادؿؿدهمعـموضعفمايوظلموؼدخؾمإظبمعضؿقنم
ؼلرقماظراويماظزبقىمواٌؾنبمعـمعلؿقدعماٌقغي،موؼؼدعفومظؾقؽقاتقيماظيتم.ماظؼصي

تعقشمسؾكمػذهماٌفـي،موسـدعومتؽشػمواظدتفمدرضيماظزبقىمؼبمظقؾيمرأسماظلـي،م
راويماٌشوركماخوهمصؿقلماظدليءموؼـؼذمغػلفمعـمشضىمواظدتف،متصػعمؼؿفؿمال

واظدتفمصؿقلماظذيمؼـدػشمثؿمميقتمضفرًاموؼمغىماظراويمضؿرلهمشلذهمايودثيم
.مماظيتمعرتمسؾقفومػبسموسشرونمدـي
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.م45،ماظصػقي1938ؼبمطؿوبماظؼراءةماظؽردؼيمم6(اظـعؾىماٌوطر)وجدغومضصيم
تدورماظؼصيمحقلمخداعموعؽرماظـعؾىمورؿعم.ممرديموػلمعلخقذةمعـماظػقظؽؾقرماظؽ

ايفؾمواظصقص،مبؾغيمدؾلؾي،متؿكؾؾفومبعضماٌقاضػماظلوخرة،مؼعؾؼماظـعؾىم
رؾاًلمؼبمرضؾؿفموؼدسقمايققاغوتمإظبماحؿػولمسؾؿًومأنماظدخقلمإظبمايػؾيمذبوغل،م

ؼػرحماظـعؾىمطـرلًامبلغفمحصؾم.مؼـكدعمايفؾمواظصقص،ممصقدخالنمبقًماظـعؾى
سؾكموجؾؿف،مظؽـفمؼرجكءمأطؾفؿومإظبموضًماخرمألغفمظدؼفمرعوممؼؽػقفماظققممثؿم
طبرج،مضبوولمايفؾمواظصقصمبؼقةمعـؼورؼفؿومأنمؼزؼالمايفرمعـمأعومماظؾوبم

:موؼفربونمصعاًل،مثؿمؼؼقلماظصقصمظؾقفؾم
.ممـممظـمشبدعمثوغقيم

سؾى،مػذهمضصيمتعؾقؿقيمتظفرمعطوععمايفؾمواظصقصموبـػسماظقضًمعؽرماظٌ
.مممبؾغيمايققاغوتم

ػؽذامندمأنماظؽوتىمضدريمجونمؼلؿكدممتؼـقوتمايؾؿمؼبمضصصفمظقعدلمسـم
صؽرتفمبلدؾقبمدؾسموظغيمعبقؾيمتـؿمسـمروحماظؾغيماظشعؾقيمدونمتزؼـقوتم

وزخورفمطالعقي،موؼؾدومأنمضصصفمػلمصػقوتمعـمحقوتفماٌوضقيمسـدعومؼؿقجم
اظؼصصمػلمأذؾفممبذطراتفمغلؿشػمحقٌمغالحظمأنم(ماًومتي)صؽرتفمؼبمضصيم

.ممعـمخالشلومتورؼخمحقوتفمودرادؿفموووربفموحؿكموالدتفماظؿؼرؼؾقي
ؼقثؼمضدريمجونمظؾققوةماالجؿؿوسقي،موطبؿورمأبطوظفمعـماألرػولمأحقوغًوموأخرىم
عـمايؽوؼوتماظؽردؼيماظؼدمييمأومؼرويمسؾكمظلونمايققاغوتمأومعـمايقوةماظيتم

اظؿالعقذم/موعقًو،مألغفمطونمميورسماظؿدرؼس،مظذظؽمصوألرػولمؼعقشمصقفوموؼعوؼشفومي
ؼصؾققنمعقاضقعمضصصفماظغـقي،مإنمضصصفمعؿؿقزةموصرؼدةمؼـؿمسـمخدلةمووربيم
عرمحبقوةماظؽوتىمغػلف،ممصقفؿعمسدةمعقتقػوتمعـماظشكصقوتماظقاضعقيموميزجفوم

.ممؼبمضوظىمواحدم
ظؽمأدؾقبًومربددًامعـمخاللماظؼصصماظيتمضرأغوػومندمأنمضدريمجونمميً

/مؼلؿكدعفمؼبمعبقعمضصصف،مأومتؼـقيمطؿوبيماظؼصي،مصفقمؼـطؾؼمعـماآلنم
ايوضر،موؼغقصمؼبماٌوضلمؼرويمظـوماظؼصيمثؿمؼعقدمإظبمايوضرمثوغقيموؼـفلم

.ممرواؼؿف

                                                
6 .ٔغهزُب قػخ انثعهت انًبكش نهكبرت قذس٘ جبٌ عٍ طشٚق االسزبر عضانذٍٚ يال ـ يطكٕسًا   
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عـمخاللمػذهماظؿؼـقيماٌلؿكدعيمؼبماظؼصصمندمأنمػـوكمعلؿقؼني،موػذام
صمواظزعـمواظراويمػقماظؽوتىمغػلف،مؼرويموؼعؾؼمؼػرزمأؼضًومعلؿقؼنيمؼبمصضوءماظؼ

وؼصػمصفقماظراويماٌشوركموتؿداخؾمعلؿقؼوتماظؼصمواظػضوءمطـرلًاموػذامظقسم
ذبولمدرادؿـومظذامؼؿقجىمسؾقـومأنمغؼقممبدراديمعلؿػقضيموعطقظيمحقلمأدوظقىم

.مماظؼصمؼبمضصصمضدريمجونمواظؿؼـقوتماٌلؿكدعيمؼبمحبٌمعلؿؼؾم
م
ػ

ػ:اضذطر
ذوسرماٌؾدعمضدريمجونمعؽوغيمػوعيمسدلمضصوئدهموأسؿوظفماظشعرؼيمـممضبؿؾمال

الؼؼؾمأػؿقؿفمسـماظشوسرماظؽؾرلمجؽرخقؼـم،مواٌـوضؾمواظشوسرماوصؿونمصدليمـمم
ؼبمعقدانماظـضولماظقرينموتصقؼرمطػوحمذعؾف،مصؼدمخصصمطؾمعقاػؾفمظؾدصوعمسـم

(.مم1ضـوتمطردومـممتورؼخماألدبماظؽرديمج)عصوحلمورـفماظعؾقوم
ميؾؽماظشوسرمضدريمجونمظغيمدؾلؾيموبلقطيمحبقٌمميؽـمأليمضورىءمأنم
ؼػفؿفو،موتؿؿقزمعقضقسوتفماظشعرؼيمبوٌقاضقعماظلقودقيماظلوخـيماظيتمتعدلمسـم
روحماظعصرموتػقضمغبودًوموورـقي،مظؼدموػؾفمآمعؾؽيماظؽؿوبيمحبرصقيموعفورةم

ظؼورىءمؼبماظقضًماظذيمسوظقيمصفقمعؿؿؽـمعـمعقضقسوتفموظغؿفموتلثرلهمسؾكما
وخوصيمضصقدتفماظرائعيم.ممهقظًمضصوئدهمإظبمأشونمسؾكمأظلـيماظـوسمسوعي

وظقرؼومبدرخونمعـم(ماظطرؼؼماىدؼد)وتعؿدلمضصقدتفمرؼومتوزهم(مبرزاغل،مبرزاغل)
اظؼصوئدماظيتمطؿؾًمحبرصقيموعقػؾيمصوئؼيم،مؼؼورنماظؽوتىمأدؼىمغودرمبوظؼوئدم

نمضدريمجونمؼبمسوٕمطرددؿونماظشعريمػقمطؿـؾمإ:عصطػكماظدلزاغلمحقٌمؼؼقل
(.مماظدلزاغلمؼبمسوٕمطرددؿونماظعلؽريمـمماظلقودل

ؼؼقلمدؾقؿونمسؾلمحدثماغعطوفمتورطبلمؼبمصؽرمضدريمجونموصؾلػؿفمؼبم
بعدمأنمتعرفمسؾكماظػؽرماظشققسلمواالذذلاطل،موؼظفرمػذام1944ايقوةمؼبمسومم

جدؼدًا،مصوظؼصوئدماألوظبماظيتمطؿؾفومؼبممؼبمضصوئدهمسـدعومؼػؽرمأغفمأصؾحماغلوغًو
اظـالثقـوتماظيتمطوغًماظؽالدقؽقيمروشقيمسؾقفومتؿـوولماظشكصقوتماظؽردؼيماظيتم

وأحقوغًومطؿىمعرثقوتمظؾشفداءماظذؼـمداصعقام(مظقرؼومبدرخون)دقؾػفوماظـلقونمعـولم
،مظروحمسؾداظرغبـمطوردل(ماظؿوبقتماٌدعك)وادؿشفدوامؼبمدؾقؾماظقرـمعـاًلم

وطذظؽمعرثقيمإظبمروحمربؿدمدقدا،مثؿمتـوولماٌقاضقعماالجؿؿوسقيموصراعماظطؾؼوتم
،موشوظؾقيماالحقونمطوغًمعقاضقعفمتؿـوولم(دقدمآخرماظزعون)وم(مايداد)عـولم
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إظبمذؾوبماىزؼرة،مموالذؽمؼبمأنمطؾمػذهم(مردوظي)وضعفموشربؿفمؼبمضصقدةم
،م(حؾؿماظقؼظي)اءماظقرـ،ماظؼصوئدمتػقحمعـفومرائقيماظقرـقيماظؽردؼي،مغد

(.م.م.م.ممجؽرخقؼـ)
أعوماظؼصوئدماظيتمطؿؾفومبعدمأنمجرىماغعطوفمتورطبلمؼبمصؽرهمصؼدمهقظًم

اظؼصوئدمإظبمعقاضقعمدقودقيمدوخـيمتمثرمؼبماظشوسر،مصلظػمضدريمجونماظعدؼدمعـم
اظؼصوئدمظؿكؾقدمذطرىمبعضماألبطولماظقرـقنيماألطرادمأعـولماظؾورزاغل،مؼبمضصقدتفم

ؼبمذػوبمواؼوبماظؾورزاغلمعـمواظبماالهودماظلقصقيت،م(مسقدةماألدد)وم(ماظدلزاغلم)
وطذظؽمطؿىمضصقدةمحقلمحقوةماظؼوضلماظشفقدمربؿد،مضوئدمعبفقرؼيمعفوبودم

،مواظؿصؼمضدريمجونمبوظؼضوؼوماظلقودقيماظعوعيمودبؾقدم(سزاءماظؼوضل)ماظؽردؼي،م
اظرابعم)ؼبماظعراقمؼبمضصقدةمم1958ذطرىماالحداثماظلقودقيمعـؾمثقرةممتقزم

حؿكمشدامأدبفمأدبًومؼبمخدعيماظؼضقيم(مردوظيمإظبماذاسيمرفران)وم(مسشرمعـممتقز
اظؽردؼي،معؾؿزعيمبوظؼضوؼوماظلقودقيمواظقرـقيمواظؿؼدعقيماظيتمتظفرمظـومعقػؾيم

.مماظشوسرموعدىمصدضفمواظؿزاعفمبؼضوؼوماظشعى
جقاغىمذعرؼيمؼبمأدبمضدريمأخرلًامحووظـومذبردمربووظيمصؼطمأنمغظفرمبعضم

جون،مٕمغدرسمؼبمػذهماٌؼدعيمضصوئدهموضصصفمبؾمدؾطـوماظضقءمسؾقفومرمبومؼؽقنم
ؼبماٌلؿؼؾؾمعرجعًومٌـمؼؾقٌمسـمأدبماظشوسرمأومعـمؼؿـوولمأسؿوظفمبشؽؾم

.معلؿػقضم
م

ػ
:ػاضترجطظػػػ

عورسمضدريمجونماظذلعبيمأؼضًو،محقٌمترجؿمضصيمظؾؽوتىماٌصريم
وؼربطماظشعرماألبقضمبوالدؿعؿورماألوربلمسـدعوم(مذعرةمبقضوء)غقانمبع(ماٌـػؾقرل)

،موػلمضصيمرعزؼي،موسـدعومالصبدمادؿفوبيم(اظرأس)ضبؾمؼبمورـماظرجؾماألدقدم
.ممعرتعًومظف(ورـف)وؼؼدممرأدفم(ماظشعرةماظؾقضوء)ظـدائفمؼلؿلؾؿمظؾرجؾماألبقضم

ظؾؽوتىم(ماظؾقضوءمؼبمبالدماظزغوبؼ)وترجؿماظؽوتىمواظشوسرمضدريمجونمأؼضًوم
طرؼؽقريممبذلوفمضؿـمدؾلؾيمؼبمجرؼدةمروزامغق،محقٌمؼقضحمؼبماٌؼدعيمبلغفم

(مظؽـفمٕمتؽؿؾماظلؾلؾي،مظذظؽمغؼقلمسـفومبلغفومعؼوالتم)ترجؿمػذاماظؽؿوب
.ممبؿشفقعمعـماظدطؿقرمأغبدمغوصذمبؽمإظبماظؽردؼي



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

37 

37 

التمػقمالبدمأنمظؽؾمترعبيمػدصًو،موػدفماظؽوتىمضدريمجونمعـمػذهماٌؼو
االدؿػودةمعـمثؼوصوتماظشعقبماألخرىماظيتمغوضؾًموطوصقًموعـمثؿمغوظًمبؼقةم
ووسلمذؾوبفومادؿؼالشلو،موػلمردوظيمعقجفيمإظبماظشؾوبماألطرادمؼبمطؾمعؽون،م
ؼضعماظؽوتىمضدريمجونمخالصيمووربماظشعقبمبنيمأؼديماظشؾوبماألطرادم

.مموبـػسماظقضًمظقغينماظؾغيماظؽردؼيمعـمجوغىمآخر
ضدمسوغكماظػـؾـدؼقنمعـماحؿاللماظلقؼدمدـقاتمرقؼؾيموٕمؼلؿطقعقامايصقلمل

سؾكمادؿؼالشلؿمإالمبؼقةمرجوشلؿموتربقيماىقؾماىدؼدمتربقيمورـقيمضقعقيمصوييم
وؼرجقماظؽوتىمضدريمجونمأنمتصؾحمػذهماظؿفربيم.مبزسوعيماٌؿـقرماظػـؾـديمدـؾؿون

ظلًمحبوجيمإظبمأنمأعدحم:م)اظذلعبيدردًوموسدلًةمظؾقرـقنيمحقٌمؼؼقلمؼبمعؼدعيم
ػذاماظعؿؾ،مدقعرصفمضراؤغومسـدعومؼؼرأونم،موصبدونمأنمظفؾبمأػؿقيمطؾرلةمؼبم

(.ممممأمتـكمأنمؼؼرأماظقرـققنمواظؼراءموؼلؿؿدوامعـفماظعدلموايؽؿ)ثؿمؼؿوبعم(مذبؿؿعـو
م
م
م
م
م
م

ػ
ػ
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اضظؼضظػ
ػضيمةمػلمثقرةمذوعؾيمأممن،ممعـمأؼـمتؾدأماظـفضيم؟مػؾماظـفض

؟مؼؾدومأنمٌػفقمماظـفضيمإذؽوظقوتمطـرلةم،مغؾدأمعـمطؾؿيماظؾعٌمأومتورطبقي
 .ماالحقوءمأوماظقالدة

 :ـمماظـفضيمؼبماظؾغيمواألدبماظؽردؼنيم

مبعـكماظقالدةمم Motamotعـمطؾؿيم  Ranessanceاظـفضيمطؾؿيمالتقـقي
عسمسشرمؼبماظؼرنماًوم  Ranessance اظؿفدؼدمواظؿلدقسمعـمجدؼد.مواالحقوءم

واظلودسمسشرمؼبماؼطوظقو،مواغؿشرتماظـفضيمطؿػفقممؼبمعبقعمأوروبو،مميؽــومأنم
غؼقلمإنماظـفضيمحدثًمؼبماظعوٕماظؼدؼؿمؼبماظؼرونماٌوضقيماظؾعقدةموتؾدظًمطؿػفقمم
تػوسؾلمؼبماظؼرونمايدؼـيمؼبمطؾماألدوظقىمواالذؽولموجقاغىمايقوة،مرقؼًم

،محقٌمضدعًمآصوضًومجدؼدةمةمجدؼدةرطبقيمضدميي،مواصؿؿقًمصػحصػقيمتو
 .مظإلغلوغقي،مأحدثًمتطقراتمسبقمايرؼيمواظدميؼرارقي

ؼؿلظػماظعوٕماظؼدؼؿمعـمرؾؼوتماجؿؿوسقيمؼلقدػومغظوممدقطرةمزسؿوءم
ظؼدمشرلتماظـفضيمػذام.مماظعشوئر،مورجولماظدؼـماظذؼـمميؾؽقنمطؾمذلءمؼبماظعوٕ

ظغيمواظرؤؼيماالغلوغقيمظؾعوٕماظقضعماظؼوئؿمعـمأدودف،موشرلتماجملؿؿعموال
واظعالضوتماظؼوئؿيمبنيماظظوٕمواٌظؾقم،مإذًامبفذاماظشؽؾمندمأنماظـفضيمػلمثقرةم
المعـقؾمشلومووهماظعوٕماظؼدؼؿماظذيمطونمعرتؾطًومبؼققدمتؽؾؾف،مصوالغلونمغؿوجم

 .معؽونموزرفمععني،موسؾكمأثرمذظؽمحدثًماظـقرة

ثمضربؿفمعـماالغلوغقيموشرلتمؼبمبـقيمأحدثًماظـقرةمذرخًومؼبماالغلونمحل
اظؿػؽرلمواظؾغيمواظعالضوتمواظعوداتمواظؼقاغنيماظلوئدةموصـقنماجملؿؿع،ممصوظـفضيم

 .م ػلمثقرةمسؾكماظعوداتمواظروحماظؼقعقي

ٕمؼؽـماالغلونمحرًامؼبماظعوٕماظؼدؼؿمصؼدمطونمعرتؾطًومبؽؾمػذهماظؼققدم
هدثماظؽؿىمسـماغلقؽقبقد،مماظؾوظقيمظؽـماظـفضيموجفؿفمسبقماألغلـي،مت

ظؼدم.ممصوظـقرةماظيتمأحدثؿفوماظـفضيمؼبمودؼدماالغلونموذكصقؿفمالعـقؾمشلو
ٌقؽوصقؾلمإظبمسؼقدةمتؾقٌمؼبمدقوديماظدوظيمايدؼـي،م(ماألعرلم)هقلمطؿوبم

وأدسمأصؽورهمسؾكماظشكصقوتمواألوضوعماىدؼدة،موطونمعـمروادماظـفضيمأعـولم
..ممالثر،مطوظػـ،مابالس،معقغؿػقن،مذؽلؾرل،مدرصوغؿسطقظقعؾقس،مطقبرغقؽقس،م
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وضعقامأدلًومجدؼدةمظؾعوٕ،مصوظصعقبيمتؽؿـمسـدعومؼصرحماالغلونمأنم.موآخرون
اظـفضيمطوغًمثقرةمتغقرل،ممتكضماظعوٕماظؼدؼؿماظذيمطودمأنمؼؼدممثقرةمشرلم

.مرياظـفضيماالغلوغقيموععرصيماظذاتم،مموغفضيماظؽؿىمسؾكماٌلؿقىماظـظ.معؿقضعي
سؾكمأنماظـفضيمشرلتمععوٕماظعوٕمواجملؿؿعمتدرصبقًو،مومتمذظؽمبػضؾماالغلوغقيم
واظؽؿىمأيممبعـكمآخرماغدعوجماىوغىماظـظريمععماىوغىماظعؿؾل،مموصؿقًم
أعومماظعوٕمواالغلوغقيمآصوضًومطـرلةموحررتماالغلونمواجملؿؿعمعـمربؼيماظـظومم

سداواةماظداخؾقيموضدعًمظالغلوغقيمسوًٌوماظعشوئريمواظعوئؾلمواٌؾقكمواالعراءموال
درعدؼًو؛موعزضًمضؿقصماىفؾمواظػلودموايلدموادؿؾدظؿفمبؼؿقصمجدؼدمأطـرم
حداثيمؼبماجملؿؿعوتمواالغلون،مواضذلبًماجملؿؿعوتماالغلوغقيمعـمبعضفو،م

 .موغشرتماظؽؿىموأغورتمروحماالغلوغقيمصوظعوٕمأصؾقًمضرؼيمصغرلة

اظعؾؿمواألدبمواظػـ،موجددتماألحودقسممصؿقًماظـفضيماظطرؼؼمأعوم
واظػؽرمواظؾغيموروحماالغلون،موحقظًماألدبماظشػفلماظؼدؼؿمإظبماظؽؿوبلماٌدوقبن،م
وضدعًمأدبًومطؿوبقًومظؾؿفؿؿعموتؾقأتمرؾؼيماظعؿولمورجولماٌعرصيمعراطزمووضعًم

 .م.م.ماٌعوؼرلماىدؼدة

ظبمأغػلفؿ،موضدمعـمضرورؼوتماظعصرماظذيمغعقشمصقفمأنمؼؾؿػًماألطرادمإ
ومصؿحماظعؾؿوءم.مطوغًماظـفضيمثقرةمودؼدموهدؼٌمسؾكماجملؿؿعماظرجعلماظؼدؼؿ

   .مواٌلؿشرضقنمواالدبوءمآصوضًومعضقؽيممأعومماالغلون

إنمتطقرماظـفضيمعرتؾطمبؿطقرماجملؿؿعماظذيمغعقشمصقفماضوصيمإظبماظقضعم
ظؽؾمصذلةمزعـقيمماظؼوئؿمبنيماألطرادمصؿؽقنماظـفضيمحوجيمعوديمظألطرادمظؽـ

رجوشلوموعػوػقؿفوماظـفضقؼيموخصقصقيماظؾؾدمواجملؿؿع،معـاًلمأحدثًماظـفضيم
االٌوغقيموأثورتماغؿؾوهماألعرلمجالدتمبدرخونموجذبؿفممإلحقوءماظؾغيماظؽردؼيم

طوغًماٌوغقومعمظػيمعـمسددمعـماالعوراتمشرلمعقحدة،مٕمتؽـم.مواألدبماظؽردي
ضؼًموحدتفومبدأتمبوظؾغي،ممأدلًموحدةماظؾغيمدوظيمضقعقي،مموبػضؾماظـفضيمح

واألدبمواظشعرمواظػؽرماظؼقعلمثؿموحدةماظقرـمحؿكمتؾقأتمصدارةماظعوٕمميؽــومأنم
غؼقلمتؾدأماظـفضيمؼبموحدةماظؾغيمواظـؼوصيمواظػؽرمثؿماظقرـ،مأسؿؼدمأنمػذامؼـودىم

 .م اظقضعماظؽرديمايوظل

ممظقؾمداعسموخوصيممترمزروفمدقودقيمسؾكمطرددؿونمووعؾفومؼبمزال
وسؾكماظرشؿمعـم(ماؼران،مسراقم،مترطقو)اظقضعمؼبماالجزاءماظـالثمعـمطرددؿونم

ذظؽمتؿؼدممبوووهماظؿغرلمواحداثماىدؼد،مصوٌؼووعيماظيتمغلؿعفومأومغشوػدػومؼبم
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ترطقومحلىماظقضعماىدؼدمواظؿػرضيمواظعداوةماطـرمعـماظلوبؼموسؾكمضقءمػذام
ةموُصرضًمسؾقـومايربمواظـقرةمواغؿشورػومؼبمطوصيمصبىمأنمغؿلؾحمبـفضيمجدؼد

اجملوالتماظػؽرؼيمواألدبقيمواٌعرصقي،ممظؼدمادؿقؼظماألطرادمعـمدؾوتفؿماظطقؼؾم
وؼـدحرمطؾمذلءمؼبمترطقوم،مؼّػرماظـوسمعـماظظؾؿم.موظذظؽمصفؿمؼطوظؾقنمحبؼقضفؿ

ػضيمؼبمػذامواظقحشقيم،موتؾوحماظؾالدمومتلقؾماظدعوءموعـماٌلؿققؾمأنمغـوضشماظـ
ظؼدمتطقرماظقسلماظؽرديمؼبمترطقومحلىمحرطقيماجملؿؿعموحلىم.ماٌقضقع

االسؿولماألدبقيمواظـؼوصقيمواظػـقي،مظؼدمضدمماظؽـرلمعـماظشؾوبمواظػؿقوتمأرواحفؿم
تصدرمؼبمترطقومجرؼدةم.مرخقصيمعـمأجؾماألطرادمعـمأجؾماحقوءمايقوةماظؽردؼي

دؼيموهؾماظعوداتمواألصقلمواألدبماظؽؿوبلمطردؼيمادؾقسقيموؼؿؿمتطقؼرماظؾغيماظؽر
ربؾماظعوداتماظؼدمييمواألدبماظشػفلمواظؿورؼخماظؼدؼؿموحؾًماظؿؼـقيماظعؾؿقيم

وؼؿؽؾؿمشوظؾقيماألطرادماظؾغيماظذلطقي،موالميؽـمأنمغؼقلمانمػـوكم.ممربؾماظؼدميي
ظؼدمحقظًماظؽالدقؽقوتم.محرطيموحقوةمصؾلػقيموسؾؿقيموصـقيموثؼوصقيمطردؼي

ردؼيمإظبماالحرفماظالتقـقي،مموطؿىماظػؾؽؾقرماظؽردي،مظؽـمأؼـماالغلوغقيماظؽ
أؼـماظقحدةمواظعؿؾماٌشذلكماظؽردي؟أؼـمايرطيم.مواجملؿؿعموايقوةماظؽردؼي

 .ماظعؾؿقيمواظـؼوصقيموإحقوءمحرطيماظـفضيماظؽردؼيم؟

رمبومندمؼبماٌلؿؼؾؾماظؼرؼىمغفضيمطردؼي،مواظذؼـمؼـوضشقنماظـفضيم
،ممؼؼدعقنمأذقوءمإظبماظؾغي،مؼبماظققمماظذيمؼؽقنمصقفمظغيماظػؽرمػلمظغيماظؽردؼي

سـدعومؼصؾمسددماظؽؿىماظؽردؼيمإظبم.ممطردؼيمدؿقدثموحدةماظؾغيمواألدبماظؽردي
سشراتماآلالف،مموؼصؾمسددماظؽؿوبمورجوظفمواٌـؼػنيمإظبماآلالف،مموتمدسم

ضوصقي،مسـدئذمتزدػرماظـفضيماٌطوبعماظؽردؼيمواالطودميقوتمواٌعوػدمواٌمدلوتماظٌ
عـم.ماظؽردؼيمواظـفضيماظققممضرورةمعوديمظؽؾماظشعقبموخوصيمظؾشعىماظؽردي

اٌعؾقممأنماظـفضيماظلقودقيمواالجؿؿوسقيماظؽردؼيمتمثرمؼبماظـفضيماظـؼوصقيمورؾؼيم
.مماٌـؼػنيماالطراد

دبؿؾػماظـفضيمعـمبؾدمإظبمآخرمحلىماظظروفماالضؿصودؼيمواظلقودقيم
اسقيمواظـؼوصقيمواألدبقيمظؽؾمبؾدموضدمؼؿلخرمبؾدمسـماآلخرمأومجزءمعـمواالجؿؿ

طرددؿونمسـماألجزاءماألخرىمحلىماالدؿؼرارماظلقودلموواضعماألغظؿيمؼبمطؾم
جزء،مأومضدمؼلؾؼمجزءماالجزاءماألخرى،مظؽـمسؾكماظرشؿمعـمذظؽمندمأنم

دؿون،موضؾؾمذظؽماظـفضيماظؽردؼيمبدأتمتؼرؼؾًومؼبمعطؾعماظـالثقـوتمؼبماجزاءمطرد
طوغًمػـوكمعرحؾيماٌكوضمواظـقراتمواالغؿػوضوتموبداؼوتمايرطيماجملؿؿعقيمؼبم
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طوصيماجملوالتموػذامالمؼعينمأنماالغؿػوضوتمواظـقراتمتقضػًمبعدمػذهماٌرحؾيمبؾم
شرلتمعـمتؼـقوتفوموأدوظقؾفو،موغظرتفومإظبماجملؿؿعمواالسداء،مأيمتغرلتم

اظعؼؾماظؽرديمعـاًلمحوولماٌـؼػقنماألطرادمؼبمماظعالضوتموجرىمتغقرلمؼبمبـقي
طرددؿونماظعراقمأنمضبدثقامثقرةمغفضقؼيمؼبماظػؽرمواألدبمواظلقوديمواجملؿؿعم
وطوصيمذبوالتمايقوة،مبعدمأنمزفرتماطؿشوصوتمجدؼدةمؼبمسؾؿماآلثورموتغرلتم

اٌػوػقؿمؼبماظلقوديمواظـؼوصيمواظؿورؼخم،ممصوغؼطعًماظعالضوتمععماألصؽورم
طالدقؽقيماظؼدمييمصؿـاًلمؼبمذبولماظؿورؼخمغلػًمعؼقظيماظؿقراةماظيتمتؼقلمإنمال

اظؿورؼخمػقمتورؼخماظؿقراة،موطذظؽمجرىمودؼدمؼبمايرطيماألدبقيمسؾكمؼدماظؽوتىم
سؾدآمطقرانمواظشقخمغقريمذقخمصوحلمععمبعضمعـمعػؽريمتؾؽماظػذلةمأعـولم

ردؼيمطؿومطونمظفمدورمؼبمحرطيمبرلهمعرلدمواظذيمدوػؿمؼبمايرطيماظػؽرؼيماظؽ
اظؿقررماظقرينماظؽردي،مواذذلاطفمؼبماىؿعقوتماظقرـقيمواظـقرةماظؽردؼيمبزسوعيم

وطذظؽماٌػؽرماظؽرديمرصقؼمم1926ؼب(مزؼون)ربؿقدمايػقدمثؿمأصدرمجرؼدةم
.محؾؿلماظذيمتركمظـومآثورًامسظقؿيمؼبمتورؼخماظـؼوصيماظؽردؼي

ةماظؽالدقؽقيموضؿونمعرورػومبوٌرحؾيمظؼدمربطماٌـؼػقنماألطرادماٌرحؾ
ؼعقدماألدبماظؽرديمايدؼٌمجبذورهمإظبماٌـؼػنيماألطرادم.ايدؼـيممبعـوهماظصققح

ؼبمادطـؾقلموطوغًماظدسقةماألوظبمظؾػؽرماظـفضقيمبعدمصدورمأولمجرؼدةمطردؼيمؼبم
(م.مطرددؿون)بعـقانمم1898سوممم

دورمػوممؼبمرصدمايضورةمطؿومطونمظؾؿمرخماظؽرديماٌعروفمربؿدمأعنيمزطلم
اظؽردؼيموربطفومبويضورةماظعوٌقيموالمميؽـمأنمغغػؾمدورماٌػؽرمواظعالعيمتقصقؼم

.موػيبمؼبمذبولمغشرماظؾغيماظؽردؼيموأجبدؼؿفومواظؼقاعقسم
وضدمصدرمسددمطؾرلمعـماىرائدمواجملالتمواظؽؿىمؼبمتؾؽماٌرحؾيموغذطرم

تلمطوغًمتصؾمإظبمدقرؼومالم1949-1939عـفو،مذبؾيمطالوؼزمبنيمسوعلم
إضوصيمإظبماظؽؿىمم1942سومم(مزؼـ)وتقزعمؼبمطوصيماجزاءمطرددؿونمثؿمذبؾيم

اظؿورطبقيمواظػقظؽؾقرؼيمواألدبقيمواظـؼوصقيموعـمإظؿػمحقلمػذهماجملالتمواٌـوبرم
اظعؾؿقي،مربؿدمأعنيمزطل،متقصقؼموػيب،مسالءماظدؼـمدفوديموشرلػؿمممـم

اظروادماألوائؾمؼبمتؾؽماٌرحؾيماألوظبمإضوصيمإظبممدوػؿقامؼبمتطقؼرماظـفضي،موعـ
اظشوسرممممبرلهمعرلدموسؾدآمطقرانمطونمػـوكماظشقخمغقريمذقخمصوحل،موطوعرلانم
عؽري،موأغبدمػرديموعبقؾمصوئىموطوطومصؿوحماظذيمادؿؾؿمجرؼدةمزؼونمبعدموصوةممم

قمعـموضدمادؿؿرتمػذهماظػذلةمحؿكمغفوؼيماًؿلقـوت،موؼعؿدلمبح.مبرلهمعرلد
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اظروادماألوائؾماظذؼـمدوػؿقاموذورطقامبشؽؾمصعولمؼبماظـفضيماظؽردؼيمؼبمعبقعم
.مماجملوالت

وضدمأصدرم.موجوءماىقؾماظـوغلماظذيمطونمعؿؿؿًومظؾفقؾماألولمظؾـفضيم
ضبددمصقفمودؼدماألدبم(مم Ruwangeاٌرصدم)مذرلطقهمبقؽسمبقوغًومبعـقانم

الئفممأعـولمظطقػمػؾؿً،موأغقرمحلىماٌرحؾيماظيتمؼعقشمصقفومععمبعضمزم
ذوطؾل،موعمؼدماظطقى،مودعدمآمبروش،موشرلػؿم،مأعومؼبمذبولماظؼصيمصؼطمطونم

عصطػكمصوحلمطرؼؿ،مروػرمصوحلمدعقد،محلنيمسورف،مجاللمعرلزا،طوكم
.مبقروغلموأحالممعـصقرموآزادمسؾداظقاحدماظذيمطونمؼعؿؾمؼبمذبولماظـؼدمأؼضًو

ورتمؼبمٔوغقوتماظؼرنمايوظلمواظيتمطوغًمأعوماظـفضيماألدبقيماظيتمتط
ادؿؿرارؼيمظرجولماظـفضيماألوائؾ،مصؼدمطوغًماجملؿقسيمعـماٌـؼػنيمؼعؿؾقنمؼبم

ذبولماألدبمسوعيموؼـودونمبويداثيماألدبقيمواظؿقدؼٌموعـماظشعراءمأغقرمعصقػلم
وعـماظؼصوصنيمواظروائقنيممجؾورمعبولم.موصؾوحمرندرموضودرمابراػقؿمعقـف

وصقصؾمدػوتلموذرلزادمحلـموخبؿقورمسؾل،موعـمجفيمأخرىمطونمػـوكممشرؼى،
ذبؿقسيمأخرىمتعؿؾمجبدمدؤوبمعـفؿمطرؼؿمدذيت،مػوذؿمدراج،مسؾداٌطؾىم
.ممسؾدآ،مصالحمجالل،مواظدطؿقرمصرػودمبرلبول،مواظدطؿقرمطؿولمععروفمعصطػك

وػذاموازدادتمػفرةماٌـؼػنيماألطرادمؼبمبداؼيماظـؿوغقـوتماظبمأوروبو،م
عـقفؿمصرصيماظؿالضحمواظؿزاوجماظـؼوؼبموصؿقًمأعوعفؿمآصوضًوموادعيموصؽرًامعؿـقرًا،م

وسقدةماٌـؼػنيماظقرـقنيماألطرادمإظبماظقرـمم1991وزفرتمغؿوئففمؼبماغؿػوضيم
بعدماغشوءمحؽقعيمأضؾقؿمطرددؿونماظدلٌوغقي،موصدورمسددمطؾرلمعـماجملالتم

غقاسفو،موضدمتعفزمعمدليمحؽقعقيمرزلقيمواظؽؿىمواىرائدمواٌـشقراتمبؽوصيمأ
.مسـماصدارمتؾؽماظؽؿقيماشلوئؾي

ػذاموضدمزفرتمبقادرماظـفضيماظؽردؼيمؼبمطرددؿونماؼرانموخوصيمأثـوءمضقومم
ؼبماجملولماظلقودلمواظـؼوؼبمواألدبلمصؼدمطونماظشوسرم(معفوبود)عبفقرؼيمطرددؿونم

(ماألممطرددؿون)رضماوبرامػزارموػقؿـمودظدارمعـمذعراءماىؿفقرؼيمإضوصيمإظبمع
اظيتمطوغًمتعؿدلمغؼطيماظؾداؼيمأوماالغعطوفماظؿورطبلمؼبمحقوةماظـفضيماظػؽرؼيم

.مواظػـقيماظؽردؼيم
وأعوماظـفضيماظػؽرؼيماظيتمحدثًمبنيمأطرادمدقرؼومؼبمثالثقـوتماظؼرنماظعشرؼـم

ءمطونمعـمأػؿمأسالعفوماٌػؽرمواظعالعيمجالدتمسوظلمبدرخونمسـدعومأصدرمأظػؾو
بوالحرفماظالتقـقيموصدرتمذبؾيمػووارمبؿؾؽماألحرفمظؾؿرةماالوظبمصوجؿؿعمحقظفم
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ذبؿقسيمعـماٌـؼػنيمواظقرـقنيماألطرادموعـمػمالءماظذؼـمغشرواماظقسلماظؼقعلم
جؽرخقؼـموضدريمجونموسـؿونمصدليمواظدطؿقرمغقراظدؼـمزوزومواظدطؿقرم:أعـول

،مظؼدمهؿؾمػمالءماظروادمواخل...طوعرلانمبدرخونموأغبدمغوعلموحلـمػشقور
األوائؾمظؾـفضيماظؽردؼيمأسؾوءمطـرلةمؼبمدؾقؾمتطقؼرماظؾغيموهرؼرماالغلونماظؽرديم
عـماظـظومماظعشوئريمواظطوئػلماظؼدؼؿ،وتقسقيماىقؾماىدؼدمتقسقيمورـقيمضقعقيم
غفضقؼيمؼبماظقضًماظذيمطوغًمتلقدمصقفماظعالضوتماظؼدمييمعـماالدؿغاللمواظظؾؿم

وطونمظروادماظـفضيمسالضوتمععم.مألعراضماٌؿػشقيمؼبماجملؿؿعماظؽرديواىفؾموا
اٌـؼػنيمواظـفضقؼنيماألطرادمؼبمطرددؿونماظعراقموترطقوموأرعقـقومأعـولمعقدكمسـذلم
اظذيمبؼلمؼبمداخؾمطرددؿونمترطقوموسؿؾمؼبمطوصيماجملالتماظـؼوصقيمواظلقودقيم

اظؿورؼخماظؽرديمضراءةمجدؼدة،مظؿقرؼرماألطرادموطذظؽمربؿدمأعنيمزطلماظذيمضرأم
وسالءماظدؼـمدفوديموتقصقؼموػيبموطقرانموشرلػؿمطـرلونمإظبمأنماعؿدتمحدودم
ػذهماظعالضوتموسلؾًمايرطيماظـؼوصقيمواألدبقيموخوصيمؼبمذبولماظػقظؽؾقرمم

اظؽرديمإظبماالهودماظلقصقوتلمدوبؼًومععماٌػؽرماظـفضقيماظذيموضعماظػؾوءماظؾغيم
وؼعؿدلمعمدسم(مماظراسلماظؽردي)وماظذيمطؿىمأولمرواؼيمطردؼيماظؽردؼيمسربمذؿ

.ماظرواؼيماظؽردؼيمايدؼـي،موعـمثؿماظدلوصقلقرمضـوتمطردوموشرلػؿم
م
م
ػ
ػ
عوراطيػغزديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالورػزظصيػػػػػ
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حي األكراد   –دمشق                                  
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إنموجدتماظصرخي،مصوظشؽوىمتؾقفوم

ؼؼطعماظصؼقعممأضداعلماظعورؼيم...مظقؾيمزؾؿوء،متعفزماظعنيمسـماظرؤؼي
دعوي؟مالمأسرفمإظبمأؼـمتؼقدغلمق.مطلؽني،متصػرماظرؼحماشلقجوءمأحقوغًومؼبمأذغل
عـذمسدةمأؼوممٕم.مػؽذامأعشل.مظؽـمأسرفمررؼؼلمعـمخاللمخطقاتمسؽوزي

غعؿماظؾقؾيمأؼضًومعظؾؿي،مؼؿلوضطماظـؾٍمسؾلقبمبغزارةم...مؼػورضينماظـؾٍمواظزوابع
.مماروػمعـماظدلد،مسؾٌموػراءمػذاماظدلد.مهؿضـينماظعوصػيماظـؾفقي

ىمإظبمزلعلمتـوه.مٕمؼصدرمعينمصقت...مالأدؿطقعمايرطي..ممأوؿد
ظؽينمأسرفم.معوػذاماظصقت؟مأصؿحمسقينقبمالمأعقزمعصدرماظصقت.مصراخمصقتلبمذوك

(.ممأبل..مأبل)ػذاماظصقت،مطونمصقتمابينم
أؼـمأغوم؟م.م.م.ممـممغعؿمؼومبينمم
!مٌوذامالمتػؿحمسقـقؽ.مأغًمؼبماظؾقًم.م.م.مـممأبلم

.مذلوجدتمغػللمؼبمبقيت،مبنيمأوالدي،موسؾكمصرا.مصؿقًمسقينمخوئػًو
أؼـمطـًمسـدعوماحؿؾماظعـؿوغققنمبالدغوم:مأعوعلموضول(مػقؿمطران)وضدمجؾسمابينم

ضؾـوم.متؽوتػـومسبـماظشؾوب،مػزعـومأسداءغو،مبـقـومورــو،موذقدغومبقؿـو.م.مم؟
...موضدمرأؼًمحؾؿًو،مطـًمصقفمؼبمعلزق.مصبىمأنمؼلتلمواظدي،مظؽـؽمٕمتلتكب

.ممتلؿغقٌمبـو
رأؼًمأنمواظديم.مووصؾً..مواظقدؼونحزعًماعؿعيت،مضطعًماىؾولم

ظؼدموؿدمطؾمذلءمصقؽ،مضؾؾؽماظقحقدماظذيم.مؼروػمعـماظدلد،مواظـؾٍمؼؿلوضط
اسطقؿفمطؿيب،مودؾؽـومررؼؼماظؾقً،مجؽـومعـذمسدةم..مطونمؼـؾض،ماؼؼظًمواظدي

.مموسؿودماظؾقً.م.م.مػقوماغفض،مطلمتؾؼكمأغًماٌربل.م.م.مأؼوم
م

طممػيمعبقؾيمػذهمايقوةمم

األػلمواألخوات،مممبني

وػلماظؼؾىمالؼؽنمممم

عنمجروحماظرعوح،مم
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ػذاماىرحمجرحماظرعوح،مم

ؼـؼلمطوػؾـومم

ومبالمطؾدموصمادمم

أخواتماٌػفعوتممم

ػذهمصرخؿـومم

واظـوممضررموبالءم

سبنمالمغشكمأبدًام

.ممؼبمغصوئحمماًالن

م
م

م

م

م

م
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م

م
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م

م

م

م__________________________________________

.مم6،م5اظصػقيممم1932اظلـيمم/م1/وارماظعددمذبؾيمػو*
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اظؼــرؼيماٌـقدثيم

وريمبنيماظؾلوتنيماٌزروسيمبؽوصيمأغقاعماالذفورماٌـؿرة،مهؾؼمم
أغقاعماظطققرمثؿمهطمسؾكماألذفور،مؼغردمطؾمررلميـًومذفقًومؼؾعٌمؼبماظـػسم
راحيمايزنموميزقمداخؾل،مإغفمذقرور،معبقؾماظشؽؾمذفلماظؾقـ،مؼؾعٌمال

.ممؼبمضؾيبمواظضقوءمؼبمبصري
تؼعمضرؼيتمبنيمتؾؽماظؾلوتنيماىؿقؾيمععمػبليمسشرمبقؿًو،مإغفمعلواغوم
وعضوصيماظؼرؼيم،منؿؿعمصقفومبعدماظعشوءمأحقوغًو،موغؿؿددمسؾكمعروجفو،مطـوم

.ممصرحنيمظألحودؼٌماىؿقؾي،موطونماظؾلؿونمعصدرمدرورغو
الممنؾؽم:ممبوىراح؟مطـومغؼقلمٌوذامالميؽـمظؾؿرءمأنمؼـلكماظقرـماٌـكـ

أبقابًوموعـوصذ،مظذامطونماىرحمؼدشدشـومؼبمطؾمخطقةموؼذطرغومبوظقرـ،مغػقرم
عوذامغرؼدمػذهماٌرةم؟ماظؼرؼيمػلمضرؼؿـو،ممواظؾلؿونم.موغؿقؿسمعـمأجؾماٌوضل

.ممبلؿوغـو،مموطؾمذلءمصقفومظـوم
وامعـفمػؾمصبقزمػذام؟متعوظقامعرةمواحدةمصؼطمواغؾشقامداخؾل،ممأخرج

اظؼؾى،مصؿؿقهمإظبمضطعمصغرلة،مدؿالحظقنمأنماظؼطعماظصغرلةمتؿؽؾؿ،مودؿؾؽلم
أسرفممتوعًومأغؽؿمظـمتؿؿوظؽقامأغػلؽؿموظـمتلؿطقعقاماؼؼوفماظلقؾم..ممععفو

.مماىورفمعـمدعقسؽؿماظيتموريمععمغفرماظػراتمأعقواًل
سـدئذمدؿدرطقنمأغينمظلًمسوذؼمعبولماظشقرورمصؼط،مبؾمسوذؼمصقتفم

ذفلمأؼضًو،مألنمحقوتـومواضعيمبنيمعـؼورهماظشفل،متـؿفلمبنغؿفوءماالشـقيمال
.ممايزؼـيم

.مممطقغقامأصقوبماظؼرؼيماحملدثيمصفلمضرؼؿؽؿ،مصوظـفدةمواظؾشرىمٌدؼـؿؽؿ
م
م

م

م__________________________________
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دــــؾقؿونمبكمبدرخونم

ممؼبماٌـػك،مم1890بؽمػقمابـمخوظدمبؽمبدرخون،موظدمسوممم
بعقدًامسـماظقرـ،مدرسمؼبماٌدرديماظلؾطوغقيمؼبمادطـؾقل،مطونمذوبًومذطقًومعؿعؼاًلم

.ممودقؿًو،مضبىمذعؾفمطـرلًا
وضدمطؿىمػذهماظؼصقدةمحقلم.مأخدلغلمعمخرًامأحدمأصدضوئلمأنمظفمضصقدة

دؾقؿونمبؽمووربؿفمؼبمػذهماظزاوؼيمأردتمأنمأحقلمذطرىم.مطرددؿون،مواظقرـ
.ممحػوزًومسؾكمأاّلمؼضقعمازلفمأؼضًوموغـؼذهمعـماظضقوع

:مأصؾحمحؾفمظقرـفماميوغًو،مطؿومؼؼقلمؼبمضصقدتفمؼبماظؾقًماظؿوظل
حىماظقرـمعـماإلميونم

آهمطرددؿونم،مآهمطرددؿونم
.ممحلرةماظقرـمأصؾقًمظفمداءـبمعزعـًو
احذلقماظؼؾىمعـمسشؼماظقرـم

دؿمتعػـماظروحمواجل
ظؽـموضعماظزوزانمطونمظفمعؽوغيمأخرىمؼبم.معفؿومطوغًمبؾدانماظعوٕمعبقؾي

.مماظؼؾى
حؾقًام/عفؿومطونماظقرـمسذبًوم
أسذبم/صؾالدماظزوزانمأعبؾم

:مسـدعومؼـؾعٌماألغنيموايلرةمعـماظؼؾىم،مؼؽؿىمؼبماظؼصقدة
أظػمآهم،ممعـماظؿػرقمم
.ممأظػمآهم،ممعـماظؿؿزق
:مضررمأخرلًا(مظشعره)ٕمؼشفدمأحدمظؽؿوبوتفم
إظبمعؿكمتدومماظغربيم
ظـذػىمإظبماظشعىم

:ماوفمإظبماظقرـمواالصدضوءمواالحؾوبمدونموجؾ
زرعمروحم.موضدمؼلرمظفمآماظطرؼؼ.مداصعمطـرلًامؼبمدؾقؾمأنمؼرىماظقرـ

ظؽـمظألدػ،مٕم.مسؾؿفؿماظؼراءةمواظطرؼؼماظصققح.ماظؽردؼيمبنيمذؾوبماألطراد
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ؼبمعـؿصػماظطرؼؼموطونمضققي،ماظؼـوبؾماظذلطقي،مؼؽؿؾمررؼؼف،مضضكمسبؾفم
.ممهدىمجلؿفمحرابماالتراكموارتػع

طونمؼؾؾغمعـماظعؿرم.مغعؿمضدممدؾقؿونمبؽمحقوتفمبشفوسيمؼبمدؾقؾمورـف
وٕمؼؽؿؾمررؼؼفمإظبماظـفوؼيمظؽـفم.مسوعًو،مظؽـفمٕمؼلخذمععفمحلرةماظقرـ/م22/

ابماألطراد،مدردًومذامسدلةممغصمبػماٌشقار،موأصؾحمصؽرهموووربفمدردًومظؾشى
.ممالميؽـمغلقوغف

اعوماظققممصؽؾماظشؾوبماظذؼـمؼعرصقنمدؾقؿونمبؽمضبؾػقنمبرأدفم،موؼرؼدونم
إنمٕمؼلرلوامسؾكمػدىمدؾقؿونم.مأنمؼداصعقامؼبمدؾقؾماظقرـمطؿومصعؾمدؾقؿونمبؽ

صؾقـزلمآمأعطورمرغبؿفمسؾقفموظـطؾىماظرغبيمواظغػرانم.مبؽم،مصؾـمتفدأمروحف
.ممظف

م
م

م
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 اظؾصرىماظذػؾقي

 .مإظبمعرذدغوماظؽؾريمضدريمبكماحملرتم         

عفزوممم(مطقتقمعوطلق)اظذػؾقيمعدعرة،موم
مم(بوزمبؾؽ)جؾؾمتقرجؾمأْضػـرؽبمعـمرققرم

،مودؼرؼؽماىؿقؾيمذظقؾيم(رىطوغقومػـو)وغؾع
 .طؾفؿمٔوظبمعـماشلؿقمموؼـؿظرونماظـفدة

زؾمجوظلًومؼبمررفمضصلمعـم.مٕمؼلتماظققممعوطسمأعرلمبصرىمإظبماٌضوصي
 .ماظؾقًمسؾكماٌعطػماظؼزوؼين،ممواضعًومرأدفمبنيمطػقف،مربؿورًامذوردماظػؽر

عـف،موسـدعوموجدمأػؾفمؼبمػذهمايوظي،مٕمؼؿفرأمأيمذكصماالضذلابم
وطلنمذقؽًومخطرلًامحدثمظف،مإغفمسصيب،مبؼلمصذلةمزعـقيمذوردماظػؽر،ممربؿورًا،م

سـدعومادؿقؼظمعـمشػؾؿف،مطونمؼبمحوظيمؼرثكمشلو،مم.مالؼؿػقهمبؽؾؿي،موالمؼرصعمرأدف
.م.م.معؿفدلماظشوربني،مربؿرماظعقـني،معؽػفرماظقجف،موضػمذعرهمطشقكماظؼـػذ

 .مصرخمسؾكمابـفمذوول

أعرلمبرجمعوتقـفمؼؿطوولمسؾقـومطـرلًا،مظؼدمأصؾحم...مماولش...مـممذوولم
ذقطيمؼـكزمحقوتـو،موخوصيمؼبماظػذلةماألخرلة،مموسالوةمسؾكمذظؽمؼرؼدمأنمؼؾبؽرهم

أغومعوطسمأعرلمبصرى،مٕمأزسٍمأحدًام.مأخؿؽمبرلوزمسؾكماظزواجممسؾكماظرشؿمعـو
 .م همػلػذ...مظؼدماردؾمظلمردوظي...محؿكماآلن،موخوصيأعرلمبرجمعوتقـف

 : Birca Metina ؼؼرأمذوولمردوظيمأعرلمبرجمعوتقـف
 1200ـممم7ـممم10برجمعوتقـفممـمم

 :عوطس

.مٕمتردمسؾكمردوئؾلمحؿكماآلن.مػذهمردوظيتماظرابعي،موظؿعؾؿمأغفوماألخرلة
ؼؾدومأغؽمالتصدقم.مإنمآمطؾرلموسؾقؿمعوؼبماظؼؾقب،مموسؾكمسدمماػؿؿوعؽمظردوئؾل

بشلنم fermana Metinan سؾكمذعىمعوتقـف(مرعوغًوف)أغينمدلصدرمضرارًام
.مغعؿمدلدعرػو...ماشلفقممسؾكمبصرى،معدؼـؿؽؿماٌػضؾيماظعزؼزةمسؾكمضؾؾؽمطـرلًا
عوذامتؼقلم.م.م.موإذامطـًمالمترىمأنمبرلوزمتـودؾين،ممصلغومدلخذػومرشؿًومسـؽ

 .مبعدمذظؽ؟

 عرلزامبرلوز                               

*        *          * 
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ضرأمذوولمعوطسماظردوظيمبؾفػيموشضىمسورعني،مارتعىمعـماظؾففيم
طؿؾًمػذهماظردوظيمبغطرديماٌؿؽدلموسـففقيم:اظؼودقي،مصفلةمغظرمإظبمواظدهموضولم

صؽرم.مدـؼؾؾمهدؼفماظلوصر.ماٌؼووعيمعػؿوحمايقوة...مظقؽـ...ماظقاثؼمعـمغػلف
.مدفؾيمأعوممأعرلمبرجمعوتقـف/دوئغيؼعرفمغػلفممتوعًومأغفمظقسمظؼؿيم.معوطسمطـرلًا

ضولم.مودقفؾىمظفماظقؼالت.ماالغلقوبمسورمسؾقف،موخوصيمؼبمعقضقعماظشرف
 :البـفمؼوئلًو

...مجفزوامأغػلؽؿمظؾؿعرطيماظؼودعي.موزسقاماظلالحمسؾكماظشعى..متلؾققام
 .مواردؾمإظقفمردوظيمهدلب.مأخدلهمبرشؾؿـو.ممدـذلكمجـيمعرلزومؼبماظدلاري

*         *          * 

.معـماظردوظيمواظؾففيماظؼودقيم  Birca Metinaشضىمأعرلمبرجمعوتقـف
 اغدثرتمبوغقومطوغلمػـور.مموصقرًامأصدرمأعرًامبشـمػفقممسؾكمبصرىماظذػؾقي

Baniya Kanihinar   بنيماألضدام،مواعؿألتماظلؿوءممبوظرعوحمواظلققف،مم
اطـفؿ،موخقؿقامحقلم،ممترطقامأمTurcelتقاصدماظشؾوبمواظػؿقونمعـمتقرجؾ

 .مدبـدقماظطرصونم،موبدأتماٌعرطي.ماظؾصرى

*          *          * 

طونمسشؼماألعرلمعرلزومؼطؿؽـمسققنمبرلوز،مواظيتمطوغًمتؾؿعمسؾكمدطحم
ظؽـمطوغًم.مٕمتؽذلثمٌصقؾيمذعؾفوموأػؾفو.ماظؼصر،موتدقمضؾؾفومحبرارةماظعشؼ

عي،موطوغًمتؿؾوػكمبؼقةماألعرلمعرلزومضقةماألعرلمعرلزوممعلؿؿدةمعـمرشؾؿفوماظعور
ظذظؽمتؿقركمسؾكماظؼصرمذػوبًوموإؼوبًو،موؼؿؿقجمايرؼرمسؾكمجلؿفومعـؾمأعقاجم
اظؾقر،موطلغفومتداسىمسقارػماظعوذؼمعرلزو،موتؿؿوؼؾمذاتماظقؿنيموذاتم
اظعوذؼم.ماظشؿول،مؼلؿؿدمعـمحرطوتفومضقة،موؼؼقدماشلفقممسؾكمواظدػوموأخقفوم

 .م ؼؼوتؾمعـمأجؾفومػل.مم.م.أعوعفومضبوربم

...ممٕمؼعدمؼوئلًو،مربؿورًا،مبؾمأصؾحمعفزوعًو...مخونماظزعـماألعرلمعوطس
بعدماٌعرطيم.متدعرتمعدؼـيمبصرىماظذػؾقي،موخلرتماظػؿوةمبرلوزمعدؼـؿفوموأػؾفو

 .م ثؿمعوتمضفرًا.م.م.م.مٕمؼعشمعوطسمرقؼاًل،ماظؿفلمإظبماىؾؾم

م
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اظؾدرم/مضؿرمأربعمسشرم

سؾكماٌكدةمبعدمأنمادـدتمرأدلمسؾكمؼدي،موعددتمضدعلمم
اظقؿـكمسؾكماألرض،موطوغًمؼديماظقلرىمسؾكمرطؾيتماظقلرى،مثؿمشؾًمسـم

.ممبؾمدخؾًمعدؼـيماالحالممواًقولماظقسل،مال،مم
سـدعومغظرتمإظبماألدػؾ،ممإظبماظؾقر،ممطوغًمغورؼيمضقؼيمتذلاضصمأعومم

.ممسقين،مموالمأدؿطقعمأنمأصؿحمسقينمعـمذدةمغقرػو،ممصذلدؾمشلقؾفومإظلقب
غعؿ،مطوغًماظـورمتشؿعؾمؼبماظؾقر،موتردؾماظلقبمشلقؾفوماظقػوج،مػؾمميؽـم

رصعًمرأدلموغظرتمسوظقًو،موزعماظؾدرمبلؿؿف،م.ممة؟أنمؼؿذطرمذقؽًومؼبمػذهماظؾقظ
:موعـمذدةماغؾفورمػؿؿً،ممضول

ـممأؼفوماظقظدماظطقىم،مإٔمتلؿطعمأنمتلؿقؼظمعـمشػؾؿؽ؟مأغومأغؿظركمعـذمم
.مطـًمبوردًامصؿـقؿؽمدصؽلموحرارتل،موأغؼذتؽمعـمدؽراتماٌقت...ممعدةمرقؼؾي

مأخػقفمسـؽ،مظؼدماددؼًمظديمذلءمصبىمأال...ممػقو،ماغفضمواددكبمظلمععروصًو
.م.م.م.ممظؽمعبقاًل،موالتعؿؼدمأغينمضدعؿفمظؽ،مإمنومعـمأجؾلمأغوم

غعؿمرأؼؿؽ،موٕمأرك،متلخرتمرشؿًومسين،ماغدػشًمظرؤؼيمودوعؿؽم
!ممٌوذامالمأبقحمبوظلر؟مصلغومالمأعؾؽمسؼاًل،ممأؼفوماظطػؾماٌدظؾ،أغوماغؿظرك.موضوعؿؽ

.ممعرتعشًومغعؿ،ماذطرمأغينمطـًمبوردًامعروػًو،
ٕمؼؽـماظدلدمبلؾىماظصؼقع،مأومبلؾىماظزوابعماظـؾفقي،مأومبلؾىم
.ممسقاصػماظرؼوحمواألعطور،مبؾمطونماظدلدمعـماظقحدة،معـماظقحشي،معـماظػؼر

.م.م.ممأغومأعؾؽمضؾؾؽ:مطونمدعلمعؿفؿدًا،مؼوبلًو،مردمسؾلماظؼؿرموضول
حؿكمأجعؾم!مأجقىمصوغعؼدمظلوغل،موعوزالماظؼؿرمؼـؿظرمجقابل،مؼومإشلل،ممطقػ

.مماظؼؿرمعلرورًامعـؾؿومطون
غعؿمرأؼًم!مدبًمايرطيمؼبمظلوغل،مسـدعومأردتماظؿؽؾؿ،مظؽـمعوذامأرى

شقؿيمدقداءمعـمجفيماظغربمواىـقب،مشقؿيمددميقي،موؾفؾًمحؿكموصؾًم
.ممإظبماظؼؿر،موطودمحؾؼلمانمؼغصمبوظؽالم،مذقىماظؼؿر،مثؿماخؿـؼ

.ممادؿقؼظًمعـمايؾؿ
ؼومػبقؾيت،ممؼومسوذؼيت،مطقػمتلتنيمإظبم.م.م.مؼوعبقؾيتم...آه...مآه

.ممحؾؿلم؟مصراحيمٕمؼؽـمحؾؿًو،مأومخقواًلمأومضؿرًا
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.ممطوغًمحؼقؼي،محدثًمىؿقؾيتموسوذؼيت،موأغومأسرفماظغقؿيماظلقداءم
أؼؿفوماظغقؿيماظلقداءماٌػلدة،ممأبعدتمسينمعبقؾيت،موترطؿينمؼبمحرلتلم

.مميمأنمأطؿؾمطالعلمعـمأعريموشصمبؽمحؾؼل،موٕمتدع
أصدؼؽمبروحل،موروحلم...مخفقلمأغو،مؼومػبقؾيت:أصرخماآلنمسوظقًو

.ممرخقصيمبنيمؼدؼؽماظعيبمطؿومتشوئني
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 .مم6،م5اظصػقيمم1932اظلـيم/م6/ػووارماظعددمذبؾيم*
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أظقسمطذظكمأؼفوماظشعىم؟م

.ممثقوبلمعـذمعدةمظؾغلقؾمسـدماظؽووي،مواظققم،مذػؾًمألحضرػوم
:مطـًمأغبؾمذبؾيمػووار،مصدخؾًماحملؾ،مدلظينماظؽووي

ـممعوذامهؿؾمععؽمممم؟مم
إغفومذبؾيمػووار،مذبؾؿـوم:ضؾًمبػكرمطؿومطـًمأضقلمىؿقعماظـوس

وضدمطونمجـديمترطلمصبؾسمؼبماحملؾ،ممغظرمإظلقب،ممتعـمأطـرمثؿمضولم.مظؽردؼيا
:مممبؾغؿف

ـمموآموبوٓموتوٓمػذامطذب،مطقػمتؽؿىماظؾغيماظؽرعونقي،موعـمػقمم
اظشكصماظذيمؼعرفماظؽؿوبي؟م

ظؼدمطوغًماظؽؾؿوتماظيتمتػقهمبفوماىـديماظذلطلمضودقيمسؾلقب،موذاتمععونلٍبم
.ممتمؼدلمسؾكمدقءمحظـوسؿقؼي،موبـػسماظقق

طدتمأبؽل،مصؾؾعًماظؾؽوء،مألغينمطـًمأزلعمعـؾمػذاماظؽالممعـمإغوسم
طـرلؼـ،مظؽـمعوذامأضقل؟مسبـماٌلموظقنمسـمػذهماألخطوء،موطذظؽمزسؿوؤغوم

!موعؿـقروغو
ظقمصلرتمطؾؿوتماىـديمأدؿطقعمأنمأوضحماظؽـرلمعـماٌعوغلمواظدالالت،م

:مطمودلضؿمػذاماظؿقضقحمؼبمصؼرتنيمصؼ
ـممإنماألطرادماظذؼـمتعؾؿقا،موتؾقأوامعراطزمسوظقي،مسـدعومؼؾؿػؿقنمإظبمم1

وراءػؿ،مؼـظرونمإظبماظشعى،مصقفدونمأغفممعؿكؾػمجدًا،موظقسممبلؿقاػؿ،مموعـم
اٌكفؾمأنمؼؼقلمأحدمعـفؿمإنمػذاماظشعىمػقمذعيبمألدؾوبمذكصقي،موإنم

(.ممأغومظلًمطردؼًو:)ورأمأحدػؿمصققوولمأنمؼؿدلأ
بعدمأنماسؿـؼماألطرادماظدؼوغيماالدالعقي،ممتلؽقامبفومأطـرمعـممـمم2

اظشعقبماالدالعقيماألخرى،مموداصعقامسـفومحؿكمأصؾحمعـفؿمعرذدونمؼبماظقضًم
اظذيمطونماألطرادمؼـظرونمإظبماٌلؾؿنيمغظرةماحذلاممواجاللمورمبومتؼدؼسمأغفؿم

طرادمبعنيماظرغبيمبؾموظؽـمظألدػمٕمؼـظرماالدالممإظقـومسبـماأل.مأخقةمؼبماظدؼـ
إنماألطرادمروئػيمعـماىـموعـماظـقر،موالصوئدةمترجكم:مادؿفوغقامحبؼـو،موضوظقا

عـفؿمواظبمتفؿمأخرى،ممحؿكمأنماظدسوؼيمأثرتمتلثرلًامطؾرلًامؼبمذعؾـو،ممظذظؽم
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ابؿعدمزسؿوءماألطرادموعؿعؾؿقػؿموعؿـقروػؿمسـماظؽردؼي،مموأصؾققامسؾؿوءموعؿـقريم
.مموضدعقامشلؿماظؿضققيمواظشفوسيماظشعقبماألخرىم

*مممممم*ممممم*م
أظػمذؽرموذؽرمظؼدمادؿقؼظمذعؾـومؼبمطؾمعؽون،موػوػلمذبالتـوموطؿؾـوم

.ممتصدرمبؾغؿـوماظؽردؼي
صبىمسؾكمذؾوبـومأنمؼؿعؾؿقاماظعدلموايؽؿمعـماظشعقبماألخرىمطلم
اوارمؼؿعرفماظعوٕمسؾكماظشعىماظؽردي،موأنمؼلؿقؼظماظشعىمعـمشػؾؿفم،موذبؾيمه

.ممصرخيمعـمتؾؽماظشفرةم
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.مم2اظصػقيمم1932اظلـيم/م10/ذبؾيمػووارماظعددم*

مم



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

56 

56 

ربقــــعمدؼــرؼـكم

ذؾوط،موتلؿؿرماظرؼوحماظعوتقيمبؾمتزسٍم/25/اظربقعمؼبمدؼرؼؽمعـم
ٌوموجدتمدقىماظرؼوحم(ماألغبرمزغور)وظقمالواديم.مآذار/م15/االغلونمحؿكم

.ممموؾىمظـوماٌطرمعـماظؾقرماألبقضم.ماظعوتقي
.ممٌومطوغًمػـوكمرؼوحمأخرى(مواديمدققر)ظقمٕمتؽـماظرؼوحماظؼودعيمعـم

ؼؾقٌمبؾمضبوصرػومأررافماىؾولمعـماظشرقمواظغربمواظشؿولمعـؾماظؼؿرمذيم
.ممماظؾقوظلماظـالث

ي،متلؿـدمعدؼـيمدؼرؼؽمإظبمتؾؽمتقجدمخؾػمػذهماىؾولمشوبوتمجؾؾمعوز
.مماىؾول،موتؿففمإظبمصقراءمسربلؿون

*مممممم*ممممممم*م
سـدعومضبؾماظربقع،مصبريماظدممؼبمسروقمجلؿل،موتلتلمععفمحقوةم
جدؼدة،ممنشلمأغومورالبماٌدارسمـممطوألدرىماظذؼـماصؾؿقامعـماظلفقنمسؾكم

.مموجفماألرضمـمممحبرؼيموغرطضمبوووهماٌدىماظؾعقد
ظؼمحقلمادوتذتـو،مؼؿعؾؼماظؾعضمعـومبرضؾؿفموؼدؼف،موعـفؿمعـمؼؼؾؾمغؿح

وجففموسقـقف،مؼؾؿؿسمعـفمأنمؼؿفقل،مثؿممنضلمؼبمررؼؼـو،مػؾمسبـمؼبماٌدرديم
ػـومأؼضًوم؟م
صـػذلقمسـمبعضـو،مؼلقؾـومادوتذتـومعـمهًماظصكقرماظؽؾرلةمطػراخم.مال
إظبمبلؿونمعو،ممنؾسمشضىماالدوتذةمػراء،مبؾمؼضقؽمععـو،مثؿمغصؾم.ممايفؾ

سؾكمعرج،مومغػطرمععًو،موبعدػومغؾدأمبوظؾعى،موعـممعدمؼدهمإظبماظؾلؿونمػددهم
:ماالدؿوذمبعصوه،مموحرطفومؼبموجقػـوم،موضولمظـوم

.ممـممالمأضقلمظؽؿمالتؼطػقامورودماظـوس،مبؾمالمتدودقامسؾكمزرسفؿم
غصقـومظؼدم.مػذهمظقلًمغصوئح.مال(مظؼدمغصقؿؽؿ:م)طونمؼـصقـوموؼرذدغو

ؼبماظربقعماٌوضلماٌػؿشماظعؿقعلمسورفمسؾوسمبؾمـممؼعؿؾماظققممؼبمايلؽيم
.ممطقجقفموعرذدمؼبمدؾقؾمغضولمذعؾـومـممغعؿمغصققيمالمميؽـمأنمتـؿلكم

:معبعـومسورفمبؽمذاتمؼقم،موغصقـو،مضولمظـومػذهماظؼصيم
ـمماغظروا،مإنمايقوةمعبقؾيمعـؾمػذاماظربقع،مؼرؼدماظؼؾىمأنمؼعقشمؼبمم

ػـوءمودعودة،موؼؿؿمػذامبوظعؿؾماىؿوسلمواٌلوسدة،ماغؿؾفقامجقدًا،مغصحمعؾؽم
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ابـوءهموػقمسؾكمصراشماٌقت،مصلسطكمظؽؾمواحدمعـمابـوئفمسصومصغرلة،موأعرػؿم
أنمؼؽلرمطؾمواحدمسصوهمبـػلفم،مصؽلرماىؿقع،مثؿمعبعماظعصلمؼبمحزعيم

عمأحدمعـفؿمأنمؼؽلرمواحدةمعـمجدؼد،موأسطكمظألولمواظـوغلمواظـوظٌ،مصؾؿمؼلؿط
ػؽذامأغؿؿمأؼضًومؼومابـوئل،مميؽـمطلرطؿم:محزعيماظعصلممبػرده،مسـدئذمضولمشلؿ

(.ممبلفقظيمإنمتػرضؿؿ،مظؽـمإنمتقحدمتمعبقعًوم،مصالمأحدمؼلؿطقعمأنمؼؽلرطؿ
.ممسـدعومأغفكمسورفمبؽمطالعف،مودسـومبلعودةمثؿمعضكم
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.ممم4اظصػقيمم1932اظلـيم/م13/ذبؾيمػووارماظعددم*مممممممم
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مسزاءمخوظي

حزؼرانمرقصونمسفقىمؼبمزلوءماألطراد،مصفلةمدؼطًمنؿيمم3ؼبمم
.ممأطـرمإضوءةمواذراضي،مبؾمشضؾً،مواسبدرتمؼبمررؼؼماخرى،موٕمتعد
ألطرادمخوصيمظذامغالحظمأنماظضقوءمضؾقؾمؼبمسوٌـو،موضدمخقؿمايزنمسؾكما
عـكـنيم)وضعماٌـؼػنيمعـمجراءمدؼقطماظـفؿي،موبؼلماألطرادمذبروحني،م

.مموأغومواحدمعـمأوظؽؽماظـوس(مبوىراح
خقؿماظدخونمواظضؾوبمسؾكمبلوتنيمروحل،مواعؿألمداخؾلمبوىروحم

.ممواظؼروحمواألذؾوح
ظؼدمأصذلقمخوظلمسـو،مماصذلقمادؿوذيم!مترىمعوذامحدث؟معوذامصبريمبعد

.ممؼومخلورة..مي،مودصـمهًماظذلابماألدقدمؼبمسوٕماظظؾؿوت،مؼومخلورةوعقجف
طونمخوظلمسدوًامظعوئؾؿـومعـذماظؼدؼؿ،مظؽـمسـدعوموسقًمسؾكماظدغقو،مم
وأصؾقًمأعقزماظصوحلمعـماظطوحل،مصلصؾحمخوظلمصدؼؼل،مظذامطونمربؾًوم
وععمظؾقرطوتمواىؿعقوت،مموطونمواظديموأخلمطبوصونمأالمأغؼطعمسـفمأبدًا،مم

ذظؽمذػؾًمتفدؼداتمأضربوئلمأدراجماظرؼوحمالمصوئدةمعـفو،ممطـًمأحوصظمسؾكمػذهم
اظصداضيمداخؾمروحلموطلغينمأحوصظمسؾكمروحل،موطونمػقمبدورهمضبؾينمعـمطؾم

.مممضؾؾف
ترىمٌوذامتركمورـفماظذيمؼشؾفماىـي،موأؼضًوماألعرلاتمواألصراحمواألتراح،م

ةم؟مٕمؼراودمخوظلمأنمؼلللممغػلفمػذاموجوءماظىفذهماىؾولموأدؿؼرمؼبماظدلي
ػقفوت،ممظؽـمٕمؼقصؼفم.محؾفمظؾقرـمجعؾمطؾمذهمالمضقؿيموالمصوئدةمظف.ماظلمالم
احرضؿفمعبرةماظـورماظيتمطوغًمؼبمداخؾفمتؿلجٍ،مراحًمرشؾؿفموػدصفمععفم.مآ

.ممإظبماظؼدلم
مالمٕمتؽـمرشؾؿف،مموٕمؼؽـمػقمغػلف،مٕمؼذػىمددىـبمإظبماظؼدلم،م.مال

إغفمؼعقشمصقـو،مودقعقشمصقـومحؿكماظققمم.مطوغًمرشؾؿف،مورشؾؿـومورشؾيماىؿقع
األخرل،مٕمؼـقدرمإظبماظؼدلمددىـب،مألنمعـمميقتمؼبمررؼؼمهرؼرماظشعى،مم

وؼدصـمهًماظذلاب،مترتػعمروحفمإظبماظلؿووات،موبـػسماظقضًمؼعقشمؼبمضؾقبم
.مماظشعى

راحيمؼبمزعـمعومسـمايرطيمطونماالصـديمؼبمذؾوبفمربؾًومظؾؽردؼيمأسؾـمص
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اظؽردؼيمؼبمدؼرؼؽمحبرؼي،مموأصؾحمػقمغػلفمعلمواًلمسـفو،ماجؿؿعماألسضوءمعـمم
طؾماىفوت،مطونمذطقًومٕمؼؿفووزماظرابعيمأوماًوعليمواظعشرونمعـمسؿره،مم

دوسدم.مسـدعومأصؾحمزسقؿمثالثمسشوئر،ممطونمعقزػقماألتراكمأظعقبيمؼبمؼدؼف
تفمععمطـرلمعـماآلشقاتمواظؾؽقاتمواظـوسماظقرـقنيماٌرحقممذقخمدعقدمؼبمثقر

اظؿفلمإظبمجؾولمعوزيمععم.مواٌؼربنيمعـفؿموبعضمرجوظف،مظؽـمٕمؼذػىماألصـدي
ضرؼيمذقاش،مأدرماىـقدموبعضم(محراس)بعضمرجوظف،مػفؿمسؾكمجـقدم

اٌداصع،موسـدعوماسؿؼؾمطؿولمصقزيمبؽمزلعمأصـديمأنماالتراكمدقلخذونمطؿولم
/مأردؾماخوهمصوحلمبؽمبعدمأنمزلعماًدل.مغوضقلمسـمررؼؼمدققركصقزيمإظبماال

ععمبعضماظرجولمإظبمدققرك،مظقـؼذوامطؿولمصقزيمبؽمعـم/أصؾحمذفقدماظشعى
.ممأؼديماظعدو،موظؽـمظألدػمظؼدمأردؾقهمسـمررؼؼمخوربًم

بعدمعؼؿؾماظشقخمأخذواممـممدروريماظعزؼزمـممإظبمربؽؿيماالدؿؼاللم
ٕمؼؿقضػم.مأغؼذهمعـمتؾؽماٌصقؾي،مثؿمغػقهمإظبماالغوضقلظالدؿفقاب،مظؽـمآم)

ػـوكمعؽؿقفماألؼدي،مطونمؼرذدموؼقسلمأصدضوءهماىفؾي،مطونمصبؿؿعمععم
اصدضوئف،مظذظؽمٕمؼلؿؼرمؼبمعؽونمعو،مٕمؼؾؼمؼبمعؽونمواحدمؼقعنيمعؿؿوظقني،مصؼدم

.ممطوغقامؼردؾقغفمإظبمعؽونمآخر
ذؾوبمحقظف،موتعوعؾمععمايرطوتمجوءمإظبمورـفمأؼضًومبعدماظعػق،معبعمال

اظؽؾرلة،موأغومطـًمواحدًامعـماظشؾوبماظذؼـماظؿػقامحقظف،مٕمؼؽـمطبؾكءمأومؼلذلم
أيمذلءمسـو،مسـدعومجوءمإظبمدقرؼو،مأخدلغلموبعضماألصدضوء،موطؿومطؿؾًمذبؾيم

،موبعدمضدوعفماغؼذم(اىزؼرةمـممدقرؼو)تقجفًمإظبمأدػؾماًطم...مػووار،مٕمؼؿػؼ
.ممغػلفؿممعـماظضقوعأرػوظفمأ

اظؿؼقـومععمبعضـومؼبمايلؽيمصدصي،م.مٕممتضكِبمدـي،مصؼدمتوبعؿفمأغومأؼضًو
ضؾقاًل،مظؽـم(معؿقترة)ألنمابـماخؿفمضدمضؿؾمأحدمأسؿوعل،مطوغًمسالضوتـومصوترةم

.ممسالضؿـوماظؽردؼيمطوغًمغبودقيمضقؼي
ؼؿطؾىممطونمأصـديمدونمذؽمرجاًلمرائعًو،ماظرجولمعـماعـوظفمضؾقؾقن،مظذظؽ
سؾكمطؾمطرديمذرؼػمأنمؼعؼدماظلقادمومايزن،مسؾكموصوتف،مؼرغبفمآ،م

.مموؼشؿؾمبرغبؿف
م________________________________________

.ممم6اظصػقيمم1933اظلـيم/م22/ذبؾيمػووارماظعددم*م
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 اظؼلم

األؼوم،موٕمأتذطرػومجقدًا،مطوغًمعدردؿـومعمظػيمعـمروبؼمواحدمبدونمم
سـدعومؼػؿحمبوبماظشورعمؼقجدمدػؾقزمضقؼموعظؾؿمؼمديمإظبمبوحيمطؾرلةم.ممإطلوء

 .مؼقجدمؼبماظؾوحيمبرعقؾمعوءمصديءلبمطـومغؿقضلممبوئف.مسورؼيمعـماالذفور

طوغًماًقجيماظؽؾرلةمتدردـوموػلم.مؼؾعىماظػؿقوتموماألوالدمععًوموؼدردقنمععًو
اًقجيماظؽؾرلة،موطونماًقجيماظصغرلمػقمابـم.مإعرأةمرقؼؾي،موخػقػيماظعؼؾ

 .معوزالمرػاًل

.مطـًمأجؾسمؼبمآخرمعؼعدمخؾػماظطالب،مطلمالمتصؾينمسصوماًقجيماظؽؾرلة
وضدمطونمعبقعماظطالبمشلؿمأظؼوبمحـــلىم.ممظذظؽمأرؾؼقامسؾلمادؿماظـعؾى

 .ماخل...مرؾقعؿفؿموتصـرصوتفؿمواذؽوشلؿمعـاًلماظذئىماظشرس،مجقرماظػلر،ماظؾؼورم

*     *     * 

ماٌدرديمذؽؾمعـمأذؽولماظعؼقبي،ممػلماظػؾؼي،موٕمتلؿطعماظػؿقوتمؼقجدمؼب
اظؽؾورمأنمؼـؼذونمأغػلفـمعـماظػؾؼي،مٕمالؼقجدمأحدمٕمطبػموٕمؼروػمعـم

عـمطوغًمسؼقبؿفمصغرلةمؼلؿؾؿفماًقجيماظصغرلمبوظؽػقفمواظؾؽؿوتمثؿم.ماظػؾؼي
 .مجلؿفموؼؿقرم تلتلمدورماًقجيماظؽؾرلةم،موتـفولمسؾقفمبوظعصلمحؿكمؼلققبد

طـًمأسوضىمأضؾمعـمطؾمزعالئل،مصؼدمذدتماًقجيماظؽؾرلةمعرةمأذغلموآٌؿينم
  .موععمذظؽمٕمؼؽـمظديمذغى،موٕمأطذبمبؾمضؾًمايؼقؼي.مسدةمأؼوم

طلرمروظىمذاتمؼقممصـؾقرمبرعقؾماٌوءماظذيمطـومغؿقضلمعـف،موأرادتماألمم
عـماظذيمصعؾمػذهماىرمييممأنمتعرف(ماًقجيماظؽؾرلةمواًقجيماظصغرل)وابـفوم

ػؽذامضؾًم.م.مم؟،ممصوظذيمطلرماظصـؾقرمطونمرػاًلمصغرلًامضعقػماظؾـقيمعرؼضًوم
،مظؽـماظطػؾماظصغرلمطونمؼـؽرم(تضربفمصؾؼي)وطودتماًقجيمأنم.مظؾكقجيماظؽؾرلة

أغوماظذيمطلرتمصـؾقرماظدلعقؾم:مصعؾؿف،مصفلةمجوءمروظىمآخرماظىوًقجيموضول
سؾكماألرضمؼلؿعدمظؾػؾؼي،موبدأتماًقجي،مترصعمسصوػومثؿممتددم(.موظقسمػق

ـممم30اظطوظىمؼؾؽلموؼؿدخؾمإظبمأنموووزمسددماظعصلم/موتـزشلومبؼقة،مواظطػؾم
:مثؿماظؿػؿًماًقجيماظؽؾرلةمسؾلموضوظً.مسصًوم40
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سـدػومذدتمأذغلمسدةمعراتم(مٌوذامتؽذبموتؿفؿمزعقؾؽمزورًاموبفؿوغًوم؟)م
بؽقً،مألغينمٕمأطذب،مغعؿمعلؿقمػقماظذيمطلرمبؽقًمو..مرصعؿينمسـماألرض

 .م اظصـؾقر،موضدمرأؼؿفمبلممسقينمثؿمأخدلتماًقجيماظؽؾرلة

بعدمأنمخرجـومعـماٌدردي،مرأؼًمذظؽماظطػؾماظذيمطذبمسؾكمغػلفمومتددم
ٌوذامجعؾؿينمطوذبًو،موطذبًمسؾكم:سؾكماألرضمأعومماظػؾؼيمأعلؽًمصدرهمودلظؿف

 .م دؾى،مأغًمٕمتؽلرماظصـؾقرغػلؽمأؼضًو،موسقضؾًمبدونم

 .مغعؿمأغوماظذيمطلرتماظصـؾقر:ضول

ٕمتؽلره،معلؿقمػقماظذيمطلرماظصـؾقر،مرأؼؿفمبعقينمثؿمأخدلتم.ممـممالم
اًقجيماظؽؾرلةمٕمؼلؿطعمأنمؼلذلمايؼقؼيمأطـر،مغظرماظلمتلعؾمصذلةمثؿمضولم

خدلػومطوغًمإنمسوػدتموٕمدبدلماًقجيمدلضقلمظؽمايؼقؼي،ممسوػدتفمأالمأ:ظل
غعؿ،ممعلؿقمػقماظذيمطلرم:ممضولماظطػؾ.ممظديمرشؾيمذدؼدةمأنمأسرفمعوذامجرى

اظصـؾقر،مأسرفمػذا،مظؽـفمضعقػمجدًاموعرؼضمأؼضًو،مإٔمترهم؟مػؾمؼؿقؿؾم
 .ماظػؾؼيم؟

 ٌوذامسقضؾًمبداًلمسـفم؟:ممضؾً

اصك،مٌوذام؟مألغـومتعوػدغومععًو،مموػقماظققممعرؼض،مموأغومدؾقؿماىلؿمعع:ضولم
 .م وضدماغؼذتفمعـماظعؼقبي

  عومػلماٌعوػدةم؟:مضؾً

 إٔمتعرفم؟:مضول

 .مال:مضؾً

منزجمدعوءغومثؿمغؾعؼفومدقؼي،موغؿعوػدمععًومأنمغصؾحمأخقةمؼبم:مابؿعدمضؾقاًلموضول
 .م اظدمموغلوسدمبعضـومحؿكماٌقت

 .مالحظًمأنمطـرلونمعـماألرػولمتعوػدوامععًوموأضلؿقاماظقؿني

طونماًقجياظصغرلمأعومماظدلعقؾمؼؿقضل،متدؼرماًقجيم.مامبعقينرأؼًمؼقعًومػذ
طونماألرػولمصبرحقنمأطؿوفمبعضفؿمبلؽنيمشلوم.ماظؽؾرلةمزفرػومظـو،موتصؾل

 .معؼؾضمخشيب،موؼلقؾماظدممعـماالطؿوفمثؿمؼؾعؼقنماظدم،موؼؼلؿقنماظقؿنيمععًو

ممطونماظؼلؿمواخقةماظدعوءمػوجلل،مظقمطونمظديمذؼقؼماظدممظعقضىمبداًل
سينمسـدعومذدتينماًقجيمعـمأذغلموٕمؼذلكمأنمتشدمأذغلمواغؼذغلمأحقوغًوم

طـًمأرىمغػللمؼبماٌدرديموحقدًا،موطونمظديمبعضماألصدضوء،ممظؽـم.ممعـماظػؾؼي
 .م ٕمغؿعوػدممبعدموٕمغؽـمأخقةمؼبماظدم
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.موذطرتمشلومسـمضصيمذؼقؼماظدم.مأبدؼًمذاتمؼقممسـمرشؾيتمػذهمظقاظدتل
 .م رمبوممجــً،ممالمأرؼدمأرػولمػؽذا:ممتلمؼبموجفلموضوظًصرخًمواظد

ػوجلل،موضدموضعؿفمغصىمسقين،م(ماظؿعفد)ظؽـمٕمأػؿؿمبفو،مطونماظؼلؿم
أردتمأنمأخؿورمعـمبنيمزعالئلمذؼقؼمدممضقي،ماػدتينمعصودصيمعبقؾيمػذام

طونماألرػولمعبقعًومصبؿؿعقنمؼقمماىؿعيمؼبمبلؿوغـو،مطـومغؾعىمععًوم.ماظصدؼؼ
ىماٌلوء،مطونمظديمصدؼؼمطـًمأحىمازلفمأطـرمعـف،مطونمؼصورعمأطـرمحً

االحقونماظذئىماٌػذلسم،مواظذئىماٌػذلسمادؿمأرؾؼؿفماًقجيماظؽؾرلةمسؾكم
،موصعاًلمطونمعبقمؼشؾفماظذئىماٌػذلس،مطونمؼضربماألرػولمطـرلًا،مطونم(عبق)
غومغؾعىمصبؾىمععفمطؾمعبعيمدزؼـيمعـمسصلماظصػصوف،موك(ممدـدكمػوصني)

 .مبفذهماظعصكمظعؾيمايصون،موشبرجمععًومإظبماظلؾوق

ذاتمؼقممعـمأؼومماىؿعيمأحضرمدـدكمععفمحزعيمعـماظعصل،مأخذلتمظـػللم
سصومرقؼؾيموعلؿؼقؿيموطـًمأضشرمضشرتفومبلؽنيمحودة،موطـًمأحضقبرميصوغلم

  .ماألغػمواألذن

.مظلمأحصـؿفؿطونمدـدكموأصدضوؤهماآلخرونمؼـؿظرونماظلؽنيمطلمضبضقبروامعٌ
المأسرفمعوذامجرىموإذامبوظلؽنيماظيتمؼبمؼديمخرجًمعـمبنيماظؼشقرموأصوبًم

ودولمعـفومدممأغبر،مخطرتمظلمصؽرةماظؼلؿم.ماالصؾعماظصغرىمعـمؼديماظقلرى
 :غلقًمإٔمأصؾعلموضؾًمظلـدك.ماظؼلؿ.مؼبمذظؽماظقضً

دؿماظقؿنيمـممػقومؼومدـدكم،مأغومجوػزم،مػقوماجرحمؼدك،مطلمغؿعوػدمععًوموغؼم
ػؾم:مسؾكمأنمغؾؼكماخقةماظدممغظرمدـدكمإظبماألرضمومتعـمصقفومضؾقاًلمثؿمضول

 .مصبقزمػذا،مصبىمأنمغؾعؼمدعوءمزغقدغومعـمأجؾمأخقةماظدم

 أظقسمدعًومإنمطونمعـماظقدمأممعـماظزغد؟.م.م.مالؼفؿ:مضؾً

.مأخذماظلؽنيمعـمؼديموسّلرمسـمدوسدؼفمثؿمجرحفمبعؿؼ(معبقؾ:م)ضولمدـدك
ظعؼًمأغوم.مدعفمزلقؽًومٕمؼلؾ،مهقلمإظبمغؼطي،معزجـومدعوئـومععماظؾعضطونم

 .مثؿمظعؼمػقمدمماصؾعل.مأواًل،مطونمدعًومدوخـًوموعويًو

طـًمضدمغلقًمأغينم.مذفرمأممدـي...مالمأذطرمطؿمعـماظزعـمعرمسؾكمايودثي
اىقمودـدكمأخقةمؼبماظدم،مطـومغذػىمععًومإظبماٌدرديموغعقدمععًو،مذاتمؼقممطونم
حورًا،موترطؿـوماًقجيماظؽؾرلةمؼبمعـؿصػماظـفورمضؾؾمأنمغؽؿؾماظدروسمطلؼومم

طـومغعقدمأغومودـدكمبفدوءمإظبماظؾقً،موضعًمعـدؼؾلمسؾكمرأدل،م...ماًؿقس
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صفلةمزفرمطؾىمأدقدمضكؿم.مؼلقؾماظعرقمعـمجؾوػـو،مغلرلمؼبمررؼؼمضقؼموصغرل
 : وضوظقامأعوعـو،مؼالحؼفمبعضماظرجولمبوظعصل،مصرخقامصقـو

 .م.م.م ـممتـققامجوغؾًو،ممدقعضؽؿوم

أغبرقبتمسققنماظؽؾىمطوىؿرم.مػقومظـفرب)خػـوموٕمغعرفمعوذامغػعؾ،مضؾًم
.مثؿمتؼدممإظبمأعوعل(ماخؿؾكءمورائل:)ؼبموجفف،ماضذلبمعـوماظؽؾى،مضولمدـدك

ػوعبفماظؽؾىم،مرعكمدـدكمغػلفمسؾكماظؽؾى،مطوٌصورسنيمعدمطؾمواحدمؼدهمإظبم
ثؿموضعماألثـونمسؾكم.مزمبعضفؿو،موضػماظؽؾىمسؾكمضدعقفماًؾػقؿنياآلخرموه
 .ماألرض

وصؾماظرجولماظذؼـم.مأدؿؿرتماٌعرطيمرقؼاًلمبوظـلؾيمظل،مطـًمأروػمخقصًو
دبؾصمدـدك،مودولمعـموجففم.م طوغقامؼالحؼقنماظؽؾى،موضربقاماظؽؾىمبوظعصل

رأدفمأرضًوموػربمماظدم،ممخوفماظؽؾىمووضعمذؼؾفمبنيمضوئؿؿقفماًؾػقؿنيموخػض
المدبػ،ممٕمضبصؾمذقؽًو،ماىرحمصغرلماحؿضـم:مضولمظلمدـدك.معلرسًوم

وأدرسًمبدوريمإظبماظؾقًموأخدلتمواظدتلم.مماظرجولمدـدكموأخذوهمإظبمبقؿف
ػقوم.مٕمؼلتمدوغدكمإظبماٌدرديمؼبماظققمماظؿوظل،ممضؾًمظقاظدتل.م بفذهمايودثي

طوغًمتؼقلمدـدكمعرؼضم.ممٕمتقاصؼمواظدتل(مظـذػىمإظبمبقؿفمؼومأعلمظـزورمدـدك
المصبقزمأنمغزسففمطـًمأذػىمطؾمصؾوحمإظبماٌدرديمسؾكمأعؾمأنمأرىمدـدك،مم

ظؼدمطونماظؽؾىمعلعقرًا،مأخذوامدـدكمإظبمدؼورمبؽرمإظبم.مموظـمؼلت..مظؽـفمٕمؼلت
 .م األرؾوءموعـمػـوكمأخذوهمإظبمأدطـؾقلمثؿمزلعـومأنمدـدكمضدمعوت

ؼبمأؼومماظصقػمعـماظـقممورأؼًماظصؾوحوتماٌؾقغيماىؿقؾيمطؾؿومادؿقؼظًم
تراءىمظلمبؾديماالخضرماظذيموظدتمصقف،مودونم.متذطرتمطفؿقعماظـوسمرػقظيت

سؾؿمعـمدوظًماظدعقعمعـمسقينمسؾكمؼديماظقلرى،ممأغظرمإظبمأصؾعلماظصغرى،مم
ؼرةماظبماظػؼرةماظقدطك،ممؼظفرمسؾقفمأثرماىرحماظذيمحوصظمسؾكمأٌلمغدبٌيمصغ

ؼذلاءىمظلمعـم.موبقضوء،موعوزاظًمحرارةمذػوهمصدؼؼلماٌضقلمتـؾعٌمعـفو
ورائفومذظؽماظصدؼؼماظشفوع،ماظصدؼؼماظذيمدصعمحقوتفمعـمأجؾماظؼلؿ،معـمأجؾم

 .ماغؼوذمصدؼؼف،مصورعمطؾؾًومعلعقرًا

  12/9/1941دوظؽني                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.م10،م9،م8اظصػقيمم 1941اظلـيم/مم35/ذبؾيمػووارماظعددم

 



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

64 

64 

اظذغىم

عفؿومطوغًمحودثيماظرجؾمضدميي،مترطًمأثرًام:م)عرةمؼبمطؿوبمعوم
ظؽـمػـوكم...مؼرةمؼبمرػقظيت،مواظققممأذطرػومجقدًارأؼًمأذقوءمطٌ..(مسؿقؼًومؼبمذػـف

 .مأذقوءمحدؼـيمرأؼؿفومأومزلعًمسـفومأومجرتمععلمالمأتذطرػوماظققممبلفقظي

رمبومسـدعومطـومأرػواًلمطونمذػــومصػقيمبقضوءمخوظقيمعـمأيمػؿقم،مظذظؽم
تؿكذمايقادثمواظذطرؼوتمعؽوغيمشلومبلفقظيمؼبمذاطرتـو،موطؾؿومعضًمصذلةم

ػذهماحدىمايقادثماظيتمعرتمععلم...ميقادثمأثرًامسؿقؼًومؼبماظذاطرةترطًما
 .م سـدعومطـًمرػاًلمصغرلًا

اغؼضكماظربقع،موبدأمصصؾماظصقػ،مطونمطؾمذكصمؼفربمعـمحرارةم
 .ماظشؿس،موؼؾفلمإظبمزؾمذفرةمأومزؾمجدار

بعدمعضلقبمأذفرماظدراديماظـؿوغقيمأشؾؼًماٌدارسمأبقابفو،مطـًمصرحًوم
غقيمأذفرمدراديمبنيماظضفقٍمواظضقضوء،ممبنيماىدرانماظضقؼيمواظغرفمجدًا،مٔو

اٌظؾؿي،مٕمؼؾبصىمجلديمبوظروعوتقزممصقلىمبؾمطوغًمروحلمأؼضًو،ممتعػـًم
 .موتصدعمضؾيب

سـدعومبشرغومأدؿوذغومبؾداؼيمسطؾيماظصقػ،مٕمأصرحموحديمبؾمعبقعم
دالظيمسؾكماظػرحممرالبماٌدرديمطوغقامصرحني،موؼرعقنمضؾعوتفؿمبوووهماظلؿوء

 (!ؼعقشماالدؿوذ،مؼعقشماالدؿوذ:م)وضوظقا

ظؼدمبؽكمثالثيمأومأربعيمرالبمصؼطمطوغقامضدمردؾقامؼبمصػفؿ،موطوغقام
خفؾنيمعـماالدؿوذموزعالئفؿ،موضدمطوغقامطبوصقنمعـمأػؾفؿمأؼضًوم،متـفؿرماظدعقعم

 .متلثرتمظؾؽوءمػمالءماظطالبموألوضوسفؿ.معـمأسقـفؿ

                     *     *      * 

فبمسؾكماشالقماٌدردي،مٕمأتذطرمجقدًا،مرمبومذفرمأومذفرانم عضكموض
وغصػمطـومأغوموبعضماصدضوئلمغؼػزمعـمصكرةمإظبمأخرى،مغؾقٌمسـمأسشوشم
اظطققرمنؿوزماظقدؼونمواظلفقلموغالحؼمصغورػوماظيتمٕمتلؿطعماظطرلانمبعد،م

مالمتلؿطقعمأنمتعدلمسـمشضؾفومدوسوتمرقؼؾي،مطـوممنلؽمصراخفوماظصغرلةمماظيت
 .مبغرلماظزضزضي،مومتقتمبنيمأؼدؼـو،ممطـومغؾعىمبفو
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طـومغؿفقلمأحقوغًومحودريماظرؤوس،موأخرىمحػوةمورشؿمذظؽمغػرحمطـرلًا،م
 طوغًمثقوبـوموأحذؼؿـوموضؾعوتـومتعقؼمحرطؿـومصـؿكؾكمسـفومبليمذؽؾموغؿقررمعـفو

 .م

،مواالطؿيمورحـوموٕمغؽـمغؾوظلمطوغًماألذقاكمتغرزمؼبماضداعـومودقؼوغـو
غلؿعماظشؿوئؿمعـمأػؾـوم.م.ممبشلءمأومغفؿؿمبف،مؼلؽرغوماظؾعىمواظؿقررموايرؼي

 .مأحقوغًومطـرلةمطذظؽموالمغفؿؿ

بعدمٔوغقيمأذفرمعـماظدراديموحقوةماظلفـماالظزاعلمبنيمجدرانماٌدردي،م
حدمأنمميـعـومغلؿقؼ،مػذهماظعطؾيماظصقػقيمبؾمعـمحؼـومأنمغؼضقفوموالضبؼمأل

 .معـفو

دـذػىمإظبماٌغورة،مم:مذاتمؼقممتقحدتمطؾؿؿـومسبـماألربعيمأصدضوءمواتػؼـو
تؾؿعدماٌغورةمسـمضرؼؿـومثالثمأومأربعمدوسوت،مطونم...مإظبمصقدمصراخمايفؾ

ايفؾموصراخفمتؾفلمإظبمزؾمتؾؽماٌغورةمعـمذدةمحرارةماظصقػ،موؼقجدمؼبماٌغورةم
زلعًمذاتمعرةمعـمجدتلمأنماٌغورةم.ماىونمواألذؾوحغؾعمعوء،مصوٌغورةمعؾفلم

سوصؿيمعؾؽماىونمواالذؾوح،مالمأحدمؼؿفرأمأنمؼدخؾمإظبماٌغورة،محؿكماظؽؾورمٕم
...مظؽـماظطػقظيمورشؾيماظصقدمأغلؿـوماىونموطؾمذلء.مؼؿفرأوامسؾكماظدخقلمإظقفو

،موغصطودمصراخمطـومغرؼدمأنمغظفرمرجقظؿـومظؾؿرةماألوظبموغؼؿقؿماٌغورةمدونمخقف
 .مايفؾمؼبمعغورةماىونمواالذؾوح

تقضػمرذقمومرعقمأعوممبوبماٌغورة،مدخؾًمأغوموعبقمإظقفو،مأعلؽـوم
طـوم.مبصعقبيمبوظغيمأربعيمعـمصراخمايفؾ،مطوغًمصغرلةمالمتلؿطقعماظطرلان

صرحنيمجدًاموطلغـومادؿقظقـومسؾكمطـقزماظدغقومبؾمأطـرمعـمذظؽ،موؼبمايؼقؼيمتعؾـوم
،مطوغًمأعوممبوبماٌغورةمذفرةمتقتمطؾرلة،مجؾلـومهؿفو،مطلمغرتوحمضؾقاًلمضؾقاًل

طونمعبقمؼرؼدمأنمؼشربماٌوءمصؼدمغولمعـفماظعطش،موػؿقبممأنم...موغػرحمبصقدغو
ؼدخؾماٌغورةمطلمؼشربماٌوء،مظؽـفمٕمؼؿفرأمأنمؼدخؾموحده،مسرصًمأنمطدلؼوءهم

.مممأورأمسؾكماظدخقلموحديادخؾمععلمإظبماٌغورة،مال:ممميـعفمأنمؼؼقلمظل
وسرصًمأغفمدقدخؾممبػرده،مخطرتمظلمصؽرةمرػقظقيمخؾقـي،مأردتمأنمأجربم

تقارؼًمسـفؿمودخؾًماٌغورة،مٕمؼشؽمأحدمعـمزعالئلموٕمؼرمأحدم.مذفوسؿف
اخؿؾلتمؼبمزاوؼيمعو،مرأؼًمأنمعبقمؼدخؾماٌغورةمبفدوءم.مأغينمدخؾًماٌغورة

سـدعوم:مارةمعظؾؿيموعبقمٕمؼشربماٌوءمبعدواًقفمؼلقطرمسؾقف،ممطوغًماٌغ
صؽرمعبقمأنم...مػقفوت  .مبخ..بخ:اضذلبمعين،مصفلةمصرخًمبصقتمسولموضؾً
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اىـمؼالحؼقغف،ماظؿػًمعبقمخوئػًومثؿمدؼطمسؾكماألرض،موٕمؼعدمؼؿؽؾؿ،مصرخًم
سؾقفمسدةمعراتمظؽـفمٕمصبىموٕمؼردمسؾل،مصؿحمسقـقفمسدةمعراتمصؼطموغظرمإظلقبم

برؼؼمسقـقفماًضراوؼـمؼبمزؾؿيماٌغورة،مسـدػومصفؿًمأغينمأجرعًممػؿد.مخبقف
 .متعوظقامعوذامجرىمىؿق؟:محبؼف،مذػؾًمإظبماألصدضوءموضؾًمشلؿ

ذػؾـومثالثؿـومإظقف،محووظـومطـرلًامأنمسبرطفمعـمعؽوغفمظؽــومٕمغلؿطع،م
نمطـومعبقعًومأرػواًل،موالتؿفووزمأسؿورغومٔوغلمدـقات،ممزلعـومصقتمغويمحزي

عـمبعقد،مالبدمأنمػـوكمراٍعمؼعزفمسؾقفو،ممبؼلمرذقمورعقمععمعبق،متقجفًمإظبم
طونماظراسلمضرؼىم.مصقتماظـوي،موصؾًمإظبماظراسلمبعدمصذلةموضؾًمظفمعوجرىمظـو

عبقمعـمبعقد،مدؾؿمضطقعفمظصدؼؼمظف،مموجوءمععلمإظبماٌغورة،مغبؾمعبقمسؾكم
دؿطقعماظؿؽؾؿ،موخؾلتمصعؾيتمبؾمعوزالمعبقمالمي.مزفرهموسدغومعبقعًومإظبماظؼرؼي

.ممجرمييتمحقوءـب،محؿكمأغينمٕمأخدلمأصدضوئلمايؼقؼي
طقػمغعقدمإظبماظؼرؼي؟معوذامؼؼقلمأػؾمعبقمظـو؟معوذامغؼقلمألػؾـو؟مطـوم

دفـينمواظديمؼبم.ماغؿشرتمضصؿـومبلرسيمؼبماظؼرؼي.ممغذػىمعضطربنيموغػؽر
عوزالمعبقمالم.مماظؾققتاظؾقً،مزلعًمأنمأصدضوئلماآلخرؼـمعـؾلمضدمدفـقامؼب

جـققبفمذقطوغلموظقسمرغبوغقًو،موطونماىؿقعمطبوصقنم:مطؾمواحدمطونمؼؼقل.مؼؿؽؾؿ
.ممعـمغفوؼيمعبقمإالماظشقخمصدضي

طونماظشقخمصدضيمؼعرفماىـمواألذؾوح،ممذظؽماظعفقزماظذيمصعؾمصقفم
.ماظزعـمحؿكماسبـكمزفره،مطونمعشفقرًامؼؼقظقنمإنمأصؾفمعـماٌؽيمأومعـماٌدؼـي

ػبليمضطعم)إنمأسطقؿينمسشرةمضطعمذػؾقيم:مزلعًمأنماظشقخمضولمظقاظدمعبق
إنماذػقًم:مواصؼفمواظدمعبقموضولمظف...مصللذػلمابـؽ(ماآلن،مموبعدػومػبلي

...(.مابينمصللضدممظؽمطؾمعومأعؾؽف
اسؿؼدمطؾمواحدمأنماظشقخمدقشػلمعبقمعـمعرضف،مطـًماظقحقدمٕم

.ممظشقخأصدضف،مطـًمأسرفمعرضمعبقمأطـرمعـما
:مسـدعومأخذوامعبقمإظبماظشقخ،مرؾؾينماظشقخمععفمودلظينمسدةمأدؽؾي

سـدعومدخؾمعبقمإظبماٌغورةمطؿمطونمؼؾعدمعؽونمدؼقرفمسـماظزاوؼيماظقلرى،موطؿم
طونمؼؾعدمعـماظزاوؼيماظقؿـك؟مطونمؼـظرمإظبمطؿوبفموؼؽؿىمبؼؾؿفمؼضعمردقعوتم

.م.م.ممنمأؼـمضربفماىونممم.م.م.ممصفؿً:وؼضعمغؼوطمسؾقفموؼفزمرأدفمثؿمؼؼقلم
(.مممممبقظقتقخ:م)ػذامجـمذقطوغل،مؼؼقظقنمظف
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دفـًم:م)ثؿمطؿىمسؾكمأزوصرمأؼديموأضداممعبقمبؼؾؿفمبعضماألذقوءموضول
(.مماىـمؼبمجلؿف،مظـمأترطفمحؿكمأضؿؾفممأحضروامظلمحزعيمعـماظعصلماظررؾي

حزعيمعـمسصلماظرعونماظررؾي،مغبؾمأضداممعبقم(مدظق)أحضرمشالعفمم
ورصعفمسوظقًو،مموطونماظشقخمؼضربمأضداممعبقماظؾوئسموتـؽلرماظعصل،مارتػعم
:مصراخمعبقماظذيمٕمؼلؿطعماظؿؽؾؿمحؿكمذظؽماظقضًمسوظقًو،مطونماظشقخمؼؼقل

ؼوم...ممؼومسػرؼً:)وبدأماظشقخمؼضربموؼؼقل(ػذامظقسمصقتمعبق،مٕمؼؿؽؾؿمبعد)
...متقؿومت.ممئؾيوبؾغيماىونمؼلللمبعضماألس(مأؼـمدؿفربمعين...ممذقطون
دولماظدممعـمأضداممعبقماظؾوئس،مسـدعومطونمؼضربمعبق،مم.ممذـ...مذـ...متـوتـ

ٕمميضماظـفور،معوتمعبقماظؾوئسم.ممؼصعؼينمطوظدلق،مٕمأورأمأنمأضقلمايؼقؼي
 .معـمذدةماظضرب

                        *     *      * 

أزلمأذطرػو،مأصؾقًموٕم.معضًمسؾكمػذهمايودثيمسشرونمدـيمأومأطـر
.مجرحًومسؿقؼًو...مظلمعصقؾي،متضكؿًمؼبمداخؾلمطعؼدةموأحدثًمجرحًومؼبمضؾيب

أرىمعبقمأطـرماالحقونمؼبمحؾؿل،م...مؼزدادمطؾمدـيمأٌفو،متفؿزمروحلمعـمأجؾفو
 .م خقوغي...مخقوغي:مؼؼػمأعوعلمذظقاًلمعـؽلرماًوررموؼؼقلمظلمعشؿؽقًو
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.مم8،م7،م6اظصػقيمم1942اظلـيم/م39/ذبؾيمػووارماظعددم*ممممممممم
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 األؼومماٌوضقي

هؾؼم.مسـمسوعقدامبعدمثالثمدـقاتمعـمحقوةماٌرارةمواظػرحم
ٕمأرؽبمبعضماظزعالءم،مؼعؾؿم.مبعضماصدضوئلماألوصقوءموتالعقذيماألعـوءمحقلمدقورتـو

ئـني،مرمبومٕمؼلتقامحؿكمالؼروامعشفدماظػراقمواظقداعماٌمثر،مٕمؼؽقغقامخو!مآ
 .م رمبومالمؼلؿطقعقنمأنمؼؿقؿؾقامػذا

ضؿؿًماالصدضوءمواظدعقعمتـفؿرمعـمسققغـو،مذددغومأؼدؼـومحبرارةموضؾقبـوم
(.ممدـؾؼكمدائؿًومأصدضوءموأخقة:م)تؼقل

مسـدعومهرطًماظلقورة،مدوظًمدعقسلمبدونمذعقرمعين،معـمجفيمظػراق
أصدضوئلموعـمجفيمأخرىمبلؾىمإٔماىرحماظذيمطونمؼبمعمخرتلمإغفمؼمٌينم

ترىمعوذام.مطـرلًا،مطوغًمروحلمتفؿز،مٕمأسرفمأنمإٔمػذاماىرحمؼطقلمطـرلًا
 .مطؿىماظؼدرمظلم؟

أرىمغػللمؼبماظـفوؼيمضؾقحم.معضًماألؼوممحبؾقػوموعرػومؼبمعدؼـيمسوعقدا
وأسقدمإظبماظؾقًمطونمؼقجدمسؾكماظطرؼؼمسـدعومطـًمأذػىمإظبماٌدرديم.ماٌـظر

طؾؾيموجروانم،مطوغًماظؽؾؾيمتعقيموتففؿمسؾل،موطونمأحدماىروؼـمذئؾقًوم
ؼؾدومأغفمعصوبممبرضم.موأسقر،مموربروقماظقجفمواىروماآلخرمعدورماظقجفم

 .مطونمؼـؾحمصقكرجمصقتفمعـؾماظلؾقػوةماظيتمشصًمبوظؾؾالب.ماظزػري

ٕم.مٕمأطـمأػؿؿمبفؿو.مؼؼطعومررؼؼلمدائؿًوطونمػذانماىروانمؼرؼدانمأنم
 .مأتذطرمؼقعًومأنمأرعلمبعضماظطعوممألتؼلمذرػؿو

ؼبمؼقممعـماألؼوممػفؿمصفلةمسؾلمجرو،مرمبومطونمأسؿكموسضينمعـم
(مسنيمدؼقار)وأذوروامسؾلممبـطؼيم.ممرؾىمعينماألرؾوءمأنمأشققبرماىق.معمخرتل

رصعماألصدضوءمأؼودؼفؿم.مأدرسًمخرجًمدقورتـومبفدوءموسؾكمعفؾمعـمسوعقدا،مثؿ
طونمعـماىفيماظقلرىم.مطوغًماظلقورةمتلرعمطؾؿومتؼدعً.محؿكمشوبقامسـمغظري

ظؾطرؼؼمجؾولمطرددؿونموعـماىفيماظقؿـكمدفقلماىزؼرة،مودقالنمدؾكيم
أدسقمآمأالمؼلؼطماٌطرم:م)طونماظلوئؼمؼؼقل.مسربلؿون،موطونماٌطرمؼـفؿرمرذاذًا

حػظـومآمعـماظقحؾمواظػقضوغوت،معوزالماٌطرم.ماظؼوعشؾلمبغزارةمحؿكمغصؾمإظب
ذػؾًمظؾطؾقىمظقـظػم.مسـدعوموصؾـومإظبماظؼوعشؾلمطونماٌوءمؼؾؾؾموجقػـو.مخػقػًو

وصؾـومإظبمدؼرؼؽمؼبماظققمم.مجرحلموؼضؿدهمعـمجدؼدمصلسطوغلمبعضماألدوؼي
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حؿكمأغينممطوغًمأحالممتؾؽماظؾقؾيمعرسؾيموزبقػي.ماظؿوظل،مغزظـومسـدمصدؼؼمظل
 .مادؿقؼظًمعرارًامصزسًو،موجرحلمعوزالمؼمٌين

صرطؾـوماألحصـيموىلغومإظبم.مؼبماظصؾوحمصؿشـومسـمدقورةمظؽــومٕمندػو
وصؾـومبعدمدوسؿني،مادؿؼؾؾينمػـوكمثؾيمعـماظشؾوبمعـفؿم(.مسنيمدؼقار)عـطؼيم

صؿوحمعالمصودقموربؿدمعالمأغبد،ممصوصققغلمبػرحموغبوسموذدوامسؾكمؼديم
 .مرارةبح

حظؽم:موصؾًمإظبمسنيمدؼقارمؼبماألولمعـمآذارمطونمطؾمواحدمؼؼقلمظل
(معصوؼػ)جقدمأنمتلتلمؼبمبداؼيماظربقع،مربقعمسنيمدؼقارمعـؾمربقعمزوزانم

وطؾؿومصودصًمذكصًومؼؽررمسؾلمبفذامايظموػذهماظـعؿي،مظؽـمظألدػم.مطرددؿون
.موثالثيمأؼوممظقاًلموغفورًامصؼدماغفؿرماٌطرمذفرًا!مٕمؼؽـمػؽذا،مٕمؼؽـمحظلمجقدًا

رالبماٌدرديمعـؾمرالبم.معومإنموصؾًماظبماٌدرديمحؿكمواجفؿينمأظػمعشؽؾي
ظذامتعرصـومسؾكمبعضـو،موأحؾؾـومبعضـوم.ماألطراد سوعقدا،مشوظؾقؿفؿمطوغقامعـ

 .مبلرسي

.مخاللمذفرمٕمأدؿطقعمرؤؼيمذلءمحقظل،ماٌطرمدائؿمؼبماظؾقؾمواظـفور
ؼزمموتصدأمداخؾـو،موطونمعرضلمؼـوزع،مٕمأصدقمأنمجرحلمأصؾـوممبرضماظروعوت

 .مدقشػك

بعدمذفرمأذرضًماظشؿسمعـمجدؼد،مواخضرقبتماألسشوب،موتػؿقًماظقرودم
ؼبماىفيماٌؼوبؾيمتشؿخم.مػذامػقمربقعمسنيمدؼقار،ممربقعمورين.مواألزػورماٌؾقغي

زفرمجؾولمجقدي،معقرـماظـيبمغقحموجـقبفومصبريمغفردجؾيم،مأعومماظـفرمت
 .م جزؼرةمبقرونمعقرـمعؿمومزؼـ

وتربطمروحلم.مػذهماألوابدماظؿورطبقيماظـالثمهػرمؼبمغػللمآثورًامسؿقؼي
المتؿضوؼؼم:مطونماألصدضوءمواظزعالءمؼؼقظقنمظلمأؼومماٌطر.مبذلابمتؾؽماٌـطؼي

دقؿقضػمػطقلماألعطورماظققممأومشدًا،مبعدمذظؽمدقلتلماظربقع،مدـذػىمإظبمجلرم
 .م ظؿـزهمدذلىمأغفمعؽونمعبقؾل Bafet بوصً

وذػؾـومؼقعًومإظبمجلرمبوصًمصلخذغوماظطعومم.مخرجـومؼبمغزػوتمعبقؾي
إغفم.مؼؼقظقنمأنمػذاماىلرمبينمؼبمزعـماألعرلربؿدمبؽمددًم.موضضقـوموضؿًومرائعًو

.ممأعوعـوم Birca Belekعؽونمرائعمصبريمدجؾيمهًمأضداعـوموؼؾقحمبرجومبؾؽ
طونماظصدؼؼم.مبؼقـومحؿكماٌلوء.مئًومسـمجؾولمجقديوتذوبماظـؾقجمذقؽًومصشل
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ؼػعؾم.ماىؿقؾمواظؾشقشمدائؿًومربؿدمعالمؼؼرأماجزاءمعـمدؼقانماىزريمايزؼـ
 .مطؿوماظشقرورمؼشدومحبرؼيمواغطالق

سـدعوممتماشالقماٌدارسمظؾعطؾيماظصقػقيمصرحـومظؾراحيماظيتمغـشدػومبعدم
طونمضبزمؼبمغػللمأنمأتركم.مدعشؼممسـوءمٔوغقيمأذفرموحزغًمألغينمدلسقدمإظب

سـدعومؼؾؼكماٌرءمؼبمعؽونم:م)صؼدمضولمذوسر.مأصدضوءمسنيمدؼقارموسنيمدؼقارمغػلفو
عو،مصنغفمؼرتؾطمبوالغلونموبذلابماٌـطؼيمخبققطمخػقيموسـدعومؼرؼدمأنمؼغودرػوم

 .ػذامحؼقؼيمالماغؽرػو(.متشدمػذهماًققطمضؾىماٌرءموتمٌف

صؼدمذعرتم.مارمعـؾمؼقممخروجلمعـمسوعقدامسـدعومخرجًمعـمسنيمدؼق
 .مبغصيمؼبمحؾؼلمواعؿألتمسقـويمبوظدعقع

صؼدمعضكمسؾكمبعديمسـمتؾؽماألعوطـم.ممترماألؼوممواظشفقرمبلرسيمػوئؾيم
ٕمأسدمأخرجمبؾماغظرمحقظلمصلرىمبداًلمسـمجؾولمجقديم.موأوظؽؽماألصدضوءمدـؿون

 .مدرابًومخودسًو

ذيمترطفمربؿدمعالمـممجعؾمآمروحفمؼبمٕمأجدمصدؼؼًومميألماظػراغمال
وعـمذطرؼوتمتؾؽماألعوطـمبؼلمذلءم.ممجـوتفمـممواظذيمترطفمتؾؿقذيمبرومورعق

واحدًامععلمآثورمأدـونمذظؽماىرومؼبمعمخرتلم،ماىروماظذيمالمصوحىمظف،مم
 .م اىروماظػؾؿون
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 طالبماٌصوؼف

طالبماٌصوؼػمظقلًمضصيموػؿقي،موالمػلمخقوظقيمورشؿمذظؽمم
دةمٕمأرػومبعقين،مبؾمزلعؿفومعـمذكصني،مصوالولمؼدسكمصالحمبؽمرعضونمعـمبؾ

 .ماظزبداغل،مواآلخرمؼدسكمداوودمأصـديمعـمأذرصقيماظؼـقطرة

جرتماظعودةمعـذماظؼدؼؿ،مأنمتلتلماألشـوممعـمطرددؿونمإظبمدقرؼوموصؾلطنيم
وضدمتصؾمإظبمعصرمأحقوغًو،مإنماشـوممطرددؿونمتؾؼكمرواجًومؼبمأدقاقمتؾؽماظدول،م

 .مطوغقامؼطؾؼقنمسؾقفو،ماالشـومماظؾـقي

اشـوعفمعـمأرضروممإظبمدقرؼو،موبؼلمصذلةمؼبممجوءمتوجرمذاتمعرةمعع
اظزبداغل،موضدمطونماظشؿوءمضودقًومؼبمتؾؽماظلـي،محقٌمتلوضطًماظـؾقجمبؽـرة،موٕم
ؼلؿطعماظؿوجرمأنمطبرجمبلشـوعفمعـماظزبداغل،مظذظؽماضطرمأنمؼؾقعمأشـوعفمؼبم
اظؾؾدةمإظبمعضقػف،موطونمععماظؿوجرمطؾىماٌصوؼػمضبرسماالشـوممعـماظؾصقصم

اظذئوب،ممتـوضؾماٌضقػمسؾكمضقػفمورؾىمعـفماظؽؾىمأؼضًو،مخفؾماظضقػمأنمو
ؼردمعضقػفمخوئؾًو،ممصؼدممطؾؾفماظرصوصلماظؾقنماظؽؾرلماظذيمؼردماظذئوبمسـم

 .ماظؼطقع،موسودمإظبمورـفمارضروم

طوغًماظغوبوتمواالدشولماظيتمهقطمبوظزبداغلمؼبمذظؽماظقضً،ممعلوىم
وطوغًماظذئوبمبدورػومالم.ماتماظدلؼيماألخرىاظذئوبمواظقحقشموظؾعضمايققان

وبعدمأنمزفرمطؾىماٌصوؼػمػـوك،مٕمتؿفرأم.م.م.ممتدعمأشـومماظؾؾدةمترسكمبلعون
اظذئوبموايققاغوتماٌؿقحشيماالضذلابمعـماظؼطقعمطدلماظؽؾىموذوخمبعدمسدةم

اجؿؿعًماظذئوبمذاتمعرةمسؾكم.مدـقاتموٕمؼلؿطعمأنمؼردماظذئوبمسـماظؼطقعم
ٌصوؼػمبنيماظغوبوتمواالدشول،موطودمأنمؼقديمحبقوةماظؽؾى،مموسـدعومسودمطؾىما

اظؽؾىمإظبماظؾقًمرأهمصوحؾفماىدؼدمأنماظؽؾىمعؾطكًومبوظدم،ممعـكـماىراح،مم
 .موعوزالماظدممؼـزفمعـمجروحف،مشضىمصوحؾفمطـرلًامثؿمضؿدمجراحف

ه،مضولمضوعماظؽؾىمؼبماظققمماظؿوظل،مصؿشمصوحؾفمسـفمطـرلًامظؽـفمٕمصبد
 .مرمبومعوتمؼبمعؽونمعومجبروحفماٌؿؼققي:مظـػلف

صفلةموجدمصوحؾفمأنماظؽؾىمزفرمثوغقيمبعدمذفرؼـ،مظؽـمٕمؼؽـموحقدًام
ػذهماٌرة،مصؼدمجرمععفمطؾؾنيمآخرؼـمأطـرمضقةمعـف،مطوغومؼشؾفونماظؽؾىماظعفقزم
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نمظدؼفممتوعًومحؿكمأنمظقغفؿومؼشؾفمظقنماظؽؾىماظعفقز،مصرحمصوحؾفمطـرلًا،موظقمطو
 .مسبرماظرجؾمخروصًومظضققصفماظؽالبم،مووضعفمأعوعفؿ.ماجـقيمظطورمعـماظػرحي

ادذلاحًماظؽالبماظـالثمؼبمتؾؽماظؾقؾي،موؼبماظصؾوحماظؾوطرمتؼدمماظؽؾىم
اظعفقزمووراءهماظؽؾؾونماظضقػونماظؼقؼونمإظبمعلوىماظذئوب،محقٌماالدشولمواظغوبوتم

 .مـممؼعؾؿمآمأنمشلذهماظعؿؾقيمحؽؿي

تؼدمماظؽؾىم...مإظبمعلوىماظذئوب...موفًماظؽالبماظـالثمإظبماظقدؼونا
ػفؿًماظذئوبمسؾكماظؽؾىم.ماظعفقزمإظبماظقاديموحقدًا،موتلخرماالثـونمؼـؿظران

صفلةماغطؾؼماظؽؾؾونماظؼقؼونمطوظدلقمإظبماظذئوبمـممؼؾؾغمسددماظذئوبم...مماظعفقز
ًامتغؾؾًماظؽالبمسؾكماظذئوبمذئؾًومـمموبدأتماٌعرطي،مععرطيمحوعقي،موأخرل/م50/

.موثلرامظؾؽؾىماظعفقز...مطوغومؼرعقونماظذئىمتؾقماآلخرمررضبًو...موخوصيماظؼقؼون
سودتماظؽالبمإظبماظؾقً،موطونماظدممؼلقؾمعـمأصقاػفؿ،مسبرماظرجؾمخروصًوم ثؿ

 .مآخرمبػرحموصكر

بعدمسدةمدـقاتمعـمتؾؽمايودثي،مجوءماالرضروعلمإظبماظزبداغلمثوغقي،م
 .مىمظفماظزبداغلمضصيمطؾؾفمبػكرمواسؿزازورو

غعؿ،مطؾمعوروؼؿفمطونمصقققًو،ممألنماظؽؾىمسفقز،م:مضولماالرضروعل
 .مالؼلؿطقعمأنمؼؿغؾىمسؾكمطؾماظذئوب

وؼبمؼقممعومزفرمجروانمظؾؽؾى،مثؿماخؿػكماظؽؾؾونماظؼقؼون،موضدمطونم
جقزموبؼلماظؼقؼونمأوالدمطؾىماٌصوؼػ،موبعدمثالثيمأذفرمعوتمطؾىماٌصوؼػماظع

.مم اىروان
م
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 ُطؾفني

ظذام....ممابـيمغقرسمبؽموػلماالبـيماظقحقدةمواظؾؽرمأؼضًومظقاظدؼفوم
ةمػقػوء،مطدلتموترسرسًمؼبمسزمودالل،مصؼدمطوغًمُطؾفنيمعبقؾيمجدًامشلومضوم

وذعرمأذؼرمذػيب،موسققنمخضراء،متؾؾغمعـماظعؿرمٔوغلمسشرمدـي،ماذؿفرتم
جبؿوشلومبنيماألػؾمواظعشرلة،موطونماظشؾوبمؼعشؼقغفومطـرلًا،مظؽـمٕمؼؿفرأمأحدم

  .م أنمؼؿؼدممًطؾؿفومعـمواظدػومخقصًومسؾكمذعقرػو

موعـمأشـقوئفوموبـػسماظقضًم  Nolطونمغقرسمبؽمعـموجفوءمعدؼـيمغقل
طؾمذكصمؼؽرػفمألنممأحدًامٕمؼلؾؿم.مرئقسماظعشرلة،مطونمرجاًلمذبرعًومودػوحًو

 .معـمذره،موؼؾقطقنمدرلتفمؼبماألعوطـمبوظلقء،وؼذلصدونمالؼذائفمواالؼؼوعمبف

ؼعؿدلمدقدومآشومسدوهماألول،موػقمأؼضًومعـموجفوءمورؤودوءماظعشرلة،موعـم
 .مػـلمحؿكمؼبمغقعفمأؼضًوعمدلقفو،موػقماظذيمطونمؼزسٍمغقرسمبؽموٕمؼدسفمي

طونمغقرسمبؽمؼعرفممتوعًومأنمعؽوغؿفمتفؿز،موإنمادؿؿرتمػذهمايوظيم
طونمؼؿقجىمسؾقفمأنمصبدمحاًلمشلذهم.ممأطـر،مصلقكلرماظعشرلةمواٌؿؿؾؽوتمأؼضًو

اٌشؽؾيماظيتمتزسفف،مؼػؽرمظقاًلموغفورًامسلكمأنمصبدمحاًل،موأخرلًاموصؾمإظبم
 :طؾي،مضولمظـػلفغؿقفيمترضقفمودبرجفمعـماٌش

ـممإنمأصؾحمدقدومآشومصفريمصؾـمأخوفمعـفمبعدماظققم،موظـمؼزسفينمم
 .مبشلء

ضدممغقرسمبؽمابـؿفماٌدظؾيمُطؾفنيمإظبمدقدومآشوم،موضؾؾمدقدومآشومػدؼيم
خطىم.مظؼدمتصوحلماآلشقاتمواظؾؽقات.ممغقرسمبؽمبرحوبيمصدر،موتؼدممًطؾؿفو
خومتماًطؾي،مواذذلىمشلوممذػؾًو،مممدقدومآشومُطؾفنيمابـيمغقرسمبؽ،موأظؾلفو

وهددمعقسدماظزصوفمبعدمثالثيمأذفر،مودؿؽقنمُطؾفنيم.مووزسًمطموسماظشراب
 .مزوجيمدقدومآشو

ٕمؼلعدمغقرسمبؽمؼبمغقعفمعـذمعدةمرقؼؾي،مأعوماظققممصلقضعمغقرسمبؽم
وؼـومم..ممرأدفمسؾكماٌكدةمظؾؿرةماألوظبمدونمخقفمأومضؾؼمبعدمػذهماٌصوييم،

 .ماظعني،مظؼدمغوممصعاًلمؼبمػـوءمضرؼر

عوذامجرىمظُؽؾفنيماٌلؽقـي؟مادققبدتماظدغقومأعوممسقـقفو،مطوغًمترىمطؾم
ذلءمادقدؽبمعظؾؿًو،ماظشؿسمواظؼؿرمواظضقوء،مطقػمدؿصؾحمزوجيمدقدومآشوم؟مإنمٕم
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ؼؾؾغمدقدومآشومػبلنيمدـيمعـماظعؿر،مصؾؿمؼؽـمأضؾمعـمػبلنيمدـي،مموعوزالم
وسالوةمسؾكمػذهماظعؾؾمواظعفز،م.ماىدري،موظفمسنيمبقضوءسؾكموجففمآثورمعرضم

 .مطونمظفمثالثمزوجوت،موضدمتزوجًمثالثمعـمبـوتفماظالئلمؼؽدلنمُطؾفنيمأؼضًو

األعؾمػقماظذيمصبعؾماالغلونمؼلؿؿرمؼبمايقوةم،مظقالماألعؾمالغعدعًم
ععمايقوةمسؾكماألرض،موإنماغعدمماألعؾ،مصالمؼلؿطقعماالغلونمأنمؼعقشمدائؿًوم
اظشؽقىمواٌرضمواألٕمؼبمػذاماظعوٕم،محؿكماظؼوتؾمأوماحملؽقممسؾقفمبوالسدامم

اظذيمصبروغفمإظبمحؾؾماٌشـؼيمؼلعؾمؼبماغؼوذمغػلف،مؼلؿعطػماآلخرؼـمعـمخاللم
 .معالعحموجففمؼلؿـرلمذػؼيماظـوسمطلمؼعػقمسـفماٌؾؽمأومؼصدرمضرارًامبعدممذـؼف

تممأنمتـؼذمغػلفومعـمػذاماظؼدرمعوزالماألعؾمؼلقطرمسؾكمُطؾفني،موأراد
 .ماٌؽؿقبمسؾكمجؾقـفوموتصـعمضدرػومبقدػو،مموتـؼذمغػلفومعـمايظماألدقد

ٕمؼؾؼمظُؽؾفنيمدقىماظعفقزمبقزى،موػلمسفقزمدوحرة،مأسودتمطـرلمعـم
اظػؿقوتمإظبمأػؾفومبؼقةماظلقر،مموردتماظعردونموصلكًماًطقبوت،موبػضؾم

ظػؿقوتموذورطًمؼبمرالقماظؽـرلؼـمعـماظلقرمضربًمضؾقبمآالفماظشؾوبموا
 .ماالزواج

اظؿفلتمُطؾفنيمإظبماظعفقز،الذتمبفو،مأعلؽًمبطرفمثقبفوموضؾؾًم
أؼؿفوماظعفقز،ممأمتـكمأنمتـؼذؼينمعـمغورماىققؿ،م:)مؼدػو،موروتمعومحدثمشلو

صؽرتم(.موعومتطؾؾنيمعـماٌولمدؿؼدعفومواظدتلمظؽ،موػلمأؼضًومالمترؼدمػذاماظزواج
 صبىمأنمآخذكمإظبماظشقخمؼومابـيت،مإغفماظشقخمذػؼً:ترةمثؿمضوظًمشلواظعفقزمف

|efqet   م،ممػقماظذيمؼلؿطقعمأنمؼـؼذكمعـمػذهماٌصقؾي. 

 .ماتػؼؿومسؾكمؼقممربددمظؾذػوبمإظبماظشقخ

ضدعًماظعفقزمبعضماظـصوئحمإظبمُطؾفنيمضؾؾمأنمؼذػؾومإظبماظشقخم
نمتؿقضلءمضؾؾمأنمتزورؼف،ممإنماظشقخمعـمسوئؾيماظـيب،مؼؿقجىمسؾقؽمأ:)ضوظً

،مطالعفمجقاػر،موؼبمأضقاظفمحؽؿمضددقي،مإنمضولم إغفمؼعرفمروحماإلغسمواىـ
ظؽمطـمصقؽقن،مضدمؼؽقنمظؽالعفمػذامحؽؿي،مصبىمأالمتػؽريمبوظلمموهؿؾلمضؾؾًوم

 (.مروػرًا،مطلمؼعرفماظشقخمرشؾؿؽ،مموضبؼؼمأعؾؽ

اظشقخ،مضولمحػظًمُطؾفنيمغصوئٍماظعفقز،موسـدعومدخؾًمإظبمخؾقةم
 :اظشقخ

ٕمتلتلمإظلمعـذمسدةمأدوبقع،مأؼـمطـً،موعوذامجرىم:ـممأغًمسفقزمبقزم
 .مظؽم؟مأسؿؼدمأنمأخؿؽمحؾًمضقػيمسؾقؽ،مأظقسمطذظؽ؟
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ضؾؾمأنموقىماظعفقزمسؾكمأدؽؾيماظشقخ،مغظرتمإظبمُطؾفنيموػزتمرأدفوم
ػذامصققحمؼوذقكل،مجوءتمأخيتم:عـؿصرة،مثؿمردتمسؾكماظشقخموضوظًم

 .متل،مسدةمأؼومم،مظذامتلخرتمسـمزؼورتؽظزؼور

 أظقلًمػذهمابـيمغقرسمبؽ؟!مالؼفؿ:ضولماظشقخ 

 .مغعؿ:ضوظًمُطؾفنيم

 .م ػرسًمُطؾفنيموضؾؾًمؼدماظشقخمحبقوءمواحذلام   

طراعيمٓماظذيمؼبماظلؿقاتمواألرضمؼومأبـيت،مسؾقؽمأنم:ضولماظشقخ
رىمإظبمُطؾفنيمغظرتماظعفقزمعرةمأخ.ممتؿطفري،موتصؾل،مظقسمألجؾمذبقؽؽ

وػزتمرأدفومبوسفوب،موطلغفومتذطرمُطؾفنيمبـصوئقفوموواجؾوتفو،مأعومُطؾفنيم
 .مصؼدمطوغًمتروػمععفؾيممبعرصيماظشقخ

المحوجيمظؽمأنمتؽرريمظلمعصقؾؿؽمؼومأبـيت،مأغومأسرفم:ضولماظشقخ
جرحؽموأٌؽ،مٕمطبدلغلمأحدمأسرصفومبـػلل،مالتؼؾؼل،مالمتؼؾؼل،مأغومواظدك،م

 .منماظؽؾىماٌـكقردلغؼذكمم

(مأغوممبـوبيمواظدكمؼومابـيت)ٕمؼلؿحمسؿرماظشقخمأنمؼؼقلمأليمصؿوةمطؾرلةم
ألغفمٕمؼؿفووزماظـالثنيمأومػبسموثالثنيمسوعًو،مظؽـفمغصىمغػلفمشلذهماألبقةم
ٌؽوغؿفماظدؼـقيمطشقخ،مظذامٕمتؿضوؼؼمُطؾفنيمعـمطالعف،مدقؿوموأنماظػؿوةمضدم

 .ماضؿـعًمبفممتوعًو

ىماظعفقزمأنمدبرج،موصعاًلمخرجً،موترطًماظشقخمواظػؿوةمؼبمطونمسؾ
اًؾقةموحدػؿو،مخرجًماظعفقزمعـماًؾقةمطلمالؼدخؾمأحدفبمدونماذنموؼػلدم
اظلقرموؼبمغػسماظقضًمطلمالمؼلؿعمأحدمأنمُطؾفنيمجوءتمععماظعفقزمإظبم

علدماظشقخمؼدهمسؾكمرأسمُطؾفنيمسدةمعرات،مثؿموضعمؼدهمسؾكمجؾقـفو،م.ماظشقخ
درتماظقدمبؽؾمػدوءمإظبماألدػؾموادؿؼرتمسؾكمسقـقفومووجففو،مأعلؽمبػؽفوماغح

اظلػؾلموػزػو،مطوغًمُطؾفنيمواضػيمطوظؿؿـولمدونمحراك،متلثرماظشقخمظقضعفو،م
 .مضؾقبؾمجؾقـفومطقاظدػومثؿمسقـقفوموادؿؼرمصؿفمسؾكمصؿفو

اغؿوبًمُطؾفنيماحلوسمبوًفؾمعـمرغبيماظشقخ،موٕمتعرفمطقػم
اعؿي،مالبدمأنماظشقخمضدموجدمودقؾيمالغؼوذػومعـمغورماىققؿ،متشؽره،مزؾًمص

وػذهمعـماألعقرماظلفؾيمظدىماظشقخ،مؼلؿطقعمأنمؼلؿقضرمروحمدقدومآشومإظقفو،مم
وؼلعرػومأنمتؾؿعدمسـمررؼؼمُطؾفني،مؼلؿطقعمأنمصبعؾماظػؿوةمضؾققيمؼبمغظرمدقدوم

 .مآشو،مظدؼفماًططماظؽـرلة
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ه،مثؿمردؿمدائرةمسؾكماألرض،مدخؾمععمأخذماظشقخمضطعيمعـماظؽؾسمؼبمؼد
دلدؿقضرمروحمدقدوم...ممالدبرجلمعـماظدائرةمؼو:مُطؾفنيمإظبماظدائرةموضولمشلو

بؼقًمُطؾفنيمداخؾماظدائرة،مثؿموضعماظشقخمخبقرًامسؾكماظـور،مموذػىم.موأخدره
وسـدعوماعؿألتماًؾقةمبدخونماظؾكقر،موأدقدتم.مإظبمخؾػماظلؿور،مبؼلمصذلةم

غماظشقخمجلؿفمبؾقدرةمصقدػقرؼيمبلرسي،موضدمطوغًماًؾقةمعظؾؿيماظغرصي،مصى
 .معـمذدةمدخونماظؾكقرمطودمأنمؼؿققلمإظبمأزرق

:مٕمدبرجمُطؾفنيمعـماظدائرة،مصفلةمصرخماظشقخمبصقتمجفقريمسول
وضػزمعـموراءماظلؿور،مصؿققلمجلؿفمإظبمغقرموضقوء،ماروػًمُطؾفنيم.م.م.ممؼوػق

ظؽـمطلمتؿكؾصمعـمدقدومآشو،موعـمغورماىققؿ،مرػؾيمظصراخماظشقخ،موصزسً،م
 .موضعًمطؾمذلءمغصىمسقـقفوماظؿعىمواًقفمواظؿضققي

أدرعماظشقخمودخؾماظدائرةم،مطوغًماظدائرةمصغرلةموضقؼي،مطلمالمدبرجم
عدماظشقخمؼدهمإظبمروحم.مُطؾفنيمعـفو،ممصوظؿصؼماىلدانمبؾعضفؿومطؼوظىمواحد

ثؿم.مةمطوظدلقمؼبماظؾقؾيماٌظؾؿي،مموأضوءتدقدومآشومودقؾفو،مٌعًمؼدهماظـقراغل
حضـمبوظقدماألخرىمُطؾفني،موضغطمسؾقفومطلمالمدبرجمعـماظدائرة،موؼؾطؾم

ٕمتعورضمروحم .معػعقلماظطالدؿ،مطونماظشقخمؼؿؽؾؿمععمروحمدقدومآشوموؼلعرػو
ػؽذام.مدقدومآشومأواعرماظشقخمصودؿفوبيمألواعرهمطؾمذلءمؼلرلمؼبمررؼؼفماظصققح

خمبؾمبشرمبفومُطؾفني،مثؿمضغطمسؾكماظػؿوةمعـمذدةماظػرحمؼبمحضـف،مأخدلماظشل
 .م وضؾقبؾمسقـقفومووجففوموادؿؼرماظػؿمسؾكمصؿفو

.مماغزظلماظلروالماظداخؾلمؼومابـيت:ضولماظشقخ.مٕمتؿؽؾؿمُطؾفنيموٕمتعورض
غلقًمُطؾفنيمغصوئحماظعفقزمبقزمؼبمتؾؽماظؾقظي،موطلغفومادؿقؼظًمعـمشػؾيم

مغػلفومواظبماظشقخ،معوذامؼرؼدماظشقخمعـفو؟مظؼدمصؽرتمَطؾفنيمرقؼؾي،مغظرتمإظب
بؽؾمذلءمطلمتؿكؾصمعـمغورماىققؿم،معـمدقدومآشو،مموتلؿطقعمأنمتضقل،م

ثقان،مم صفؿًمُطؾفنيمغقاؼوماظشقخموعودقفريمشلومخاللمثالث.مظؽـمظقسمبشرصفو
زمبصؼًمؼبموجفماظشقخمعـمصقرػو،موغدتمعـفومصرخًمالذعقرؼي،ممزلعًماظعفق

 .مصراخمُطؾفنيمودخؾًمصقرًا

 عوػذهماجملـقغيماظيتمأحضرتفومإظلقبم؟:....ممأؼؿفوماظعفقز:مضولماظشقخ

اظؿقبيم،مألطـم:ارمتًماظعفقزمسؾكمأضدامماظشقخمراجقيمعؿقدؾيموضوظً
عوذام:مثؿماظؿػؿًمإظبمُطؾفنيموضوظً.ممادؿغػرمآماظعظقؿم...ماظؿقبي...مجورؼؿؽ
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رسي،مإٔمأضدممظؽماظـصوئح؟مؼؼقلمظؽماظشقخماغزظلمصعؾًمؼومأبـيت،مػقومتقبلمبس
.مماظلروالماظذيمطونمسؾكمايؾؾمؼبماألسؾكمطلمضبؾسمصقفمروحمدقدومآشو

سـدعومغظرتمُطؾفنيمإظبماألسؾك،مرأتمصعاًلمأنماظلروالمععؾؼمسؾكمايؾؾ،م
سـدػومصفؿًمأغفومطوغًمزبطؽي،مموارمتًمأؼضًومسؾكمأضدامماظشقخ،متطؾىم

تمآ،مظؽـماظشقخماىؾقؾمٕمؼؼؾؾمتقبؿفومإظبمأنمتدخؾًماظؿقبي،موادؿغػر
سؾكمأالمؼؿؽررمػذاماًطلمععماظشقخم.ماظعفقز،مموتقدؾًمظؾشقخمعراتمسدؼدة

 .مثوغقي،مثؿمسػومسـفوماظشقخ

 .مضؾحمآموجفماٌصودصي،مظؼدمدوسدتماظصدصيمعراتمسدؼدةماظلقرة

ىنيماًومتماخؿؾػمدقدومآشومععمغقرسمبؽمظلؾىمعو،مبعدمأنمضدممظُؽ
وسـدعومرأتم.مواظذػى،مطونمدقدومآشومؼلتلمإظبمزؼورةمسؿفمغقرسمبؽمطؾمؼقمم

اظعشرلةمأنمدقدومآشومضدمخدعمبـقرسمبؽ،موأصؾحمسدوًامظفمأؼضًو،متدلعمأربعيم
 : ذؾونمؼبماحدىماظؾقوظلمودخؾقامعـزلمدقدومآشوموػددوهمثؿمضوظقامظف

 .مـممإعومغقرسمبؽمأوماظعشرلةم

آشومأنمطبوظػماظعشرلةمبفذهماظلرسي،مصؾؼلمؼبمعـزظفمسدةمٕمؼؿفرأمدقدوم
أؼوم،مطونمطبوفمأنمؼؼؿؾفمأحد،مسـدعومؼذلكمدقدومآشوماظعشرلةموؼؿزوجمعـم

وػذهمطوغًمأعـقيم.مُطؾفني،معضًمصذلةمٕمؼذػىمدقدومآشومإظبمزؼورةمغقرسمبؽ
ظؽـمطونمُطؾفنيمأؼضًو،ممضدمماظشقخمشلومصوئدةمطؾرلة،مظؼدمأغؼذػومعـمغورماىققؿ،م

صبىمسؾكماظشقخمأنمؼلفـمروحمدقدومآشومدائؿًومطلمالمؼعقدمثوغقيماظبمُطؾفني،م
وطؾؿومدـقًمشلوماظػرصيم.مظذامطونمسؾقفومأنمتزورماظشقخمطؾمسدةمأؼوممعرةمواحدة

ذػؾًمععماظعفقزمإظبماظشقخ،مؼلفـونمروحمدقدومآشو،مرؾؾًمُطؾفنيمأعـقيم
 روحمطوتىمواظدػومدؽبرؿبوؽبرؿبأخرىمعـماظشقخ،ممأرادتمأنموؿعمروحفومععم

Serwer  م. 

طونمدؽبرؿبوؽبرؿبمذوبًومأغقؼماٌظفرمودقؿماحملقو،مروظؾًومؼبماىوععي،مضبىمُطؾفنيم
طـرلًام،موتؾودشلومػلمغػسماظشعقر،مظؽـفمٕمؼؽـمعـماألشـقوء،موٕمؼؽـممبلؿقىم

  .مغقرسمبؽمطلمؼصؾحمصفره

 .م ععًوواصؼماظشقخمأعـقيمُطؾفني،مإغفمصبؿعمدائؿًومروحقفؿوم

آعـًمُطؾفنيمبوظشقخموطراعؿف،موادؿلؾؿًمظفمطؾقًومطوغًموؾسمععف،م
وضدمطونماظشقخمؼلفـمروحمسدوػوم،موتردؾم.موؼشربونمعوءماظزعزممؼبماًؾقةمععًو

روحفومإظبمحؾقؾفومدؽبرؿبوؽبرؿبم،مسـدعومتؾؼكمبالمروح،مطونماظشقخمضبضـفوموميددػوم
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ًاموضوظؾًو،متذػىمإظقفمطؾمادؾقعمصلصؾقًمُطؾفنيمعـماتؾوعماظشقخمضؾى.مبنيمغقره
عرتنيمأومثالثمعرات،موتؾؼكمععفمؼبمطؾمعرةمأربعمدوسوتمؼبماًؾقة،موتشربم
ععماظشقخمعوءماظؽقثرمواظزعزم،موؼشدػوماظشقخمإظقف،مطوغًماظروحمدبرجمعـم

جلدػومععمروحماظشقخ،موؼـؾؿونمشلؿومرؼشموأجـقيمثؿمضبؾؼونمصققماىـي،موؼبم
أدوبقعمسؾكمػذهمايول،محؿكمهركمؼبمبطـمُطؾفنيمعرتمدؾعيم...مماظلؿقات

ٕمتدركمأغفومسـدعومطوغًمتشربمعوءماظؽقثرم.ممذلءمعو،مظؽـفومٕمتعرفمعومػقم؟
واظزعزم،مطوغًمتؼعمصوضدةماظقسل،مموسـدػومطونماظشقخمميـحمعـمغقرهمجزءًامعـم

 .م اظشراب

ومالحظماظشقخمػذا،موسرفمأغفمدقػؿضحمأعرهمبنيماظـوسمبعدمذفرؼـمأ
ثالثي،مظذامطونمسؾقفمأنمؼداويمعرؼضؿفمبوظدواءماظذيمطونمؼداويمبفومعرضوهمعـؾم

ؼضعمضؾقاًلمعـماظؾقدرةمؼبمطلسمعـماٌوء،مم...مُطؾفنيموػقمبقدرةمعـمبرطوتمجده
  .موؼؼدممٌرضوهمطلمؼشربقا

بعدمأنمورسًمُطؾفنيمػذاماظدواء،مطوغًمتذبؾمتدرصبقًومطوظرضبوغيم
دتماظػراش،موٕممتؾؽماظؼدرةمسؾكماظقضقف،موبعدمثالثيموتذوبمطوظشؿعي،ممصوضؿع

 .م أدوبقعماذؿدمبفوماٌرضموأغطػلتمطوظلراجمصفلةمؼبمؼقممعو

عوتًمُطؾفني،مظؽـمذقكًومصغرلمطونمؼؿقركمؼبمداخؾفو،موبالمذؽمطونم
.م ذقكًومدونمذغى

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م_______________________________________
مم  .م8،م7،م6،م5اظصػقيممم1943اظلـيم/م16/ذبؾيمروغوػلماظعددم* م
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صقدماًـوزؼرم

ؼبمررضوتموسرة،موعشفرة،مؼبمودؼونمسؿقؼي،مسؾكماظصكقرمم
غبؾـوم.ممطـًمأغوموصدؼؼونمظل،موععـومطالبـو...ماظعوظقي،مإظبماالعوطـماظؾعقدة

اعـومبـودضـومسؾكماطؿوصـو،مودبـصرغومبوظزغور،مارتدؼـوماظؼػوزاتمؼبماؼدؼـوموؼبمأضد
أحذؼيمضقؼيمعؿقـي،موجقاربمصقصقيمتؼقـومعـمبردماظشؿوء،موغرتديماظـقوبماألغقؼيم

.ممظصقدماًـوزؼر(معـفؾ)اظشؿقؼي،موطونمصصؾماظشؿوءمؼبماألربعقـقي،ممغؼصدمجؾؾم
ٕمتؽـمػذهماٌرةماألوظبماظيتمغلوصرمصقفو،مبؾمدوصرتمسدةمعراتمؼبمػذهماظطرؼؼ،م

ؼؿيموريمؼبمدعوئـو،متلؽرغو،مغرطىمأصؾحماظصقدمحوجيمعؾقي،مورشؾيمعؿ
طـوممنشلمؼبماظـفور،موغـوممؼبم.ماظطرضوتمطوجملوغني،مالمغلؿطقعماظؿكؾلمسـفو

بعدمثالثيمأؼومماضذلبـومعـماىؾؾ،موطونماظقضًمعلوءـب،مواىقمذدؼدم.ماٌغوراتمظقاًل
،م،مسودةمسـدعومغصؾمإظبماٌغورة(طقف)اظدلودة،متعؾـومطـرلًا،مواضذلبـومعـمعغورةم
.ممغشعؾماظـورمبلرسيمطلمغؿدصلموغرتوح

وصؾـومإظبماٌغورة،مظؽـمظألدػ،مطوغًمعفدعيمظلقءمحظـو،موٕمأسرفم
عغوراتمأخرىمؼبمػذاماٌؽون،موٕمغلؿطعماظرجقعمؼبماظظالممألنماظطرضوتموسرة،م
واظرجقعمعلؿققؾ،مصويققاغوتماظضورؼيمواٌؿقحشيمطـرلةمجدًا،مماحؿؿقـومبصكرةم

طونمضقؼًومجدًا،محبقٌمٕمؼلعـوموطالبـو،مبصعقبيمبوظغيماحؿؿقـومطؾرلة،مطونمإ
.ممبوٌؽونموأذعؾـوماظـور

اغفؿرماٌطرمرذاذًا،موازدادتماظرؼحم.م.م.مػؾًمرؼحمسوتقيمبعدماظعشوءمعؾوذرة
واٌطرمطؾؿومتقشؾـومؼبماظؾقؾ،ماغطػلتماظـرلان،مابؿؾًمثقوبـو،ماروػـومعـماظدلد،م

غوبفومبنيمأرجؾفو،مورصعقامرؤودفومسوظقي،موارتػعمواروػًماظؽالب،مووضعًمأذ
.ممغؾوحفو،مؼؾدومأغفؿمؼـذرونمبـؿقفيمدقؽيمأومطورثيمربؿؿؾي

بدأتماظعوصػيمتزدادمطؾؿوماضذلبـومعـمعـؿصػماظؾقؾ،موسـدعومطوغًمتؾؿعم
شبوفمأنمتفوعبـومايققاغوتماظدلؼي،موظـم.مماظدغقو،مطـومغلؿطقعمرؤؼيماألذقوء

.ممػوغلؿطقعمأنمغؿكؾصمعـ
خػًمذدةماظرؼوحمبعدمعـؿصػماظؾقؾ،متقضػماٌطرممتوعًو،متػرضًماظغققمم
اظلقداء،مزفرتمنقممؼبمبعضماألعوطـمعـماظلؿوء،مدبًمايققؼيمواظـشوطمصقـو،م
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ظؽـمٕممتضمصذلةم،محؿكموؿعًماظغققمم.مهركماظدممعـمجدؼدمؼبمسروضـوم
مم.اظـوصعيماظؾقوضمبداًلمعـماظغققمماظداطـي،موبدأتمتـؾٍ

ػطؾماظـؾٍمععمبداؼيماظػفر،موأصؾقًماظدغقومبقضوء،مطونمبنعؽوغـومأنمغرىم
اوذؽـومأنمغـفض،موصفلةم.مأعوعـو،مأردغومأنمغرجعمإظبماظقراء،مموسبؿؿلممبغورةمعو

اًـوزؼرماظيتمطوغًمتفربمعـومذبؿقسوتم...مػفؿمسؾقـومضطقعمعـماًـوزؼر
.مموضطعون،ممظؽـماآلنمتفوعبـومبشرادي

ءماظـالثي،مموضعـومزفقرغومإظبمبعضـو،موصقبـومبـودضـومسبـماألصدضو
بدأتمععرطيم.مبوووػفؿ،موضدمدوسدغومطالبـومأؼضًو،مطوغقامؼففؿقنمسؾكماًـوزؼر

طوغًم.مطؾرلة،ماغؿفًماظطؾؼوت،موازدادمسددماًـوزؼرمرشؿمأغـومضؿؾـوماظؽـرلمعـفؿ
ثؿمبدأتماظزوبعيمؼفوعبـومعبوسوت،معؾؾقيمغداءمبينمجـلفو،مؼزدادمتلوضطماظـؾٍ،م

زفرتمعـمجدؼدماًـوزؼرموايققاغوتم.ماظـؾفقيمتؾػـو،مواذؿدتماظعقاصػ
اٌؿقحشيمواٌػذلدي،ممػفؿًمسؾقـو،موسؾكمطالبـومتطؾىماظطعوم،ممصفلمجوئعي،م

بعدمأنمغػدتمرؾؼوتـو،مسؾؼـوحرابـوم،مضووعـوػؿمصذلةمبوظقد،مظؽـمٕمغلؿطعم
تؾمطالبـوماظـالثيمبعدمذظؽمدقؾًموضعمطؾمواحدمعـومؼبمعؽوغف،مقؾب.ماٌؼووعي

طـًمؼبمحػرة،ماعؿألتمايػرةم.مايققاغوتماٌػذلديمجـٌمصدؼؼنيمظلمسؾكماظـؾٍ
.مموضدمشطوغلماظـؾٍممتوعًو.مبوظـؾٍ،مصؿشقامسين،ممشؾًمسـماغظورػؿ

ؼزدادماظـؾٍمصققمزفري،موؼـؼؾمطوػؾل،مٕمأدؿطعماظؿقرك،مظؽـمػذهم
طـًم.مرتدؼًماظػروماظصقؼب،مطونمجلؿلمداصؽًواٌرة،مٕمأذعرمبوظدلد،مموطلغينما

سـدعومؼؽقنماٌرءمأعومماٌقت،ممؼؿذطرم.مالمأعؾمؼبماظـفوة.مداخؾمطػـمرؾقعلمأبقض
تذطرتمأذقوءمطـرلةم.مبؽؾمتلطقدمغفوؼيمحقادثفماظيتممترمطشرؼطمدقـؿوئلمأعوعف

غدعومدـيمع/م20/الدقؿومطـًمازلعمدائؿًومصقتماٌرتؾمضؾؾم.مموأغومؼبمتؾؽمايوظي
(.مماٌقتمحؼ.م.م.معقاليمحؼ.م.ممآمحؼ)طـًمصغرلًام

طونماظصقتمصقتماظدروؼشم،مؼؾؾسمزؼًومأخضر،ممؼظفرمطؾمدـيمعرتنيمأوم
ثالثمعراتم،موؼبمطؾمعرةمؼظفرمصفلةمدونمدوؼؼماغذار،مازلرماظؾقن،مرقؼؾم

.ممسؾؾؿفماظيتمؼضعمسؾكمزفرهمخضراءموأؼضًومسؿوعؿف.م.م.ماظؼوعي،مذضـفمغبراء
تمتؿدظبمعـمرضؾؿفمدؾقيمخضراءمحؾوتفومطؾرلة،موسؾكمطؿػفمسؾؾيمعـمخشىمطون

ؼدورمؼبماألزضيموؼصرخم.ممجقزماشلـد،موؼبمؼدهمسصومرقؼؾي،موؼبمرأدفومحدؼدة
طونماظـوسمصبؾؾقنمظفم(ماٌقتمحؼ..معقاليمحؼ..مآمحؼ)بصقتفمايزؼـم

دخؾمطؾماظؾققتمأرػوشلؿ،ممميلدمبقدهماٌؾورطيمسؾكمرؤودفؿ،ممطونمبنعؽوغفمأنمي
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وأنمؼلطؾمعـماظؾقًم.ممدونمأنمؼردسفمأحد،موؼـوممؼبمأيمعؽونمأومبقًمؼرؼده
طوغًمجدتل،مهذلعفمطـرلًا،موؾىمظفماظطعوم،موطونمميلدمؼدهم.مماظذيمؼرشؾف

(ماًولمخضر)طوغقامؼطؾؼقنمسؾقفم.ممسؾكمرأدل،مؼؼرأمذقؽًومعومبفؿسموؼـػخمحقظل
طـًم.ممأنمؼؾػماظعوٕمطؾفمؼبمؼقممواحدمؼظفرمصفلةم،موطبؿػلمصفلة،ممبنعؽوغف

مترمؼبمذاطرتلمتؾؽماٌشوػدم.مأتضوؼؼمهًماظـؾٍ،مؼلقؾماظعرقمعـمجلؿل
تربقًمؼبمبقؽيمدؼـقي،مطـًمأسؿؼدمأنم.م.مواٌـوزر،مموخوصيمعـظرماظدروؼش
دقـؼذغلمعـماٌقتماألطقد،مأوم(معالمخضر)اظدروؼشماظذيمؼؾؾسماألخضر،مأوم

اظؽراعوتمواٌعفزات،مواظذيمؼلؿطقعمأنمؼؾػماظعوٕماظدروؼشمرجؾم.مؼلوسدغل
طؾفمؼبمؼقممواحد،ممؼلؿطقعمأنمؼؾيبمصراخمعرؼدهماظؼدؼؿ،موؼـؼذغلمعـمػذهم

أغوم...ممالدبػ:م)زلعًمصقتًومػوتػًومؼؼقلمظل.مطـًمأصؽرمبفذهماألعقر.ماظضوئؼي
غظرتمإظبماألسؾك،مرؾؼوتماظـؾٍمتراطؿًمسؾكمزفري،مرأؼًمعـم(مضودممإظقؽ

.ممثؿمحطًمجبوغيب.مظبمادرابًومطؾرلةمعـماظغربون،متؿففمسبقياألع
ظؽـم.ماغؿعشً،ممردتمروحلمبلعؾمعالمخضر،مضؾًمرمبومأردؾفماظدروؼش

ظألدػمطونمشرابًومرقؼاًلمجدًامرأدفمعدورمطؾرل،موسؾكمصدرهمرؼشمغوسؿ،مالؼشؾفم
ؼشؿماظرائقيمضؾؾمأنم.م.م.ممإغفمشرابفبمآطؾماىـٌ.م.م.مخوبمزين.ماظغربون
ظؽـمػذامشرابمأبقض،مذومػقؾيموجاللم.موتماالغلون،مػوػقمضودممإظبمجـيتؼؿ

ووضور،مظقسمشرابمآطؾماىـٌ،معلدممبكوظؾفماظػقالذؼيمسؾكمرأدلمبعطػم
وحـون،مرصعينمسؾكمجـوحقفمايدؼدؼي،مورورمبلمإظبماظلؿوء،مسـدػومٕمأطـم

.ممطـًمأغظرمإظبماظدغقو،مغظرةمتػوؤل.مأخوفمعـماٌقت
سقينمٕمأرمغػللمسؾكماجـقيماظطرل،مبؾمطـًمؼبمبقيتمسـدعومصؿقًم

وسؾكمصراذل،مؼرصعماظطؾقىمذوماظؾؾوسماألبقضمرأدلم،موؼضعماظدواءمؼبمصؿل،مم
غظرمأضربوئلماىوظلقنمسؾكماظطرصنيماظلقبمخبقف،مواظدعقعمتلقؾمعـمسققغفؿ،مم

(.ممظؼدمعزقماظؽػـ.م.م.ماآلنمالدبوصقا:مضقؽماظطؾقىموضول
.مطـًمعرؼضًومعـذمسشرؼـمؼقعًومحبؿكماظؿقػقئقدسودماظقسلمإظلقب،مم

م
م

م_________________________________________
.ممم7،م6،م5اظصػقيمم1945اظلـيم/28/ذبؾيمروغوػلماظعدد*م
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االغؼالبماألغبرماظؽؾريم

ـممالغرؼدمايربمم
ـممالمغرؼدماظؼقصرمم
.ممـممؼعقشماظشعىم

ؼبماظشقارعمواألزضيمؼبمذفرمآالفماظػؼراءموصالحقمبطردؾقرغمؼؿفقظقنمم
وطونماظؼقصرم.م،مموؼطؾؼقنمبصقتمواحدمععًومتؾؽماظؽؾؿوتم1917آذارمعـماظعومم

وسوئؾؿفموأسقاغفمؼـظرونمعـمخؾػماظـقاصذمإظبمعبفرةماظؽودحنيمواظػالحنيمواظرسوةم
:مماظصعوظقؽ،موؼضقؽقن،موؼؼفؼفقنمثؿمؼؼقظقن

.ممـممؼزسفـومسقاءمػمالءماظؽالبم
وٕمؼؽـماغزسوجًومرؾقعقًو،مبؾمطونم.م.م.مصرموأسقاغفمعـزسفنيصعاًلمطونماظؼل

شضؾًومدقودقًو،موإنمطوغًمتعوبرلموجقػفؿمتضقؽمزؼػًو،مظؽـمضؾقبفؿمتؾؽلم
.ممصؼدمتعؾؼمغبكماٌقتمبرضوبفؿ،متفؿزمعـمهؿفؿماظعروش.محؼقؼي

ٕمهدثمػذهماٌشوشؾوتمؼبمذقارعمبطردؾقرغمصقلى،مبؾمطوغًماظؾالدم
االحداث،مصقطوظىماظػالحقنمواظؽودحقنمواظرسوةمبويرؼيممطؾفوممتقجمبفذه

.ممواظؿؼدم
ؼؿلظػماظشعىماظرودلمعـمرؾؼوتمطؿومػقمايولمؼبمعبقعماسبوءماظعوٕم

أػؾم...مايرصققنمواظؼروؼقنموأػؾماٌدن،معـماظػالحنيماظؽودحني،مواظرسوة:مػؿ
ةمايرة،مأعوماٌدنمػؿماظطؾؼيماظدلجقازؼيماظقدطك،مايرصققنمػؿماظطؾؼيماٌفين

اظػالحقنماظؽودحقنمواظرسوةمػؿمرؾؼيماٌلؿغؾني،مطوغًمرؾؼيماٌفـمايرةمتعقشم
وطونماظؿعىم.مسؾكمجفقدماظطؾؼيماٌلؿغؾي،موؼؿؿؿعقنممبؾذاتمايقوةمجبفقدػؿ

.ممواظؾمسمعـمغصقىماظػالحنيمواظؽودحني
*ممممم*مممممم*ممممممممم

ارطسمؼبماظؼرنماظؿودعمأولمعـموضعمغظومماظطؾؼوتماالجؿؿوسلمػقمطورلمم
سشر،مٕمؼقاصؼمسؾكمػذاماظـظومماظطؾؼلماالخرق،مورقرقبمأصؽورهماٌورطلقيمإظبماألعومم

اظدمماظذيمصبريمؼبمسروقماالغلونمأغبر،م)طونمطورلمعورطسمؼؼقلمدائؿًوم.م
الؼقجدمإغلونمصبريمؼبمسروضفمدممأخضر،موالضبؼمألحدمأنمؼعقشمسؾكمجفدم

(.مممظشكصمبالمسؿؾاآلخر،موالمصبقزمانمؼؽقنمما
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سؾكمػذهماألدس،مواغؽلرتم1789جرتماظـقرةماظػرغلقيماظؽدلىمؼبمسومم
.ممعـذمذظؽماظققممذقطيماظطؾؼيماألدقود،مموادؿدركمطؾمأعيمععـكمايرؼيموعؿعؿفوم
طونمععؿـؼماظػؽرماٌورطلل،موضوئدماظـقرةماظؾؾشػقيمػقمظقـني،موازلفم

ؼبمدقـدلدؽ،مؼبمم1870ؼؿشماؼؾقوغقف،موظدمظقـنيمسوممايؼقؼلمػقمصالدميرلماؼؾ
وعـذمغعقعيمازػورهمبدأمؼـوضؾمعـماجؾمايرؼيموطراعيماالغلون،موؼؽوصحمؼبمدؾقؾفوم

.مممظقاًلموغفورًا،مبػؽرهموسؼؾفموؼدؼف
،مٕمؼؽـماغؼالبًومعػوجؽًو،موٕمتؽـم1917بدأتماظـقرةماظرودقيمسومم

دمزرسفومظقـنيمضؾؾمثالثنيمسوعًو،ماظؾذرةمععفزة،مال،مبؾمطوغًمٔرةمذفرةمطونمق
اظيتمبذرػومظقـنيمضؾؾمدـقاتمؼبمرودقومؼبماظزعـماظذيمظقىماظؼقصرمسـؼفموسـؼم

.ممأصدضوئف
رردمظقـنيمعـمجوععيمضوزانمسـدعومطونمؼبماظلوبعيمسشرمعـمسؿرهمبلؾىم

.ممسالضوتفمبرجوظفماظـقرةموذـؼمذؼقؼفماألطدلماظؽلـدرمؼبمغػسماظلـي
ضبىماظعؾؿمواظؿعؾقؿمطـرلًاموخوصيمطونمؼفؿؿمبػؽرمطورلمطونمظقـنيم

وخوصيمطؿوبمعورطسماألولمبعـقانم(ماالجؿؿوسقي)عورطس،موضرأمطوصيماالصؽورمم
واوفمإظبم.م.مؼبمعدؼـيمبطردؾقرغم1893،موبدأمغشورفمعـذمسومم(اٌللظيماظؼروؼي)

ظعؿول،ماظؽؿىماالذذلاطقي،موضؾؾمطؾمذلءمأرادمأنمؼلـماظؼقاغنيمظؾػالحنيموا
اصدرمصققػيمَ،م1898ـممم1894أدسمحزبًومأذذلاطقًومدميؼرارقًومبنيمسومم

،موٕمؼؿكؾم1900رزلقي،مثؿماسؿؼؾموغػلمإظبمدقؾرلؼو،موبؼلمػـوكمحؿكمسومم
.ممسـمغضوظفم

،مواظـوغلم(عورتقف)بعدمأنمسودمعـماٌـػكمخرجمععمأصدضوئفماالثـنيماألولم
ععمبؾقكوغقفمواطؾقرموصرلازادقظقلًممعـمرودقو،موذػؾومإظبماٌففر(متقبرؼلقن)

ثؿمذػؾقامإظبمبروطلؾ،موٕمؼلؿطقعقاماالدؿؿرارم.موأصدروامجرؼدةمبعـقانماؼلؽر
ودبماًالفمبنيمعبوسيماؼلؽرم،مواغؼلؿمايزبمإظبم ػـوك،مصؾفلوامإظبمظـدن

اظؾالذػيمواٌـوذػي،ممطونماظؾالذػيمهًمضقودةمظقـني،مواصدرمصققػيم.مروئػؿني
سودمظقـنيمإظبمرودقو،مموحدثماغؼالبمؼبماظػؽرمم1905وؼبمسومم(مؼقدبر)بعـقانم

واظـظرؼوتماظعوعيمؼبمرودقو،مواشبررقامؼبماجملولماظعؿؾل،محدثمطػوحمعلؾحمؼبم
ذفرمطوغقنماألولمهًمضقودةمايزبمبودؿمعبوسيماظلقصقً،مصقوربقامجـقدم

اراضيماظدعوءمواغضؿقاماظؼقصرمسشرةمأؼوم،مٕمؼقاصؼماٌـوذػيمسؾكمػذاماظؽػوحماٌلؾحمو
.ممبدورػؿمإظبماظؼقصرمواظدلجقازؼي
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،موبدأمغشورفماظلقودلم1907اضطرمظقـنيمأنمطبرجمعـمرودقومؼبمسومم
،م1914وسـدعومبدأتمايربماظؽدلىمؼبمسومم.ممعـمخورجمرودقو1912ؼبمسومم

.ممبدأتمعبوسيماظلقصقًمتظفرمعـمجدؼدموبؼقةمأطدلمواػؿزتمبطردؾقرغ
االذذلاطقيمؼبمرودقومهًمضقودةمايزبماظؾؾشػلممزفرتمبقادرماظـقرة
وطوغًمػذهمبداؼيمتورؼخمهقؼؾماظطؾؼيماظرأزلوظقي،مم1917وزسوعيمظقـنيمؼبمسومم

.مموبداؼيماظؿورؼخمواٌلورماظصققحموايرؼي
سرضمسؿولمبطردؾقرغمسرضًومعلرحقًومؼبمذفرمآذارمعـمغػسماظعوم،مووقلم

الغرؼدماظؼقصر،مغرؼدمايرؼي،مؼعقشم:م)نآالفماظـوسمؼبماظشقارعمواألزضيمؼرددو
...(.مماظشعى

اذؿدتمغرلانماظـقرةمؼبمبداؼيمذفرمآذارم،موطونماظؼقزاقمواىـقدماظذؼـم
.م.م.مؼردؾفؿماظؼقصرمإظبمػمالءماىؿفرةمؼـضؿقنمإظقفؿ،موضبوربقنمذرريماظؼقصر

.ممودؼطماظؼقصرمسـمسرذفماظذػيب...ممٕمؼؾؼمدؾقؾمأعومماظؼقصر
ؼصر،موجفًمضربيماضؿصودؼيموادارؼيمإظبماظطؾؼيماظرأزلوظقي،موععمدؼقطماظؼ

بدأتمثقرةمتشرؼـماألولمبعدم...مموجرتماغؿػوضيمآذارمبؼقةماظؼروؼقنمواىـقدمصؼطم
ٔوغقيمأذفر،مواغؿصرماظؾالذػيمؼبمطؾماالعوطـ،موتلدلًمحؽقعيمبؾشػقيمبزسوعيم

بؼقودةماألعرلمظغقفموؼبمغػسماظقضًمأدسمأػؾماٌدنمواظدلجقازؼقنمحؽقعيم.مظقـنيم
صفقبرماظدلغوعٍم.ممغشرمظقـنيمبرغوذبفماٌؿضؿـمعـمسشرةمبـقدمؼبمغقلونم.موعقؾؽقف

اظقضعمؼبمرودقومطؼـؾؾيمثؿمبدأتمثقرةمتشرؼـماظـوغل،ممأرادمظقـنيمأنمؼـفلماظقضعم
ظصويفمؼبمأؼؾقل،مظؽـفمرفرماظؾالدمعـفؿمؼبمذفرمتشرؼـماألول،مماغفورتم

.ممظظوٌي،موأدسمبداًلمسـفوماهودماظشعىماظلقصقيتاالعدلارقرؼيماظرودقيما
اذؿفرمظقـنيمؼبماظعوٕمأعبعمخاللمٔوغقيمأذفر،مصوزدادتمواجؾوتمظقـنيم

.مموطـرتمعفوعفمؼبماظلـقاتماألخرلة،ممظؽـمظألدػماعؿدتمإظقفمؼدماٌـقي
ادؿؾؿمضقودةماظؾالدماظلقصقؿقيمبعدمظقـنيماظزسقؿمدؿوظني،موضدمحققبلمػذام

.ممالذيمبالدماظلقصقًمإظبمجـيموغعقؿ،ممضدممشلؿمودوئؾماظرصوهمواظلعودةاظرجؾماظػق
.م.م.ممضبصؾماظققممؼبماظلقصقًمطؾماعريءمسؾكمضقتفمحلىمسؿؾفمواحؿقوجوتف

التؼوسمايوجقوتمم.م.م.ممصوإلغلونمحر،مالؼؿفرأمأحدمأنمؼظؾؿماآلخرمأومؼؼلقمسؾقف
.ممدعيبوظعظؿيمواظشقكقخيمواألبقةم،مبؾمتؼوسمبوالسؿولماٌؼ

ؼقجدماآلنمبنيماظشعقبماظلقصقؿقيماهودمضقي،مالمصرقمبنيماظؼقعقوتم
طؾمذعىمؼؿؽؾؿمبؾغؿفموؼؽؿىم.ماظصغرلةمواظؽؾرلة،ممعـماظـوحقيماظؼقعقيمواظدؼـقي
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والميؽـمألحدمأنمضبؿؼرماظؼقعقوتماألخرى،ممبؾمؼعوضىمطؾم.ممبؾغؿفموؼؼرأمبؾغؿف
.ممعـمطبوظػمػذاماألعرم

*مممممم*ممممممم*م
سدةمضرىمطردؼيمؼبمبالدماظلقصقً،موضدمحصؾماألطرادمسؾكمحؼقضفؿممتقجد

اظؼقعقيمواظدؼـقيم،محبقٌمتقجدمؼبمطؾمضرؼيمعدرديموطقًقزمطردي،موتصدرم
.مم،موػـوكمدارماٌعؾؿنيمموجوععي(مRiya Tezeرؼومتوزام)صققػيمرزلقيمتدسكم

ؼدًامعـموؼصدرمأسضوءماىؿعقوتمعؽوتماظؽؿىماظؽردؼي،مغؿؿـكمشلؿمايرؼي،موعز
.مماظؿؼدم
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م______________________________________________

.ممم24،م23اظصػقيمم1945اظلـيم/م28/ذبؾيمروغوػلماظعددم*
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اظـفوؼيم/ماًومتيم

ؼؽقنماٌرءمشرلمراضمسـمغػلف،موؼشؽمؼبمعلؿؼؾؾف،مصقؾؿػًمإظبمم
ىءمؼؼؾىمصػقوتمحقوتفموالؼرؼدماظقراء،موؼؿؿعـمؼبمأؼوعفماٌوضقيمطعفقزمعفذل

.مماٌقت،مظؽـمؼػؽرمؼبمأؼوعفماٌوضقي،مؼؿذطرمذؾوبفمورػقظؿف،مػؽذامؼعزيمغػلفم
ظؼدمأصؾقًمأغومعـؾمأوظؽؽماظعفوئز،ممأصؾقًمذوبًومسفقزًاممأتلعؾم

.معلؿؼؾؾلموعومطبؾؽفمظلماألؼومماظؼودعي،مدرابموذؽقك،مؼؾػينماآلنمضؾوبموشؾور
اظؾوظقيماظرثيمأؼضًوماظذؼـمضضقامأؼوعفؿماٌوضقيموخوصيمأؼوممأتذطرمعـؾمذظؽماظعفوئزم

اظطػقظي،متصدرمآالفمايلراتمواآلػوتمعـمضؾيب،مموادؿؿدمعـفومظذةماظـػس،م
أعبعماظققممأذؿوتماألوراقماٌؿزضيمعـمتورؼخمحقوتل،ممأحوولمإسودةمترتقؾفو،مطلم

واظذغى،ممتؿـقعمصػقوتمطؿوبلموتؿعددمعـماظؼلؿ.مأصـعمعـفومطؿوبماظلعودة
ظؿشؽؾمذبؿقسيمصػقوتمؼضؿمؼبمطؿوبلم(ماًومتي)واالؼومماٌوضقيمواظـفوؼيم

ايزؼـ،موؼزدادماظؽؿوبمشـكـبموتـقسًو،مورشؿمذظؽمتؾؼكمصػقوتمممزضي،مواًومتيم
.ممصػقيمعـمتؾؽماظصػقوت

حدثمذظؽمضؾؾمػبسموسشرؼـمدـيمخؾًمتعدادًامبوالدوبقعمواألذفرم
تقؼبمأخلمصؿقلمبعدم.مخدلمأومغؾلمذوعمواغؿشرحدثمصفلةمداخؾمبقؿـوم:واظلـقات

عرضمضصرلمجدًامداممثالثيمأؼومموصؿحمبوبماظعزاء،موأغؿشرماظؾؽوء،مطونمصؿقلم
ؼصغرغلمبؾطـمواحدمصؼط،مؼصغرغلمبـمدـيموغصػمدـيمطونمضكؿًومذامسققنم

.ممدقداء،مودقـيمبقضوء،مأرقلمعينمضوعي
طـرلًا،موطـًممتلثرتممبقتفمأطـرمعـمأيمذكصمآخر،مألغينمطـًمأحؾف

.ممأسؿدلمغػللمعذغؾًومووػفموعلمواًلمسـمعقتف
تقجدمسودةمؼبمبالدغو،محبقٌموؿعمطؾمسوئؾيماظػقاطفماظصقػقيمواًرؼػقي،م

وهػظفومؼبماظدغونمواًقابل،موهؽؿماشالقماظػقػي،مثؿمطبرجقغفومؼبمرأسم
غومعبع.م،مبؾمتؾؼكمروزجيموررؼيم(وػ)اظلـي،ممالمتذبؾماظػقاطفموالمتقؾسم

سبـمأؼضًوماظػقاطفماظصقػقي،موحػظـوػومؼبمتؾؽماظلـي،موضدمعألغومٔوغقيمدغونم
طؾرلة،موأشؾؼـومأصقاػفومبوحؽوم،متقاصدماألصدضوءمواظعوئؾيمأعبعمإظبمبقؿـومؼبمرأسم
.ماظلـي،مواغؿظرماالرػولماظصغورمبػورغماظصدلمورشؾيمعؾقيمأعوممصؿحمعرادقؿماظدغون

ٌقغي،مصرأتمدغًومعػؿقحًوموصورشًومعـمربؿقؼوتف،مسـدعومدخؾًمواظدتلمإظبمزبزنما
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خرجًمصقرًا،موأعلؽًمبؽؿػلمثؿمػزتينمشوضؾيم،موضؾؾمأنمتللظينمسـمأيمذلءم
صؿقل،مصؿقلمػقماظذيمصؿحماظدن،مووزعماٌؾنبمسؾكمأوالدم:)ضؾًمشلوم!مبعد
ٕمؼؽـمصؿقلمعقجقدًامؼبماظؾقً،مبؾمطونمذاػؾًومإظبمسؿؿفمؼبمرأسم...(مايورة
وسـدعومسود،مأعلؽؿفمواظدتلمدونمدمالموصػعؿفمبؼقةمسؾكموجفف،مٕمؼؽـمماظلـي،

ظؽـمؼبمايؼقؼيمأغوماظذيمطـًمضدم.مؼعرفماٌلؽنيمذقؽًو،مصؾؽكمبصؿًمسؿقؼ
صؿقًماظدن،مدقؾًمعومؼبمداخؾفمعـماٌؾنبمتدرصبقًومبقدي،مظؽـمٕمآخذهم

.ممخفي(:ماؼوتاٌرأةماظيتمطوغًمترويمظـومايؽ)ظـػلل،مبؾمظؾقؽقاتقيماٌذغؾيم
ظدؼفومرػالنمؼؿقؿون،مابـفوموابـؿفو،م....مطوغًمخفيمترويمظـومايؽوؼوت

طوغًمخفيمتدبرمأعقرمععقشيمرػؾقفوموععقشؿفومسـمررؼؼمرواؼيمايؽوؼوت،م
ـممم6/طوغًمشرصؿفوممتؿؾلءمؼبماظؾقوظلماظشؿوئقيمعـماألرػولمأعـوظلمذويماألسؿورم

سوممواظشرابمواظلفوئرمواألضؿشي،موضدمدـقات،موطـومسبـماظذؼـمغؼدممشلوماظط/م7
طـًمعؽؾػًومبؿؼدؼؿماظػقاطفماظشؿوئقيمؼبمتؾؽماظلـي،مطـًمأخدعمواظديقبمؼبمطؾمظقؾيم

ودلدرسمععفمدرودل،م.موأهفٍمبلغينمدلذػىمإظبمصدؼؼلمخقرذقدمؼبماٌدردي
طـًمأعرمعـمدػؾقزمضقؼموعظؾؿمإظبماٌلؿقدع،موأعألمجققبمجوطقيتموععطػلم

طوغًمخفيم.مضلؿي،موأصرشفومأعوممخفيماظيتمدذلويمظـومايؽوؼوتبوٌؾنبمواظؾو
ٕمتؾدأمخفيمبرواؼيمايؽوؼوتمعوٕم(مأحلـًمؼووظدي،ممأحلـً:)تؼقلمظلمدائؿًو

:مؼؽؿؿؾمسددمعلؿؿعقفو،مطوغًمتؿفقلمبـظراتفومحقشلوموتؼقلم
.ممـممػؾمدودومػـوم؟مأؼـمرعقم؟مٌوذامتلخرمعبقم؟م

آلخر،مثؿمتؾدأمػلمبرواؼيمايؽوؼوت،مالمضبضرماٌلؿؿعقنماظقاحدمبعدما
(مغرتقي)متؾمخفيموالمتؿعىمعـمرواؼيمايؽوؼوت،مموسبـمأؼضًومبدورغومالمغشؾعم

عـمايؽوؼوت،مدبػضمصقتفومؼبمبداؼيماألعر،مثؿمؼرتػعمصقتفومتدرصبقًو،مطـوم
غؿؿددمسؾكماألرضمطلمغلؿعمايؽوؼوتمبشؽؾمجقد،موأحقوغًومغرؼدمأنمغؼذلبم

ؼرتػعمصقتفومٕمغؽـمحبوجيمإظبماالضذلاب،مطؾؿومهؿلًمخفيممعـفو،موبعدمأن
ذؽبدتؿبـومإظقفو،موتـؿؼؾمروحماظعدوىمإظقـو،مطوغًمأؼدؼـومتؿقركمدونمسؾؿمعـو،م

تشعؾمخفيم.مصؿؿققلماظغرصيمإظبمغبوممدوخـمعـمذدةمحرارةماظـورموزصرلماألوالد
أغػفوموتؼقلمماظلقفورةمتؾقماآلخرى،موتلقىمغػـًومعـفومبعؿؼ،ممدبرجماظدخونمعـ

طونماألعرلمربؿدمذوبًومؼبماظعشرؼـمعـمسؿره،مم:)غعؿم،مإظبمأؼـموصؾـو:بعدمذظؽ
رأىمؼبمحؾؿفمابـيمعؾؽماىون،مصؿكؾكمسـمايقوةمعـمأجؾمحؾفو،موػوممسؾكم
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وجففمؼبماظدلاري،مصودصفمؼبماظطرؼؼمدؾعيمسػورؼً،مذفرماألعرلمربؿدمدقػفمذام
(.ممايدؼـموضطعمرؤودفؿماظقاحدمتؾقماآلخر

طوغًمخفيمترويمظـومحؽوؼوتماىونمواظعػورؼً،موايقرؼوتمواالصوسل،م
.مموطـومغلؿؿعمإظقفومبصؿًمضؾؾًوموضوظؾًو،مموغـدػشمعـمضقةمأبطولمػذهمايؽوؼوت

آهمؼوظقؿين،مأصؾحم:مطـًمأحىمطـرلًامحؽوؼوتماظعػورؼًم،موأضقلمظـػلل
نمظلمدقػفبمذومذاتمؼقممعـؾماألعرل،موأصؾحمبطاًلميؽوؼوتماظعػورؼً،موظقؽ

حدؼـ،مطوغًمروحلمتفؿزمظلؿوعمػذهماألدوررل،موطونمضؾيبمؼرتعشمبفذهم
.ممايؽوؼوتم

بعدمأنمضؾبِربمصؿقلمعـمضؾؾمواظدتف،مذػىمبصؿًمإظبمزواؼيماظغرصيموجؾسم
صقفوموتلثرم،متغرلموجفمصؿقلمواغؿوبؿفمغبكـبمدوخـي،مٕمؼلؿطعمأنمؼؿقركمعـم

ؼقمماظؿوظل،مٕمؼلؿطعماظؽالمموضدماغعؼدماظػراش،مواذؿدتمايؿكمسؾقفمؼبمصؾوحمال
التؼؾؼقا،مإغفم:م)ظلوغف،مأحضرمواظديمظفماظطؾقى،مصؽؿىماظطؾقىماألدوؼيموضول

ظؽـمظألدػمٕمؼػؿحمأخلماظعزؼزمسقـقفمورحؾم(.معرضمخػقػمعـمغقعماظؽرؼى
غعؿ،معضًمػبسم.مسـماظدغقومؼبماظققمماظـوظٌ،موترطـومؼبماظؾؽوءمواظـققىمواظؿعزؼي

غي،موعوزاظًمػذهماظـفوؼيمايزؼـيمتلؿؿمحقوتلموتؼؾؼين،موأغومبدوريموسشرونمس
أدسقمسؾكمتؾؽماظعفقزماظيتمطوغًمترويمظـومايؽوؼوتمبلظػمعصقؾيموطورثيمؼبم

ظؽـ،ممإنمطوغًمـممتؾؽماظعفقزمـممحقيمترزق،مصؾديماظرشؾيماىوربيمأنم.مغػلل
:مممأرػومثوغقيموأضقلمشلو

وظلمأنمهشرؼينمؼبماالعوطـماظضقؼيمـممأغومأؼضًوموضعًمؼبمايى،محوم
واٌظؾؿي،مدخؾًمأغومإظبمسوٕماظعػورؼًمواالصوسل،موأحوربفؿ،مظؽـمؼـؼصينمذلءم

.مواحدمصؼطمػقماظلقػمذومحدؼـمطلقػماألعرلمربؿدم
مم

ـمماىدؼدةممم14/4/1943مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م_____________________________

.ممم4اظصػقيمم1943اظلـيم/مم2/مروزاغقماظعددذبؾيم*
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(مدرطوتن)غوديماظـصرم

اظصوتمايقويم

اظؽردؼيماظصودرةمؼبماظلؾقؿوغقيمعمخرًامعؼواًلمضقؿًوم(مJ,n)جرؼدةمم
(مبرلعرد)حقلمغوديماظـصرماظيتمؼصدرػوماظشوسرمواألدؼىماظؽرديمتقصقؼمبؽم

ؼصدرػومذبؿقسيمأضالممطردؼيمعؼؿؾليمعـمذبؾيمطالوؼزمـمماجملؾيماظؽردؼيمـمماظيتم
حقلمغوديماظـصرمأرؾعـومسؾكمبعضفو،مبصراحيمإنمػذهماىؿعقيم.معؿعؾؿيمؼبمبغداد

ضدمتلدلًمعـذمزعـموضدمتراجعًمأسؿوشلومضؾقاًلمخطًمؼبماظػذلةماألخرلةمحبىموم
.مماذؿقوقمخطقاتمعـلفؿيمبوووهماػداصفو

أعقـي،مدقـظػمػذاماظصقتمايققيماظـشقطمطبرجمعـمضؾقبمصوصقيموأصقاهم
رؾؼوتماظصدأماظيتمتراطؿًمؼبمآذانماألطرادماىفؾي،ممومتألمضؾقبفؿماًووؼيم

تؾؿعمػذهماالضوءةمعـمعشوسؾماٌؿعؾؿني،متؾؽماٌشوسؾماظيتمتدلقم.مبوآلعولمواالحالم
أعوممسؾؿوءماٌعرصيمورجولماألعيمأعـولمأعنيمزطل،مرصقؼمحؾؿل،مسؾلمطؿولم

ا،ممدقؿقكماظظالممواظضؾوبماظذيمخقؿمسؾكموععروفمجقووكمبؽمضدمضؾضقامسؾقف
بالدغو،موتزولماظغؿوعيمواظضؾوبماظيتمخقؿًمسؾكمجؾولمزاشروس،مومتألمسققغفؿم

.مماحملروعيمعـذمدـقاتمواظيتمتؾقٌمسـماظـقرمبضقوءماظشؿس
*ممممم*مممممم*ممممممممممممممممممممممم

اءماٌؿدلسنيمغرىمؼبماظػذلةماألخرلةمؼبمطؾمسددمعـمأسدادمطالوؼزمضوئؿيمبلدؿ
ورجولماألطرادماظؽرعوء،مؼؼدممطؾمواحدمىؿعقؿفمأربعنيمأومػبلني،مأومػبليم

خؾكءم:)ؼؼقلماٌـؾ.موػبلنيمدؼـورًا،ماداممآمدكوءػؿ،موبققبضمآموجقػفؿ
سبـماظققمممـمماألعيماظؽردؼيمـممتلخرغومسـمعقاطؾيم(.مضرذؽماألبقضمظققعؽماألدقد

ظقـومأنمغلؿقؼظمسبـمأؼضًوموغلوسدمبعضـومؼدًامايضورةمؼبمطؾماجملوالت،مصبىمع
.ممبقدموطؿػًومبؽؿػ،موغغذيمررؼؼمايقوةمطلمغصؾمإظبمػدصـوموعرادغوم

م
م
م

م_______________________________________
.ممم1اظصػقيمم1943اظلـيم/م19/جرؼدةمروزامغقماظعددم*
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خومتمدؾقؿونم

طيماظشعرؼيماظيتمطـًماٌؾ/م،مؼوظقؿينمأعؿؾؽمتؾؽماظؼدرةم
.ممؼوظقًم...ممتؿؾؽفو،مظؽـًماظققممصققبرتماىؿراتمواظـورماٌؿلجفيمؼبمداخؾل

طؿمػقمضوسمأنمأضطعمآالفماىؾولمواظؾقرلات،مواجؿوزمآالفماظلفقلم
واظقدؼونموأصؾمإظبمػـو،مألدؿؼرمؼبمعؽون،معـؾمػذاماٌؽون،موتذبؾمصقفموردةم

،موأضدممسصورةمتػؽرليمألوالدمزؼدموسؿرمذؾوبل،موأرػكءمصقفمسلعيماظػؿقةمأؼضًو
طؿؾًمدؾىموحؽؿيمػذاماظلرمؼبماألؼومماٌوضقي،مصوظققممالمأرؼدم.موػؿمؼشربقنمعـفو
.ممأنمأسقدماظقفوم

*مممممم*ممممممم*مممممممممممممممممممممم
صرصًماظققممبعدماظظفرمتالعقذمعدرديت،مأردتمأنمأخرجماظبمزوػرماظؼرؼيم

طـًمأمتشكمبفدوءمسؾكماظطرؼؼ،م.منمغػللماٌؿضوؼؼيصذلة،موأبددمضؾؼلموأرصفمع
أراضىمعـمحقظل،مؼمخرغلمعـظرمعبقؾمأؼـؿوموجدتف،مطـًمأغظرمإظقفمحبلرةم

.مموآػيموأتذطرمورينماألخضر،موتؾؽماىؾولماٌؾقغيممترمأعوممغوزريم
طـًمأعشلمؼبماظطرؼؼمدونمػدفموالمإرادة،مالمأسرفمعومصبري،مصفلةم

اغؿؾفًمإظقف،ممجػؾً،موتراجعًمعـمصقري،مطونممتعؾؼًمضدعلمبشلء،مسـدعو
ذؽاًلمؼشؾفمذؽؾماظػطر،مظؽـمٕمؼؽـمحفرًامؼشؾفمظقغفمأيماالظقانماظيتمغعرصفو،مم

.ممبؾمطونمجلؿًومشرؼؾًومبؾقنمسفقى
سـدعوماغؿؾفًمإظقفماجػؾً،مألغـومطـومغلؿعمدائؿًومأومغؼرأمؼبماظصقػ،مأنم

اٌـطؼيماظػالغقي،مثؿماغػفرمؼبمؼده،ممرجاًلموجدمذقؽًومؼبماٌؽونماظػالغل،مأومؼب
.مموعوتمحوعؾفمأومأغفمضدمجرح

عومأسرصفمعـمععوركماظققم،مأنماألرضمواظلؿوءموطؾماألعوطـمضدمزرسًم
بوالظغوم،مصوغؿوبينماًقفمسـدعومرأؼًمػذاماىلؿماظغرؼىم،مضؾًمظـػللمضدم

دػومتؽقنمضـؾؾيمأومظغؿًو،موطؾؿوممتعـًماظـظرمصقف،مطـًمأتراجعمخطقة،مسـ
أدرطًمأنماظروحمشوظقيمؤقـي،موطقػمؼؿؿلؽماالغلونمبويقوة،مبعدمذظؽمبؼقًم
صذلة،مأنمتؾؽماظروحماظيتمتشقخموتفذلىءمدونمصوئدةمودونمدؾىمؼبمجدؼدةمسررقزم

اظؿؼطًمذظؽماىلؿماظغرؼى،مم(مصؾقؽـمعومؼؽقن:)عوماظػوئدةمعـفو؟مضؾًمظـػلل
ضؿيمرأدلمواظبمأدػؾمضدعلقبمموهللؿفمبنيمؼدي،مسـدػومدرىمتقورمطفربوئلمعـ
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درؼوغًومصعقدًاموػؾقرًو،موهقظًماظدغقومأعوممغوزريمإظبمضؾوبمودخون،مثؿمتالذكم
سقضًومسـفمطوئـونمأدقدانمـممدؼقمـممسػرؼًمـمم(مالح)اظضؾوبمتدرصبقًوم،مموزفرم

:مضبؿالنمدقػًومؼبماؼدؼفؿو،مودلال
ـممػؾمغدعرماظعوٕمإنمطـًمترشىم؟مم

طوؼوتمسـمبعضماألدوررلماًقوظقيمظؽـمٕمأتذطرمطـًمضدمزلعًمؼبماحل
ؼقعًومعـماألؼوممأغفومدؿقدثمععلمعـؾمػذهمايؽوؼوت،مرشؿمأغفومحدثًمأعومم
سقينمظؽـينمؼبمايؼقؼيمطـًمأذؽمصقفو،ماغدػشًماعوممػذهماٌصودصيماظعفقؾيم
صراحي،موتؾػًمميقـًوموؼلورًا،مثؿممتوظؽًمغػلل،مضؾؾمأنمأجقىمسؾكمدمالم

:مبودرتفؿمبوظلمالماظؽوئـني،
ـممعومػذاماظذيمأغبؾفمبقدي؟مم

.ممخومتمدؾقؿون،ممػؾمغدعرماظعوٕمإنمطـًمترشى؟:مضوالمظل
ـممال،ممأرجقطؿو،مظؿؾؼماظدغقومطؿومػلمسؾقف،مظؽـمأؼـمحضرةممدؾقؿونم؟مم

أشؿضمسقـقؽ،مبقـؿومأشؿضًمسقين،موصؿقؿفؿو،مم:م)أعلؽمطؾمواحدمبقديموضوال
دؾقؿونمعؾؽماالغسمواىونم،مصؼدمطونمجوظلًومسؾكموجدتمغػللمؼبمحضرةماظـيبم

سرشمذػيب،مموطوغًمبؾؼقسمتؼػمؼبماظطرفماٌؼوبؾمظف،موهؿؾمؼبمؼدػومطلدًومعـم
ثؿماظؿػًماظـيبم.موؼشربمعـمعوءماظؽقثرمغؼطيمغؼطي.ممعوءماظؽقثر،متؼدممظعوبدػو

:مدؾقؿونمإظلموضول
امضدماسدتفماظلقبمعينمػذاماًومتمعـذمأظػلمسومم،موه(دقدو)درقمجينمؼدسك

.مماظققم،مارؾىمعينمعوترؼدهماآلن
طـًمأسرفمعـمضؾؾمأنماظـيبمدؾقؿونمػقمعؾؽمايققاغوتمؼبماظعوٕ،موضدم

:ممتؾؽؿينمرشؾيمؼبمتعّؾؿمظغيمايققاغوتمعـذماظؼدؼؿمـممضؾًمظفم
ـممأرجقمعـمحضرةمجـوبؽمأنمتعطقينمعػوتقحمحظوئرمايققاغوت،مم

مم.وعػوتقحمرالدؿماظؾغيموشلفوتفو
ٕمؼلؿففـمحضرةمجـوبماظـيبمعورؾؾؿفمعـف،مبؾمأعرمصقرًامجـقًومعو،م

دخؾًمإظبمحظوئرمايققاغوت،مطوغًماظطققرمتػرم.مصلحضرماىينمظلمعراديمورؾيب
عـمأعوعلمرصقصًومؼبمطؾماىفوت،موتؿفقلمضطعونمايققاغوتمععًو،مهدثًمععم

.مضًمسـفؿشوظؾقؿفؿ،ممصرحًمعـمبعضمايققاغوتموشضؾًمعـماألخرى،مواصذل
تلثرتمظؾؾعضمطوًرافمواظـرلانمواألراغى،موحؼدتمسؾكماظؾعضماآلخرمطوالصوسلم

.ممواظعؼوربمواظذئوبماظشردي،مواظـعؾىموابـمآوى
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ٕمؼلذنمظلمحضرةمجـوبماظـيبمأنمأذػىمؼبمذظؽماظققم،مألنماظؾقمم
صبىمأنمهضرم:)واشلدػدمدققوطؿونمؼبماظققمماظـوغل،مضولمظلماظـيبمدؾقؿونم

.مممظذامبؼقًمأؼضًو(محملوطؿيػذهما
سـدعومحونموضًماحملؽؿيمجؾسماظؾقممواشلدػدمسؾكمطردلماالتفوممجبوغىم

عبقعمايققاغوتمؼشؿؽقنمعـؽ،م:مبعضفؿو،مضولمحضرةماظـيبمدؾقؿونمظؾؾقم
إنمػذاماظطوئرمػقمروئرمصبؾىماظشمممواظدعورموظقسمظفمصوئدة،مأؼـؿومؼؼػم:)مؼؼقظقن

عوذامتؼقلمأغًم؟مم(.ممطمسؾقفأومؼؼرأ،مؼدعرماٌؽونماظذيمح
ؼؾدومسؾقفمأغفمالؼػقدمبشلءم)غفضماظؾقممذوماظرأسماظؽؾرلمواظعققنماظصػراءم

ؼوعؾؽل،مأغًمتلؿؿعمظؽالمماظدؼدانم:مبؿـوضؾمسؾكمضدعقفموضول(معـماظلقودة
وصراصرلمايؼقل،مػؿمصقدغومعـذمضدؼؿماألزعونم،ماظـؿؾماظصغرلمواظؽؾرلمسؾقدغوم

.مممؼشؿؽقامموضبوطؿقغوأؼضًو،ممالضبؼمشلؿمأنم
تؾؽماظػراخماظيتماطؾؿفماظؾقممؼبم)غفضموطقؾماظـؿؾمسوعي،موضدمتذطرمصراخف

اظصغرل،مدولمبعضمغؼوطماظدممعـمعـؼوره،مودقىمحلرةمعـماظؼؾىمثؿم(مسشف
:مضول

أصؿحمسقـقؽمأؼفوماألصـدي،مسبـمجقؾماظؼرنماظعشرؼـ،مٕمؼعدمػـوكمسؾدم
.متف،مارممػذهماظػؽرةماشلرائقيمعـمرأدؽموالمدقدمبعدماظققم،مطؾمواحدمميؾؽمحري

،ممجرتم(ظذلمسقـوكمضقوءماظشؿس،مأغوماظققممأروظؾؽمبدعوءمتؾؽماظػراخمشرلماٌذغؾي
اظطققر،مطـًمأغؿظرمبشققممMurxanربودثيمضقؼيمورقؼؾيمبنيماألثـنيمعـم

ورشؾؿفمإظبمحؽؿمحضرةمجـوبمايوطؿم،مظؽـمظألدػ،مماؼؼظينمبؽوءمرػؾلم
.مممزماظلؿيمأذفرمعـماظـقماظصغرلماظذيمووو

اغذاكمطونماظؾقممؼصدرمصقتفمصققمجدارمعفدمم،موؼبموادمسؿقؼموبعقدمأؼضًوم
.مممطونماشلدػدمؼصدرمصقتًومحزؼـًوموأغقـًو

م
م10/1943/مم27اىدؼدةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

.مم4اظصػقيمم1944اظلـيم/م39/جرؼدةمروزامغقماظعددم*
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ثعؾىماٌوطرمال

خدلم:،مرؾاًلمؼبمرضؾؿف،موضػمأعوممعـزظف،مضرعمسؾكماظطؾؾموضول
...ممععرطيماظلؾقػوة...ممظعؾيماظػؽران...ممبرغوعٍمسفقى...ممسرسمطؾرل...ممسظقؿ

...مالتدسقامصرصيمشـقيموعؿـقسيمأنمتػقتؽؿ،متعوظقا!شـوءماظشقرور،ممػقوماغفضقام
اظدخقلمظؾصقصموايفؾم(مدمم...مدم...ممد...ممصقتماظطؾؾ،ممدم...م)تعوظقا

.م.م.ممذبوغًو،ممػقوماغفضقا
:مضولمايفؾمظؾصقص.مزلعمحفؾموصقصمصقتماظطؾؾموجوءام

.ممـممتعول،مظـقضرمػذاماالحؿػول،مألغفمالمؼؿطؾىمغؼقدًام
:مسـدعومدخالمضولماظـعؾىم

.ممدكطؾؽؿو،مموضعؿؿومؼبمصكلم.م.م.ممتعوال.م.م.ممـممػقومتعوالم
:مواظصقصمبوظؾؽوءموضوالمبدأمايفؾم

.ممـمماسػمسـومأؼفوماظعؿمثعؾىم
:مضولماظـعؾى

.ممـممصوظققممالؼفؿم،مؼقجدمظديمصطقرموسشوء،مدكطؾؽؿومشدًام
.مموضعماظـعؾىمحفرًامأعوممبوبماٌـزلمثؿمخرجمؼؿفقل

ضولم.ممأزاحماظصقصموايفؾممبـؼورؼفؿومايفرمعـماظؾوب،مخرجومثؿمػربو
.ممظـمشبدعمثوغقيمـم!ماظصقصمظؾقفؾمػذهماٌرة

م
م
م
م
م
م
م

م________________________________________
.مم45:،ماظصػقي1938اظؼراءةماظؽردؼي،م*

.مموصؾؿـومػذهماظؼصيماظػقظؽؾقرؼيمظؾؽوتىمضدريمجونمعـمماالدؿوذمسزاظدؼـمعالمـممعشؽقرًامـمم*
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طممػيمعبقؾيمػذهمايقوةمم

بنيماألػلمواألخوات،مم

وػلماظؼؾىمالؼؽنمممم

عنمجروحماظرعوح،مم

ػذاماىرحمجرحماظرعوح،مم

ؼـؼلمطوػؾـومم

ومبالمطؾدموصمادمم

أخواتماظػوجعوتممم

ػذهمصرخؿـومم

واظـوممضررموبالءم

سبنمالمغشكمأبدًام

.ممصوئحمماًالنؼبمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

.  6:، انػفحخ 1932: انسُخ/ 1/يجهخ ْبٔاس ، انعذد 
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(ػ1)طواداةػ
  

ـ    1ـ   

ضممواغظرميظيمصقؿومحوظكم

اغؿظرغومطـريًا،مرولمغوعكم

طؾريمأغً،مأؼفوماظػؿىماىؿقلم

انم،ممػقومإغفضماغفضمؼومبدرخ

ـمممم2ـممم

ادؿقؼظماذنمصوظوضًمعبقلم

أرضمطرددؿونمخزؼـيمظكم

اتعرفمأنمغفوؼيماظـوممضررم

اغفضمؼومبدرخون،ممػقومإغفضم

ـممممم3ـممم

تلؾلماظذئىماظغدارمإظبماًرافم

أالمتعرفماًراف؟مهلفيماألطرادمم

اصؾقـومػدفمرعوحماالتراكم

اغفضمؼومبدرخون،مػقومإغفضم

ـمممم4ـممم

تمايقوةمحوضدةمإنمطون

صوظـوممظـومظقسمبػضقؾيم

واٌلوىمظقسماظػراشم،مبلماألرضمواظدؼورم

اغفضمؼومبدرخونم،مػقومإغفضم

ـمممم5ـممم

اظقوم،مإعومغشوطمأومذرفم

اصؾقـومسربةمأعوممأبوابماظؽففم

التؼلمطػى،مماٌطؾىمػؿيمم
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اغفضمؼومبدرخونم،مػقومإغفضم

ـمممم6ـممم

إنمطوغًمدورةمايقوةمغلقؿًوم

ؼيمخـودقموطؿنيمصوظؾدا

اصؿحمسقـقكماظربمطرؼمم

إغفضمؼومبدرخون،مػقومإغفضم

ـمممم7ـممم

ِظمؽبمالمتؼولمعومػيماألحوالم

ملمغعدمغصربمسؾىماألملمواألغنيم

ػقومإغفض،مصوٌقدانمظـومطؾهم

.ممإغفضمؼومبدرخون،مػقومإغفضم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م________________________________________________

619322
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اضحدادػ

حدادمؼعؿلمجبدمظقاًلموغفورًام

ؼصـعمدؾلؾيمطيمالمتؼطعمؼبماالدبورم

ؼشرقموجفهمؼبمطلمضربيم

تؽربمأحالعهمطؾؿومتعوزؿًمضوتهم

عضًماألؼوم،موػومؼـريماغؿؾوػيم

مم

المتؾنيماظلؾلؾيمبوٌطرضيماظصغريةم

عنمؼشعرمبهم!اظلؿقك/ػلمميؽنمأنمؼـؽلر،مايدؼدماظؼودي

ذػؾًمإظقه،موررحًمسؾقهمدمااًلم

بعدمدماظي،ممبردتمػؿؿهمضؾقاًلم

ؼومسؿيماظعزؼز،مرخقصيمغعؿؿكم

غؼطيمعنمسرقمجفدك،مدواءمظيم

إغؿؾهمإظقهمطلمعرة،ماٌطرضيمواظلؾلؾيم

أصؾحمػؿهمعرضًوم،مالميؽنمذطرمذيءمم

اظبمعؿىم؟متطرقمايدؼدموتصرخم

تؿقؿلمذغىمايؾؼيمظؿصـعماظلؾلؾيم

ىماظرحىمؼومصؿىماظزعونمجؽًمسل

أغوماظذيمأغؿظرك،موػوماغًمأتقًمم

ملمؼلتمراشىمحؿىمػذاماظوضًم

ملمؼؼلمعومػذاماظصراخمواظؿعىم

ادؿؿعمؼومبينم،معنماألصضلمأنمتظفرم

إنمأخػقًمسـكمدرًا،مصفذامجزائيم

األجدادم/صرضمسؾٍيمآراءماالدالفم

ضوظوامطـريًا،مصؾؿؿطرمسؾقفمماظرغبيم

بؼىمسطشونمبالمعوءمعنمالمؼصربمي:ػممضوظوا
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طوظذيمضبػرماىداولمبوألبرم

إنمجفديموسؿؾيمعنمغصوئحماألجدادم

إنمملمؼـؿهماظقوم،مصغدًامدقلفلمسؿؾهم

دونمأعلمالحقوةم،مػقوممشرمسنمدوسدؼكم

الموفدمغػلكمطـريًا،موالتؽنمعنمأجؾيم

ظـضربمبقدمواحدة،موؼصؾحماظصدؼقمذوماىاللم

ظقؽنمروقماالدرمصوالذًامصوصقًوم

صمعنمظعـيماظطوقم،موعنماألدرمظـؿكل

سـدئذمصؾقـظر،ممإعومأنمغؽونمذئوبًومأومخراصًوم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مم

م

م

م

م

م

م________________________________________________

7193245



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

100 

100 

سيػصحراءػ
أغوموصدؼؼيممنشيمؼبماظطرؼقم

ٌنمجؽـوموإظبمأؼنمغذػىم؟مالغلللم

رفمأغـومعلوصرونمعـذماألزلمغع

.ممطؾؿومعضيماظوضً،موجدغومأغػلـومخورجماجملول

اػرتأتماحذؼؿـومؼبمأضداعـو،مومتزضًمثقوبـوم

روظًمأزوصرغو،موجٍدظـومذعرغوم

صوألذقوءماظيتمطوغًمععـو،مبؼقًمطؿومػيم

اظدظو،مواظعؽوزمعوزاالمصدؼؼنيمظـوم

األذواكماظؼودقي،ممتغرزمأحقوغًومؼبمأضداعـومم

األذواكمتؾفمضؾوبـومآالمم

سـدعومضبلماظشؿوءمتروفماالجلودماظعورؼيم

وسـدعومضبنيماظصقفمايور،ممصالمتػقدماظشؽوىم

تؾبفددمأجلودغومتدرصبقًومبشرتفوماظـوسؿيم

.ممؼػفؿونممتوعًومأغػلفممإنمأرادوامأممال

ػؽذاممنشيمدونموسيموالمذؽوىم

ررؼؼـوماألبدي،ممغؿؼدممإظبماظؾعقدماظؾعقدمم

*ممم*ممم*م

مؼوممعو،مملممنؾكمضدرةماٌؿوبعيمؼب

الماظؼرؼيموالماظؼروؼونمؼػلقونماٌؽونم

ِظمؽبمؼلؿعمصوتمعنمبعقدم

ادؿؿعمإظبماظصوتمإغهمصوتمأغنيمسؿققم

امسعمأؼفوماظصدؼقم:احؾؾًمأنمأضول

أؼفوماظرائعم:ممسعمػومأؼضًوموضول

عومػذاماظصوتماظذيمؼؽن؟مترىمؼبمأيمعؽونمؼطنم

تذروهماظرؼوحمضدمؼؽونمعـؾـومضوذًومؼوبلًوم
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ػؽذامبدامأغهمطونمصدؼقماآلالممواىراحم

طردؼًومديءمايظ،مؼصرخ،مروظؾًوماظـفدةم

عوػيماحواظكمؼومأخي؟م:ضؾًمظه

ٌوذاماتؽلتمسؾىماألرضمتؽنمػؽذام؟م

عصقؾيتمطؾريةم:مردمسؾيموضول

وضصيتمروؼؾي،مإنمطؿؾؿفومصؿصؾحمرواؼيم

ضرؼيتم(معالزطرد)وم(مدرحدا)أغومعنمأطرادم

دؾعمدـواتمبرشؾيتمخرجًمعـذم

ظغؿـومػيماظلؾى،صورتمظيمعصقؾيم

أتراكم:مجوءمرجولمذردونمؼؼوظونمهلم

عـعوامظغؿـوماىؿقؾيممبوظؼوةم

وصرضوامسؾقـومظغؿفمماظعوجوءماحملشوةم

طوغًمجرمييمطؾرية،ممأظصؼوػومبوظؽردؼيم

ٌنمػذاماظؿفوػل؟ماظلفنمواظـػيمواألذؼيم

إذنمملمؼؽنمشريمػذا،مصففزغومسبنمبعضـوم

غومسؾىماألسداءموأدرسـومبلحصـؿـومػفم

ظؽن،ماظؼدرمملمضبوظػـو،موبؼقـومضعػوءم

طؼؾضيمغبصمارتطؿًمبوظصكرمبؼقـومبالمأصدضوءم

ضوعمواظدٍيم

ـممارمتىمصدؼؼيماألولممسؾقهمـمممممممممممممممم

أملمتعرفمأبدًامأؼنمتوجفوا؟م

أؼفوماألخمزغورمِظمؽبمالمتعرصينم

.ممأغومأخوكمصرزغد،مسبنمعنمأبموأممواحدة

تعوغقماألخونمواآلػوتمترتػعمواظدعوعمتـفؿرم

.ماػؿزتماألرضمواظلؿوء،ممواذؿعؾًماظـريانمواالذقوءمتـصفر

10193245
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اضتابوتػاضطدطىػ
م

سؾداظرغبنماظؽورديمـمممـمموصوةماظشقخمم

اغظرممإظبماألرض،ممأرىمبؼعماظدعوءم

عوذامأرىمأيمأثرمأضؿػيم

ألذفورمواألحفورمطؾفومؼبمحدادما

دونموسيمؼصدرمعينمصوتم

توبوتمبنيمشقؿيماظدعوءم

دقؾؿهماٌالئؽيمإظبماظلؿوءم

درتمؼبماوصوظيمرجػيمصػزسًم

تعوظبمصراخيموأدودتماظدغقومصفرسًم

صوظؿوبوت،ممتوبوتمسؾداظرغبنم

طونمضقػًومسؾىمػذهماظدغقوماظػوغقيم

إنمتركمايقوة،مصوىـيمعلواهم

رادمبرغبؿهموأغومصرحمعبقعماألك

أظفمأدفمسؾقكمأؼفوماظشقخمسؾداظرغبنم

عبقعماألطرادمعفؿوعونممبوتكم

اسزفمسؾىموترماظـفدةم

صؾنمأرتوىمعنمتؾكماظـفدةمم

ملمغرمذفودةمػؽذامبالمسربةم

إنماىـوؼيمواًقوغيمرضقؼيم

ؼبمدؾقلماعريءمصوحىمايؿوؼيم

.مماغومأدونمتورؼخمؼوممسزائكم

مم

م

1119326
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جصرخوغنػ
سـدعومطـًمأصؼدماظوسيم

اضرأم:وصؾؿينماظؾشرىمتؼول

أغوماٌؾطخ،ممأغوماظذائىم

رأؼًمأنماظؾشرىمبودممجؽرخوؼنم

*ممم*مم*م

صدؼؼيماظعزؼزمميدحمضرؼيتم

ؼؼدممظيماآلػوتموايلراتم

عبرةمغورمتؽوؼينمعنمجدؼدم

صوآلالممواألعراضمػراءمؼومجؽرخوؼنم

*مممم*ممم*م

عبقؾيمدؼرؼكموتلؿققماٌدحم

عوذامأصعل،مالميؽنمادراطفومبلؾىماظلػحم

ذبروحونمؼبماظؼؾىمأطرادمػذاماىقلم

المأغوموالمأغًم،مبلماىؿقعمؼومجؽرخوؼنم

*ممم*ممم*م

(مععدن)أظقسمأذفورماظؾؾوطمضؾقؾيمؼبم

(درحدان)و(معوش)و(مدقورك)و(مسـؿوغي)
7

م

(مروان)إظبمدفولم(مروروس)عنمجؾولم

،ماسؾممجقدًامؼومجؽرخوؼنمطؾفومشوبوتم

*ممم*ممم*م

أسرفمأغكمتعرف،ممأنماظورنمعبقلم

ػـوكمبعضماٌدنمالمتراػومبداًلم

صعزةماظـػسمظؾػؿىماظشفوعماألصقلم

ظومرآػومبعنيمذعرمجؽرخوؼنم

                                                
7 . ثهذاد كشدٚخ   
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*ممم*ممم*م

ظؿؽنمدؾقؿًومأؼفوماظصدؼقموأصعلمعوضبؾومظكم

بالدماىـيمدائؿًومبويوغفوماظعذبيم

اسزصفومبلصوبعكماظـوسؿيم

.ممطيمؼعرفماىوػلمأغكمأغًمجؽرخوؼن

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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حؾمماظقؼظيم

آهمؼومورينم.م.م.مآهمؼومورينم

أذرضًمسؾقهممشلـومبلرسيم

طقفمحولماألبمواألخواتم

ٌوذامملمغلؿعمعـفممخربًام

حؾؿًماظؾقؾيمحؾؿًومعزسفًوم

تػضلمادلظينم

عرةمإنمبدأتم

صلرتىمطقفمأغينمحرؼصم

رؼوحممشوظقيمدوداءمضودعيم

تعصفمؼبمأذغيم

دونمبؽوءمضٍدعًمورضيمغبراءم

تؿضؿنماظورضيمذعرتنيمصؼطم

ذػؾًمإظبمسراصيم

اصؿحمظيمصواًلم:ضؾًمهلو

ضدعًمروحيموجلؿيم

أوجدمدواًءمظدائيم

غفضًماظعفوزمعنمأجؾيم

وضعًمأعوعفومطلسمعوءم

متؿؿًمسؾىماظؽلسموغظرتمإظٍيم

برأدفوممثممرلرلت

صوظورضيمعؾطكيمبدعوءماألخوةم

واظشعرتونمطوغؿومعنمذعرتيماخيٍتم

ععوغقفؿومسؿقؼيم

بدامعنمصولماظعفوزم

أنماخوتـومضدمضؿؾوام
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واشؿلؾًمبدعوئفمم

أردؾًماألخواتمذعرػنم

(مٌوذامجؾلؿم)ؼعينم

جلؿيمؼمٌينماظقوممطـريًام

أسرفممتوعًومعوماظلؾىم

عوذامأصعلمظقسمػـوكمدواءم

زماألدودموالحظمإالماحل

اظدواءماظذيماطؿشػهم

أغعشهمبلعؾيم

ظؾعشوقماظذؼنمعـؾيم

أدٍودمصػقوتمػووارم

ضلمؼومضدريمواألغنيم

اسؼدماظلوادمواجفشم

ملمؼعدمؼوجدمذرفمواحرتامم

.ممعومػذاماٌرضموعومػذهمايولم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م________________________________________________

13193211
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األمم

ربقعمحقوتيمخرؼفمدوغكمؼومأعيم

واىـيمحراممسؾٍيمدوغكمؼومأعيم

تؿلخرمصراخمايفلماظعرجوءمسنماألدرابم

إنمطـًمأغومصرخمايفلموملمأبكمم

!مصفلمصبوزمؼومأعيممممممممممممممممم

المتؿلٌيمبعؿقمأؼؿفوماألم،ممملمترتكمظيماظؽؾدم

.مماألغنيترطًمعؽونماظضقكمواظزشورؼدمبوآلهمو

ؼرسؾينماظؾؽوء،موؼدعرماظصدرمواظظفرم

ؼـؾعٌماظدمماظودخمأؼنماظـوبوتمؼومأخيم

طلمعومبؼيمبعضمعنماألشراضمواآلثوثم

اربطمجراحكمبوحؽومم

ؼصـعمارؾوؤغوماظدواءمظكم

اظؾعضمعـفممدؽؾون،موعـفممغوصذ
8

ؼومأعيمم

ملمتؾقمدسوةمإالموضؾؾـوػو،مإنمطونم

دمأممالممغظقػيماظيمممممممممممممممممممممممم

(مذقوذمعؿلول:م)وضولمطلمعنمرأىموضعـو

ػقومهؿلمػذاماألملمواظؾمس،موالمتغضىم

ملمؼؾقمسؼلموالمذعور،مموملمضبوصظمؼومأعيم

أضلؿـومإنموجدماظطعوممواظشرابمأممالمم

ملمغلؿطعمأنمغؾؿؾعمظؼؿيمواحدةمبلفوظيم

رؤؼؿكمعقلرةمملمتؽنمصعؾيم

طلمأؼوعـوموأوضوتـومصقومموغبقيمؼومأعيمم

ممخفلمعنمذدةمأخطوئفممماغه

التؽنمطـريًام،ممغـؿظرمعـكماألعلم

                                                
8 . ٚقػذ انذكزٕس أحًذ َبفز    
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عنمسقوغـوماظذظقؾيمتـفؿرمدعوعماظدعوءم

المتؾذرماٌرضمأرجوكمأؼؿفوماألممبوطقزةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م_________________________________________
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وارمجوابماظػؿوةمظألممػو

م

أعيم،مأعيمؼوػووارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدرقماألتراكمعـفوماظغذاءم

صرحًمطـريًامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممألجؾكمأصؾقًمدوئاًلم

وضعيمجقدماآلنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػذهماألرضمخزؼـيمظيم

.مصؾنمندمخلوئرمبعدػومممممممممممممممممممممممممممممإنمبؼيماظوضعمػؽذامممم

ؼزدادمضوعوديمدائؿًومممممممممممممممممممممممممممممممممموؼؿعوزممطلمؼوممأبدًام

ؼؿفؿدماىؾقدمػـوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼؼصماٌؼصماظؼؿوشم

(مجؾو)مضلمظألعري(:ممممممممممممممممممممممممممممممممممم)ػرجو)ؼؼولماظعمم

ملمترتكمػووارماٌدحممممممممممممممممممممممممممممممممورحلمطلمعنمطونمصويًوم

واعراءمسشريةمطوؼونممممممممممممممممممممممممممممممممممذبؿوسيماظػردونماٌشوةم

ؼلطؾونمبشراػيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصبىمأنمؼؽوغوامشربوءم

ععمػذاماظعددمممممممممممممممممممممممممممممممععمػذاماظعدممممممممممممممم

أضدممهقوتيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبشؽلمسشوئريم

التؽنمرؾقعقًومظـوم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبوز)ؼػعلماألخم

(مظـودممماالتراكمعؾوحم)سبنمعبقعًومأطرادممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

سدتمإظبموجفيمغظريمممممممممممممممممممممممممممممإظبمصؽريموػدؼبم

.متودعمصربيمطـريًامممممممممممممممممممممممممممممممممممممبؽالممواظدتي

م

م

م

م

م

م

م________________________________________________

20193311
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ردوظيم

ذؾوبماىزؼرةمـممممـممعفداةممإظبم

إنمطـًمبعقدًامسـؽمماظقومم

صؼؾيبمععؽممطؿومطـًم

تعرصونمٌومابؿعدمسـؽمم

.ممالبدمأنمطلمذطيمؼعرفماًرب

المأرؼدمشراممسطرماظشومم

صوألعراضمضدمتغؾؾًمسؾٍيم

صدؼؼؽممأغو،موإنمطـًمبعقدًامسـؽمم

ؼزدادمغصقيبمعنمأآلالممم

األؼومماظينمطـًمأضضقفومععؽمم

ؼومماٌوضقيمملمؼذطرغيمبوال

(مبرجماظؾؾك)وم(معوردؼن)رؤؼيم

واهللمظنمادؿؾدهلومبويفرماألدودم

ظنمادؿؾدلمزػرمواحدمعـؽمم

بلظفمزبريموسؿروم

عنماظذيمأظوعهموأسوتؾه؟م

ربؿؾوغومراطؾومايؿريم

صؾقعرصوامأنمظيمؼوعًومدقلتيم

ودقكرجمعنمشؿدهماظؼؾمم

سـدئذمدقـولمطلمذيمحقمحؼهم

صؼوةماظؽؾؾيمعنمجرائفوم

مم18/3/1943م

م

م_______________________________________

119432
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عرثقــيم

ـممإظبمروحمربؿدمدــقدامـمممم

ربقعمسؿرماظشؾوبمطونمبالمورودموالمأزػورمػذهماظلـيم

براسممذفرةماظػؿقونمملمتؿػؿحمبلمهوظًمإظبمجػوفم

اممدصعيمعومػذامايؾمماظػفوئيماظذيمصٍرضن

ؼوظقًمطـًمتعرفمؼوظقً،ممأصؾقـومبعدكمذوحؾنيم

روحكمتؿطؾىمطـريًامعنماظؾؽوءمواظـواحم

أدفمسؾىمذوب،ممرصقعماظؼوعيمودقمماحملقوم

وؼٍبمالصدضوئه،مربٍىممظورـهم

ملمأرمؼبماظعوملمأبدًامصدؼؼًومأصضلمعـكم

(مجودي)هقوتيمعنمبعقدمسؾىمضربكموجؾلم

ظصوؼبموأضدسمعنمعوءماظزعزم،مغفرمدجؾيما

إنمطـًمتؿقلرمسؾىماألبمواألخوةمهًماظرتابم

صلغومبؼقًموحقدًامسؾىماألرض،موأغنيماظؼؾىم

المؼومأخيم.مالتؿلدفمسؾىمػذهماظدغقوم،مال

صوغقيمالغفوؼيمهلوم،مموالتـدممؼومأبومعبولم

إنمعًمعرةمأغً،ممصـقنممنوتمؼوعقًومعؽيمعرةم

عنمذدةمزؾمماظزعنمأصؾقـومذبوغنيموؾببؽؿًوم

لمعنمػذهمايقوةماٌشردةمعوئيمعرةماٌوتمأصض

ملمتلؿحماظعؾودؼيمأنمغؼؿـصماظػرصم

إنمادؿطعًمأنمتؾؿؿسمعنماهللمبودمماظشؾوبم

م(.مطػىمػذامايول:)ضلمظهمبعؿوبموذؽوى

م

م_____________________________________________

1819434
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اظطرؼقماىدؼدم

ارةماظلوداءمتؾكماظلً

عظفرمعنماظؾقوظيماٌظؾؿيم

دقؾًمسنموجفيم.م.م.م.م.ممأغوم

وعزضؿفومسنمغوزريممممممممممم

.م.م.ممورعقؿفومممممممممم

رعقؿفوموراءماىؾولم

وراءمآالفماظؾقورم

شلؾًماودوخماذغيممبوءمزعزممجدؼدم

وضؿؾًمجراثقممجلؿيمبدواءمجدؼدم

*ممممم*ممممم*م

ذظكماظصدأمؼبماظرأسم

اشيماظذيمميؿصمدم

اضؿؾعؿهمعنماىذورمبوظلؽنيم.م.م.م.م.ممأغوم

وأحرضؿهمبوظـورممممممممممم

(.م.م.ممرفرته)ثممغظػؿهموممممممممممم

غظػًمعـهمرأديم

رعقؿهمعنمبوبيم

بعنيمبالمدؿور،مموأذنمشريمعؿلكيم

أشذيماظطرؼقماىدؼدمبعؼلمشريمصديٍءم

*ممممم*مممممم*م

ذظكماظعػنماظطػقؾيم

اظذيمؼرسىمؼبماظؼؾىم

أضؾؿعؿهمعنمجذورهم.م.م.مم.مأغوم

.م.ممدعرتمسشهممممممممم

.م.م.ممثممبددتهمممممممممم
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ؼبماألؼومماٌوضقي،مموايؼوئقماظؼدمييم

ظألصدضوءمشريممرصوقماظدرب،محٍقىمؼبماٌرةماألخريةم

*ممممم*ممممم*م

تؾكماألوراقماٌفرتئي،ممعزضؿفومعنمدصرتيم

ؼبمصػقيمجدؼدةم،ممعبعًمآؼوتمجدؼدةم

*ممممم*مممممم*م

برؤؼيتم.م.م.ممإذنم

ومسعيمممممممممم

بورادتيموسؼؾيمممممممممم

وعلرييمأؼضًوممممممممممم

ععؿـؼًومممممممممممم

أصؾقًماغلوغًومجدؼدًا،ممعرؼدًامظدؼنمجدؼدم

.مممممممممموذقدتمؼبمعدؼـيمضؾيبمضوسيمجدؼدة

م

م

اظشومممم25/5/1944مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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األددمضودممإظبماظورنم

األددمضودممإظبماظورنم

األددمضودممإظبماظورنم

أذرضًمؼوممطرددؿونم

بشرىمظؽم،ممبورزاغيمضودمم

*ممممم*ممممم*م

المصوتمىؾولمزاشروسم

المظونمظؾقدائقمواظؾلوتنيم

المععوركمؼبماظودؼونم

األددمضودممإظبماظورنم

.مماألددمضودممإظبماظورن

ؼوممطرددؿونممأذرضًم

بشرىمظؽم،مبورزاغيمضودمم

*ممممم*ممممم*م

بشرىمظؿؾكماألعوطنموم

ظؾرضبونمواظورودمواظلـوبلم

سؾىماىؾول،ممؼبماظؼؾوبم

أذرضًمؼوممطرددؿونم

بشرىم،مظؽممبورزاغيمضودمم

*ممممم*ممممم*م

(ماظلؾقؿوغقي)هررتم

(موان)موم(معوش)وشدًامدقلتيمدورم

(مبوغي)وم(مدـه)وم(معفوبود)

ؼوممطرددؿونمأذرضًم

بشرىمظؽمم،مبورزاغيمضودمم

.م.م.م.م.م.م.م.مم
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*مممممم*مممممم*م

دٍودواموجوػفممم

أدعوامضؾوبـوم

عنمأثداءماعفوتفمم

دقؾوامخـوجرػمم

*ممممم*مممممم*م

عنمدوحيماظشرفم

طوظـعوظىمػربوام

بلدؾقيماسدائفمم

أراضوامدعوءماخوتفمم

*ممممم*مممممم*م

ملمتلؿؿدماظـورةمضوتفومعـفمم

بذػوبفممموملمتضعف

ظؽنمػذاماالغؼلومم

جعؾـومأضقوطيماظعدوم

*ممممم*مممممم*م

أصؾقواماظقوممبزاضًوم

ؼـػكونمسؾىمضقوءماظشؿسم

دعروامبقوتفمم

أرػلوامضقوءػمم

*ممممم*ممممممم*م

ؼبمتورؼخماظورنم

هلممعكثرمسظقؿيم

عنمثورةمطرددؿونم

.ممعزضوامصػقؿفم

*ممممم*مممممم*م

سوذًمثورتـومم
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دؿعقشمثورتـوم

جـودهمبورزاغيمو

.مأحقواماآلعولماىدؼدةم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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دقدمآخرماظزعونم

م

.م.م.م!مصدؼؼيم

.م.م.ممسدومجؾدتي

بؽواتمآخرماظزعونم

تؾكماظلؾيماظيتماغزظؿكم

.ممعنماظلؿوء،مظنمتعودمظؾفؾوطمأبدًاممم

تػلخمحؾؾفوممممممم

واغؼطعمؼبمعـؿصفماظطرؼقمممممممممممم

ؽبممممممممممممممم دؼط

وضعًمؼبماظؾقرماألغبرمممممممممممممممم

وصورماظؾقرماألغبرممممممممممممممممممممم

ضربًامممممممممممممممممممممممممم

اظؾقرماألغبرمطػٌنم

ظػرسونموبعضماآلهليماظصغريةمممم

عودىموعرؼدوهمعبقعًومممممم

اجؿوزوامتؾكماظؾقورممممممممم

دونمجلر،مموالمدػقـيممممممممممم

هرروامعنماظظؾمممممممممممممم

وايقف،ممشرقمػـوكممممممممممممممممم

.ممصرسون،ممورضصمسؾقهمعودىمممممممممممممممممم

*مممم*مممم*مممممممممممممممم

منرودماظصغريم

ؼرػؾـومبوظـورممم

ؼـػخمؼبماظؼربيماظػورشيم

ضدؼمماظزعونم.م.م.ممؼوممم

اميوغـومرادخمممممم
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وضوةمأذرسـومممممم

أضوىمعنماميونمابراػقمممممممم

ظقلًمأضلمعـهم

رفمػذامأعمم

ؼومردولماظؾصوصممممم

.م.م.م!مصدؼؼيممممممم

سدومجؾدتيم

دقدمآخرماظزعونممم

وتؾكماظلؾيماظيتماغزظؿكمممم

.ممعنماظلؿوءمظنمتعودمظؾفؾوطمأبدًاممم

*ممممم*ممممممم*م

.م.م.مماظعظؿي

ظقلًمبوٌؿؿؾؽوتمواألعوالم

والمبرتاثماالدالفم

.م.م.مماظعظؿي

ؼبمجوػرماالغلونم

ػيمبوظعؾممواٌعرصيم

سم،ممسبنمصؼراءمبوألورونمن

ظؽــو،مأشـقوءمبوٌـوضىم

أشـقوءمبوألصؽورمممممم

.م.م.ممصدؼؼيممممممم

سدومجؾدتيممممممم

دقدمآخرماظزعونممممممممم

تؾكماظلؾيماظيتمأغزظؿكممممممممم

عنماظلؿوء،مظنمتعودمظؾفؾوطمأبدًامممممممممم

*مممممم*مممممم*م

ضصركماظػورغمعنماظؾداؼيم
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ظعؿولماظذيمحػرتهمأزوصرمامم

اٌؾطخمبوظدممممممممم

واىروحمممممممممممممم

ذقدته،موهًمدؼػهمجؾلًممممم

طـريمعنماظػؼراءمعوتوامجوسًوم

دقـفورممسؾىمرأدكمممممم

وظنمغؿلثرمظوضعكمممممم

ظؽن،ممسبنمغرؼدمممممم

وغؿؿـىمعنمأسؿوضـومممممممممم

أنمغعؿلمبلرسيممممممممم

أرػوظكماالبرؼوءم

سددػممتلعيمأومسشرةم

عنمتؾكماحملـيمأغؼذوػمم

وجفوػممإظبماظطرؼقماظؼوؼمم

اظطرؼقمماظصققحمممم

ررؼؼـومممممم

ػذامػوماميوغـوممممم

حطؿواماظلالدلم

حؼؼواماهلدفم

اظؼرنماظعشرؼنم

ضرنماظؿورؼخماظؼدؼمم

:مؼؼول

ضل،مالمتؾؿػًمإظبمادورريماظعػورؼًم

المتؿلخرمسنماظؼوصؾيم

ضوصؾيمايضورةم

واٌدغقيمممم

.م.م.مماالغؼوذممم
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اؼيموغفوؼياظػؾلػيمبدممممم

صؾلػؿـوممممممممممم

ػومػيمممممممممممم

.م.م.ممواٌذػى،مواالميون.م.م.ماظدؼنمممممممممممممم

ظقؽنماالغلونمإغلوغًوممممممممم

.م.م.ممصدؼؼي

سدومجؾدتيمم

دقدمآخرماظزعونمممم

تؾكماظلؾيماظيتماغزظؿكممممم

.ممعنماظلؿوءم،مظنمتعودمظؾفؾوطمأبدًامممممم

م

ممممممممممممممممممم

م

مم1942اظشومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

مم

م

م

م________________________________________________

5619613334
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اظوردةمايؿراءم

اظوردةمايؿراءم

ؼوءمارتػعًمإظبماظعل

صوحماظعطرمحوهلوم

اظوردةمايؿراءمممممم

اظوردةمايؿراءمممممم

اغؿعشًموراءمجؾلمضوفمممم

احؾفوماظعوملمطؾهمممم

*ممممم*ممممم*م

اظوردةمايؿراءم

عبقؾيمظـوم

عـقؿـوماظعؼلم

ذذاػومغشوٌةمظـوم

دـػرحمبفومحبرؼيم

*ممممم*ممممم*م

ظطقػيم

عػرجيماهلؿومم

عزؼـيم

وردةمدونمذوكم

(ماؼرم)بنيمرؼوضم

*مممم*ممممم*

اظوردةمايؿراءم

غؿقؾقمحوهلوم

نؿؿعمممم

غشؿفومممم

ماظشوممم1943.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواحدًامتؾوماآلخرممممم
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اظورنمعـكنمبوىراحم

اظورنمعـكنمبوىراحم،مالوضًمظألدورريم

أعومماظـوزرمعشوغقم،مالوضًمظؾغربيمم

صوحىماظؿفوربمؼوحضرةمجـوبمبريهمعريد،ممؼوم

ٌوذامأغًمعفؿوم،مالموضًمظؾـؿلم

أؼؿفوماظػؿوةمعنمعبفؿول،ماظػؿوةماظؽردؼي،ماٌغـوجيم

ظؾؾؽوءم/المتؽينمدائؿًوم،مالوضًمظؾدعوع

أؼفوماظـوظيماجملـون،معػؿونمأغًمعنمأجلمضؾؾيم

المتؼؾلمعنمذلغك،مالموضًمظؾؿضققيم

اظورنمعـكنمبوىراح،ماٌشوغقمأعومماظعقونم

،مموالموضًمظؾلؽرمالموضًمظؾعشق

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م_______________________________________________

881947
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م

اظؾورزاغيم.م.م.م.مضوئدماظؽرد

.م.م.ممبرزاغي

.م.م.ممبرزاغي

ؼبمععوركماظورنم

ؼبمدوحوتماظـضولم

.م.م.ممأغًماظؾطلماٌغوارممم

.م.م.م.مماظشفوعمممممم

.م.مم.مأغً

.م.م.ممأصؾقًممم

.م.م.ممحوعيمطرددؿونمممممممم

.م.م.ممأردقًمبـقونمطرددؿونم

أصضلمممممممم

وأطـرمممممممممم

ذؾوبًومممممممممممم

عنمذيمضؾلممممممممممممم

.م.م.ممبرزاغي.م.م.ممبرزاغيم

*ممممم*مممم*مم

...مممممبرزاغي...مبرزاغي

عنممم

المؼعرفممممممم

ػذامممممممممممم

دمم؟ماالممممممممممممم

طلمعنمرأىم

طلمعنممسعممممممم

ؼبماظشرقممممممممممم
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ؼبماظشرقماألودطمممممممممممممممم

ؼبماظشؿوءمواظصقفممممممممممممممممم

عنمضبوربم؟ممم

عنمؼـوضلم؟ممممممممممممم

ؼواجهمسدةمدولم

أسداءماألعممممم

سدةمدولمادؿعؿورؼيمممممممممم

عنمظهمػقؾيموضوة؟مممممممممممممم

ضفمؼبموجهماالدؿعؿورم؟معنميمممممممممممممممم

*ممممم*ممممم*م

سلوطرمغوريماظلعقدم

تزحفمطوىرذانمم

هوولممممممممممم

ووػدممممممممممم

أنمتصطودمممممممممممممم

ذظكماألعريمممممممممممممممممم

ذظكماألددممممممممممممممممممم

جـودماظرتكمواؼرانم

وروئراتمتروعونم

ملمتلؿػدمأبدًام

وملمهصلمسؾىمذيءمممم

سؾىماىؾولممأؼضًومممم

وؼبماظلوحوتمممممم

ؼؿقدثمممممم

ضبوربمممممم

.م.م.ممبرزاغيمممممم

.م.م.ممبرزاغيمممممممممممم
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*ممممم*مممممم*م

ػزمماىقوصلم

حطممآالفماظؽؿوئنمم

ؼبمطلماألعوطنم

طوظرسدمواظربقم

وؼؿوػٍم.م.م.ممؼؾؿع

ؼـكرطمؼبماٌعوركم

طلغفوماظعرسمممممممممممم

صبؿوزمايدودم

طبرقماىـودم

ؼصؾحمظهمرشؾيممسـدعو

ؼغودرماظعراقمممم

صبؿوزمترطقوممممممم

إظبممشولمطرددؿونمممممممممم

ؼصؾحمدفؿًومممممممممممممم

ؼشنمػفوعًومسؾىماؼرانمممممممممممممم

ػمالءماظعفمماصقوبمايشقشمممممممممممممممم

واألصقونممممممممممممممممممممممممممممممم

ميلؽونمسنماظغؾقونمممممممممممممم

ابونمحبؿىماٌوتمؼصمممممممممممم

:مموؼؼوظونمممممممممممم

عرةمأخرىمممممممممممممم

!مبرزاغيم...مزفرمضوبضماألرواحمممممممممممممم

*مممم*مممم*مممممممممممممممم

أؼفوماألخوةماظعفممم

ؼومأخواغيماظعربماظشوزبونممم

واخوتيماظدميؼرارقونماالتراكممممم
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االخوة،ممضورداش)مم
*

،ممبرادرم
**

(مم

سبنماخوةموجريانم

أسداءماالعرؼؽونممم

االغؽؾقزم.م.م.ماالغؽؾقزممممم

حذارمالمتؽوغوامماسواغًومهلمممم

ضوئدغوماظربزاغيم

ظقعؾممطلمواحدممم

زسقؿًومظألحرارمممممم

عنماٌشفورؼنماألحرارممممممممم

ػقومهرطوامممممممممممممممم

حوظهماجؿؿعوامممممممممممممممم

سوشماظربزاغيمم:ممضوظوامممممممممممممممم

.ممعـؼذماالغلوغقيممممممممممممممممممممممممم

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اظشومممم1948ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م______________________________________________

حصؾـومسؾىمػذهماظؼصقدةمعنمطؿوبماألخماظلقدمعلعودم*

/.ماظؾورزاغيموايرطيماظؿقررؼيماظؽردؼي/اظؾورزاغي

                                                
* .نغخ انزشكٛخرعُٙ األخٕح ثبل   

** .رعُٙ األخٕح ثبنهغخ انكشدٚخ   
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م

ضوئدماظؽردم)وجدغومؼبمغلكيمأخرىمبوألحرفماظالتقـقيمعنمضصقدةم*

.ممػذاماٌؼطعمبعدماٌؼطعماألول(ماظربزاغي

عـذماظلـواتم

عـذماألذفرم

سلوطرمغوريماظلعقدمممم

ثممؼلتيماٌؼطعماظـوغيم

عنمممممم

المممممم

ؼعرفمممممم

ػذاممممممممم

األدمم؟ممممممممممم

.مممممممممممممم

.مممممممممممممم

.مممممممممممممم

عنمضبوربم؟معنمؼـوضلمممممممم

!مدوىمػذاماظؾطلماٌغوارمممممممم

:مؼبماٌؼطعماظـوظٌمؼضعمؼبمػذهماظـلكي(مػزمماىقوصل)سوضًومسنم

ػزمماىقشنيممممممممم

:مؼضع(مواألصقون)بداًلمممممممم

.ممضؾوبفممخوئػيممممممممممم

م

مممم

م

م

م
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سزاءماظؼوضيمربؿدم

(مسزاءمرئقسمعبفورؼيمطرددؿون)

ؼومظألدفم

ؼومظألدفم

ؼومظؾؿصقؾيماظؽؾريةممم

جرحمبالمدواءمممم

أغنيمعنماظؼؾىممممم

صرخيمعنماألصواهممممم

أظفمآه،مموأظفمغواحممممم

ظدعوعمعنمسقوغـومتـفؿرمامم

دعوعماظدمممممم

ؼـلوبمعدرارًامممممم

*مممم*مممم*م

اظغدارؼنم/ؼؼوظونمإنماظػرسم

عدعـوماألصقونممممممممممممممممممممم

بلؼدؼفمماظؼذرةم

غصؾوامعشـؼيماٌوتم

/ماظؼوضي/ضدعوامرأسماظؼوئدمأواًلمم

.ممذظكماٌوجهمبالمغظري

ععمبعضموزرائهم

دقؾوهمإظبماٌشوغقم

!مرصعوهمسنماألرض

ؼبمُأصواػفمماظغالؼنيم

ؼبمرؤودفمماألصقونم

ضطعوامأضدامماألدودم
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أصعوهلممعـذماألزلمخقوغيم

وضؿلمموخداعمواضطفودم

*ممممم*مممممم*م

ظنمتؾؼىمخريًامؼومجونمبولم

.مماالغؽؾقزيمممممممممممممممممم

ظؾغدارؼنماوظؽكم

أحضرتمهلممػذهماًدسيم

وجفكماألدودم

أؼفوماظدؼوثم

ؼومسدؼمماظشرفمؼومتروعونم

تؽػيمروئراتكم

أزربقفونموطرددؿونم

صؼدمجعؾًمأرػوهلمم

وسوئالتفممدخوغًوم

*ممممم*مممممم*م

ادؿؾشروامخريًامعنماالغؽؾقزمواالعرؼؽونم

عنماظغدارؼنماظعفممودالرنيماالتراكم

إغفممؼلؿطقعونمضؿؾـوم

ظدؼفمماٌداصعمواظؼـوبلم

ؼؾقدونماألرػولمواظعوئالتم

.م.ممظدؼفمماظطوئرات

ظقعؾؿوامأغفممم

عفؿومضؿؾواماألطرادممممممممم

دؿعقشماظؽردؼيممممم

.ممإنمبؼيمرجلمواعرأةممممممم

دقلتيممؼوعـومدونمذكم

ؼوممايؼقؼيم
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ؼبمتورؼخماظؾشرؼيم

وؼظفرمصوحىمايقمم

*مممم*ممممم*م

ؼومذفقدمطرددؿونم

ؼومإعوعًومعشفورًام

إنمضؿؾكماظعدوم

صلقؾؼىمامسكم

.مماظرائعمإظبماألبدم

طؾؿومطوغًمأضداعؽمم

ىمرؤودفممتؿلرجحمسل

صروحؽممترتػعمسوظقًوم

.ممأطـرمسبوماظلؿوءمممم

.م.م.م.ممغعرف

أغؽممظنمدبوصوامعنمأحدمأبدًاممممم

وسؾىمأسوادمعشوغقماالسداء،مممممم

غعرفممممممممم

طممطـؿممتلكرونمممممممممممممم

عنمعشوغؼفممممممممممممممممممم

وضـوبؾفمماظذرؼيمممممممممممممممممم

امهلقؾفومعنمضؾوبنمممممممممممم

الميؽنمأنمتربدمأبدًاممممممممممممم

والمتـطويماطؿوصـوممممممممممممم

أؼفوماظشفقدماألبديم

ععمأظفماظلالعيمممم

اغبلمهقوتـومهلمممممم

طؾـومعلوصرونمؼبمػذاماظطرؼقمممممم

دقعقشمامسكمممممممم
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ودؿعقشمطرددؿونممممممم

ؼبمروحكممممممممممممم

.ممؾبهقيماظؿورؼخمواظرواؼوتمممممم

م

مممممممممممممممم

م

اظشومممم1948مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مم

م

م
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ذاػىمأغومإظبمعودؽوم

طؾفقىماظـورمؼبمضؾىمعؿعؾدمؼذػىمإظبمايٍم

طقؿوسمسوذقمؼذػىمظؾؼوءمحؾقؾؿهمم

طعـودمرػلمؼؿلؾقمصدرمواظدتهم

عودؽوممأذػىمإظبم

صؿيموضؾيبممؼلؾؼوغينمدائؿًومم

ارػوظيماظـالثمصبؿؿعونمحوظيم

ؼطؾؾونمعينمػداؼومعنمعودؽوم

*ممممم*ممممم*م

رطؾًماظلػقـيمم

ععمػبلؿوئيمصدؼقم

طلمواحدمعـفممأطـرمهؿلًومعينم

اظؾعضمعـفممسربم

.م.م.م.ممواظؾعضمأؼضًومجراطسموأطرادموأرعن

صوىؿقعمضؾىمواحدموظغيمواحدةمم

واظلالمممظغيماظصداضي

ؼذػؾونمطوالخوةمإظبمعودؽوم

بوالشوغيمواظدبؽوتمواظرضصوتم

بعددػمماظؽؾريم

وععمأعواجموامسوكماظؾقورم

ػؽذاموصؾـومإظبماظدردغقلم

ثمممإظبمادطـؾولمم

عورنمغوزممحؽؿًمم

اػؿزمغوزممحؽؿًماظطػلمم

ؼبمذظكماٌفدمم

واظدتهماظرحقؿيمػـوكممم
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تغينمظـوزمماظطػلمأشوغيمايرؼيممم

طؿًماظؽؾريمػـوكمصوتمغوزممح

أرؾؼهمأعومماالدؿؾدادم

ػذاماٌورنماظقوممحزؼنمممم

البؿعودمابـفوماٌضقيممممم

.م.م.م.ممإغهمؼؽنم.م.م.م.ممواظوؼبممممممم

هًمأضداممأعرؼؽوموبوئعيماألورونم

*مممم*مممم*م

وصؾـومإظبماودؼلوم

ربشرماألخوةم

طوغًمذبؿوسوت،مذبؿوسوتمعنماظـوسم،مغلوءمورجول،مم

المؼـؿظروغـوممسفوئزموأرفم

وؿعوامووؿفروام

غشؿوقمإظبمبعضـوم

احؿضنمبعضـومبعضًوم

تعوغؼـومععمبعضـوم

تـفؿرمدعوعماظػرحمواظلرورم

عنماظعقونمسؾىماظوحدةممم

(مسوذًماظصداضيمواظلالم)صوتم

ؼرتػعمإظبماظلؿوءم

طونمػذامؼبمطلماٌدنم

وأؼضًومؼبمعودؽوم

ؼبمورنماىـيم

أغوسمطوٌؾوكم

ضؾوبمصوصقيم

عؾؿلؿيم

همعشرضيموجو
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المأسرفمطقفمتؾقٌمأؼوديماظـوزؼيم

!مايؿؼوءمسـفمم

ظؽنمدقؾًمأضداعفوم.م.م.ماظؿققيم،مبعدػومػم

دقؾًمأضداعفممعـفو،مم

.م.م.ممػذهمػيماٌعفزة

سـدعومتطوولماظعدوم

سؾىمػذهماظؾالدم

هوظًمخرافماظؾؾدمإظبمربوربنيم

*ممممم*ممممم*م

وصؾًمإظبمعودؽوم

طؾفقىمضؾىمزاػدمؼصلمإظبمايٍم

عوسمسوذقمضدموصلمطح

إظبمحضنمحؾقؾؿهممممم

.ممطفقفونمرػلمؼـفضمإظبمصدرمواظدته

.ممأغوموصؾًمإظبمعودؽو

م

مممممممممممممممم

م

مم26/7/1957ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م
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اظؼؿرماألغبرم

اظؼؿرماألغبرم

سالعيماظلالمم

ارتػعمسوظقًوم

ىمظؾصداضيمبشر

وصلمإظبماظؼؿرمونومماظلؿوءم

.م.م.ممخرجً

دسوةمظؾلالممواظصداضيم

بوظػرحم

بوالبؿفوجم

أرضصمععفمم

ؼبماظلؿوءم

*م*م*مم

ؼؿوعىمػريوذقؿوم

اراعلمغوشوزاطيم.م.م.م.مو

الؼػزسونم.م.م.م.م

اظؼؿرماألغبرم

والماظؼـوبلماظذرؼيم

طوظوردةمايؿراءم

ارتػعمسوظقًوم

تػوحمحوظهمرائقيماظصداضيم

*م*مم*م

اظؼؿرماألغبرم

وصلمإظبماظلؿوءمؼؿفولمحولماظعوملم

المؼرػىمأحدًام

بؼؾىمأعنيم
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(ماظؿققوت)ؼردلمظـوماظلالمم

ؼلؿطقعمانمميألمداخؾهمبوظؼـوبلم

وؼفىمغػلهمظوذـطنم

.م.م.مموظـدن

ػريوذقؿوموغوشوزطيم

المتدعمحفرًامسؾىمحفرم.م.مدعر

اعبعمرؤوسمعـرييمايروبم

حررػممعنماٌصوئىم

ؤدوءماالطرادماظى

اظعربماظػؼراءم

االطرادماٌضطفدؼنم

ػـوكماغوسمالمذغىمهلمم

ؼوجدمتلعيمأومسشرةمعالؼنيم

ذكصم

ظألدفم.ماغوسمالمذغىمهلم

اظؼؿرماألغبرمظقسمضوتاًلم

صـعمعنمأجلماظؾـوءم

سالعيماظلالمممم

بشرىمظؾصداضيم

ؼعقشماظؼؿرماألغبرمم

.م.م.ممؼرتػع

طوظوردةمايؿراءم

مممممممممممممم

م

م19/10/1957اظشوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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اظرابعمسشرمعنممتوزم

.مممتوز

عزضًماظؾقوظيماٌظؾؿيم

عزضًماظشؿوءماظلوداءم

اظرابعمسشرمعنممتوزم

ؼومأؼفوماظعقدماٌؼدسم

أغًمعوتمظؾؼؿؾيم

ظألصعىماٌلؿؾدةم

*م*م

األصعىماٌلؿؾدةم

هرطًم

اػؿزتم

سؾىمأرضماظعراقم

حؼًمس

هطؿًم

هًمأضدامماظعربمواالطرادم

ععوػدةمبغدادم

ذظكماٌقـوقماًوئنم

تؾكماٌعوػدةمم

ذظكماظؼرارم

ذظكمدمماألصعىم

اغقوبماظؽؾىماظشرسم

عنمظـدنم

أردؾوػومػدؼيم

ظؾعؿالءمواظلرروغوتم

ععمبعضماظدراػمم
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*مم*م

ؼبمدؾقلمعوتمروظيبمايرؼيم

عـلماالطرادمواظعربمواظػؼراءم

.م.ممعنمظـدن

.مم.م.مغعم

.م.ممغعم

.م.ممعنمظـدن

أردؾوػومػدؼيم

*م*م

ذظكمضرارمايوطمم

ضضىمسؾىمسؿالئهم

ذظكماظؼرارموتؾكماٌعوػدةم

أصؾحمدواءمظؾشعىم

ظؾعربمواالطرادم

أطـرمعنمذيمضؾلمواألطـرم

ظؾورنم

ظؾؿقرؼرم

.ممظألصدضوءمواالخوةماًالن

*مم*م

عبفورؼيماظعراقم

ؼومنؿيماظضقوءم

عبفورؼيماظعراقم

أضهماظورنمبكم

سٌمغوركموظفماظؽونماغى

اظبماألسؾىمواظبماالدػل،مؼبماظقؿنيمواظقلورم

اظػرسمواظرتكمواظؽردمواظعربم

علرورونمبفذاماظقومم
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دعداءمبفذاماظعقدم

وطلماظذؼنمؼطوظؾونمبويرؼيم

ؼػرحونمظكم

ؼومضوػرماظعؿالءم

اظـؼقلم(مطورزي)ؼومصوحىم

.م.م!مضفرعون

.ممعرحى،مأظفمعرحى

سوشمحوطمماظعراقم

الوصقوءمععماالصدضوءما

حررمتماظورنم

بغداد،مموجزءًامعنمطرددؿونم

إظبماألعوم،ممإظبماألعوم،ممإظبماألعومم

أذرضًماظشؿسمعنمزعونم

طـومغـؿظرمػذاماظقومم

غؿؿـىمػذهماظغوؼيم

ايرؼي،ممواألخوةم

اظلالمم

بنيمعبقعماظؾؾدانم

ؼبمطلمعؽون،ممتؿوظدم

صداضيمأزظقيم

بنيمذعوبماظعوملم

تصؾحمضوغوغًوموددؿورًام

عمماظصغريةمواظؽؾريةمبنيماأل

عنماظؼؾىمواظروحمواظؽقونم

االغلون،ممذؼققماالغلونم

م1958/متوز/15اظشوممممممممممممممممممممممممممممممممممم.االغلونمذؼققماالغلون

.مم49،50،مص1958اظلـيماظـوغقي،/م3/ذبؾيمػققا،ماظعدد*م
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ضوصؾـؿـوم

ملمغؽلموملممنلمأبدًام

سؾىمػذهماظطرؼقماظؾعقدةم

اظصعؾيمسؾىماظطرؼقم

منضيمودـؿضيم

بوووهمػدصـوم

*م*م*م

سؾىمحبورماظدعوءم

ؼبماىؾولماٌشفرةمواالدشولم

ؼبماظلفولمواألذواكمواٌصوئىم

اظودؼونماظضقؼيمواٌظؾؿيمم

اجؿزغوػومم

*م*م*مم

هًماالعطورم

سؾىماظـؾوجم

ععماظرؼوحمواهلواءم

ؼبماظؽفوفم

رأؼـومطلمذهمم

حػوةم

سراةم

متضيمضوصؾؿـوم

بوووهمػدصفوم

*م*م*م

ععمايقواغوتماظربؼيمؼدًامبقدم

ععماظعػورؼًموجفًومظوجهم

حوربـوػمم
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ػممضؿؾوغوم

سبنمضؿؾـوػمم

ملمشبفم

ملمغػرم

متضيمضوصؾؿـوم

.ممبوووهمػدصفو

*م*م*م

وصؾـومإظبمجؾلماظؼوفم

اضرتب،ماضرتبماهلدفم

الحًمجـيماظؽرعوغٍم

.م.م.ممآه

ظنمتصلمبلالمم

ورودمتؾكماظؼوصؾيمم

تلخرتم

واظػؼراءماظضعػوءم

.مسنمجـؿـومبالمغصقى.م.م.م.مزؾوا

م

م

م28/9/1959اظشوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م__________________________________________

.م51،ص1960اظلـيماألوظب،/1/ذبؾيمروغوػل،اظعدد*م
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ردوظيمإظبماذاسيممرفرانم

م

..م.األعونممم

اذاسيممرفرانم

أؼفوماالخوةماالطرادمعـذماالزلمم

ؼومصوتماالدريمم

أؼؿفوماظقدماٌؼقدةمبوظلالدلمم

...ماألعونمم

المتصرخمم

ؼبمدؾقلماطرادماظعراقمم

االطرادماٌؿقررؼنمم

المداسيمظإلدؿغوثيمواالغنيم

*م*م*م

ؼبماظعراقم

االطرادمواظعربمم

عزضوامععًوم

عبقعماٌعوػداتمواٌواثققم

االدؿعؿورؼيمماٌواثققم

ؼعقشونمحبرؼيم

ؼبماظورنماٌؼدسمم

دونمعرتزضيموالمجوادقسم

والمأغنيم.م.م.م.م.مدونمآه

...ماألعونممم

اذاسيممرفرانم

أؼفوماالخوةماالطرادمعـذماالزلمم

ؼومصوتماالدريمم

أؼؿفوماظقدماٌؼقدةمبوظلالدلم
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...ماألعونممم

المتصرخم

ؼبمدؾقلماطرادماظعراقم

االطرادماٌؿقررؼنم

يمظألدؿغوثيمواألغنيمالمداع

*م*م*م

أصرخم.م.م.ممأبك

ؼبمدؾقلماإلعوممم

المتؾكمإلغوسمعؿقررؼنم

أبكمؼبمدؾقلمعفوبودم

أبكمؼبمدؾقلماظعوصؿيماظيتمأبققًم

اظورنماجملروحم:مأبكمسؾىماظؿؼلقم

اذرفماظدعوعم

عنماظعقونم

المتؾكم

اذاسيمطودؿوخم

اظصوتماٌدعرمسؾقـوم

...ماألعونممم

المتصرخم

ظعراقمؼبمدؾقلماطرادما

االطرادماٌؿقررؼنم

المداسيمظألدؿغوثيمواألغنيم

*م*م*م

اظـورةمؼبماظعراقم

دٍودتموجوهمجوادقسماظعوملم

االطرادمواظعربمأخوةم

سؾىمررؼقماظلالمم
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بؼؾىمواحدموروحمواحدةم

حررواماالورونم

....ماألعونمم

المتصرخم

ؼبمدؾقلماطرادماظعراقم

االطرادماٌؿقررؼنم

المداسيمظألدؿغوثيمواألغنيم

*م*مم*

ؼومغبوةماظشوهم

اظرضؾيماٌشدودةم/اغظروامإظبماظرضؾيم

اظقدماٌؼقدةم

أؼفوماالخوةماالطرادمعـذماالزلم

ابؽوا،ممؼبمدؾقلمداءمبالمدواءمم

ابؽواموتلوهم

ؼبمدؾقلماالراعلمواالرػولمم

ؼبمدؾقلماظقؿوعىمبالمعولموالمعلوىم

ابؽوامؼبمدؾقلماىوئعنيم

ابؽوامؼبمدؾقلماظدعوعماٌـفؿرةم

واظؼؾوبمايزؼـيممممممممممممممممممم

ؼوترعبونماظشوهم

(مبدظقس)وم(موان)ابكمؼبمدؾقلم

المتؾكمؼبمدؾقلماظشقطونمواإلبؾقسم

...ماألعونمم

اذاسيمرفرانم

أؼفوماالخوةماالطرادمعـذماالزلم

ؼومصوتماالدرم

ؼومأؼؿفوماظقدماٌؼقدةمبوظلالدلم



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

145 

145 

...ماألعونم

المتصرخم

ؼبمدؾقلماطرادماظعراقم

رؼنماالطرادماٌؿقر

.ممالمداسيمظألدؿغوثيمواالغني

مممممممممممممممممممممممممممممم

م

م1958ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م___________________________________________

.مم3اظصػقيمم18/12/1959مم/ممم-46/جرؼدةمأزاديماظعددم*م



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

146 

146 

سقدماطؿوبرم

م

ؼبمبالدماظؼقوصرةمضؾلم

ثالثموأربعنيمدـيمحؾًم

اغدظعًمثورةماطؿوبرمبزسوعيمظقـنيم

رصعماظؽودحونم

واظعؿول،ممواظػالحونممممممم

طلعواجماظؾقرمممممممممممم

راؼيمعورطسممممممممممممم

وظقـنيماظعظقممممممممممممممممم

ؼبماٌؼدعيممممممممممممممممم

ىماظؼالعمواالدوارمػفؿوامسل

اظيتمذقدتمعـذمآالفمم

اظلـنيممممممممممممممممم

سؿلمسؾىمإدؽوتمصوتماٌداصعم

بوٌـفلمواٌطرضيممممممممممممممممممممم

واغفورتماٌؿورؼسماظػوالذؼيمم

اظواحدةمتؾوماالخرىممممممممممممم

داسماظشعىم

سؾىمجـٌماظؼؿؾيمممممممممممممم

حررواماظشعىماٌؼقدمم

الضطوسقيمعنمأدرماممممممم

ضبؿػلمعبقعمطودحيماظعوملمبفذاماظعقدم

تلؿؿدمبؾدانماظعوملمعنمذعوعماطؿوبرم

ضقوءػو،ممذرضًوموشربًوممممممممممم

حؿىمطورؼوموبؽنيمممممممممم

هولمجققمماظؼقوصرةمم
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إظبمجـيمممممممم

تؿـوشمماظـفوممايؿراءمؼبماظلؿوءمععماظؼؿرم

ؼبمسصرماظذرة،ممودـواتمم

االحالممايؿراءممممممم

ؼرصعمصرسونمرأدهمم

عنمعوعقوءماظؼربمم

طلدالصهمؼؼؿػيمأثرػممبوظدممواظدعورم

صؿحمجؾفيمؼبمخوصرةمعصرمودورؼوم

آالفمعنماىراحممممممممم

عـذمثالثمذؿوءاتم

ؼطوظىمربؾومحرؼيماظؾالدم

رعوامصرسونمأخرماظزعونمإظبماظلفنم

صـعًماظقدماظـظقػيماظغوبوتم

وحٍوظًماٌؿقررؼنمإظبمأعراءم

غفوؼيمػؿؾرموعودوظقينمتـودىمصرسونم

دـؾوركماظقوممرشمماىدرانماظلؿقؽيمم

سقدغوم،مسقدماطؿوبر،ممصوًالصمم

ضرؼى،موظقسمبعقدًام

م

م

م7/11/1960دفنمعزةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م
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ثورتـومؼبماظلفنم

م

بصوتمعـوم،ممػززمتماظلفنم

بصرخيمعـومدعرمتماظؼؾعيمم

نمضربؿـومأؼفوماىالدونممدرتو

عنمخؾفماظؼضؾونمطلرغومػقؾؿؽمم

*م*م*مم

أرتدؼؿممجؾدماالدودمطوظـعوظىم

أخػؿممأرػوظـوموسوئالتـوم

ضوظوامرمبوماغلقؾوامعنمدوحيماظـضولمم

اظقدماٌؼقدةمغزسًماظؼـوعمسنموجوػؽممم

*م*م*مم

صربغومطـريًامسؾقؽممم

طلمؼوممتزدادونمغذاظيمم

علحمضؾقلمعنماظغضىمسـؽمم

ؼـيمطراعؿؽممشرضًمؼبمحبرغومدف

*م*م*م

رأؼـوماظربد،مموملمتربدمػؿؿـومأبدًامم

ملمغـقنمعنمذدةمغبلماظرباعقلمبعدم

ملمغػؼدمبصريتـومؼبماظلفنمظقاًلموغفورًامم

.ممبؼوةمارادتـومعزضـومحـوجرطم

*م*م*م

سوذًموحدةمععوركماالضػوصم

أصدضوؤغومؼرصرصونمؼبماظلؿوءم

سبنمضقوءمظظؾؿوتماظعوملم

م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼنمبذورماظلالمزرعمظني

.ممممم5/4/1961دفنمعزةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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عرثقيمجالدتمبدرخونم

م

أعريماظؽردم

ابنمطرددؿونماظؾورم

حػقدمبدرخونم

.م.ممجالدتمؼومصوحىماظؿضققوت

ىمإنمطونمجلؿكمضدمأودعماظـر

صننمروحكمدرعدؼيم

تعؾومإظبمبورؼفوموهؿلمؼبمثـوؼوػوماظؿضققيم

ؼبمدؾقلماظورنموعنمأجلماظعفدمواٌقـوقم

طوغًمروحكمضربوغًوموصداًءم

.موظؿؾقمؼبموجداغـومخوظدًامأبدًام
*

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م_______________________________________________

األعريمجالدتمبدرخون،ممعرثقيمعـؼوذيمسؾىمذوػدةممضرب/ػذهماظؼصقدةم*

.ممغظؿفوماظشوسرمضدريمجونم
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ذطرةػبغضاءػ
 ـ عهٗ أثشانًُفهٕطٙ ـ

اظققممصؾوحًومأعومماٌرآة،مالحظًمذعرةمبقضوءماغؿصؾًمبنيمشوبيمم
صًومبؿورًامػقىمسؾكمرأدلمدقداء،مٌعًمطوظدلقمؼبمظقؾيمزؾؿوء،مارتعؾً،موطلنمدل

صفلة،مأومطلنمطوئـًومؼرتديماظؾقوضمضدمػؾطمعـماظلؿوءموؼبمؼدهمراؼيمبقضوءمؼؾشرغلم
.مماسرفمأغفماظشقىمداءمبالمدواء،مأومخقطمعـمغلقٍماظؽػـم.م..ممبوٌقت
م

أؼؿفوماظشعرةماظؾقضوء،مٕمأرمبقوضًومأطـرمعـمبقوضؽماٌشموم،موالمغقرًامأطـرم
.مغًماظيتمهقظنيمطؾمبقوضمغوصعمإظبمدقادمضومتمأعوممسقينعـمغقركماٌظؾؿ،مأ

هقظنيمضقوءماظؼؿرمأدقد،موأذعيماظشؿسموضقوءمسقينمأدقدًا،مؼؿققلمبقوضمإظبم
.م.م.مموضؾىمأدقدموحظمأدقد.مدقادمعظؾؿمداطـمطغرابمأدقد

م
عـمأؼـمتلؾؾًمإظلقب؟موطقػموصؾًمإظبمصدشل؟مبليم!مأؼؿفوماظشعرةماظؾقضوء

أومأغقسمضؿـمػذهماظغوبيممفمتؾؼنيموحقدةمدونمصدؼؼخدؼعيمدخؾًم؟مطل
؟مإٔمدبشلمعـماظظالمماظداعس؟مطقػمورأتموادؿقرـًمػـوم؟ماٌظؾؿي
م

عـمأغًم؟معوذامتـقؼـم؟معـمأردؾؽمإظلقب؟معوذام!مأؼؿفوماظشعرةماظؾقضوء
تػعؾنيمبنيماظغوبيماظلقداءم؟أراكمتؿؿوؼؾنيموتفؿلنيمؼبمآذنمجرلاغؽموتؼـعقـفؿمأنم

ظؾقوض،مػؾمدذلعنيمصؿـيمأومععرطيمصقؿومبقـفؿ؟مأغًمطوالغلونماألبقضمؼرتدواما
.مماالغلونماألدقدمووعؾقـفؿمسؾقدًامظؽ(مؼلؿعؾد)اظذيمضبؿؾم
م

وإنمجؽًم.مإنمطـًمضقػيمصؿـمزلحمظؽمبوظدخقل؟مطونمسؾقؽمأنمتلذغل
ضلؿًومإغؽم.ممإظلقبمطصدؼؼي،مصلغومالمأرؼدماظصدؼؼماظذيمؼلفؾمررؼؼلمإظبماظؼدل

.مموتعرصنيمعوذامترؼدؼـ.مىماظلوعيمتؾـنيمزلقعؽمؼبمعـمتصودصنيطوألصع
م

ظؼدمتذعرتمعـؽمطـرلًا،مظؽـمأرىمعـماظصقابمأنم!مأؼؿفوماظشعرةماظؾقضوء
ودقؾؼكمجالظؽم.مودؿؾؼنيمطؿومأغًمععززةموعؽرعي.ممتؾؼلمطؿوماخذلتمعؽوغؽ
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ممػومػقمرأدلمأضدعفمظؽمعرتعًو،متلرحنيمومترحنيمطؿو...مووضوركمؼلؾؼمازلؽ
.ممضبؾقمظؽم
م

أسرفمأغؽمغذؼرماٌقت،مغذؼرمتؾؽماظطرؼؼيماظيتمالمعػرمعـفو،مادؿؿققؽم
الضبؼمظلمأنمأشضى،موٕمأرماًرلمؼبمذؾوبلم...ممسذرًامسؿومبدرمعينمعـماػوغوت

وسـػقاغل،مطلمأخوفمعـمذقكقخيت؛موٕمأتذوقمحالوةماظدغقومطلمتعؽرمعرارةم
.مماآلخرةمحقوتلم

.ممتفوماظشعرةماظؾقضوءمجؽًمسؾكماظرحىمواظلعيمأي
م

م3/3/1943اىدؼدةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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م
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م

م

م
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م
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م

م_____________________________________________

م.م7اظصػقيمم1943اظلـيم/م13/ذبؾيمروغوػلماظعددم*
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سيػبالدػزظابقػاضبغضاءػ
م
.مممضدريمجون:مترعبيممممممممممممممممممممممممممممم.ممطرؼؽوريمبرتوف:ماظؽوتى

ممم

ػذاماظؽؿوبمضؾؾمػبسمدـقاتمبؿشفقعمعـماظدطؿقرمأغبدمغوصذمم
بؽمإظبماظؾغيماظؽرعونقي،مطـًمأمتـكمأنمادصعماظؽؿوبمإظبماٌطؾعيمذاتمؼقم،م
وأضدممػذهماٌؼوالتمؼبمطؿوبمخوصمعلؿؼؾمظؾقرـقنيماألطرادموخوصيماظشؾوبم

.ممىدد،ممظؽـمظألدػ،مٕمؼؿقؼؼماألعؾماٌـشقدماظذيمطـًمأغؿظرهمحؿكماظققما
(ماألوراق)الحظًمأنماظلـقاتممتضلمطلقؾماٌوءماىورف،موأنماظصػقوتم
عـم.ماظيتمطؿؾًمسؾقفومبدأتمتؿؿزقموتفذلىءمتدرصبقًو،متلطؾفوماظعٌمواظػؽران

أالمؼؿقؼؼمأعؾلمجفيمأخرىمالمؼعرفماٌرءمعؿكمتدرطفماٌـقي،مظذامطـًمأخشكم
اظذيمطـًمأجوػدمعـمأجؾفمبعدمسؿؾمرقؼؾموتعىمعضـمداممرقؼاًل،مضدمتضقعم

اٌؼوالتمأومضدمتؿؿزق،ممظذظؽمأردتمأنمأغشرماظؽؿوبمطؾفمؼبمحؾؼوتمسؾكمصػقوتم
وإنمؼلرمآمصلؿضؿممػذهماٌؼوالتمذاتمؼقممؼبمطؿوب،م(.مروزامغق)ػذهماىرؼدةم

.مموودماظـقرمأؼضًو
أنمأعدحمػذاماظعؿؾ،مبؾمدقعرصفمضراؤغومسـدعومؼؼرأونمأنممظلًمحبوجيمإظب
.موأعؾلمأنمؼؼرأماظقرـققنموؼلخذوامعـفوماظعدلم.مظفمأػؿقيمطؾرلةمجملؿؿعـوم

مم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ضدريمجونم

م

ػ
ػ
ػ
ػ
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اضطبرةػطنػاضتارغخػ

دـيمتصدسوتمؼبمجدرانمضصرمعـمضصقرماظدوظيم/م50/زفرتمصفلةمضؾؾم
ؼبمعقدؽق،موطوغًماظؿصدسوتمزوػرةمظؾعقونمعـماألدػؾمإظبماألسؾك،مؼقذؽماظؼصرم

.ممانمؼـفورمصفلة،موؼطؿرمطؾمذلءمؼبماظداخؾمواًورجمععًو
حضرماٌفـددقن،موصؿشقامسـمأدؾوبماظؿصدع،مصؿققامسدةمأعوطـمؼبمأدػؾم

دؽقماظؽؾرلمضدماػذلأمواغؿفكمسفدهموالبدمأغفمدقفدمماظؼصر،مثؿماطؿشػقامأنمضصرمعق
.ممػشي(مأرضقي)ألغفمبينمؼبمزعـفمسؾكمأدوسم

سـدعومبقذرماظعؿؾمؼبمترعقؿماظؼصر،موجدوامأنماألرضماظيتمبؾبينمسؾقفوم
اظؼصر،مػشي،ممظذظؽمغصؾًمسؾقفومأسؿدةمػشيم،مووضعًماألحفورماظؽؾرلةمسؾكم

.ممذؽؾمجدران،معدقبسؿيمبوألسؿدةمواالوتود
ظؼدمطونمأدوسماظؾـوءمؼبمتؾؽماظػذلةمضقؼًو،مطوغًمجدرانماظؼصرمحؼقؼيم
ضدمييمعـذمدـقات،مورشؿمذظؽمالميؽـمأنمؼلؿؿرماظؼصرمعفؿومتؼدمماظزعـ،م

صؼدمتركمآثورمتصدسوتمسؾكم...ممتصدسًمتؾؽماألسؿدةماظؽؾرلةمهًماألرضمظذام
.ممجدرانماظؼصر

روامطـرلًامثؿماػؿدوامإظبمعوذامغػعؾمجراءمػذاماًطر؟مصؽ:مضولماٌفـددقن
صؽرةماظؿكؾلمسـمترعقؿماظؼصر،محػرواماالدودوتمعـماالررافمتدرصبقًو،موأخرجقام
..ماالوتودماٌفذلئي،مادؿؾدظقػومبلحفورمثؼقؾي،مػؽذامشرلواموجددوامأدودوتماظؼصر
وأصؾحماظؼصرماظؼدؼؿمبودودوتمجدؼدة،مجبفقدمعفـددنيمعؾدسني،موعوزالماظؼصرم

.ممشرلمعفددمبوالغفقورحؿكماآلنمضقؼًوم
،مؼشؾفونمؼبمذظؽمضصرمعقدؽق،مإغفمإنمتورؼخماظدول،موحقوةماظشعقب

أدوسماغظؿيماظدولموأذؽولمإدارةماظشعقبماظؼدميي،مضدمؼؾدومظؾـوزرمعبقاًلمأثـوءم
بـوئفموضقؼًومأثـوءماغشوئف،ممظؽـمؼضعػمععمعرورماظزعـ،موتضعػمععفومادارتفوم

.ممموأدودفو،موتؾؼكمبالمصوئدة
إنماجملؿؿعوتمايدؼـيموؾىمععفومثؼوصؿفوم:)األدالفمضدميًومضول
ؼؾلطمطؾم.مطؾؿومعضًماألؼوممضدعًو،ممتغرلتماألجقولمووددتماالغلوغقي(ماىدؼدة
ععفمأصؽورًامجدؼدة،موتغقرلاتمحدؼـيموتطقراتمتالئؿماظػذلةماظزعـقي،م(محؼؾي)ضرنم

اتماٌوضقي،مؼؿطؾىمظـمؼؼؾؾ،ممبؾمؼرصضمطؾمايؼوئؼماظؼدميي،مواألصقلمواظعود
.ممظؾفقؾماىدؼدمضقاسدمجدؼدةموبـقيمضقؼي
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إنمطونمزسؿوءماظشعىمذويماالرادةماظؼقؼيمؼؿؾؼقنمثؼوصيمجدؼدة،موؼؿكؾقنم
سـماالذقوءماظؼدمييمطلمؼـؼذوامأغػلفؿمعـماالغفقور،معـاًلمترعقؿماألبـقي،متغقرلم

أنمرجوشلومالمالمترؼدمبعضماظدولمأنمتػفؿ،ممأوم.مماالغظؿيمحبؽؿيموترٍوموسدل
ؼرؼدونمأنمؼػفؿقاماظذلبقيمايدؼـيمودؼـوعقؽقيماظشعى،مسـدػومدؿؿدعرموتـفورم
جدرانمضصرماظدوظي،موؼزدادماظؿصدع،مبؾمؼؿعؿؼمأطـرمؼبمعبقعمأرراصف،موالؼفؿؿم

ؼظفرموجفماظدوظيماظؼقيمعـماًورجمؼبمدؾقؾمهؼقؼمأػداصفو،موصبىم...ممأحدمبف
طوغًماؼرانماظؼدميي،م.مظؼمشلذاماظدعورمواًرابأالمؼفؿؿماٌرءموالمضبؿورمأومؼؼ

ورودقوماظؽؾرلةمعؾقؽيمبوظذػىمواظـقوس،موضدمتدعرتماٌوغقومبلؿوركمووؼؾفؾؿونم
.ممواغؿفً

وجدتمبنيمجدرانمدرايمحؽقعيمزوٌيموضوػرةم:)ضقؾمؼبماظؽؿوبماٌؼدسم
ٕمؼػفؿمأحدمععـكممManeteke Faresi..ممطؾؿوتمعؽؿقبيمبوظـورمؼبمزعـمعوم

تشرلمػذهماظؽؾؿوتم.م)هماظؽؾؿوتم،موضدمصلرمداغقولمايؽقؿمػذهماظؽؾؿوتمػذ
اظـورؼي،مأغفمدققدثمذلءمشرؼىمجدًا،مؼعينمإنماظدولماظؼدمييمدؿـفورمضقتفوم

(.ممايقوتقي،موعفؿومؼؽـمصننمعصرلػوماظزوالمواالغدثور
أصؾقًماعدلارقرؼيمروعو،مواظدوظيماظنب،مودؾطـؿفماالدؾوغقي،موحؽقعيم

اعسمسشرمؼبمصرغلو،موروعوغقفماظرودل،مموػقمػـزوظرنماالٌوغل،مظقؼسماخل
:موػوؼلؾقرغماظـؿلوويمضقوؼوماظؽقارثموؼبمحؽؿماظؿورؼخماٌـدثرمظذظؽ

(Manetekel faresl م.مم)
صؽروامبفذهماظؼضوؼومجقدًا،مالؼؿؿرشقنمطوظدؼدانمواظصراصرلمؼبمعلؿـؼعوتم

ضًومسـمػذهماألذقوءمثؿمصؽروامصؽروامبؿفدؼدمبـقياظدوظيمسق.ممأعراضفؿموآالعفؿ
ظؾعضماظدولم(مصفوئع)ؼؽؿىماظؿورؼخمغؿوئٍموػزائؿم.ممبودؿعودةمتربقيماظشعى

واظشعقب،مألجؾمرضلموتطقرمسدةمدولموذعقبممتؿؾكءمصػقوتفماظغـقيمبلدؾقبم
.م.ممضقي

اظؿورؼخمسؾؿمؼـؼذماالغلونماظذيمؼشؾفمضطقعمايققاغوتمعـمحقوةماظـؿؾم
شلو،موؼظفرمشلؿمحقوةمرشقدةمدعقدة،موؼعؾؿماالغلوغقيممواظصراصرلماظيتمالمذعقر

.مطقػقيماتؼونمعؽوتماٌفـ،مموتفقؽيمضقةماظدوظي،موؼقضحمظـومتربقيماجملؿؿع
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اضرجالػاألبطالػواضذطبػ
متضلمايقادثماظغرؼؾيمسؾكماظدول،مأومؼؿؾعقنمأؼضًو،موهؼؼمبعضم

ايؽوممواظقزراءممصبىمأالمؼرتؾط.مماظشعقبماألخرىمحقوتفومؼبمرخوءمبنيمايؽوم
واٌؾعقثقنمبفذؼـماٌـوظنيمصؼط،مصبىمأنمؼفؿؿمأصرادماظشعىمعبقعًومبفذؼـم

.ممماٌـوظني
صبىمأنمؼعؿؾماظرجولمواظـلوءمواظشؾونمواظعفوئزمواظؼروؼقنموأػؾماٌدن،م
.ممواظذؼـمؼعؿؾقنمبوظػؽرمواظذؼـمؼعؿؾقنمسؿاًلمؼدوؼًو،مواىؿقعمؼػؽرمبفذهماألذقوء

بؼقةماظرؤدوءمأومضعػفؿ،موالمؼرتؾطمدبؾػماجملؿؿعمأومالمتؿطقرماظدوظيم
عفؿومطونماظرئقسمعؿعؾؿًومأومجوػاًل،م...ممتؼدعفممبعرصيماظرؤودوءمأومجفؾفؿ،مال

جقدًامأومشرلمذظؽ،مزوًٌومأومسوداًلمؼؾؼكمعرآةمجملؿؿعف،ممربدودبمروحمذعؾف،مم
طؾم:)وظقنظذظؽمؼؼ.ألغفمطبرجمعـماظشعى،عـؾؿومؼؽقنماظشعى،طذظؽمؼؽقنماظرئقس

(.ممذعىمصبدمظـػلفمادارةمعـودؾي
أمتـكمأنمتلؿققامظل،بوظؿقضػمحقلمػذهمايؼقؼيماظيتمٕمؼعرصفومأحد،م

ٌوذامروؼًمػذهماظػؽرةماظؿورطبقيمواظػؾلػقيمعـذماظؼدؼؿ،موضدم.موأدؾطماظضقءمسؾقفو
:مػذهمػلماظػؽرة.محدثًمعـوضشوتمحقشلو

اظدولمواظؾشرؼي،معـممعـمؼصـعمتورؼخماظشعقب؟موريمأحداثمسظقؿيمبني
:معـمؼؼقدػو؟عوذامؼصـعماظػردمظقحدهم؟ممؼؼقلماٌػؽرماالغؽؾقزيمطورظقؾ.مؼطقرػو؟

عـمؼصـعماظؿؼدممواظؿطقر،ماألبطولمأممتؿؿمخبرلاتمأصرادماظشعىموحبؿوسم
وضدمداصعمظقػمتقظلؿقيم.مروحفؿ؟،متؾـكمطورظقؾماظػؽرةماألوظبموضدممشلوماالثؾوتوت

.ممسـماظػؽرةماألخرلة
أنمعذػىماألبطولمػقم(ماألبطولم،موتورؼخماألبطول)ذرمطورظقؾمؼبمطؿوبفمؼـ

.ممثؼوصؿف،موتفذؼؾفم
أنماجملؿؿعمؼشؾفمرؾؼيماظغضور،مإنمٕمؼؿدخؾمأؼديماظصوغعم:مؼرىمطورظقؾ

ظؽـماظصوغعمواألبطولمعـؾمدقزارموغوبؾققن،موبطرسم.ممصقؾؼكمبالمذؽؾموالمحرطي
ضبقظقامععوٕماظؽؿؾيمبنيمأؼدؼفؿ،مؼلؿطقعقنمأنم..ماألطدل،مودؼراطمومربؿد
عبعمجـؽقزخونمعـمدفقلمآدقومعالؼنيماظـوسم.مموؼصـعقامعـفومذؽاًلمجدؼدًا

حقظف،موأحؿؾماظصنيمواشلـد،ممورودقوماظؼدمييمواؼران،مجعؾمبقذلماعقلقدؽلم
أوربوماظؽوثقظقؽقيمطؾفومتـقر،مبؾمأضوعًمأوربوموٕمؼؼعدػومؼبمدؾقؾماحؿاللماظؼدسم
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،مادؿقظبمغرلونموطوظقفقالم Refermasionغعمعورتـمظقثرماظـفضيعـماالدالم،مص
.ممسؾكمروعوماظؼدمييمودعرػؿو،مػزتمدقوديمبلؿورك،موػقمػـزوظرنماٌوغقومطؾفو
اظعؼالءم.مماٌـؼذمػقماظذيمؼصـعمتورؼخماظشعقبموحؿكمتورؼخماظؾشرؼيمطؾفو

وثرموملمThemistoklواالضقؼوءمععـقؼًومػؿماألبطول،ممرعلقسموروعقظقسمو
إنماظذؼـم:م)ؼطرحمظقػمتقظلؿقيمسؽسمػذهماظػؽرةموؼؼقل.مموبلؿوركموآخرونم

ؼصـعقنماظؿورؼخموؼدوقبغقنماالحداثمواظـؿوئٍموضبددونمأذؽولموعالعحماالحداثم
عـمجفيمأخرىمؼؼقلمتقعوسم(مذاتف(ماظشعى)ظقلقامغوبؾققغققن،مبؾمػؿماجملؿؿعم

صوألبطولمؼعينماظعظؿوءممإنماظشعىمعـؾماظؿنبماٌرذقشمسؾكماظذلاب،:مطورظقؾ
طوظعوصػيممؼفؾطقنمعـماظلؿوءمصبؿعقنماظؿنبم،موؼؾـقنمروحمايرطيمؼبم

تصقروامأنمدػقـيمطؾرلةم:ؼػلرمظقػمتقظلؿقيمبشؽؾمآخرمإذمؼؼقل...ماجملؿؿع
تؿقركمؼبماظؾقر،موتدصعمأعوعفومذرؼطًومعـماٌوءمتؾؿعدمدائؿًو،ممعـمؼلؿطقعمأنم

ةموراءه؟واضحمأنمحرطيماٌوءمتصـعمعـمذدةمؼؼقلمأنمذرؼطماٌوءمؼلقىماظلػني
.ممػؽذامؼؼقلمتقظلؿقيمم.ماظلػقـي،موؼؾؿعدماٌوءمسـفو،مصوظؼقةمطوعـيمؼبماظلػقـي

تظفرمضقةمايرطيمظدىمذعىمعو،مؼؿقركمظـػلف،موتؾعدماٌوءماظيتمأعوعفو،م
.ممدبؿورمذكصًومعـمبنيماجملؿؿعموػقماظذيمضبلمحقوةماجملؿؿع

ظقػمتقظلؿقيمواصؼمسؾكمصؽرةم(مربمواظلؾؿاحل)ظقمأنمصوحىمرواؼيم
غعؿ،مم:مطورظقؾماظيتمتؼقلمأنمبرضًومؼفؾطمعـماظلؿوءمأومصؽرةماظؾطؾمظؽونمضولمػؽذا

ظؽـماجملؿؿعمظقسمرؾؼيمعـماظغضور،موظقسم(مبرق)اظرجؾماظعظقؿمبطؾ،مسوصػيم
أومصـعم)ػقمصوحىمذظؽماظدلقماظذيمخرجمعـمبقـفم(ماجملؿؿع.م)تؾـًومعرذقذًو

إنمٕمتؽـم.ممدعوممتؿؾكءماظغقؿيمأوماظغققممبوظؽفربوءمؼؿقظدماظدلقمبذاتفسـ(مبقـف
اظؽفربوءمؼبماظغقؿي،مٌوموجدماظدلقمأؼضًو،مالموؿؿعماظغققممإنمٕمتؽـمعـمخبورم

إنموجدماظعظؿوءمواألبطولمؼبماجملؿؿعمطبؾؼماظدلقمعـم.مماٌوء،مواظشعقبمػؽذا
.مماجملؿؿعموطبرجمعـفماألبطول
وصبىمأنمطبؿورم.موظقيمغالحظمأنماظـظرؼؿنيمعؿضودتنيعـمخاللمغظرةمأ

ترىمعـمؼؼقلمايؼقؼيمطورظقؾمأممتقظلؿقي؟مإنمػذاماظؿضودم.مماٌرءمأحداػؿو
واظصراحيمأنماظـظرؼؿنيمظقلؿومعؿعورضؿنيم.ماٌقجقدمبقـفؿومواضحموصرؼح

إنمطورظقؾمؼؼقلم:صبىمأالمؼؼقلماٌرء.معؿعوطلؿني،ممصوظـظرؼؿونمتؽؿالنمبعضفؿو
االثـونموجفيتمظعؿؾيمواحدة،مطؾم.مضقؼيموالمتقظلؿقي،مصوالثـونمصقققوناحل

.ممواحدمعـفؿومميؿؾؽمغصػمايؼقؼي
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ؼؾعٌماالبطولمروحمايؿوسمؼبماظـوس،مظؽـفؿمؼلؿؿدونماشلقفونموضقةم
،مظؼدمصـعم(ربرضًو)طؿومظقمأغـومسبؿؾمسدديم.ماظـرلانمعـماجملؿؿعموضبرضقغفو

اءةمسؾكمدطحماحملرقم،مصؿفؿؿعمؼبمغؼطيماحملرقمػؽذا،معفؿومتقزسًماالض
.ممواحدة

تؾؿعمآالفماظشعوسوتماظشؿلقيمؼبمغؼطيمواحدة،مهرقمتؾؽماظـؼطيمبؼقةم
حرارتفومأذقوءمطلوراقماظصػقوتمواظؿنبموايطى،موتلكـمايفرمواظزجوجم

.مموايدؼد
ضقةمووصوؼوم(مذكصف)إنمأبطولماظشعقبمؼشؾفقنماحملرقمصبؿعمػقم

ظؼقةمروحمعالؼنيماظشعى،مظؽـمإنمهقلمإظبمشقؿي،مصققرمماظشعى،موؼشؽؾمبفذهما
عـمذعوسوتماظشؿس،مسـدػومالمتقجدمأيمسدديمتذؼىماظـؾقج،موالتلؿطقعمأنم

.ممتلكـمغؼطيمعوء
ؼصـعمماظلقؼدؼقنماىنبمعـمأبؼورماىؾول،مصوظرجولماظذؼـمخرجقامعـمبنيم

ائقيمورودماظشعقبماظشعقبماٌكؿؾػيمواألزعونماٌؿعددةمػؽذامؼؽقغقن،مإغفومتشؾفمر
.مماٌؿػؿقيمحدؼـًو

ٕمطبرجمغوبؾققنمعـماظصنيماظؼدمييمعلوًٌومبؾمخرجمعـمصرغلو،مربًم
وأخرجًمرودقومتقظلؿقيم(.ممأددمايقوة)اغؽؾذلامداروؼـماظذيمضدممغظرؼيمبعـقانم

.ممإظبماظلوحي
إنمػذامصبريمؼبمطؾمزعونموؼبمطؾمعؽون،مٕمؼدصعموؼؾفؾؿماٌوغقومإظبم

ى،مبؾمروحماٌوغقوماظغوصؾيمواحملوربي،مطوغًماصودةموؼؾفؾؿموبلؿوركمايربماظؽدل
طؾمذعىم.موػقزغؾقرخونمغرلونموطورطوالمروعوماظؼدمييمأغفؿمٕمؼدعرمروعوماظؼدميي

ؼؼدممرجاًلمؼلؿقؼماظؿؼدؼرمالدارتف،مسـدعومؼلتلمأحدمعـفؿمصرلتػعممععـقؼيم
تؽقن؟مؼؿطقرموسلمػؾمؼقجدمبنيماظشعىمذلءمظفمأػؿقيمأممال؟مأممي.ماظشعى

اجملؿؿعمأومال؟مػؾمؼؿففمإظبمغقعمعـماظدعور؟م،موؼؼؾؾمحبقوةمصؼرلةمتعقلي؟م
عوذامغػعؾم.ممؼظفرمػـومذكصقيمطؾمواحدمعـو،موؼؿقضحمسؿؾمطؾمواحدمعـو

.ممؼبمبالدغوم؟مأيمدورمغؿكذهمؼبمدؾقؾماػدافمذبؿؿعـوم؟
رجونمعـمتقجدمؼبماظؾقورماظلػؾكمبعضماٌلؿعؿراتماٌرجوغقي،مؼؿؽقنمإ

،مالؼؿذطرمأحدمأغفم(مpop,p)اظؽؾس،مؼػرزمحققانمصغرلمعـمداخؾفمعودةمتدسكم
حؿكمأنماالغلونمؼلؽـم(معلؿـؼعًو)ؼصـعمعـمػذهماالصرازاتمععمعرورماظزعـمجزؼرةم

أؼضًومتقجدمؼبماظعوٕماآلخرمعلؿعؿراتمعـماظـؿؾماظصغرل،م.موؼلؿؼرمسؾكمػذهماىزر
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أطؾقنمعوؼؿقصرمؼبماظؾققتموؼضطرماالغلونمأنموؼصؾحماظـؿؾمآصيمألوظؽؽماظـوس،ممي
.ممؼففرمعـفؿ

دـلتلمػذهماٌرةمإظبموضعمبالدغو،معومػقمسؿؾـومؼبماظقرـ؟مػؾمؼؿففمػذام
اظعؿؾمسبقماشلووؼيمأومظالسؿور؟مغلؿطقعمأنمغضربمعـواًلمظؾؾدمصغرلموصؼرلمبلنم

ذظؽماظؾؾدمإنم.مدعودةماظقرـمورصوػقؿف،مواحذلامماظشعىموذرصفمعرتؾطمبورادةماظـوس
اظذيمؼؼطـمصقفمعؾققغنيمعـماظلؽونمػقمصـؾـدامتؼعمصـؾـدامؼبمسلولمأوربو،معـوخفوم
جوفموضؾوبلمدائؿًو،ممؼؿفؿدمعوؤػومؼبماظربقع،مؼؾدأماظدلدمواظصؼقعمؼبمذفرمآب،م

والؼقجدمؼبماظؾؾدم.مموضدمذقدتمأعوطـمطـرلةمبوظصكقرماظؽؾرلة.مأرضفومضوحؾيموسرة
ةمصقفومصعؾيمجدًا،موٕمؼؿؿؿعمذعؾفومعرةمواحدةمحرؼيمثرواتمععدغقي،مأعوماظزراع

طونمضبؽؿفومطؾمعرةمدوظيمادؿعؿورؼي،مؼطؾؼماظػـؾـدؼقنمسؾكم.ماالدؿؼاللمبوظؽوعؾ
م(.معلؿـؼع)أوم(مدقعل)،موؼطؾؼقنمسؾكمبؾدػؿماىؿقؾم(دقم)أغػلفؿم
م
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ػ9(*سظضظدا)تارغخػدوطيػ

ةموؼبماىؾولمزرتمصـؾـدامطـرلًامووقظًمصقفو،موسشًمؼبماٌدنماظؽؾرل
حقٌمرأؼًمطؾمذلءمؼبمصـؾـدامأظعوبفؿموررؼؼيمحقوتفؿماظققعقيم،م.مواظؾقرلاتم

واحذلعًمأيوغفؿموأشوغقفؿم،موردوعقفؿموعلرحقفؿموأدبفؿموذطرؼوتفؿم،مأضقلم
.مػذامبؽؾماحذلاممواجاللمعـماظؼؾىموطؾؿومعررتمجبوغؾفؿمطـًمأحؿورمأطـر

صغرلمشرلماٌعروفمطـرلًا،مؼقجدمظدىماحذلعًمطـرلًاموضدرتمجفقدمػذاماظشعىمال
:ماظشعىماظػـؾـديمذقؽنيمؼلؿقؼونماظؽؿوبيمواظؿقضػمسـفؿو

ادؿؼالظفمؼبممحقوتفمؼبمزؾمم1917ـممٕمؼرماظشعىماظػـؾـديمحؿكمثقرةمم1
.ممضقودةمرودقو

ـممٕمطبؾؼمػذاماظشعىمزسقؿًومطؾرلًاموحقدًامبعد،مإمنوماظعؿؾموايضورةمم2
.ممتؿلتكمعـمأصرادػومصؼط

ؼؼعماظشعىماظػـؾـديمؼبمذرقموسلولمرودقومؼبماظزاوؼيماألخرلة،مضبدػومعـم
اىفيماألخرىماظلقؼد،مطونماظشعىماظػـؾـديمهًمحؽؿماظلقؼدؼنيمحؿكمسومم

،مطوغًمععوعؾيماظلقؼدؼنيمععماظػـؾـدؼنيمتشؾفمععوعؾيماظـؿلومععماظصربم1811
عؾيماالتراكمؼبمزعـمواظؾقدـيمواشلردؽمواظػقظػقؼدؼـومؼبمذظؽماظقضً،مأومطؿعو

االعدلارقرؼيماظعـؿوغقيمععماظؾؾغور،مطوغًماظقزوئػمايؽقعقيمواٌراطزماظؼقودؼيم
واالدارؼي،مواظقزوئػماظؿفورؼيمواٌصوغعمواٌدارسمهًمدقطرةماظلقؼدؼني،م
وطوغًماظقزوئػماٌلعقرؼيمواالدارؼيموايؽوممواظضؾوطمواظرػؾونمدبؿورمعـمضؾؾم

ظلقؼدؼقنممؼؿؾوػقنمحبضورتفؿ،موؼـظرونمؼبمغػسماظقضًمطونما.ماظلقؼدؼنيمأؼضًو
.ممإظبماظشعىماظػـؾـديمبعنيماالحؿؼورموبـػسماالدؾقبمطوغقامؼزسفقنماظػـؾـدؼني

طونماظشعىماظػـؾـديمؼشؾفماظلقؼديمؼبمحؼقضفماظلقودقي،مظؽـمعـمغوحقيم
ماظػؽرمواالضؿصودمواالخالقمصؼدمطوغقامأضؾمعـفؿموعؿكؾػقنمسـفؿ،موضدمأثرمػذا

طوغًماظقردةماظػـؾـدؼيمعـذم.ماظقضعمسؾكمدصعمسفؾيماظشعىماظػـؾـديمإظبماالعوم
ربؾقديمؼبمزبزنمالمتـشؼماشلقاء،مم1810غفوؼيماظؼرنماظـوعـمسشرموحؿكمسومم

.ممسـدػومٕمؼؽـمبعضماظػـؾـدؼنيمؼعرصقنمدقىماظؼراءةمواظؽؿوبي.مذابؾيمدونمرائقي
                                                

9 فُهُذا   Finland, Suomi  :رقع . جًٕٓسٚخ فٙ أسٔثب انطشقٛخ انطًبنٛخ عهٗ ثحش انجهطٛق

ٚقٕو اقزػبدْب عهٗ . عبغًزٓب ْهسُكٙ. ٔانُشٔج ٔانسٕٚذ( سبثقًب)ثٍٛ االرحبد انسٕفٛزٙ 

(. انًزشجى. )َعبو ٔانحذٚذ ٔرشثٛخ األ( ثالثخ أسثبع يسبحزٓب)انغبثبد   
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وادؿقظبماظؼقصرماظرودلم1808دارتمععرطيمبنيمرودقوموماظلقؼدمؼبمسومم
(مBorago)اظؽلـدرماألولمسؾكمغصػمصـؾـدامثؿمجرىماجؿؿوعمؼبمعدؼـيمصـؾـدؼي

:مدسكماظػـؾـدؼنيمإظبماالجؿؿوعمودلشلؿ
ـممدؿؿـقؽؿمرودقومادؿؼالاًلمداخؾقًو،مػؾمترؼدونمػذامايؽؿمأممحؽؿمم
.مماظلقؼدي؟

ظذامأضلؿم،م(ادارةمرودقو)واصؼمممـؾقمصـؾـدامعبقعًومسؾكمحؽؿمرودقوم
.مماالعدلارقرماظؽلـدرمميقـًومأغفمدقػلمبقسده

طونمايؽؿماظرودلمأصضؾمحواًلمعـماظطرصني،مألنمصـؾـدامذاتفومدوظيمصؼرلة،م
طؿومتـودىماغؽؾذلامضقودةماشلـدموعصر،موظؽـمالمتؼدممصـؾـدامصوئدةمظرودقو،مإنم

احؿاللمصـؾـداممصـؾـدامتشؾفماظؼػؼوسمواظؼرمموترطلؿونمورودقو،ممٕمتلؿػدمرودقومعـ
:ماضؿصودؼًوموالمعودؼًو،مظؽـمعـمجفيمأخرى،مإنمظرودقومصوئدةموػل

تؾؿعدمسوصؿيمرودقومأربعمدوسوتمسـمصـؾـدا،مإنمادؿطوعمأسداءماظروسمأنم
ؼصؾقامأومضبؿؾقاماألراضلماظػـؾـدؼيمؼبمؼقممعو،ممصلقفددونمأعـمودالعيمرودقو،م

عـمأجؾمغبوؼيمأعـماظعوصؿيممظذظؽمإنمادؿقالءمرودقومسؾكمصـؾـدامطونمضرورؼًو
.مماظرودقي؛معـمجفيمأخرىمصرحًمصـؾـدامطـرلًامبودؿؼالشلوموحؼفوماٌغؿصى

بعدماغؿصورمرودقو،مرؾىماظؽـرلونمعـمدؽونماظلقؼدماظؾؼوءمؼبمصـؾـدا،مظؽـم
داصعمػذاماظشعىمعـم.مبؾمطؿقارـنيمسودؼني.ممظقسمطؿومطوغقامضبؽؿقنمبوظؼقة
غفمجبدمواخالص،مظؼدمطونماظذؼـمؼداصعقنمسـمجدؼدمؼبمدؾقؾمتؼدمموتطقرموط

اظقرـمضالئؾمعـمضؾؾمألغـومميؽـمأنمغعدماٌؿعؾؿنيمواظرػؾونمواالدوتذةمؼبمصـؾـدام
سؾكمأصوبعماظقدم،مظؽـمٕمتؿلثرماظؼقةماٌعـقؼيمظؾشعىماظػـؾـديمبفذاماظقضع،مبؾم

.ممطوغًمتدصعفؿموتؿعوزؿمأطـر
م
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(ػػ Senelman)َدَظضطانػ
ؼبمسفدماظؼقصرم(ممSenelman)مصـؾـدؼًومؼدسكمدـؾؿونممطونمػـوكمرجاًل

اظرودلماظؽلـدرماألولمؼؿزسؿمعبعقيماظـؼوصيمؼبمصـؾـدا،ممظذظؽمدـؿقدثمسـمتورؼخم
.ممحقوتفموغضوظف

ؼبمادؿقطفقٕ،موتقؼبمؼبمم1806/مأؼور/12وظدمؼقػونمصقؾفؾؿمدـؾؿونمؼبم
دقصًومسظقؿًومودقودقًومطونمدـؾؿونمسوًٌومطؾرلًاموصقؾ.مؼبمدانوربلم1881متقزم/4

عشفقرًا،مغوضؾمطـرلًامؼبمدؾقؾمتطقؼرماظـؼوصيماظؼقعقيمواالطودميقيماظػـؾـدؼيماظيتم
.ممضدعفومظؾـوس

حوولمدـؾؿونموأصدضوؤهمأنمؼؼدممأسؿواًلمظقرـفماٌمظػمعـمعؽيمجزؼرة،مورـم
تعفدمذظؽماظػـؾـديماظذيمأرادمأنمؼعؿؿمػذهمايؼقؼيمبنيمم.ماظزغوبؼماظؾقضوء

طوغًمصـؾـدامدائؿًومهًمدقطرةماالحؿاللماظرودلم:مظـدؼنيمروٌومطونمحقًومؼرزقاظػـ
وماظلقؼدي،موظؽلمغؼوومماالسداءماظؽؾورمواالضقؼوءمصبىمسؾقـومأنمغرتػعممبلؿقىم

.ممثؼوصؿـومأطـرمعـفؿ
،مطونمؼؽؿىمٌقارـقفمدائؿًومؼبم(Sayma)أصدرمدـؾؿونمجرؼدةمبعـقانم

ضدممذعؾـوماظصغرلمأطـرمعـماظشعقبماٌؿفوورةمسـدعومؼً:مصققػؿفمػذهماظؽؾؿوت
.مماظؽؾرلةمواٌؿقضرة،مسـدػومظـمغؼعمؼبمخطرموسبصؾمسؾكمادؿؼالظـوم

سؿؾماظػـؾـدؼقنمدـقاتمرقؼؾيمعـمأجؾماظؿؼدممواظؿطقرماظـؼوؼبمألغػلفؿ،م
واظققممػؿمأطـرماظشعقبماألوربقيمتؼدعًوموحضورةموأصؾقًمصـؾـدامعـماظدولم

.ممأطـرمعـماظدولماجملوورةمشلوموٕمتعدمدبوفمعـمأيمذلءايضورؼيمواٌدغقيم
هقلمدـؾؿونمبنيماٌؿـقرؼنيماظػـؾـدؼنيمايدؼـنيمإظبممنقذجمعـول،موغصىم
ظفممتـواًل،مأسؾـمػذاماظرجؾمتغرلًامسوعًومععمبعضماحملوعنيمواالدوتذةمؼبمدؾقؾمغشرم

:مموأصدضوؤهطونمؼؼقلمػقم.ماٌعرصيمعـؾماظصؾقؾنيماظذؼـمتقجفقامإظبماظؼدسم
اٌؿـقرمظقسمثقوبًومأوشطوءمؼرتدؼفوماٌرء،مصوٌؿـقرونمػؿمسؼؾماجملؿؿع،مٕم

ميـحماجملؿؿعمظؽؿمصرصيماظدراديمطلمتذػؾقامإظبماٌؼوػلمواًؿوراتمبعدماظدرادي،م
إنماٌؿـقرونماظذؼـمؼػعؾقنمػذامػؿم.مسؾكماظطووالتمواظدعقـق(ماٌقلر)وتؾعؾقنماظؼؿورم

اٌؿعؾؿقنمػؿمعدؼقغقنمألغؽشوفمسؼؾماظشعى،معدؼقغقنمماٌؿـقرونماظػوددون،
.ممالدؿقؼوزموجدانماظقرـ،ممعدؼقغقنمالرادةمضقعقي
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اوضققامظؾؼروؼنيمواظعؿولمواظطؾؼيماظصغرلةمررقمايقوةمطلمؼؿؿؽـماظشعىم
سرقبصقاماظؼروؼنيمواظعؿولمؼبمورــوم.معـمصفؿمضقةمايقوةموايػوزمسؾقفمبشؽؾمجقد

سؾؿقاماظشعىمطقػقيماظعؿؾ،م.مأطـرمصقي،موأطـرمععؼقظقيسؾكمحقوةمأطـرمبلوريمو
واجعؾقامأنمؼصـعمبققتًومعـودؾيمألجؾمايػوزمسؾكمصقؿفؿموصقيمأوالدػؿ،م
جفزوػؿمظقرـمدعقدمطلمؼعقشماظرجولمواظـلوءمواألرػولمععمبعضفؿمبلعودة،م
وسؾؿقاماظـلوءمطقػقيمتربقيمورسوؼيماألرػول،مسؾؿقاماظشعىمبلنمأيمسؿؾمصبىمأنم

ممؼبموضؿف،موؼؿطؾىماظـظوممواالغؿظوممؼبمطؾمذلء،موظقطقعقامحؼققماالغلون،مؼً
ظقؽـم.مموطقغقاممنوذجًومصوييمؼبمػذهمايؼققموطقغقامعربققنمبقـفؿموبنيماظشعى

سوئؾؿؽؿ،مظؿؿذطروامدائؿًومأنماظعوعؾممSuomبقؿؽؿ،مواظشعىممSuomiاظقرـم
عؿؽؿ،مإنمتربقؿفؿموتطقرػؿمواظؽودحمواألراعؾمػؿمعقارـقؽؿ،مػؿمأخقةموأوالدمسؿق

وتؼدعفؿمؼؼعمسؾكمسوتؼؽؿمأغؿؿ،مالتـلقامأنمأعراضماجملؿؿعمعـماىفؾ،موسدمم
اٌعرصي،مواألعراضماظلورؼيمواظلؽر،مواظػؼرماٌـؿشرمبنيماظشعىمسورمسؾقؽؿموؼعؿدلم

.ممأغؿؿماٌلموظقنمسـفوم
دائؿًو،ممطونماٌؿـقرونماظػـؾـدؼـمدؿيمأدوتذةموعلعقرؼـمودطوترةمؼؼقظقنمػؽذا

طونمدـؾؿونمؼؿفقلمؼبم.مموؼؽؿؾقنموطونمأطـرػؿمتلثرلًاموأػؿقيموحضقرًامػقمدـؾؿون
أؼـؿوم.مماظؾالدموؼرذدماظـوس،موؼرتديمؼبماظشؿوءمحذاءـبموؼبماظصقػمأحقوغًومحوصقًو

وجدمرجاًلمؼبماىؾولمأوماظقدؼونمأوماظؼرى،مطونمؼؿقدثمععفمرقؼاًلموؼرذده،م
ٕمؼدعم.م،مؼردؾمشلؿماظردوئؾ،موؼلؿؾؿماظردوئؾؼقزعماظؽؿى،موؼلخذماظعـووؼـ

عـم:دـؾؿونمعؽوغًومعظؾؿًومعؿكؾػًومأومجوػاًلمإالموأدخؾماظـقرمإظقف،مطونمدائؿًومؼؼقل
جداول،مإنماٌـورؼماظؾعقدةمتؿطؾىمعقوهم/أجؾمتـقؼرماظقرـمالمتؽػلمثالثمأضـقي

اظقـوبقعماظقـوبقعمواظؾقرلات،مػؽذامؼؽقنمزؿلمععـقؼوتماظشعى،مصبىمأنمتؽقنم
أؼـؿوم/.ممالؼشعرماظشعىمبوظعطش/اىدؼدةمؼبمطؾماالعوطـمطقالمؼعطشماظشعى

اظؿؼكمدـؾؿونمبرجولمميؾؽقنماظعؼؾ،مضبوولماؼؼوزفؿمواحقوءمروحمايقوةمصقفؿم
وذبودظؿفؿ،مطوغًماظردوئؾماظيتمتردؾ،متـؿؼؾمعـمعؽونمإظبمآخرمبـػسم

ؼؼدرونموضبذلعقنمعقاضػماألدؾقب،مومتؼرأمألغوسمطـرلؼـ،مطونمأصقوبماظردوئؾم
طونمدـؾؿونم(مأيمؼقجففؿمعـمخاللماظردوئؾ)دـؾؿون،مصقعرضمشلؿمعفوممجدؼدةم

.ممصبؿعمأصدضوؤهمحقظفمؼبمأيمعؽونمؼصؾمإظقف،موؼؿكذػؿمأصدضوءـبمظفمثؿمؼرذدػؿ
طقػمؼـلٍمايؾؾمعـمغؾوتماىقتكبم؟مأومغؾوتمايـدقم!ماغظروام

حؾاًلمرصقعًو،مثؿمؼـلفقنمسدةمحؾولمضبضرونمأواًلمضشقرهماظرصقعيموؼصـعقنمعـفوم
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رصقعي،موؼصـعقنمعـفومحؾاًلمزلقؽًو،مثؿمؼربطقنمسدةمحؾولمزلقؽيمحبقٌمؼصؾحم
.ممحؾاًلمزلقؽًومجدًامؼلؿكدعقغفمؼبماظؾقاخر

إنمغضوظـومؼشؾفمػذاماظعؿؾ،مصبىمسؾقـومسبـمأؼضًومأنمنؿعماٌؿـقرؼـم
.ممجؾورةماٌقزسني،موغصـعمظشعؾـوماظذيمؼؼدرممبؾقغنيمغلؿيمضقة

عبعمدـؾؿونمؼبمغفوؼيمصصؾماظصقػماالدوتذةماظذؼـمطوغقامحقظفمؼبمعؽونم
اغضؿمإظبمػذهماظؾققتمأطـرمعـمعؽيم(مطقخًومعـمضشماظؼؿحم)عو،مصـعمشلؿمضرصًوم

ادؿوذ،ممطونماٌـقوزونمؼبماظؾداؼيمضؾقاًل،موضدمعؾمشوظؾقيماالدوتذةمعـمأسؿوشلؿمؼبم
واغضؿقامإظبماظؾققتمدونم.معلرورؼـمعـمأسؿوشلؿمزواؼوماظؾالدمؼبماظشؿوء،موٕمؼؽقغقا

:مؼؼقلماظؾعضمعـفؿ(معضطرؼـ)عقاصؼؿفؿم
عـمأؼـمجوءماظؾقً،موأصؾقًمعصقؾؿـو؟معـمؼؿذطرمػؿقمماالدوتذةم؟مػؽذام

طونمدـؾؿونمؼعرفمطؾمػذهماالذقوء،مورشؿمذظؽمٕمؼغضى،مطونم.ممطوغقامؼؿشؽقن
ائعقن،مأسرفمأنمسؿؾؽؿمصعىمأصدضوئلماظر:مؼـظرمإظبماالغلونمططؾقىموؼؼقلمظف

جدًا،موأسرفمأؼضًومأنمػذاماظعؿؾماظشوقمالمأحدمؼؼدرهمعـماظـوس،موأصفؿممتوعًومأنم
حقوتؽؿماٌودؼيمصعؾيمجدًا،ممظؽـمعوذامغػعؾ؟مالتـلقامأغـومغؼقممبؾـوءمذبؿؿع،مأغـوم

.ممغعلمذعؾـو،موػومسبـماآلنمبدأغومبفذاماظعؿؾماظؽؾرل
اجملؿؿع،مسؾقـومأنمغؿقؿؾمأطـرمسبـمرؾقعيماظشعى،مسبوربمجفؾم

عـفؿ،مرمبومالمضبذلعقغـو،موالؼؼدرونمسؿؾـومظؾؿرةماألوظب،مظؽــومدـضقل،موغؼدمم
اظضقوؼو،موػذامضروريمأليمذبؿؿع،مالصبقزمأنمغدؼرمزفرغومشلؿموغؾؿعدمسـفؿ،م

التفؿؿقام.ممأدسقامإظبمذظؽماالذكوصماظذؼـمإنمأرادوامأنمؼضققامبلغػلفؿ
طؿومؼقجدمؼبمطؾمضضقي،ممؼقجدمبنيماالدوتذةمطـرلمعـماظؼضوؼوم:مألخطوئـو،مؼؼقظقن

.ماظغرؼؾي،مػمالءمؼرونمضضقؿفؿمبعنيمحؼرلة،مألغفؿمؼعرصقنمأغػلفؿمطعؿولمعقووعني
اترطقاماالدؿذةمأؼفوماألخقةم،ماحبـقامألغػلؽؿمسـم:أغصحمػمالءمبصدقموضؾىمصوف

طقنمؼبمأعوطـفؿمأعقرمأخرى،مطقغقاموورًا،مموعقزػنيمؼبماٌؽوتى،مصبىمأنمي
أغوسمالميؾؽقنماظروحمواظقسل،مأذكوصمبالمارادة،مػذامبـوءـبمسؾكمرؾيبموأعؾل،م
ظؼدمجفزمسؾؿوءماظقرـمظؽؿمبعضماالجؿؿوسوت،مصوغؼلؿقامإظبمذبؿقسوتمحلىم
ععرصؿفؿموسؾؿفؿ،موسـدعومتعقدونمإظبمعداردؽؿمسؾؿقامتالعقذطؿماظعؾؿممبؿعيمالم

.ممتػقضفومعؿعي
نمتطقؼرمععرصؿفؿ،ماظؿفلوامإظبماظدراديمأطـرموأضؿـقامطلمؼؿؿؽـماالدوتذةمم

أثرمععؾؿفؿمدـؾؿون،موخاللمصذلةمزعـقيمضصرلةمأصؾحمطؾمواحدمعـفؿمضقةمثؼوصقي،م
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ٕمؼعؾؼمدـؾؿونمأعواًلمطؾرلةمسؾكمؼؼظيمصـؾـدام.موأصؾحمعؽوتمدـؾؿوغوتمؼبماجملؿؿع
مواظؿفورمواألرؾوءممبعرصيماالدوتذةمصؼط،ممبؾمطونمصبدمأؼضًومؼبماجؿؿوعمظؾؿلعقرؼني

:مومبفردمأنمؼلؿعمبفؿ،مطونمؼذػىميضقرهمصقرًامدونمترددموؼؼقلمشلؿ
التـلقاماظشعى،مأغؿؿمعـماظشعى،معوذامتػعؾقنماآلن؟مأتدرونمأغؽؿمتفربقنم
عـمأخقتؽؿماىفؾي؟معوذامتػعؾقنمؼبمدؾقؾمؼؼظيماظشعى،موتطقؼرمثؼوصؿفمورضلم

.ممعلؿقاهماظؿعؾؿلمواٌعقشل؟

ػ
ػ
ػ
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اضطربيػاضطأطورػ

،مواذذلرًمرودقومأنمتصـعمشلؿم1816اغضؿًمصـؾـدامإظبمرودقومؼبمسومم
.موأنممتـقفؿمبعضمايؼقق.متشؽقؾيمأدودقي

صبىمانمغؼدممأغومواظذؼـم:موسدمبؾمتعوػدماظؼقصرماظؽلـدرماألولمؼبمبقونمظف
.ممدقلتقنمعـمبعديمظؿؾؽماظؾالدمحاًل

ٌلعقرؼـ،م(ميظشعىمدقم)جرىمذاتمعرةماجؿؿوعمسؿقعلمعػؿقحمظؾالدم
وطونمدـؾؿونمعقجقدًامؼبمذظؽماالجؿؿوعمهدثمصقفمدـؾؿونمعـذمسفدماظلقؼدؼنيم

.ممحؿكمزعـماظػـؾـدؼنيمسـمتورؼخماٌلعقرؼنيموصظوئعفؿ
طونمدؽونماظلقؼدؼنيمإغوسمرقؾقنمميؾؽقنماظشرف،موععمذظؽمصرحًم

اٌلعقرؼنيمطـرلًامبوغؼوذمبالدغوماٌغؿصىماظػؼرل،مأرىمأنماغؼوذمبالدغومعـمدقطرةم
سؿؾمعبقؾ،مطقػمطونموضعمعلعقريماظلقؼدؼنيمؼبمصـؾـدا؟مطوغًمعصقؾيمظدىم

ؼقجدمؼبماظلقؼدمعلعقرونمجقدون،مظؽـماظذؼـمطوغقامؼردؾقنم.مصـؾـداموظدىماظلقؼد
إظبمصـؾـدامٕمؼؽقغقاممبلؿقىماٌلموظقيمألنمحؽقعيماظلقؼدمطؾؼقيمايؽقعوتمٕم

ىقدؼـمؼبمبالدػو،موتردؾمإظبمصـؾـدامعلعقرؼـمتػؽرمإالممبصويفومتذلكماٌلعقرؼـما
دقؽنيمطؿومػقمعقجقدمبنيمطوصيماظشعقبموبنيماظعوئالتماظؽؾرلةموأشـقوءماظلقؼدم
أؼضًومطذظؽمؼقجدمبقـفؿمرجولمالمميؾؽقنماظشرفموشرلمعرشقبنيمبفؿمذظؽماظشؾوبم
التماظذؼـمرردوامعـمطؾماٌدارس،موشرلمعرشقبنيمؼبماظقزوئػ،موضدمصشؾقامؼبماجملو
اظؿفورؼيمواٌفـقي،مصفؿمٕمؼرؼدوامأنمؼؿعؾؿقا،موبـػسماظقضًمؼفدرونمثرواتم

:مأبوئفؿ،مموطونمابوئفؿمؼؼقظقنمشلؿم
المأسرفمعوذامأصعؾمبفذاماظقظدماظطوئش؟مبعدمذظؽمؼعؿؾقنمععمايؽقعيم)م

إنمػمالءم:)وؼصؾققنمعلعقرؼـمؼبمصـؾـداماآلنمتلؿطقعقنمأنمتؿلعؾقاماألعرمجؾقًو
ؼـمؼلتقنمإظبمورــوم،معوماظػوئدةمعـفؿ؟مػمالءماظذؼـمدردقامدـؿنيمأوماظشؾوبماظذ

ثالثمدـقاتمؼبماٌدرديمصؼطمأومأغفؿمٕمؼدخؾقاماٌدارسمأبدًاموصشؾقامؼبماوظبم
عراحؾمسؿرػؿماٌلعقرونماظؽوذبقن،مٕمؼؿؼقدوامبوظقزوئػ،موٕمؼؿؼقدوامبوظدواممؼبم

اظؾفقمواظدسورة،مػمالءمػؿماظذؼـمٕماظدوائر،مإمنومؼؾؿفلونمإظبماًؿوراتموأعوطـم
ٕمؼؽـمؼػؽرونمبوظعؿؾ،مروٌومأغفؿم.مؼرشؾقامؼبماظعؿؾموالمحؿكمؼعرصقنمدرلماظعؿؾ

ؼفؿؾقنموزوئػفؿ،ممطوغقامؼؿؾفققنمأعومماظـوس،مإغفؿمأغوغققن،مؼصؾقنمإظبماظقزقػيم
إنمذػىمأحدمإظقفؿمألجؾمعشؽؾي،مصؽوغقام.معؿلخرؼـ،موؼذلطقنماظعؿؾمبوطرًام



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

167 

167 

اظذؼـمؼؼػقنم(ماظػراذقن)وغفمدوسوتمرقؼؾيمواضػًو،موضدمطونمحراسماألبقابمؼذلك
عشغقل،م(مشرؼــدام)إنمحضرةمجـوبم:مأعوممأبقابفؿمؼؼقظقنمظؾـوسمبغضى

الؼلؿطقعمأنمؼلؿؼؾؾؽمظدؼفمعفؿي،مأعوماظذؼـمطوغقامؼدخؾقنموصبؿوزونماظؾقاب،مم
ظعنيمضدمجػمسؾكمصؽوغقامصبدونمأنماٌلعقرؼـمؼغؾؾفؿماظـعوس،موعوزالمضذىما

سققغفؿ،مأومؼلقؾمسؾكموجقػفؿ،مؼراودكمأغفؿمدؼقكمػـدؼي،مورشؿمذظؽمٕم
:مؼلؿطعمأنمؼؼدمماٌشؿؽلمذؽووامصؼدمطونماٌلعقرمؼؼقل

.ممـممظديمسؿؾماظققم،ممتعولمشدًام
.ممـممأمتـكمأؼفوماالصـديمأنمودمظلمحاًل،مألغينمضودممعـمبعقدم
أالمتػفؿم؟م(مشدًا)ـممػو،ممضؾًمظؽمم
.ممـممأغومالمأعؾؽمغؼقدًامظذظؽمالمأدؿطقعمأنمأبؼكمػـومأطـرمم
.ممـممضؾًمظؽمشدًا،ممػقو،ممأخرجمم

ثؿمطبرجماٌلعقرمأصـديمعـماظغرصي،موؼذػىمإظبمعؾذاتف،مإظبماظشرابماظذيم
ؼػقحمعـفمرائقيماظـفرماظعػـ،ممتؿفؿعماظـلوءمحقلمطؾمواحد،موضدمطونماٌلعقرم

ادىمؼبمعؾذاتف،مصؿـمأؼـمؼلتلماٌلعقرمبوظـؼقدم؟مؼعرضمسؾقفومعؾوظغمروئؾيمطلمؼؿؿ
عوػذام؟م:مطونمؼرتشل،مواظذؼـمؼلؿعقنمػذهمايقادثمطوغقامؼؼقظقنمصقؿومبقـفؿ

طقػمؼردؾقنمػذاماظػودؼمعـمادؿقطفقٕمإظبمػـو؟مػؾمؼلؿؿرماظقضعمػؽذا؟مطونم
:مظباظـوسمؼؿلٌقن،مموؼؿفقظقن،موؼشؿؽقن،موؼغضؾقنمثؿمؼؼقظقنمروظؾنيمعـمآمتعو
إنمطونمعلعقرمايؽقعيمؼػعؾمػذا؟معوذامدـػعؾ؟مواخؿؿؿمدـؾؿونمحدؼـفمبفذهم

ذؽرًامٓ،ممإنموضعماٌلعقرؼـمظقسمطؿومؼبماظلوبؼ،ممودقـكرطمعقزػقـوم:ماظؽؾؿوت
اظػـؾـدؼنيمتدرصبقًومإظبمطؾماألعوطـمواظقزوئػمأعوماٌلعقرماظلقؼديماىقدمصـقـم

.مممدـكؿورػؿ
ة،مأؼـؿومتقزػؿؿ،مصؿـذماظققمماألولمأبدأوامبوظؼقاغنيمضدقبروامأػؿقيمػذهماٌرحؾ

الغرؼدمأنمؼؾؼكمعـمتؾؽماٌرحؾيماظػوددةم.مماىدؼدةمواترطقامأدوظقىماالدارةماظؼدميي
أيمذلءموظقػفؿمعبقعماظـوسمأنماٌقزػماآلنمػقمخودمماظشعى،ممسـدعومؼؿقضػم

امشلؿمطؾمسؿؾمأحدطؿ،مالتـظروامإظقفؿمطلغفؿمذبوبوتمتزسٍماالغلون،مضدقبعق
اظؿلفقالت،موادؿؼؾؾقاماظـوسمبقجفمبشقشموصدرمرحى،مصدضقغل،مسـدعوم

الؼـفلماظرجؾمسؿؾفمصالمؼؿفؿؽؿمأنماٌقزػمٕمؼـفقف،مبؾمظقعرفمأنمسؿؾفمٕمؼـؿفم
.ممحلىماظؼوغقنمواظـظوم
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اصفؿقامأؼفوماٌقزػقنمإغؽؿمظلؿؿمأضؾمتربقيموعشورطيمعـماالدوتذة،ممأغؿؿم
دوتذةماظذؼـمالؼطؾؼقنماظؼوغقن،ممإغفؿماٌقزػقنمذاتفؿ،ممصالمأؼضًومتعرصقنمعـمػؿماال

ؼؿعؾؿقنماظؼوغقنمإلروسيماظلؽون،مؼبمدؾقؾمػذاماشلدف،مأتلعؾمعـؽؿمبودؿماظدوظيم
أغؿؿمرجولماظؼوغقن،مسؾؿقاماظلؽونمتربقيمواروسيماظؼوغقن،ماشردقامروحم:ماظػـؾـدؼي

.مماظعداظيمؼبمغػقسماظلؽون
غؾؿونماألولموالماألخرل،مبؾمهدثمطـرلًامٕمؼؽـمػذامايدؼٌ،محدؼٌمس
.ممعـؾمػذهماظؽؾؿوتمعـمضؾؾموعـمبعد

اغؿشرمػذاماظؿػؽرلمبنيماٌقزػني،موادؿفوبماظلؽونمشلؿمؼبمطؾمعؽون،مزفرم
سددمضؾقؾمعـماالجقولماٌؿلخرة،موػؿمأصـوفمعـماٌقزػنيماظػـؾـدؼنيماىدد،م

عـوظقًومظؾعوٕمأعبع،مؼػؿكرمموارتػعًمعؽوغيماٌقزػماخالضقًو،محؿكمأصؾحممنقذجًو
.ماظـوسماآلنمبوٌلعقرؼنيموميدحقغفؿمؼبمطؾماٌـودؾوت
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ػاضثصظظػطدردظػاضظاس

ػػ
طونمؼقجدمضوغقنمتشؽقؾلمأدودلمصـؾـديمؼبمسفدمدقطرةماظلقؼدؼنيم

طونمظؾػـؾـدؼنيممغؼقدمومدراػؿممsymeوحلىمػذاماظؼوغقنماظقرينماظذيمؼدسكم
وبعدمأنموضعقامهًمايؽؿماظرودلمأؼضًومحوصظم.ممخوصيموطونمشلؿمجقشًو

اظػـؾـدؼقنمسؾكمجقشفؿ،مظؽـمطونماٌلعقرونماظلقؼدؼقنمضبؽؿقنمطؾماىققشمؼبم
سفدماظلقؼدؼني،مطونماظشعىماظػـؾـديمدـدًامودسؿًومؼبمدؾقؾماحقوءماظـؼوصيم

.مماظلقؼدؼي
هًمدقطرةمايؽؿماظرودلم،موضدمم,Suomوضعًمصـؾـداماظيتمتدسك

بدأوام.مامبوظعؿؾمؼبمدؾقؾماحؿاللمتؾؽماٌـورؼ،مموطلمؼصؾققامأصقوبمورـبوذرو
أواًلمبوالسؿولماظصغرلة،موتدرصبقًوماحؿؾقامأعوطـمادوتذةماٌدارسماٌؿقدطيمواظعوظقي،مم

.مموأخؿرلمتدرصبقًومأرؾوءموحؽومموعقزػقنمعـماظػـؾـدؼنيمظؾؿـوصى
شوظؾقيماألصرادمهقلماىقشماظػـؾـديماظصغرلمإظبمجقشمورين،موطوغًمم

عـماظػـؾـدؼنيمؼبمسفدماظلقؼدؼني،مموطوغًمععوعؾيماظضؾوطمععماألصرادمطؿعوعؾيم
.مماىقشماظلقؼدؼنيمؼبماظؾالد

صوظشعىماظلقؼديمذعىمبطؾ،مارتػعًمعؽوغيماىقشماظلقؼديمإظبمعرتؾيم
وشقدؿوف،موأدوظػ،موطذظؽمم Refermationسوظقيمؼبمأوربومؼبمزعـمرؼػرعقشـم

ألطدل،موعؾؽماظـوغلمسشر،موضدمطونمضقةماىقشماظلقؼديمبقدمؼبمزعـمبطرسما
،موطؾمعـمطونم(Kast)غشلمؼبماظؾالدمجقؾمعـماىـقدمؼدسكم.ماظطؾؼيماالردؿؼرارقي

ؼـؿؿلمإظبمػذهماظطؾؼيمؼـظرمإظقفمبعنيماظؿقؼرلموبوٌؼوبؾمؼـظرمإظبماظؿفورمواٌؿـقرؼـم
.مممزؾمغظوممضوسبعنيماظؿؼدؼرمواالحذلام،موضدمطونماألصرادمؼعقشقنمؼب

ٕمؼعرفماظضؾوطمؼبموزوئػفؿمذقؽًومآخرمدقىماظؿعؾقؿمواالدؿرلاد،موارتؾورفؿم
حبقوةماظـؽـيموسالضوتفؿ،موسـدعومطوغقامؼـصرصقنمعـماظقزقػي،مؼؾؿفلونمإظبم

اظشراب،موؼؾعؾقنماٌقلر،موؼرضصقنمؼبماٌالػل،موشوظؾقؿفؿمجفؾيمٕمؼؿعؾؿقامؼبم
،مصؼدمطوغقامؼذلطقنمغفوئقًوماٌطوظعيمواظؼراءة،مٕماٌدارس،مموممـمأغفقامدرادؿفؿ

ؼؽـمظدؼفؿمأصؽورمورـقيموالماجؿؿوسقي،مصؽوغقامؼعرصقنمطقػمؼؿؾفققنموؼؾػظقنم
وسالوةمسؾكمذظؽمطوغقامؼصرصقنمغؼقدػؿم،موؼؿفقظقنمععم.ماظؾذؼؽي/اظؽؾؿوتماظلقؽيم

 On,formeynاءمدائؿًو،مؼرضصقنمؼبماظصوالتممبفورة،موعـفؿمعـمأصوبفمد.م
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(مثرلانماظـؽـي:م)اظؼؿورموذربماًؿر،مؼظؾؿقنماألصرادمطـرلًاموؼؼقظقنمشلؿ
.مموؼعوعؾقغفؿمأغفؿمصعاًلمثرلان

اػؿؿمدـؾؿونمواظشؾوبماظػـؾـدؼنيماٌؿعؾؿنيمبوىقشمضدرماالعؽون،مدقؿوم
طوغقامعرتؾطقنمبوظؿعؾؿموتربقيماألصراد،ممأعوماظشؾوبماظذؼـمضدماغفقاماظؾقلفم

.ممشبررقنمإظبماٌدرديماظعلؽرؼيمأؼضًوموؼصؾققنمعـمأصرادماىقشواىوععيمطوغقامي
صؼدمطوغًماًدعيمتطقلمحؿكمسشرمدـقاتمورشؿمذظؽمٕمؼذلكماظشؾوبمدرادؿفؿم

.مماىوععقيمأثـوءماًدعيماظعلؽرؼي
أصؾحمدـؾؿونمعذلعبًومعشفقرًامظذظؽماظشؾوبمؼبماالجؿؿوسوتموأحقوغًومؼبم

ًامغظرؼًو،ممطقػمؼؼضلمأيمذعىمحضوريمٕمؼصؾمطؿوبوتف،مطونمدائؿًومؼطققبرمأصؽور
ؼؼودمايؼدمواظغربيماٌؿؾؼقيمعـم.ممبعدمإظبمدرجيممسوظقيمحقوتفمبنيماظصؾحمواظصؿً

.ماٌوضلماظؼدؼؿمطلعقاجماظؾقرمإظبماألعوطـماٌـكػضيموتؿالذكموطبؾؼمؼبماالغلون
لمؼصـعماالغلونمحوجزًامطلمضبوصظمسؾكمغػلف،موعفؿومطونمصوظدممؼلقؾمطوظلل

.مماىورفم
اىقشماظذيمؼداصعمسـمورـف،موؼؿؿذلسمؼبماًـودقمػقمجقشمرائعم

ؼلؿقؼماالسفوبموطذظؽماىقشماظذيمؼؿففمإظبمايدودموؼذلكمبعدهماجملؿؿعمؼبم
.ممدالمموحرؼؿف،مطونمدـؾؿونمؼؼقلمشلذهماىققش

ـمماىقشمطوظرػؾون،ممظلـومجـقدًا،مسبـمغؾعٌمروحماألعؾمؼبماالجلودمم
.ممشلوماظيتمالمأعؾ
ـممأغشؽـوماىقشميؿوؼيماظقرـمـممواظذؼـمالمؼعرصقنمجقدًا،مإنمحؾوتمم

اظرعؾماظيتمتلؿؼرمؼبماالجلودموضبقلماغلوغًومظفمروحمـممإنمادؿقؼظً،مموطؾمحؾيم
.ممعـماظرعؾمتضقلمبـػلفومعـمأجؾمحرؼؿـومودالعؿـو

ؼفمسـدعومأظؿؼلمبضوبطمؼبمذورعمأومؼبمعطؾعي،مأومؼبمربؾمأمتـكمأنمأدؾؿمسؾ
أخلماظعزؼز،ممغبؾؿؿمػذاماظعىءمعـمأجؾمحرؼؿـوم:معـمطؾمضؾيبمومأضقلمظف
(.ممودالعؿـو،مصؾقلوسدطؿمآ

صؽروامعرة،ممإنمطؾمواحدمعـمجـقدماظـؽـيمضطعيماٌوس،مصبؿؿعمػمالءم
ضبؿؾمطـرلمعـمػذهماظؼطعم.مماظشؾوبمطؾمدـيمعرةمواحدةمؼبمعؽونمعو،مموؼداصعقن

.ممأوماٌؽلرةمأعوطـفؿ(مرةاظدائ)االٌودقيمأوماٌدورةم
.مجقشـومجدؼد،موروحؽؿمأؼضًومجدؼدة:ؼؼقلمػمالءماظضؾوطمتالعذةمدـؾؿون

وصبىمأنمتؽقنمادوظقىمخدعيماظعلؽرؼيمحدؼـيمأؼضًو،ماظػردمظقسمثقرًامطلم
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.ممؼذلسرعمؼبماظـؽـي،ماألصرادماذؼوئـومضدمؼؽقنمأضؾمعـومؼبماظدراديواصغرمعـومأؼضًو
وسـدعومؼؿقررماظػردم.مألجؾماظؿعؾقؿمواظذلبقيمإظبماظـؽـي(ماألممـمماظقرـ)أردؾؿفم
:معـماظضؾوط(ماألممـمماظقرـ)دؿلللم
ـممعـمجفزمتموطقػ؟مضدعًمظؽؿمآالفمعـماظشؾوبماظغر،مطقػمربقؿؿ؟مم

اظضوبطمظقسمذؼقؼماظػردمصقلى،ممبؾمأدؿوذهمأؼضًو،ممؼؿقجىمسؾقفمتربقيم
صفقمعلمولمسـفؿمؼبمطؾماألصراد،محقوةماظػردمأعوغيمؼبمؼدماظضؾوط،ممظذظؽم

اجملوالت،مسـمصقؿفؿموتػؿحموسقفؿ،موسـمتطقرمأصؽورػؿ،مجوءماظػردمإظبماىقشم
ظقكدم،مؼرتؾطونمبؾعضفؿومبعالضيمسضقؼيمضقؼي،مؼعؾؿفؿماظضؾوطمغؾوظيماالخالق،م
وآدابماظؿعوعؾ،موحىماظقرـ،مٕمطبػماظضؾوطماظػـؾـدؼنيماظشؾوبمعـمتؾؽم

:ماظقزوئػمواٌفوم،مطوغقامؼؼقظقن
ـممغلؿطقعمأنمغؼدمماظػوئدةمؼبمطؾماالوضوتمظقرــو،مظقسمؼبمزعـمايربمم

صقلىمبؾمؼبمأوضوتماظلؾؿمغضقلمؼبمدؾقؾماظقرـ،مغؼدمماظػوئدةمظقرــومؼبماظـؽـيم
أؼضًو،مطؾمغظرةمإظبماظػردمتراصؼفمصوئدةمسظقؿي،مظؼدماذؿفرتماظـؽـيمحؿكماآلنمبنيم

اظؼدؼؿمإنمطونمػـوكمذلءمدلءمطوغقامماظـوسماظػـؾـدؼنيمأغفومعدرديمظؾػلؼ،ممعـذ
:مؼؼقظقنمسـف
ـممػؾمأغؿؿمتعقشقنمؼبماظـؽـيمأؼفوماالصـدؼقن؟مم
.ممـممتػقحمعـفمرائقيماظـؽـيم
.ممـممظؼدمدعرتفماظـؽـيم

إنم:مطونماظضؾوطماظػـؾـدؼنيماظشؾوبمؼؼقظقنمسـدمزلوعمػذهماظؽؾؿوتماٌعقؾي
دـققلم.ممخر،مودقؽقنثؽـيمػذاماظعصرمجدؼد،موصبىمأنمؼؽقنمشلومأدؾقبمآ

حؿكمأغـومدـققشلومإظبمجوععي،مظقؿذطرمطؾمصردماألؼومم.ماظـؽـيمإظبمعدرديمظؾـوس
اظيتمضضوػومؼبماظـؽـي،موؼشؽرمحقوتفماألوظب،موؼؿذطرػوم،مدـققلماظـؽـيمإظبمطؾم

:مذلءمظقؼقلماظـوس
.ممـممايؿدٓممتماصالحمحقوةماظـؽـيم
نمذرؼػًوموذطقًوموعـوضاًلموغزؼفًومؼبمـممظؼدمادؿؾؿمػق،ماظرتؾيمعـماظـؽـي،مطوم
ػؽذامسرفمػدفماظعلؽرؼي،مصؿشماظضؾوطماظػـؾـدؼنيماظشؾوبمسـماظطرقم.مماىقش

.ممواالدوظقىماظلفؾيمظققؼؼقامأحالعفؿ
اسؿؾورًامعـماظققممٕمؼـظرمضوبطمإظبماألصرادمطوظلوبؼمغظرةمهؼرل،مصؼدمشققبروام

.ممأدوظقىمععوعؾؿفؿ
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اخمؼبمزعـماظلقؼدؼني،مٕمؼلؿطعمأحدماىؾقسمطوغًماظـؽـيمعؾقؽيمبوالوس
صقفو،مطوغًمػقائفومضذرة،موثقوبماألصرادمودكيموبوظقي،موتؾؼكمشوظؾقيماألصرادم
جوئعقنمعـمضؾيماظطعوممماٌؼدممشلؿ،مواٌرضماظذيمتػشكمبفؿ،مألنماظضؾوطم

واظرؤودوءمطوغقامؼلخذونمحصؿفؿموؼغؿصؾقنمحؼققماألصرادموالمؼفؿؿقنمبفؿ،مظذظؽم
.ممتماظـؽـيمإظبمعلوىماظػلودهقل

تغرلمطؾمذلءماآلنمعـمادودف،مغظػًماظـؽـيمحبقٌمأصؾقًمجدراغفوم
بقضوءمغظقػي،موجددتمػقائفومبعدمصؿحماظـقاصذ،موزرسًماظقرودمواألزػورمؼبم

اظزواؼو،موسؾؼًماظلؿوئرمسؾكماظـقاصذموعـمؼرؼدمأنمؼدخؾمإظبماظـؽـيمسؾقفمأنمؼـظػم
اظـؽـي،موطؾمصردمؼرؼدمأنمؼؿقؿؿمؼبماظـؽـيمبوعؽوغفمأضداعفمعـماألوحولمأعوممبوبم

طوغًماظـؽـيمؼبمسفدم.مماظؿقؿؿ،محؿكمراصؼًمتـظقػمأجلودماألصرادمععمأخالضفؿ
:ماظلقؼدؼنيمؼضربمبفوماٌـؾمظؽـرةماألخطوءمواظلقؽوت

.ممـممدؽورىماظلقؼدؼنيم
.ممـممإغفمؼؽػرمعـؾمأصرادماظلقؼدؼنيم

وؼدؼنيمدؽورى،مٕمؼذلطقامدقؽيمإالمطونمعبقعمأصرادماظـؽـيمؼبمسفدماظس
وؼػعؾقغفومؼفوجؿماألصرادمبعضفؿ،ممؼؿقدثقنمسـمبعضفؿمبوظلقء،مؼؼذصقنمبعضفؿم

ؼشؿؿقنمأبوئفؿمواخقاتفؿمدونم.مبلضذعماظؽؾؿوت،موسـدعومطوغقامؼؿؼوتؾقنمععمبعضفؿ
.ممحلوب،مصقشؿؿقنماالغسمواىـمواظـفورمواظلؿوء
نمسؾكمأصرادماظـؽـي،موضدمطوغقاموزعماظضؾوطماظػـؾـدؼنيماظشؾوبماظصوبق

صبدلونماألصرادمأنمؼغلؾقامأؼدؼفؿمبوٌوءمواظصوبقنمصؾوحًوموعلوءـبموبعدماظطعوم،م
وؼؼدعقنمشلؿمعـودؼؾمغظقػيمثؿموزسقامظألصرادمصرذوةمأدـون،موسؾؿقػؿمطقػقيمتـظقػم
.ماالدـونمبوظػرذوة،موطذظؽمتـظقػماظؾلونمعـماظشؿوئؿ،مٕمؼعدمؼشؿؿماظضؾوطمأبدًا

ضدمسؾؿقاماىـقدمحقوةماظؼلقةموسدمماظؿلقىمحؿكماغؿظؿماألصرادمواظؿزعقامف
.ممبوالغضؾوطمدونمذؿوئؿ

طونماظضؾوطمواألصرادمؼؿؼـقنمصـماظشؿوئؿمصقؿومعضك،موطوغًماظشؿوئؿمؼبم
اظـؽـيمرجقظيمظؼدمشرلماظضؾوطماظػـؾـدؼنيماظشؾوبمحقوةماظـؽـيمواألصرادمبشؽؾم

:ممأعبؾمضوظقا
سوئؾؿـو،معوػلماٌدرديمبوظـلؾيمظالدوتذةمواظقجفوء؟ممـمماظـؽـي،ممعلوىم

.مممطذظؽمتؽقنماظـؽـيمظـومطؿومػلمبوظـلؾيمشلؿ
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صبىمأنمسبوصظمأطـرمعـماظـلوءمسؾكمتربقؿـوموغزاػؿـو،مطونماظضؾوطم
.ممؼدلػـقنمطؾمػذهماألصعولمظؾفـقدمضقاًلموصعاًل

،مالتؾصؼقام(رظؾؽػ)ـممالهقظقاماظـؽـيمإظبمػبورةمظؾلؽورى،موعلوىمظؾؽػورمم
سؾكماألرض،موالمتؾقثقػومبوألودوخ،موالمتػلدوامعـوخماظـؽـيمبوظشؿوئؿ،مغظػقام

ظلوغؽؿ،موالتزسفقامآذانمرصوضؽؿمبوظؽؾؿوتماظؾذؼؽي،مصوظشؿوئؿمأطـرمبذاءةمعـمسقاءم
اظؽالب،مإنماظشؿوئؿمتدلمسؾكماىفؾمإنمأردمتمأنمتظفروامرجقظؿؽؿ،مأضقػقام

.مممؼؾيسؾقفومأسؿوظؽؿماظشفوسيمواظـى
ـمماػؿؿقامبوظرؼوضيمواظلؾوحي،مواالظعوبمواظرعل،مهدثقامبنيماظـوس،مم

طؾؿوتمعفذبيموعبقؾي،مالتؼرأواماظؽؿىماظيتمالصوئدةمعـفو،موالمتـلقامطؾمعومضرأمتم
.مموطؿؾؿؿ

صقؿومسدامذظؽ،موبعدمادؿالمماشلدؼيماظعلؽرؼي،مطقػمتؿؿماظقاجؾوتم
اطمؼعؾؿفؿمطؾمػذهماظقاجؾوت،ماظعلؽرؼي،موطقػمتداصعمسـماظقرـ،مطونماظضى

:موؼؼقلمشلؿ
ـممإنماٌؽونماظذيمجؽؿؿمعـف،مؼدخؾمرجوظفمطوًؾدمهًماظذلاب،مٕمم

صبدوامحقوةماغلوغقيمدعقدة،مظقلقامعؿعؾؿني،مموٕمؼلؿعقا،مأغؿؿمطوًؾدمضودعقنم
إنمذػؾؿؿمعـؾماًؾدماظبمجققرػؿمصفذامسورمسؾقؽؿ،مدذلجعقنم.معـمػـوك

دةمإظبمػـوك،مطقػمؼؿقؿؾمجلؿماالغلونمتؾؽماىققرمطؿؾشرؼـمظؾققوةماىدي
،ممأنمؼمدلقامجقشًومجدؼدًامػـوكمطلم(أخدلوػؿ)اٌظؾؿيمواظضقؼي،مػقوماؼؼظقػؿم

.ممؼصؾحمػذاماىقش،مجقشماظصؾحمواالسؿورمواٌدغقي
ؼقجدمؼبماىقشمبعضماظطقابرلماذؿفرتمبؾطقالتفؿ،مأرؾؼقامسؾكمأغػلفؿم

قمسؾقفمػذاماالدؿ،مانمغفضًمتؾؽماظطقابرلمصالمروبقرماٌقت،موطؾمواحدمطونمؼطؾ
.ممؼدؼرونمزفقرػؿمظؾؿقتمحؿكمإنمعوتمصردمعـفؿ،مإغفؿمأبطولم

.مماظداصعمؼبمدؾقؾمتطقؼرماظقرـ،مواٌقتمؼبمدؾقؾماظقرـ،معقتمعؼدس
!مـممطقػمهرثقنماألرض؟مطقػمتزرسقنماظؼؿحموهصدوغفم
ال؟مـممطقػمتلؿػقدونمعـمحؾقىمايققاغوت،موعـمحطىماىىم
ـممطقػمؼؼضلمرجوظؽؿمأوضوتفمععمزوجوتفؿ؟مم
ـممطقػمؼربقنمواظدؼفؿموأوالدػؿ؟مم

تعوظقاماآلن،مدلرويمظؽؿمػذهماألذقوءمسـدماجملؿؿعوتماٌؿطقرة،موطقػمتؿؿم
ذظؽ،مدلحوولمأنمأصفؿؽؿ،مٌوذامصبىمسؾىؽؾمواحدمعـومأنمؼؼؿينمسؾكمأضؿشيم
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ؼؾؿـغ،موأحصـيماؼرظـدا،مف(مزلؽ)اغؽؾذلا،موطرؼلؿولمتشقؽقدؾػوطقوموععؾؾوتم
وذرابمصرغلوموزبدةمدمنوركموداغؿقؾمبروطلؾ،مواٌعورػماظرودقي،موطدلؼًم

.مموطرتقنماظلقؼد
ـممٌوذامتصـعمػذهماألذقوءمسـدػؿمبشؽؾمعؿؼـ،محووظقامأغؿؿموأصـعقامعـؾمم

.ممػذهماألذقوءمؼبمبالدطؿ
أنمـممعـمدقصـعمتؾؽ؟معـمؼلؿطقعمأنمؼعلمأػؾفمؼبماظؼرى؟معـمؼؿفرأمم

.ممؼصؾمإظبممعؽونماٌلؿـؼعوتم
طونماظضؾوطماٌرذدؼـمواٌربنيمؼللظقنمجـقدػؿمػذهماألدؽؾي،موطونماظضؾوطم

.ممػؿمأغػلفؿمصبقؾقنمسؾكمغػسماألدؽؾي
ـممأغؿؿ،مدؿصـعقنمأغؿؿمضؾؾمطؾمذلء،مسـدػومالؼرىمسوئالتؽؿمأنمم

ظذيمدقعؿؾقنمأطـر،مواألذقوءما.موجقدطؿمؼبماظـؽـيمعضقعيموضًمودونمصوئدة
جؽؿؿمإظبماظـؽـيمأشرار،مأعوماآلنم.مأخذمتقػؿمعـفؿ،مدذلجعقغفومإظقفؿمأطـر

تؾؽمصـؾـداماظيتمحرعًمعـم.مدذلجعقنمإظبمضراطؿمطشعىمجوػز،مطنغلونمغوري
اشلؾوتماظطؾقعقي،مبقـفومضؾوطماظػـؾـدؼنيماظشؾوبمأصؾققامدواءـبمعػقدًا،ممطبرجقنم

.مماظـوسماألذطقوءمواالضقؼوءمعـمعصوغعفؿ
اىـقدمضبذلعقنمأصدضوءػؿماظؽؾورموؼظفرونمشلؿمربؾؿفؿ،مٕمؼردوػؿمطونم

خوئؾنيمؼبماٌفومماظعلؽرؼي،مؼػؿشقنمرصوضفؿماٌفؿؾني،مسـدعومؼلرحماىـديمعـم
اىقش،مؼردؾماظردوئؾمظضؾورفؿمميدحقنمحقوةماىقشمبلعودة،موؼـظرونمإظبم

مواظدلطيمعـمايقوةمغظرةمجدؼدة،مطوغقامؼطؾؾقنمعـمضؾورفؿماظؿعؾقؿوتمواًرل
أجؾمتعؾقؿماظؼوغقنموضقاسدمبالدػؿ،مموطونماظضؾوطمؼردؾقنمشلؿمطؿىموذبالتم

.مموجرائد
.ممطوغًمتؿلدسمؼبماظؾالدمأعقرًامصققيموثؼوصقي

اظـؽـيمظقلًمحوجزًامألجؾمتؼدمماجملؿؿع،مصؼدمطوغًمعؽونماالرذود،م
خدعؿؽمظؿلتمعرةمصذلةم:محؿكمأنماظؼروؼقنمطوغقامؼؼقظقنمألوالدػؿماظعـقدؼـ

.مماظعلؽرؼيمسـدػومتلؿطقعماظـؽـيمأنمتردكمإظبمصقابؽ
غعؿمطوغًماظـؽـيمتؿؽػؾمبلصالحف،موتمدبفمخرلمتلدؼى،مذؽرًامٓ،م

.ممصوظشؾوبماىددمتعؾؿقامأدوظقىمايقوةممتوعًو
بفذاماألدؾقبمترتػعمعؽوغيماظـؽـيمصؽرؼًومواخالضقًو،مطؿوماًؿرلةمذاتم

م.مؼضًواظػعوظقيماظعوظقيمتـؿػخماظعفنيمأ
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صرةػاضػدمػ
ٕمتؿقضػمايربمؼبمأوروبومبعدمادؿقالءمغوبؾققنمسؾكمسرشمصرغلو،مظؼدم
حوربمغوبؾققنمععمأوروبومطؾفو،مأنمؼؿغؾىمسؾكماالغؽؾقزمؼبماظؾداؼي،موحووظًم
.مماغؽؾذلامأنمؼلؼطمغوبؾققنمسـماظعرش،موبـػسماظقضًمطونمغوبؾققنمؼفددمرودقو

خقصًومعـمم1808وؼدمؼبمسوممدبؾًمرودقومسـمايربمبقـفوموبنيماظس
حربمغوبؾققن،موجرتمععرطيمعشفقرةمومطؾرلةمبنيمصرغلومورودقو،ممعبعمغوبؾققنم
ضقةمسلؽرؼيمعمظػيمعـمسشرؼـمذعؾًو،مموػفؿمسؾكمرودقو،ماحؿؾمرودقومحؿكم

سؿؾمالجؾم.معقدؽق،مظؽـفماغفزممؼبماظـفوؼيمذرمػزميي،موسودمإظبمصرغلومدونمثلر
همايودثيمجعؾًماغؽؾذلامعـماوروبومطؾفومأصدضوءمشلومزلعؿفماٌشفقرة،مموظؽـمػذ

.مموػفؿقامسؾكمغوبؾققن،موضعمغوبؾققنمؼبماألدرموغػلمإظبمدوغًمػقؾني
صرحماألوربققنماظذؼـماسلؽزوامعـمحروبمغوبؾققنمطـرلًاموخوصيمغفوؼؿف،م
واغدػشقامعـمضقةمواغؿصورماغؽؾذلام،موتلثروامبوالغؽؾقزمحؿكمأصؾحمأيمسؿؾم

.ممةموعقضيمظدؼفؿاغؽؾقزيمسود
طوظؿدخني،موتـوولم.مأحقوغًومؼلخذماألرػولماظصغورمسوداتمدقؽيمعـماظؽؾور

.مماًؿر،مواظؿقدثمبصقتمسول
اضؿؾسماظشعىماظذيمطونمعؿكؾػًومدونمسؾؿموععرصيمعـماالغؽؾقزمبعضم

.مماظعوداتماظلقؽي
صرفماظرجولمأوظؽؽماظذؼـمميؾؽقنمأوضوتموبـػسماظقضًمأشـقوء،م

ثرلمعـماظـؼقدمظلؾوضوتماًققل،ممؼؿـووظقنماظقؼلؽلمواظصقدامطوالغؽؾقز،ماظؽ
.ممطوالغؽؾقز،موؼؼؾدوغفؿمؼبمحالضيماظشعرموطذظؽمؼبمررؼؼيماظؿؿشقطمواظؿزؼني

أخذماظشؾونمسودةمظعؾيمطرةماظؼدممعـماالغؽؾقز،ماوظؽؽماظشؾونماظذؼـمٕمؼـفقام
سؾؿموعفـي،مأعوممدرادؿفؿمبعد،مصؿعؾؼقامبؾعؾيمطرةماظؼدممحؿكمسؾدوػو،مواسؿدلوػو

اظؽؿوبمصورشقماظرأسماظذؼـمؼلؿطقعقنمأنمؼؾػؿقامأغظورماظـوسمعـماظشقارعمإظبم
ايؿوسماظرؼوضل،مؼبمصقػفؿمعـمخاللمعؼوالتفؿ،مسـمطرةماظؼدم،مواصؿؿققامزواؼيم
خوصيمظرؼوضيمطرةماظؼدم،مموعدحقامصقفومسـمأصقوبماظلقؼونماظلؿقـيمطلقؼونم

.مماىقاعقس
سمبوظؽرةمؼبمزعـمدـؾؿونمؼبمصـؾـدامأؼضًو،مٕمتؽـمظؼدمأغؿشرمػذاماشلق

األصؽورماىقدةمعـؿشرةمبنيماظشؾونمؼبمصـؾـدامسـدػو،موٕمؼعرصقاماظؿػؽرلماظصققح،م
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وبعدمأنموضعًمصـؾـدامهًمايؽؿماظرودل،ماغؿشرمبنيماظشؾوبماظػـؾـديماحلوسم
مطرةماظؼدمم،ماوفماظشؾوبماظػـؾـدؼقنماظذؼـمالميؾؽقنمتػؽرلًامإظب.ماظـلرمظؾلقؼد

واغؿؼؾًمسدوىمطرةماظؼدممطؿرضمبنيمذؾونماٌدن،محؿكمأغفوماغؿؼؾًمإظبماظؼرىم
اظؽؾرلةمأؼضًو،ماغؿشرتماىؿعقوتمواظـقاديماظرؼوضقيمبؽـرةمطوظدعوعؾمؼبمجلؿم

اٌرؼض،مطقشراتماٌلؿـؼعوتم،مميفدونماظلقؼونماظلؿقـيمـممطلقؼونماىقاعقسم
.ممـمم

ضبؿؾماظلقؼونماظلؿقـيمعؽونماظرؤوسممٕمضبىمدـؾؿونموأصدضوؤهمأن
طوغقام.ماظؽؾرلة،مٕمؼرشؾقامأنمتـؿؼؾمضقةماظرأسمإظبماالضدامموؼؾؼكماظرأسمصورشًو

عوذامؼصـعماظلقؼونمواظزغقدماظرصقعيم:مؼرؼدونمدائؿًومتطقرمورضلماظػـؾـدؼنيموؼؼقظقن
.مم؟معوذامؼلؿطقعقنمأنمؼؼدعقامظؾقرـم؟

ادؾوغقومتقظعماظؾعضمبؼراءةماظرواؼوت،مطونمدـؾؿونمؼذطرػؿ،مؼبمزعـمعومؼبم
:موضدمزفرتمػذهماظلكرؼيمؼبمطؿوبمدونمطقشقت،مطونمدـؾؿونمواصدضوؤهمؼؼقظقن
اوظؽؽماظـرثورونماظذؼـمؼؼرأونماظرواؼوتماظرخقصي،مصبىمأالمغـلوػؿ،موسبوربفؿم

.مموسبوربمأعراضفؿ
:مطونمدرصوغؿسمعمظػمطؿوبمدوغؽقشقتمؼؼقلمظؼرقباءهم

(.ممتماظلطققي،مدالظيمسؾكماظؿػؽرلماظضقؾإنمضراءةماظرواؼو)
ٕمؼؽـماالدؾونمؼبمذظؽماظقضًمؼدرطقنماظؿؼدممواظؿطقرماظعؾؿلمواٌعرؼبم

ألغفؿمٕمؼقاصؼقام.مواالضؿصوديمؼبمبالدػؿموٕمؼؽـمؼؾقٌمسـمحؾقلمأومؼلللمسـفو
طونمػـوكمرجولمؼؼرأونمأؼوعًومبؾم.مأنمؼعؿؾقامؼبمػذهماظطرؼؼمبوظعؾؿمواالرادةم

ؼبم.مرواؼوتمدطققيمورخقصي،مواسؿؼدوامأغفؿمؼػعؾقنمذقؽًومبؼراءةماظرواؼوتدـقاتم
اظؾؾدانماظيتمالمتقجدمصقفوماظـؼوصي،ممؼؿؾدلمسؼؾماظـوسموؼـؿشرمصقفوماىفؾم

وتضعػمضقةماظدوظي،موؼمديماالخالقم.مموععمذظؽمؼزدادماظػؼرمواظؾمس.مواألخطوء
ًاماوفقامإظبمضراءةماظرواؼوتمواظذؼـمؼػفؿقنمأؼض.مواظػؽرمواالضؿصودمإظبماالصالس

المؼعرفمبالدغومأػؿقيماظؽؿقبوب،موصبىمأنم:)ؼؼقلمدـؾؿون.مماظرخقصي،مطوظلؽورى
ؼؽقنمبقــومرجاًلمعـؾمدرصوغؿس،مموصبىمأنمؼغينماىوغىماألضعػمعـمجقاغىم

حقوتـومبؼؾؿفموصؽره،مصؾقكرجمرجؾمعـؾمدقؼػًموؼؾقٌمؼبمروحماالغلونم
.مماظعؼقؿ/بؽراظضعقػي،مموؼؾقٌمؼبماظعؼؾمال

والم.مالمؼقجدمبقــومداػقيمعـؾمدرصوغؿس:ضبزنمدـؾؿونموأصدضوؤهموؼؼقظقن
غلؿطقعمأنمغصـعمطوتؾًومعـؾمدقؼػً،ممظؽـمسبوولمضدرماالعؽونموبؼدرمصفؿـوم



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

177 

177 

ٌوذامالميؽـمظؾؿرءمأنم.موسؼقظـوموضقتـومغلؿقسىمتؾؽماألذقوءمؼبمبالدغوموغصـعفو
رشؿمصغرماىراثقؿ،مصنغفومتدعرمبؾدًام.مردة؟ؼرىمجراثقؿموبوءماظؽقظرلامبوظعنيماٌٍ

وػـوكمجراثقؿمععـقؼيمإذامداػؿًمذعقبموذبؿؿعوتمصنغفومأخطرمعـم(مورـًو)
.ممجراثقؿموبوءماظؽقظرلا

جرتمربوربيماألعراضماظيتمطوغًمعؿػشقيمؼبماجملؿؿعماظػـؾـديمؼبمزعـم
اضموايؿك،مدـؾؿون،مألنمصـؾـدامبؾدمطـرلماٌلؿـؼعوت،ممظذظؽمطوغًمعلوىماألعر

ػذام:وطونماظـوسمميقتقنمبفوموٕمؼؿقؿؾقامتؾؽماألعراض،مظذامطونمدـؾؿونمؼؼقل
ظقسمعبقاًل،معوسدامػذهماالعراض،مؼقجدمبقــومأعراضماظعؼقلموأعراضماالرادةم

ظؼدمتػشًماألعراضماظروحقيمبنيمشوظؾقيماظشؾون،موبعدمػبسم.موأعراضماظروح
(.مماظشؾون)ؼؾماىدؼدمسشرمدـيمأسؿؼدمأغفمالمؼقجدمذلءمازلفماجل

جرىماحؿػولمطؾرلمبؽرةماظؼدممؼبمؼقممعو،موضدمأضوممغودمطؾرلماحؿػواًلم
مبـودؾيمعرورمسشرمدـقاتمسؾكمتلدقسماظـوديماظرؼوضلماظؽؾرل،موجرتمعلوبؼيم

وطونمطؾمعـمحضرم.مورـقيمطؾرلةمشلذاماٌفرجون،مضرأتمصقفوماًطوبوتم
ععمأصدضوؤهمأؼضًوموضدمطونمرئقلًومماٌفرجونمظفمسالضيمبوظرؼوضي،محضرمدـؾؿون
أصرحمطـرلًامسـدعومأجدمأنم(م:)طؾؿي)صكرؼًومظـودمرؼوضل،مأظؼكمدـؾؿونمأؼضًوم

إنمطونمتدرؼىماىلؿمبشؽؾم.ماظشؾوبمماظػـؾـدؼقنممميوردقنموؼفؿؿقنمبوظرؼوضي
.ممععؼقلمصفذامرائعمجدًا

امبطرؼؼيمإنماظققغوغققنماظؼدعوءماظذؼـمرقرواماظػؾلػيمطـرلًام،مٕمؼطقره
(متدرؼى)إنمتعؾقؿم.ماظصدصي،موضدمأوصؾقاماألظعوبماظؾفؾقاغقيمإظبمدرجيمسوظقي

اىلدمصبعؾماىلؿمضقؼًوموخػقػمايرطي،موؼلؿؼقؿمضوعيماٌرءمأطـرموصبعؾفوم
إنمأػؾماٌدنماظذؼـمؼؼضقنمحقوتفؿمؼبماٌقوهماظقدكيمصقدعرونمأجلوعفؿ؛م.مرذقؼًو

بمشلؿمضعػماظدم،موؼؿققظقنمإظبمصؼراءموؼعرضقنمضقةمسضالتفؿمظؾؿدعرل،موؼلى
وضعػوء،محؿكمأنمأرػوشلؿماظذؼـمؼدردقنمؼبماٌدارسمؼلؿؾدظقنماظطرؼؼيمايدؼـيم

واعؿألتمرؤودفؿمبكالفماشلراءاتمواظؼقاغنيمشرلماٌػقدةم.مبلدؾقبماظؼراءةماظؼدؼؿ
.ممواظيتمعضكمسؾقفوماظزعـ

م،مألنمسققغفؿمؼضعمطـرلمعـماظؿالعقذمؼبماٌوغقوماظـظوراتمسؾكمسققغف
اظرجولمذومايدبي،مواظرضوبماٌوئؾي،موأصقوبماظزغقدمواظلقؼونم.مظقلًمجقدة

اظرصقعي،مواظذؼـمٕمؼرموجقػفؿمغقرماظشؿسمطوظعشىماظقوبس،مذابؾلماظقجقه،م
ؼـؿشرمػذامؼبماٌدنمأطـرمممومػلمؼبماظؼرىمؼرؼدماٌرءمأنمطبرجفؿمإظبماظؼرى،مأنم
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طونماظققغوغققنم.مظقـؿعشقامبوشلقاءماظـظقػمؼغرلماشلقاءموؼؿفقلمبنيماالسشوب
اظؼدعوءمؼػعؾقنمػذا،موضعمػذاماظؼوغقنمدؼراط،مصقدؼوسموبربؽؾقسمواظذؼـمطوغقامؼبم

.ممتؾؽماظػذلةمضوغقنمعؾدأمايقوة
الؼؾزمماظؿػردمؼبمأيمذلء،مصبىمسؾكماٌرءمأالمؼـظرمبعنيمأحودؼيموعـم

أيم(مؼؿؿؿ)أنمؼصـعمموصبى.مجفيمواحدة،مصبىمأنمؼعؿدلماٌرءمؼبمطؾمذلء
عـمأوظؽؽم(مجؾقػر)ؼلكرمدقؼػًمصوحىمطؿوبم.ممذلءمؼبمزعوغفموعؽوغف

.مماالذكوصماظصغورمطوظضػودعماظذؼـمؼؿؾفققنموؼؿؾوػقنمبوظعظؿي
ؼلكرمدقؼػًمأؼضًومعـماظرجؾماظلؿنيموذوماظرأسماظؽؾرل،مواظرضؾيم

.ممماظؼذرةإنمحقوتفؿمتشؾفمأجلودػؿم:اظرصقعي،مواألذكوصمشرلماظطؾقعقني،مؼؼقل
ـممالمغقاصؼموالمغرضكمأغوموأصدضوئلمأنمتصؾحمصـؾـدامطؾالدماظقلجقجمم

واٌلجقج،مالمغرؼدمأذكوصًومشرلمرؾقعقني،مموالغرؼدمأنمهؿقيمصـؾـدامذووماظرؤوسم
اظػورشي،مواألضدامماظلؿقـيمدقؼونماىوعقس،مإنمػمالءماالذكوصماظذؼـمؼشؾفقنم

ممالميؽـمأنمؼصؾققامأصدضوءماٌػؽرؼـ،مأضداعفؿ،مدقؼونماىقاعقسمورؤوسماالشـو
إنمصرؼؼمطرةماظؼدمم.مأغؿؿمتػرحقنمطـرلًامبؿطقؼرمطرةماظؼدممؼبمصـؾـداموودوغفمعـودؾًو

تؾوريمصرؼؼماظلقؼدمواظـروؼٍمواظدمنورك،محؿكمأغفؿمدوصروام(ماألضدامماظؼقؼي)بعـقانم
.ممغومصالإظبماجملرمأؼضًوموتغؾؾقامسؾقفؿ،مظذظؽمتلرونمشلذاماالغؿصورمأعومأ

األصؽورم)أمتـكمأنمتمدسمؼبمورــومايؾقىمعبعقوتمصؽرؼيموثؼوصقيمعـؾم
اظؾققضم)وم(ماىقاعقسمذواتمايؾقى)اظـضولم(ماىقدةماظرصقعي)األسؿولم(ماظؼقعقي
األصؽورم)وم(ماظقجدانماظطوػر)وم(ماالميونماظؼقي)وم(مصرقمضقؼي)وم(ماظؽؾرلة
.مماخل(.م.م.ماىدؼدة
أؼفوماظشؾونماظػـؾـدؼقنمأنمتؿغؾؾقامسؾكماجملرموصرغلومـممأرؼدمعـؽؿمأغؿؿمم

واغؽؾذلا،مظقسمبؽرةماظؼدممواظلقؼونماظلؿقـيمواظؼقؼي،مصقلىمبؾمبوظعؾؿمواظصـوسيم
.ممواظؿفورةمواظػؽر

صؾـم(ماظلقؼونمواظزغقد)ـممإنماسؿؿدمتمؼبمعلوبؼوتؽؿمصؼطمسؾكمػوتنيماظؼقتنيمم
ؼقجدمأضقىمعـمرأسماظؽؾشموالمأطـرمتؿؼدعقا،معوؼؾزعؽؿمػقماظعؼقلماظـرلة،مصالم

سـودًامعـف،مصالمأرؼدمأنمؼؽقنمرؤودؽؿمعـؾمرأسماظؽؾش،ماحبـقامسـمرأسمدؼراطم
وبرؼؽؾقسماٌشفقرؼـ،مضعقػؿومجبوغىمبعضفؿو،مدؿفدونمأنمرأسمدؼراطم

ػقرأسمصقؾلقف،مجؾفؿفمسوظقي،معؽونماٌخ،مضدمؼؿؾودرمإظبمذػـمأحدطؿمأنماظػؽرم
ثؿمالحظقامػقؽؾمبرؼؽقسمأؼضًو،م.مسؾكمجؾفيمدؼراطدقكرجمعـمرأدفموؼلؿؼرم
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ضوعؿفم.مدؿـدػشقنمعـمضقةمجلؿفموسؼؾفماظؾفؾقاغلموعـمضقةماالدطقرةماظققغوغقي
عـؿصىمطعؿقد،موطؿػوهماظصغرلتنيموجؾفؿفماظعرؼضي،مإنمطؾمػذامؼدلمسؾكمضقةم

.ممجلؿف،مظؽـفمبطؾمضؾقؾماظعؼؾ،مظقسمبطاًلمظؾػؽر
أضقلمظؽؿم.مرأسمدؼراطمأومرأسمبرؼؽؾقس،مالمـممأغومالمأضقلمظؽؿماخؿوروام

إنمأردمتمأنمتؽقغقامأصقوبمأضداممضقؼي،مالتـلقامرأسمدؼراطمأؼضًو،مظؽـمظقسم
.ممأصقوبماظرؤوسماظعـقدةمطويفر،مالتـلقامػذامأبدًا

ضروريمأنمؼؿؿمطؾمذلء،مؼبمزعوغف،مسـدعومضبنيمزعـماظػرح،مأصرحقا،م
حلى،مبؾمظعؾيماالجؿؿوع،مواالضؿصود،مالؼؾزممورــومايؾقىمظعؾيمطرةماظؼدممف

واظػؽرمواجملؿؿع،مدبؾقامسـماظعوداتماظلقؽيمؼبمذبؿؿعماظـؼوصيمواٌعرصي،مإنماظذؼـم
ؼلوصرونمإظبمصرغلوم،مالمؼعؾؿقنمعؼفكمذوغؿون،مواظذؼـمؼلوصرونمإظبماٌوغقومأغصقؽؿم

اظؼدممصؼط،ممأالمتذػؾقامإظبماًؿورات،مأعوماظذؼـمؼلوصرونمإظبماغؽؾذلامصقؿذطرونمظعؾي
ضدمؼؽقنم(موحدةماظػصوئؾ)أدلقامطشؾوبماالٌونمعؽوتماىؿعقوتم.موالمؼؿعؾؿقن

.مممػذامأطـرمصقيمصوظعؼؾماظلؾقؿمؼبماىلؿماظلؾقؿ
أؼفوماظشؾوبماظػـؾـدؼقن،مظقلًمعفؿؿؽؿمتطقؼرمطرةماظؼدمموررلاغفو،مبؾم

وامعـمأجؾمتؽؿـمعفؿؿؽؿمؼبمرضلمذرفماألعيماظػـؾـدؼيمإظبماظلؿوء،محووظقاموغوضؾ
.مماظؿؼدمموزلقمورــومايؾقى

م

ػ
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األوالدػ.ػػاألب.ػػاألمػ

إنمتعؾقؿماظذلبقيمسؿؾمعبقؾمظؾشؾوبماىددمواىقؾماىدؼد،مألجؾمؼؼظيم
اظػـؾـدؼنيم،مظؼدمطونمدـؾؿونمواصدضوءهمعرتؾطقنمبوظشؾوبموؼعؾؼقنماألعولمسؾقفؿم

ونماظشؾوب،ممظؽـموطوغًماظـؼطيمايلوديمتدشدغمضؾؾفؿماحقوغًوم،مصوظرجولمؼؼدر
سـدعومطونماظرجولمؼؿعرضقنمظذلبقيماظشؾوبمبوظلقء،مطونمدـؾؿونمؼداصعمسـم

إنماًطلمظقسمخطلماظشؾوب،مبؾماًطلمعـؽؿموصقؽؿ،مؼػعؾم:اظشؾوبموؼؼقل
.مماظشوبمعـؾؿومؼؿؾؼكماظذلبقي،معوذامتعؾؿقنماظشؾوبمعـماظذلبقي؟مالذلء

اظغرف،موإسدادمتفؿؿماألممبغلؾماظـقوب،موجؾلماظصققن،موتؽـقسم
.مماظطعوم،موؼفؿؿماألبمأؼضًومبوظؿقزقػمواظؿفورةمواظصـوسيمواظعؿؾم

ؼؼضلماألبمأوضوتفمحؿكمدوسوتمعؿلخرةمعـماظؾقؾمؼبماٌؼوػل،مظؽـفمالؼفؿؿم
.مأبدًامبلوالده،مؼؿؾفٍمأغفمالمميؾؽموضؿًو،مماالػؿؿوممبوالرػولمصبعؾماٌرءمميؾمطـرلًا

ؼوتفؿ،مؼؾعىمععمأوالدهموؼػرحمبفؿمؼبمأوضوتمالؼؿقدثمععمأوالده،موالمؼرتؾطمبح
:مصراشفمثؿمؼؼقلمشلؿم

تقاروامسـماألغظور،مػقوماغصرصقا،ماظعؾقامظؽـمدسقغلمحبوظل،ماصعؾقام
.ممعوترؼدوغف،مظؽـمالمتزسفقغل

ػؽذامؼؾؼكمسؼؾماظطػؾمبؽرًاموطذظؽمجلؿفمطلرضمشرلمربروثيموشرلم
.ممعروؼي،مالميؽـمأنمؼزرعماٌرءمصقفومذقؽًو

ًامؼؿقدثماٌرءمشلؿمسـمأذقوءمعبقؾي،موحؼوئؼ،موحى،مودػؿمأحقون
.ممطويفرماظقوبس،مؼؾدومأنمػذهماظؽؾؿوتمشربقيمسؾقفؿ

الؼرتؾطماألبمواألممحبقوةمأوالدػؿ،موإنمارتؾطقامبفؿمالؼعرصقنموالم
.ممالصوئدةمعـمطؾؿوتفؿماظيتمالمععـكمشلو،موالمتمثرمؼبمغػقسمأوالدػؿ.ممؼلؿطقعقن

صراحي،موإنموجدمؼبماظؾقًماألممواألبمواًولمواًوظيمإنمهدثماظرجؾمب
.ممصقؾؼكماألوالدمدائؿًومػؽذامؼؿوعك،مموؼعقشقنمؼؿوعكموؼؽدلونمؼؿوعك

رمبومؼقجدمؼبمبعضماظؾققت،مبعؿؼدمأغفمؼربلماألوالدمتربقيمحلـي،م
وؼرتديمثقوبًومعبقؾيموؼراضؾقنمتربقيمأجلوعفؿمأؼضًو،مظؽـمتفؿؾماظذلبقيماظروحقيم

سـدعومالؼضقؽماألرػولممصبىمسؾكماٌرءمأالمؼلؿغرب،مإنماشبراطمػمالءمسـدػؿ،م
األرػولمبفذاماظشؽؾمإظبمايقوةماظعؿؾقيمصؿوذامؼؿقجىمسؾقفؿمأنمؼػعؾ؟م
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إنمػذهم:م،مهدثقامعرةمواحدةممبلموظقي!ـممأغؿؿمأبوءموأعفوتماألوالدم
والد،مػؾمتصؾحماٌعقشيمواظؾقؽيماظيتمأغؿؿمتعقشقنمصقفو،مالتصؾحمظذلبقيموتـؿقيماأل

أممالم؟مم
:مهدثقامععمأوالدطؿمواغصققػؿم

...مـممالمتؽذبقا،مالتـصؾقا،مإنمػذاماظػعؾمظقسمعبقاًل،مإغفمذغى،مؼؼقظقنم
.موطذظؽمؼؼقظقنمظألوالدمالمتزسفقاماحدًا.مظؽـفمطبدعمغػلفموأوالدهمبفذهماظؽؾؿوت

ؼلؿغربقنمأواًل،مم.مشيظؽـفمالؼفؿؿقنمبفذهماألذقوء،مؼدصعقنماألوالدمبلرسيمإظبماٌراو
التػعؾقا،موػقمؼػعؾف،ممالؼؼؿـعم:مإنمتؾؽماألذقوءماظيتمؼؿقدثمبفومواظدؼفؿمظألوالد

.مماألوالدمبفم
:مثؿمتزرعمصقفؿمػذهماظؼـوسيمصقؿومبعدم

ظذظؽمالؼعؿؿدونمسؾكم.مؼؼقلماألبمواألممبشؽؾ،موؼؿصرصونمبشؽؾمآخر
أصعؾقامػذا،مأومالمتػعؾقام:م)احدؼٌمواظدؼفؿموالمؼؼؿـعقنمبفؿو،مموالؼلؿؿعقنمإظقفؿ

ؼؿذعرماألبمواألممعـمجفيمأخرىمبلنمأوالدػؿومسـقدونمعـذماظصغر،موالم(.مػذام
الؼعرصونمػؿومأغػلفؿو،مأغفؿومؼلؾؾونمػذهماألذقوء،م.مؼلؿؿعقنمإظبمطالممواظدؼفؿ

تؿصرصقام.مالتؼؿـعقامأنماظطػؾمدقصؾحمعـمتصرصوتفمبوظضربمواظزجرمواظؿقؼرل،مال
.ممطؿمتصرصوتمشرلمعفذبي،مطلمؼالحظقامػؿمأغػلفؿمعقزاتؽؿموضبؾؽؿأعوممأوالد

الؼـؿؾفمبعضماألبوءمواالعفوتمإظبمأغوضؿفؿ،موغظوصيمأؼدؼفؿموأرجؾفؿ،موالم
:موعـفؿمعـمؼؼقلممأؼضًومألوالدػؿ.مؼـؿؾفقنمأؼضًومؼبمحدؼـفؿمإظبماظـزاػيمواظشرف

ؼؼضلماألوالدممػؾمترونمعوػلمتصرصوتمواظدطؿ،مالحظقامسؾكمتصرصوتمواظدتؽؿ؟
ٌوذامؼؾؼكم:مدـيمعـمأسؿورػؿمؼبمػذهماٌلؿـؼعوتمثؿمؼؼقلماظرجول20ـممأوم15

أوالدغومبالمأجـقيموالمضبؾؼقنمسبقماظلؿوءم؟م
:موأغومبدوريمأدللمتؾؽماألعفوتمواألبوء

ـممسـدعومأردمتومأنمتربقومأوالدطؿومظقؿؾقأمعراطزمسوظقيمضدعؿؿومشلؿمأجـقيمم
جـقؿفؿ؟مسـدعومؼؽدلماألوالد،مضبؾؿماألبمواألمموؼؾينماظـلقرمأومأغؽؿمضطعؿؿمأ

أحالعًومخقوظقيمحقلمعلؿؼؾؾفؿ،مؼرؼدونمأنمؼصؾحمابـفؿمعفـددًو،معلعقرًا،متوجرًام
شين،م(مزوج)وؼؾقـقنمظؾـوتفؿمسـمرجؾم.مرؾقؾًو،مربوعقًو،مأومميؿفـمعفـيمجقدة

نمظؼدماغؿفكمؼـودونمبػؽرةماظرصوػقيمواظلعودةمألجؾمأوالدػؿمصؼط،موػؽذامؼؼقظق
:ماظرائعي/مواجؾوتماألبمواألم،مظذظؽمضولمظقػمتقظلؿقيمػذهماظؽؾؿوتماىؿقؾيم
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ؼرؼدمطؾمواحدمؼبمحقوتفمأنمؼصؾمإظبم:مـممعـمادسمايقوةمػذهمػلمواحدةم
ظؽـمرصوػقيمايقوةموصوئدةماظعؿؾمبقدقؾيمسؿؾف،مالؼؿذطرم.ماظرصوػقيمظقحدهمصؼط

.ممادسمايقوة
ةمعـمايقوة،موبـػسماظقضًمالؼرؼدمأنمؼؼدممؼرؼدمطؾمواحدمأنمؼلخذمحص

شلومذقؽًو،مؼدخؾمطـرلونمعـماظرجولمإظبمايقوةماالجؿؿوسقيمبرشؾؿفؿ،مشصؾًوم
وعؿطػاًل،مؼظفرمحؽؿيمايقوةمعـمخاللماظطػقؾقي،موؼؾؼكمحؽؿيمايقوةمدـقاتم

.مماألبمواألمم(معوػقماظلؾى)ػؽذامؼبماظؾققتمععماألرػول،معـمػقماٌلؾىم؟م
والدماظذؼـمؼؾؼـقنمػؽذا،مسـدعومؼؽدلونمؼصؾققنمجفؾي،مػمالءماأل

جوئعني،متـوبؾ،مسؾدًاماظشفقاتفؿ،موأخرلًامالؼعرفمأوظؽؽماظشؾوبمايىموالم
،مالميؽـمأنمؼزرعمصقفؿمروحمحىم(دونمضقابط،مصقضقؼني)االرتؾوط،موؼؾؼقنم

ونماظقرـمواظشعىمواظعوئؾيموطراعيماظـضولموالحؿكماالصؽورماالغلوغقي،موالمؼعرف
وعومتطؾكقغفم.مطقػمضبؾقنمواظدؼفؿمحؾًومصودضًو،معومتؾذروغفمدؿقصدوغفم

.ممدؿلطؾقغفم
.ممإنمترطؿؿمروحماظشؾوبمطلرضمشرلمعزروسي،مدؿـؾًمصقفومأذقاكمودشؾ

،مػذهمظقلًم(تربقي)األبوءمواالعفوتماظذؼـمؼذلطقنمأوالدػؿومدونمزراسيم
اظذلبقيمظقلًم.ممأخالضلادؿطقعمأنمأضقلمإنماػؿولمطفذامػقمسؿؾمال.معلموظقؿفؿو

.مصؼطمبقدماالبوءمواالعفوت،مبؾمصبىمأنمتؽقنمعرتؾطيمبوجملؿؿعمواظدوظيمأؼضًو
حؿكمإنمطـؿؿمتلؿطقعقنمأنمتمدلقامضوغقغًومأدودقًو،موإنمطـؿؿمترؼدونمأنمتذلطقام
حرؼيماالخؿقورمظؾـوسم،موحؿكمانماضؿـعؿؿممبؾدأماظشققسقيمواالذذلاطقي،موإنمطونم

ونمأنمؼذلبقا،مموؼدخؾقنمإظبمايقوةمبالذلء،محقوةماجملؿؿعموحقوةمأوالدطؿمالؼرؼد
.مماظدلٌونمدقؾؼكمؼبمزالممداعس

اظؾذرة،ماٌفؿؾ،مدقؽقنموزرائفؿم/مإنماٌلعقرماظذيمؼؽقنمعـمػذاماىقؾم
.ممأؼضًومبفؾقانمؼرطضموراءمعصويفماظشكصقيمصؼط

م___________________________________________

ؼبمبالدمزغوبؼم)طؿوبمؼبمذبؾيمروزامغقمسؾكمٔوغقيمسشرمحؾؼيمهًمسـقانمغشرمػذامال*

.ممأومبالدماٌلؿـؼعوتموٕمؼـشرماظؾوضلمعـماظؽؿوبمطؿومػقمعزؼؾمبؽؾؿيمؼؿؾع(ماظؾقضوء
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ػ*صداقػاضحب
ضصفوم.مذطرػومظلماظشوسرماظؽرديماٌشفقرمضدريمجون.مضصيمرعزؼيمخقوظقي

واألدبماظؽرديمعػعؿممبـؾمػذهم...مسؾلقبمثؿمصغؿفومصقوشًيموحقارًاموأذكوصًو
.م.م.مماظؼصصماظرعزؼي
ػلمإحدىمػذهماظؼصصماظيتمتصػمحىماألممظقظدػوم(مصؽبدقباقمايى)وضصيم

وإنمدظًمػذهماظؼصيمسؾكمذلءمصنمنومتدلمسؾكم.موتػوغقفومعـمأجؾمرصوػقؿف
.م.م.ممادؿؿرارؼيماظقجقدمبػضؾمحىماألمماظذيمالمؼداغقفمحىم

ذرتمؼبمجرؼدةماظلقوديماألدؾقسقيماٌصرؼيمغشرتمػذهماظؼصيمأولمعون
وغؼؾؿفوممذبؾيماالغلوغقيم.م1933ظصوحؾفوماظدطؿقرمربؿدمحلنيمػقؽؾمسومم

اٌففرؼيمغققؼقركم(مدرل)اظدعشؼقيمظصوحؾفوموجقفمبقضقن،مثؿمغؼؾؿفومذبؾيم
...ممظصوحؾفوماظشوسرماٌففريماظؽؾرلمإؼؾقومأبقمعوضل
ػذهماظؼصصماظرعزؼي،مشفبلممواألدبماظؽرديمإظبمجوغىماحؿقائفمأعـول

ظؾشوسرماظؽرديماظعظقؿمأغبدمخوغلم(معؿمومزؼـ)وأذفرػومعؾقؿي.مبوٌالحؿماألدبقي
(معؿمومزؼـ)وضدمغؼؾمإظبماظعربقيمضلؿًومعـمعؾقؿيم...معـمدؽونمجزؼرةمبقتون

االدؿوذماٌرذدماإلدالعلماظدطؿقرمربؿدمدعقدمرعضونماظؾقرلمصفوءتمهػًيمرائعيم
.م.م.ممٌذلجؿمإظبماظعربقيعـمروائعماألدبما

أعوماظشوسرمضدريمجونماظذيمغؼؾمظلمػذهماظؼصيمصفقمعـمأذفرمذعراءماألطرادم
.مماحملدثنيمأعـولمجؽرخقؼـموذرلطقمبقفمطسموشرلػؿ

وميؿوزماألدبماظؽرديمؼبمعبؾؿفمبوًقولمواظعذوبيمواظؿعورػمععماظػؽرماالغلوغلم
وذبوبفيماظظؾؿمواالدؿؾدادم.م.م.مماواةايرماٌؿطؾعمأبدًامسبقمايرؼيمواظعداظيمواٌس

.ممواالحؿاللمبشفوسيموتصؿقؿموصداء
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
االدؿوذماظدطؿقرمخوظدمضقررشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

                                                
* يٍ األدة انكشد٘، رشجًخ انذكزٕس /يخزبساد قػػٛخ يٍ اٜداة انعبنًٛخ /َقاًل عٍ كزبة  

.128-121ظ.،داس األْبنٙ نهُطش ٔانزٕصٚع، ديطق1995انطجعخ األٔنٗ ـ .خبنذ قٕطشش  
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صداقػاضحبػ
صقؼؼمرشؾيتموارومشؾيتمصلغًمتعؾؿموالمؼعؾؿمشرلكمعوم!مػوػلمتذلاءىمؼومإشلل

صؾققبحمإظبمضؾؾفومايىموأشلؿم.مأطوبدهمعـمحرماىقىموعرماظعذابموثقرةماىػوء
صمادػومايـونمظؿفؿؿمبلعريموتؿؼدممإظلمظؿعورقلماظؽؾؿوتمواظـظراتمطؿومأسورقفوم

.مموأبودشلومػذهمعـذمأربعيمأذفر
.مدونمأنمتؾؿػًمإظبمزغورمأومتؽذلثمبفعرتمطؾـوزمػذهماٌرةمأؼضًوممعلرسيم

إغفوممترمػذهماٌرةم!مؼوظقحدتل!مؼوظشؼوئل!مؼويظلماالغؽد!مآه:)صوردفمضوئاًل
.ممظؼدمخوغؿينمزبقؾيتموشدرمبلمضؾيب.مأؼضًومحقٌمالمتؾؿػًمإظلموالمتؽذلثمبلم

أغومالمأغبؾمتؾعيمػذاماالخػوقمإالمسؾقؽمؼومإشللمؼومخوظؼمطؾمذلءموعؾدعمطؾم
إغؽمؼومإشللم.مشرلمعفؿؿمبلموبفومدقاءمأسشـومأومػؾؽـو.ممالهمسينموسـفوذلءمإغؽم

سػقًامؼومإشللمإنمعؾًمسـماظطرؼؼمأومضؾؾًم.مؼبمذغؾمسـومالمهلىمظـومحلوبًو
أغوماظذيمأضػمطؾمؼقممسؾكمػذام!مآه.مدقاءماظلؾقؾمصؼدمضوعمرذديمشوبمصؽري

امبوالبؿلوعيمواصوجؽفوماىلرمطؽقؾًومحزؼـًومعذلضؾًومذبلءمحؾقؾيتمطؾـوزمالبودره
إغينمٕمأزػرم!مأواهم.مبقحلمعففيتمربوواًلمجفدمروضيتمأنمأصؿحمضؾؾفومظؾقىم

إنمضؾؾفومأذدمضلقةمعـمجؾؿقدماظصكرمأصالمصبىمسؾلمأنماظقـف؟م.مإظبماآلن
رصؼًومبشؾوبمضدمضردفم.مرغبوكمؼومحؾقؾيت،محـوغًومعـمظدغؽموسطػًومعـمجـوبؽ

ظؼدمحـمػذاماىلرماىوعدمسؾلموبؽكم.ماهاىقىموأضـوهموحرضفماشلقىموأصـ
ظؾؽوئلمصالمأرؼدماظيتمتقؿؿينمحبؾفومضؾؾًومأصؾىمعـمػذاماظعقارضمايدؼدؼيم

صفذهمبؼوؼومزالمماظؾقؾماظراحؾموأوائؾمغقرماظـفورم.موأضلكمعـمػذهماظلدودمايفرؼي
.مماٌؼؾؾمذفقدمسؾكمذظؽ
بؽمالتذػيبمصعدظًمبر:وحووظًماظذػوبمصودؿقضػفومزغورمضوئاًل.مادؿقدسؽمآ

وظؽـمزغورمصؽرمأؼضًوموارولماظؿػؽرلموتلعؾمواصرطمؼبم.مسـماظذػوبمووضػًمإظبمجوغؾف
(.ممأعرمجؾقؾمخطرل،موخطرمصودحمطؾرل:)اظؿلعؾموأخرلًامضول

ثؿمأصػرموجففماصػرارًامضوغقًومواروػًمذػؿوهمطورووفمذػيتماظػؼرلمؼبمصصؾم
:موبؽؾؿوتمعؾعـرةماظشؿوءمواػؿزازماحملؿقمموغطؼؿومبصقتمعؿؼطع

ـدؼـموشدًامؼبمػذاماٌقضػموؼبمػذهم(.....متلوه......م)ظقؽـمعومترؼــــــــ)
(م.ممــ.م.معوتؾغقـــم(....مبؽوء....م)ممظؽ.....مضد.....ماظلوسيمدل

مم.ضوظًمػذاموعضًميوجؿفو.مؼوحؾقيبإظبماظغدمإظبماظؾؼوءم.مـممحلـمجدًامؼوصؿكم
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علؿلؾؿمشلقاجلفم...ممىيماظؿلعالتمواًقوالتسودمزغورمإظبمدارهموػقمشورقمؼبم
اظـػلقيمواغػعوالتفماظداخؾقي،مصلوورتفماٌكووفمواظظـقنمظؿصودممضقتنيمسظقؿؿنيمؼبم

صقوولمحفذم.مضقةمايىماألعقي،موضقةمايىماظعورػل،موبلؼفؿومؼضقل:داخؾف
مروضؿفمأنمؼصؾمإظبمغؿقفيمحوزليمصؾؿمؼػؾح،موؼبمأثـوءمجؾقدفمؼبمشرصؿفموػقمسؾك

وطوغًمعشدوػيم...مػذهمايولمعـماالضطرابماظـػلوغلمدخؾًمسؾقفمأعفمعؾؿلؿي
يوظف،مودلظؿفمؼبمرضيموحـقمسـمحوظفمواضطرابفموراحًمتفدىءمعـمروسفم

وأخرلًامخرجًمصؾؽكمزغورمأثرمخروجفومبؽوءمذدؼدًامخوصؿًوم.مواغػعوظف
*ممممم*ممممم*ممممممممممممممممممممممممممممممم

صفؾؾماظعوٕمبرائفماألدقدماظؼومت،مصقؾماٌؽرمربؾماظصػوءمارخكماظؾقؾمددوظفم
أدقدماٌرجماألخضرمواظلفؾماألصػرمواىؾؾماألزلرم.مواظضغقـيمعؽونماظقالء

وتؽوثرتماظظؾؿيمؼبماظقاديمحؿكمتالذكمعشفدهمسـماظقجقدمظقالمخرؼرمعوءماظـفرم
نماظؾذانماٌـلوبمؼبمضعرهمسؾكماظصكقرمواالحفورماغلقوبًوموحشقًوموأضقكماىؾال

ؼػصؾفؿوماظقاديمرقدًامذوزبًومصؽؿمطوغومؼؿؿـقونمدوامماظؾقؾمظقدومماغدعوجفؿوم
.ممواهودػؿو

تؼدمماظؾقؾمخبطقاتموادعيموٕمؼزلمزغورمعـزوؼًومؼبماظغرصيمعالزعًومعؽوغفمتؿالرؿم
وأخرلًامغفضم.مأعقاجماًقاررمؼبمصؽرهموػقمضبذلقمبنيمغورمايىموغورماظقجدانم

:م
؟ممـممالمأحدممـممأؼـمػلم؟ممـممظؼدمعضًمعـذمحنيموذػؾًمآهمأخورىمعـم

(.ممإذًامالبدمأغلمأصؾًممبسمعـماىـقن.معـذمدوسيم
*ممممم*مممممم*ممممممممممممممممممممممممممم

وضػمزغورمؼبماظققمماظؿوظلمسؾكماىلرمحلىمسودتفمعـؿظرًامعرورمطؾـوزمظقلؿعفوم
ظفمسـمبعدمأغبرموجففموتفقٍمصؾؿومتراءتم.ماغقـفموذؽقاهموؼعؿؾفومحبؾفموػقاه

ػوػلمتؼذلبمعينمؼومإشللممتشلمعشقؽيماظطوووسم:م)واروػمثؿمػؿسمؼبمغػلف
تلرلمصؿؿــكمبلرلػومطؿومؼؿــكماظعقدم.معرحًوموخقالء،معؿعفرصيمبؼقاعفوماألػقػ

ظؼدماضذلبًمطـرلًاموأصؾحموضعمضدعقفوماظصغرلؼـم.ماظررىمأومشصـماًقزران
.م(.ممصقوظقًمػذاماظقضعمطونمسؾكمضؾيبماًػوق.ماظرضقؼنيمجؾقًومواضقًوم

ذوءمايظمأنمتؼػماظققممطؾـوزمتردمظفمابؿلوعؿفموتللظفمسـمحوظفمصؾفًمزغورم
:مثؿمضوظً.مظقصقظفمإظبماظـؿقفيماظيتمضضًمسؾكمجلؿفمبوظـققوسؼؾفمبوظذػقل

عوبؽمؼوصؿكمواضػًومطؾمؼقممؼبمػذاماٌؽونمتراضؾينمودبورؾين؟معوػلمرؾقعؿؽ؟مصننم)
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ربؾًومصوضؾعمسـمػذهماظػؽرةمألنمحيبمصظقعمخطرلمأومطـًمذامعلربمآخرممطـً
اررقمزغورمػـقفيمثؿمرصعمرأدفمودرحمررصفم.(مصوذرحفمظلمصؾرمبومحؼؼؿفمظؽ

وخقوظفمجبؿوشلومصشعرمبوظػؿقؼماٌـؿـرمعـمثغرػوموبوالثرلماظشػوفماٌـؿشرمعـم
امصقضػمأعوممػذامغوزرؼفو،مرآػومصؿوةمتردماظغزاظيمررصفومخفؾيمعـمػقؾيمعبوظف

اىؿولماٌالئؽلمعلخقذًامعروػًوموضدمأثرماٌقضػمصقفمأثرًامسؿقؼًومصؽؿمطونمؼشؿفلم
أنمؼلؿلؾؿمظؿؾؽماظعوصػيماظداخؾقيماظـػلقيماظيتمطوغًمتدصعفمظالرمتوءمسؾكم

إالمأغفمػدأم:جلؿفوماظؾضمظقشؾعمغفدؼفومضؿًوموتلوػًوموذػؿقفومحرضيموضؾاًل
وظًمسؾكمعشوسريموذغؾًمطؾمتػؽرليمعـذمأولمعرةمؼومعـمادً:سورػؿفمثؿمضول

رأؼؿفو،ممإنمضؾيبمؼؿػؿًمعـمضغطمبورودماشلقىموؼؼطرمدعًومعـمضقةمغورماىقى،مم
أصالمتشعرؼـمؼومحؾقؾيتمبفذامايىماظؼوتؾمؼبمطؾمسضقمعـمأسضوئل،ممواٌوطٌمؼبم
طؾمحفرلةمعـمحفرلاتمجلؿل؟مأالمتشعرؼـمبفذهماظزظزظيماظعـقػيموػذهماظرسشيم
اظشدؼدة،موػذهماشلزةماظؼودقيماظيتمتـفؽمضقاي؟أالمتشعرؼـمبؽؾمػذامأالمتشعرؼـ؟م
أالمتلؿعنيمػذهماظدضوتمدضوتمضؾيبماٌؿؿووجيماٌؿدصؼيم؟ماغظريمعؽزريماٌقضقعم

إغؽمتػفؿنيم.مسؾكمصدريمطقػمؼعؾقموؼفؾطمعـمأثرمتؾؽماظدضوتموذدةماظـؾضوت
وتـفدمزغورم...مممطؾمؼقممظؾقضقفمػـوإذامتلعؾؿينمضؾقاًلمعوذامأرؼدمعـؽموعومؼدصعين

إنمحيبمصظقعم:مإغلمٕمأصفؿمؼومععؾقدتلمععـكمضقظؽ:مضؾقاًلمثؿمتوبعمطالعف
.م(.ممخطرل

أغلمأصؽرمؼومصؿكمؼبمطؾمذلءمعوخالمايىمواحؾؿمبؽؾم:صلجوبؿفمطؾـوزمضوئؾي
ظؼدمعرتم.ممإغلمزاػدةمبفمطزػدماظغينماظؾكقؾمبوًرلاتمواالحلون.مذلءمعومسداه

حقادثماسطؿينمدردًومبؾقغًومؼبمغؽرانمايىمواظقصوء،موظؽينمععمػذامٕمسؾلم
أذوػدمصقؿومذوػدتفمدوبؼًومصؿكمعـؾؽمدضقؼماٌشوسرمرضقؼماالحلوس،محودماظذػـ،مم
ؼؼظماظؼؾىمصطـماظػماء،موادعماٌكقؾي،موتؾؽمصػوتمعالزعيمظالغلونمذيمايىم

رىمضؾؾؽموادسقمصماديمصللحوولمأنماصؿحمضؾيبمظقكو.ماظعؿقؼمواالخالصماٌعؿر
ظلمذرطمواحدم:موصؿؿًمطؾـوزمبرػيمثؿمتوبعًمحدؼـفومضوئؾي.مظقـوجلمصمادك

وإغلمأذػؼمأنمتـؽرهم.مؼوصؿكمأرؼدمأنماهؼؼفمصقؽمضؾؾمأنمؼربطمحؾؾمايىمضؾؾقـو
اذطريماظشرطمؼومحؾقؾيتم:م)صؿفقٍمزغورموضول(.مسؾلمطؿومأغؽرهمضؾؾؽمأغوسمطـرلون

واًطىمعفؿومطونمصودحًوم.معومطونمجؾقاًلمسظقؿًووالمتؿفووغلمبفمصوظشرطمعف
(.ممخطرلًا،ممالطبػقينموالمؼــكمسزمييتمروٌوموراءهمرضوؤكموحـوغؽموحؾؽ
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ػؾمظؽمأممؼومصؿك؟مـممصؼولمزغورمغعؿمأغفومظعفقزمسبقؾي،مرضقؼيم:م)صلجوبؿف
حلـمجدًامؼوصؿكم:م)صوردصًمطؾـوزمضوئؾي(ماالحلوس،مغؼقيمربلـي،مرحقؿيمرؤوصي

تمهؾينمحؼًوموتؿػوغكمحبيبموتضقلمبؽؾمذلءمجؾلمصكتينمبؼؾىمأعؽمصننمطـ
(.م.مماظعفقزموظقؽـمػذاماظؼؾىمصداقمايى

أؼؾؿزمم:معبدماظدممؼبمجلؿمزغورمسـدمزلوسفمػذاماظشرطمصوصؾحمالؼدريمعوؼػعؾ
جوغىماالصبوبمأوماظلؾىمأممؼظفرماظرضكمأوماظلكطمظؽـفماررقموأرولماالرراقم

(.ممإٔمأضؾمظؽمإنمحيبمصظقعمخطرل:م)بؼقشلومحؿكمضطعًمطؾـوزمارراضف
طلغفمأصقىممبسمعـماىـقنمأومػزمؼبماظدعوغ،مصلخذمخـفرًامضورعًومودخؾم

شرصيمأعفماظغورضيمؼبمظذةماظؽرى،موضػمػـقفيمأعوممدرؼرػومعرتعدماظػرائضمعروػم
اىقاغحمثؿمأخذمسـؼفومبقدهموصصؾمرأدفومسـمجذسفومبلدرعمعـماغػصولماىرؼونم

ئلمسـمدؾؽفمثؿمذؼمجقصفومواغؿزعمضؾؾفومووضعفمؼبمصقـمووضػمبرػيماظؽفربو
ذوخصًومبوظؼؾىموذرفمدععؿنيمحورتني،مدععيمعـماظعني،مودععيمعـماظؼؾى،م

وحوولمأنمؼؾصؼمأجػوغفمبعضفومبؾعضموظؽـمسؾـًومحوولمصؼدمتؼوصرتماألجػونمعـم
ظػفرمأصؾحمثؿماضؾعمؼعدومسبقماىلرمظقؼدمماظؼؾىميؾقؾؿف،مألنما.مإٔماظقجدان

وأغفمظلوئرمؼبماظظؾؿيماًوعدةمؼفؿزمؼبمدرلهمعـمذدةمعوم.مسؾكمضوبمضقدنيمأومأدغك
وعـماظضؿرلماظذيمعوماغػؽم.مأصوبفمعـماظذػقلموعـمػقلماٌقضػماظرػقىماٌفقب

ؼقخزهموؼعصػمبلحشوئفمطؿومتعصػماظرؼحمبوالذفور،مإذمزظًمضدعفمؼبمحػرةم
دؼطمػقمأؼضًومأثرمدؼقرف،مصوصطدعًمصلؼطماظؼؾىمسؾكماألرضموتؾقثمبوظذلابمو
أعومضؾىماألمماٌؼؾكمسؾكماظذلابم.مدوقمرجؾفمحبفرمصصوحموتلوهمعـمذدةماألٕ

صؿلوهمظؿلوهمزغورموتقجعمظقجعفمواغطؼفمآمبعظقؿمضدرتفمصؼولمبصقتمخوصًمغوسؿم
.معوبؽمؼوبينمصفؾمأصوبؽمذلءمأوجعؽموآٌؽ،مصقوظقًماظصدعيمطوغًمظل:)رحقؿ

أضؾؾمإظلمحبقوةمعـمضققًم.مغلمصنغلمالمأرؼدمأنمأراكمحزؼـًومعؿلًٌوػقمبنمسؾقؽمؼوب
إغلمراضقيمؼومبينممبومأصوبينمعوداممصقفمدعودتؽم.محقوتلمألجؾفومألضؿدمجروحؽ

(.مموػـوؤك،مبربؽمالتؾؽمضؿموادرعمصنغلماذػؼمأنمتؿلخرمسـمعقسدك
ؼفماظؼؾؿمسوجزمسـموصػمعودػكمزغورمظدىمزلوسفمضؾىمأعفمؼؿؽؾؿمعؿؾفػًومسؾ

راثقًوميوظفمصؼدماغؽىمسؾقفمعغشقًوموأخذهمبقدهموضؿفمإظبمصدرهموردؿمسؾقفمبشػؿقفم
واشرورضًمسقـوهمواغلؽىماظدععم!مأعوهم!أعوهم!مأعوه:اٌروػؿنيمسدةمدوائر،معرددًا

وبؼلمزغورمعؾؼكمسؾكم.مايورمعـفؿومحؿكمدولمسؾكمخدهموػطؾمسؾكمضؾىمأعف
.م.م.ممماظؼؾىمإظبمأنمذفؼمذفؼيمطوغًمصقفومغػلف
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 طضحقػصور
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Helbestvan Qedrî can (1911 – 1972) 

 

 

 

(ػ1928)اضصاتبػاضصرديػشدريػجانػ
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جبلػطازيػـػدتودغوػجازداشػ-طظظرػطبغطيػطنػطدغظظػدغرغك
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صورةػرنػعوغتهػاضطدردغظػرظدطاػصانػطاضبًاػغدرسػسيػدارػاضططضطغنػ
(شوظغه)سيػ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zarokên Qedrî can :Mizgîn û Şêrîn (1946)-Şam. 

 

 

 .دطذق(ػ1946)ذغرغنػأوالدػشدريػجانػ.ػطزصغنػوػد
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Ji hêla çepê de: 

 

شدريػجانػـػظوريػدغردطيػـػططدوحػدضغمػواظضيػـػشدريػبكػ:ػطنػاضغطغن
.ػدطذق(ػزظارػدضوبي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ػاضثاظيػظوراضدغنػظاظاػـػشدريػجان:ػطنػاضغطغن
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دػسيػبعدادػسيػودطػاضصورةػشدريػجانػطعػطجطورظػطنػاضذبابػاضصر

 (اضطراق.)رزاضدغنػطصطغىػردول.ػوبجاظبهػاألغدرػد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji hêla çepê de: 

 

 (.اضطراق)اضػائدػبرزاظيػاضخاضدػـػضابطػـػػوشدريػجانػ:ػطنػاضغطغن
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Ji hêla çepê de: 

 

طحطدػرضيػذوغشػـػحدنػحاجوػـػططدوحػدضغمػواظضيػـػ:ػطنػاضغطغن
 شدريػجان

 
 

اضثاظيػشدريػجانػطعػطجطورظػطنػذبابػاضصردػاضطراشغغنػ:ػطنػاضغطغن
اضثاظيػاالدتاذػجاللػ:ػوطنػاضغدار.اضطاضطيػسيػطؼرجانػطودصوػضضذباب

 .طاضباظيػ
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سيػاحدىػطػاعيػحيػ.ػربداضرحطنػشادطضوػوػشدريػجان.ػد:ػطنػاضغطغن

 .اضطؼاجرغنػسيػدطذق
 

 
.ػػ1958شدريػجانػاضجاضسػباضػربػطنػربغداضضهػاضبارزاظيػـػبعدادػ
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.ػشدريػجانػـػجالدتػبدرخان:ػاضواشغونػطنػاضغطغن
ـػحاجوآزاػـػ(ػخالػططدوحػدضغم)ظظامػاضدغنػصغبارػ:ػاضجاضدونػطنػاضغطغن

(.ػواضدػططدوحػدضغمػواظضي)جطغلػواظضيػ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939/ػاغضول/11سيػضغضظػزساسهػ(ػظغضوسرػرثطان)شدريػجانػطعػزوجتهػ  
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  1928(شدريػجان)ػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ػػ1972/آذار/21طصورةػسيػ(ػشدريػجان)ػآخرػصورةػضـ
 

 

 

 



-------------------------ر الكردي قدري جان الشاعالكاتب و  

 

199 

199 

 

 

 

 

 

 

ػ

 
 
 
 
 
 
 

ػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورةػرنػوثغػظػظصاح
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اتػاضطحتوي
مم7..................................................................اٌؼدعيم-

م11......................................دريةمحقوةماظؽؿوبمضدريمجون-

م17.....................................دراديمأسؿوظهماظؼصصقيمواظشعرؼي-

م27.................................................................اظـفضيم-

م33................................ردوظيمخبطمؼدماظؽوتىمضدريمجون-

م35.............................................................ذوػدمسقونم-

ضصصموعؼوالتم

م
م41.م.............................ـممإذاموجدتماظصرخي،مصوظشؽقىمتؾقفو

م.مم6،م5اظصػقيم1932اظلـيم/1/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم
م43.م.................................................ـمماظؼرؼيماحملدثيمم

.مم6اظصػقيمم1932اظلـيم/2/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم

مم44...............................................ـممدؾقؿونمبؽمبدرخونمم
م.مم5،م4اظصػقيمم1932اظلـيم/3/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم

م46.م..................................................ـمماظؾصرىماظذػؾقيم
م.مم7،م6اظصػقيمم1932اظلـيم/5/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم

مم49...............................................اظؾدرم/ـممضؿرمأربعمسشرم
.ممم6،م5اظصػقيمم1932اظلـيم/م6/ظيمػووارماظعددعٍممممممممم

م51...........................................ـممأظقسمطذظؽمأؼفوماظشعى؟م
م.مم2اظصػقيمم1932اظلـيم/10/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم

مم53.......................................................ـممربقعمدؼرؼؽمم
م.مم4اظصػقيمم1932اظلـيم/م13/وارماظعددذبؾيمػومممممممم

م55.م......................................................ـممسزاءمخوظلمم
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م.مم6اظصػقيمم1933اظلـيم/م22/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم
م57.م...........................................................ـمماظؼلؿمم

.مم10،م9،م8اظصػقيمم1941اظلـيم/م35/ظعددذبؾيمػووارمامممممممم
مم62...........................................................ـمماظذغىمم

م.م8،م7،م6اظصػقيمم1942اظلـي/م39/ذبؾيمػووارماظعددمممممممم
م66.م.....................................................ـمماألؼومماٌوضقيم

م.م10،م9اظصػقيم1943اظلـي/م52/ػووارماظعددذبؾيممممممممم
م69.م..................................................ـممطالبماٌصوؼػمم

م.مم11اظصػقيم1943اظلـي/14/ذبؾيمروغوػلماظعددممممممممم
م71.م..........................................................ـممُطؾفنيمم

م.مم8،م7،م6،م5اظصػقي1943اظلـيم/م16/يماظعددذبؾيمروغوهمممممممم
م77.م.................................................ـممصقدماًـوزؼرم

م.م7،م6،م5اظصػقيم1945اظلـيم/28/ذبؾيمروغوػلماظعددمممممممم
م80.م...........................................ـمماالغؼالبماألغبرماظؽؾرلم

م.م24،م23اظصػقي1945اظلـيم/28/وغوػلماظعددذبؾيمرمممممممم
م84.م..................................................اظـفوؼيم/ـمماًومتيم

م.مم4اظصػقيمم1943اظلـي/2/جرؼدةمروزامغقماظعددمممممممم
م87(.م.............................................درطقتـ)ـممغوديماظـصرم

مم.مم1اظصػقيمم1943اظلـيم/19/امغقماظعددجرؼدةمروزمممممممم
مم88.......................................................ـممخومتمدؾقؿونم

.ممم4اظصػقيمم1944اظلـيم/ممم39/مجرؼدةمروزامغقماظعددممممممم
مم91......................................................ـمماظـعؾىماٌوطرمم

.مم45:،ماظصػقي1938اءةماظؽردؼيماظؼرممممممم

م

ذطرػػ
مم95.......................................................طؿمػلمعبقؾيم-

.مم6،اظصػقي1932:اظلـي/مم1/ممذبؾيمػووار،اظعددممممممممم

م96.............................................................ـمماٌقادوةم
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.ممم2،ماظصػقيمم1932:اظلـي/6/،ماظعددذبؾيمػووارممممممممم

م98..................................................ـممايدادمم
.مم4،5،ماظصػقيم1932:اظلـي/7/ذبؾيمػووارم،ماظعددممممممممم

م100.......................................................ـممؼبمصقراءمم
.مم5،م4اظصػقي1932:اظلـي/10/ذبؾيمػووار،ماظعددممممممممم

م102..................................................ـمماظؿوبقتماٌدعكمم
.مم6اظصػقيم1932:اظلـي/11/ذبؾيمػووار،ماظعددمممممممم

م103........................................................ـممجؽرخقنمم
.ممم2اظصػقي1932:اظلـي/12/ذبؾيمػووار،ماظعددمممممممم

م105......................................................ـممحؾؿماظقؼظيمم
.مم2اظصػقيم1932:اظلـي/13/ذبؾيمػووار،ماظعددممممممممم

م107.............................................................ـمماألممم
.مم3اظصػقيم1932:اظلـي/14/ذبؾيمػووار،ماظعددممممممممم

م109...........................................ـممجقابماظػؿقةمظألممػووارم
.ممم11اظصػقيم1933:اظلـي/20/ذبؾيمػووار،ماظعددممممممممم

م110..........................................................ردوظيمـمممم
.مم2:اظصػقي1943:اظلـي/1/جرؼدةمروزامغق،ماظعددممممممممم

م111......................................اظبمروحمربؿدمدقدام/ـممعرثقيمم
.مم4:اظصػقي1943:اظلـي/18/جرؼدةمروزامغق،ماظعددمممممممم

م112..................................................ـمماظطرؼؼماىدؼدمم
.ممم17،ماظصػقيم1944:اظلـي/26/ذبؾيمروغوػل،ماظعددممممممممم

مم114..............................................األددمضودممإظبماظقرــممم
م117..................................................ـممدقدمآخرماظزعونم

م34ـممم33ص1961اظلـيماألوظب،م/6ـممم5/ذبؾيمروغوػل،ماظعددممممممممممم
م121................................................ـمماظقردةمايؿراءمم
م122............................................ـمماظقرـمعـكـمبوىراحمم

.مم1947اظلـي/8/ذبؾيمطالوؼزماظعددمممممممممممم

م123......................................اظؾورزاغل.م.م.مـممضوئدماظؽردم
م128..............................................ـممسزاءماظؼوضلمربؿدمم
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م132.............................................ـممذاػىمأغومإظبمعقدؽقمم
م135......................................................ـمماظؼؿرماالغبرم
م137..............................................ـمماظرابعمسشرمعـممتقزم

م50ـممم49،مص1958اظلـيماظـوغقي،م/3/ةمػققا،ماظعددذبؾممممممممممم
م141...........................................................ـممضوصؾؿـومم

م.مبغداد،معطؾعيمنوح.م51ص1960اظلـيماألوظب،م/1/ذبؾيمروغوػل،ماظعددمممممممممم
م143...........................................ـممردوظيمإظبمإذاسيمرفرانم

م.3،صم1959اظلـيم/م46/جرؼدةممآزاديم،ماظعددممممممممممم
م147.......................................................ـممسقدماطؿقبرم
م149.................................................ـممثقرتـومؼبماظلفـم
م150...........................................ـممعرثقيمجالدتمبدرخونم
م

ترعبيم

م

م153.م....................................................ـممذعرةمبقضوءم
مم.م7اظصػقيمم1943اظلـيم/م13/ذبؾيمروغوػلماظعددمممممممممممممم

مم
م155.م...........................................ـممؼبمبالدمزغوبؼماظؾقضوءم

م156.......................................اظعدلةمعـماظؿورؼخم-
م158................................اظرجولماألبطولمواظشعىم-
م167.............................................اٌلعقرماٌربل-
م170....................................اظـؽـيمعدرديماظـوسم-
م177...............................................طرةماظؼدمم-
م182........................................األوالدم.ماألب.ماألم
م

،م13ـمم12،م11،م10،م9،م8،م7،م6،م5،م4:جرؼدةمروزامغق،ماألسدادم
.مم41،م40،م25،م24،م20،م19،م17،م16،م14
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،م1943،م1943،م1943،م1943،م1943،م1943،م1943:ماظلـني
،مم1943،م1943،م1943،م1943،م1943،م1943،م1943
.مم1944،م1944،م1943،م1943

،م4،م2،م4،م4،م4،م4،مم4،م4،م4،م4،م4،م2،م2،م4،م4:اظصػقوتم
.م4،4،م4

م
م185......................................................صداقمايىم-
خوظدم.عبيمدعـماألدبماظؽردي،تر/مزبؿوراتمضصصقيمعـماآلدابماظعوٌقي/غؼاًلمسـمطؿوبمم

.م128-121،دارماألػوظلمظؾـشرمواظؿقزؼع،دعشؼمص1995اظطؾعيماألوظب،.ضقررش

م

م191...........................................................عؾقؼمصقرم-
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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اصداراتمدالورمزغؽيم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.م1985(ثٛذاس٘)دؼقانمذعرماظصؿقد-

.مجالدتمبدرخونمواٌلؿشرقمروجقفمظقلؽق:تلظقػ(اظؾففيماظؽرعونقي)ضقاسدماظؾغيماظؽردؼي-

مم.1990دعشؼ.ترعبيماظبماظؾغيماظعربقي

.م1990دعشؼ.مترعبيماظبماظؾغيماظعربقي.متلظقػمجالدتمبدخون.محقلماٌللظيماظؽردؼي-

.م1991ظؾشوسرمسؾداظرغبـمعزوري،بويروفماظالتقـقي.عـمسشؼماظؼـودؼؾماظؼدميي-

.م1991حؾقةمظلموعرةمظؾـوسمظؾشوسرمسؾداظرغبـمعزوري،بويروفماظالتقـقي-

روذـمبدرخونمودالورم:وعراجعياسدادم.ترعبيمسؾلمدقدومطقراغل.ؼبظط:األعرلمبدرخونمتلظقػ-

.مزغؽل

صوحلم)عذطراتلمظـ:منمبدرخونمؼبمانوزمبعضماظؽؿىموضوممبـشرػومعـؾاذذلكمععماألعرلةمروش-

وعذطراتمإعرأةم(.مجالدتمبدرخون)وردوظيماظبمحضرةماظغوزيمعصطػىؽؿولمبوذومظـ(.مبدرخون

.م2ج(روذـمبدرخون)ظـ

ظؾشوسرمجؽرخقؼـ،بويروفماظالتقـقي،مووضعمشلوماشلقاعشموضؾطفومععمم-ذرصـوعفمؼومعـظقم-

.م1997اظشرحمواظؿعؾقؼ

.م1997عبعموترعبيماظبماظؾغيماظؽردؼي.معذطراتماألعرلمجالدتمبدرخون-

.م1998أغومواظـورمظؾشوسرمػزرصون،مبويروفماظالتقـقي-

ترعبيمطقظؾفورمبدرخونمودالورمزغؽلمعراجعيم.عوٌقلوغز:تلظقػ.اظؾدرخوغققنمؼبمجزؼرةمبقرون-

.مم1998لمظؾـون،عطؾعيمأعرلام-برلوتم.مغذؼرمجزعوتلموجقؼسمبؾق:موتؼدؼؿ

.مظفمسدةمزبطقروتمععدةمظؾطؾع(ماظصؿقد)سدامتراعبفمودؼقاغفماظشعريم-

 


