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بسٚاْاَ٘:
َى ْ 2010اَةى َاطتةسی ية ئةدةبى نوسدى بة ْاوْيؼاْى
َى  ،1997نؤييَزى صَإ  ،بةؾ نوسدي ،صاْهؤى طًيَُاْي تةواونشدوة ،يةطاي
طاي
َى  2014بشِواْاَةى دنتؤسای ية ئةدةبى
َناْى ػيَشنؤ بيَهةطذا) ية صاْهؤى طًيَُاْى بةدةطتٗيَٓاوة،طاي
( سةٖةْذةناْى ػويَٓهات ية دةقة واال
نوسدى بةْاوْيؼاْى ( دةقى ػيعشى نوسدي يةسواْطةى طيُيؤيؤرييةوة ) يةصاْهؤى طًيَُاْى بةدةطتٗيَٓاوة.

َونشاوة:
بال


َيٓةوةى صاْظتى ية صاْهؤناْى ٖةسيَِ.
َونشدْةوةى ييَهؤي
بال

 .1صاْهؤى طةسَيإ ،فةسَاْى رَاسة( )8ية()2015/1/14بةْاوْيؼاْى(طوتاسى بؤييفؤْى ية ػيعشةناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)
َى()2017بةْاوْيؼاْى( طيُيؤيؤرياى نات ية ػيعشى نوسديذا)1975-1950
.2صاْهؤى طةسَيإ ،فةسَاْى رَاسة( )14ية طاي
َناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)
.3صاْهؤى نةسنوى ،فةسَاْى رَاسة( ّ39ز) ية()2015/4/10بةْاوْيؼاْى(ناسْاَةى ْاوْيؼإ ية دةقة واال
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6550&uiLanguage=ar
.4طؤظاسى ئةنادميياى نوسدطتإ ،فةسَاْى رَاسة(خ )248ية()2015/12/13بةْاوْيؼاْى( طيُيؤيؤرياى ْاوْيؼإ ػيعشةناْى طؤساْادا)
http://kaj.kissr.edu.krd/en/PartA/journalIssues.php
.5صاْهؤى نةسنوى ،فةسَاْى رَاسة( ّ81ز )53/ية ( )2016/1/25بةْاوْيؼاْى (ياخيبووٕ ية ػيعشةناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)
.6صاْهؤى نةسنوى ،فةسَاْى رَاسة( ّ11ز )4/ية( )2016/6/5بةْاوْيؼاْى (وػةى فةسٖةْطى ية ػيعشةناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)


َيٓةوةو وتاس ية سؤرْاَةو طؤظاسةناْى ٖةسيَُى نوسدطتإ
َونشدْةوةى طةدإ ييَهؤي
بال

َونشدْةوةى ( )24نتيَب ية بواسى سةخٓةى ئةدةبى و فهشى و فةيظةفيذا
 بال
http://www.slideshare.net/luqmanraouf/edit_my_uploads
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املًدص
ضُٛٝٝيٛدٝا ٖ ٞاحد ٣ايٓظسٜات اسبَ ١ٜٛٝا بعد اسبداث َٔ ١خالٍ ايعالَات  ٚممٝصاتٗا ،فإْ٘ ٜتػًػٌ بعُك٘ حن ٛاملعاْٞ
ايعُٝك ١يًٓص.
دٜٛإ زْ٠طدإ يًػاعس غَٝسنؤ بَٝه١ع ٖٚ ٞاحدٖ َٔ ٠ر ٙاجملُٛعات ذات ايعالَات املُٝص ،٠ألٕ ايػاعس اضتددّ
 2121األيٛإ  ٚايعدٜد َٔ ايهًُات نعالَات ممٝص ٠ف ٢قصٝد .٠اغًب ١ٝاأليٛإ املطتددَ ١ف ٢قصٝد ٖٞ ٠األشزم،األضٛد،
األمحس ،األبٝض.
يهٌ يٖ َٔ ٕٛر ٙاأليٛإ هلا َعاْٗٝا اشباصٚ ١آثازٖا ايدقٝك ١طبتًف ايجكافات  ٚايٓصٛص  ،حٝح نإ هلا االثس
ايفعاٍ عً ٢ازا ٤ايٓاع ،فٜٗ ٛك ّٛبتصٜٛس دٚز االيٛإ  ٚعالقت ١حبٝا ٠ايٓاعٖٚ ،هرا فإ اضتدداّ زْ٠طدإ  ٚايت ٢تعٓ ٢باق١
ايٛإ ال ربً َٔ ٛاهلدف ٚ ،يهٓٗا تطسم بهٌ َاي٘ َٔ عالق ١بازبٛاْب ايبٚ ١ٝ٦ٝايٓفطٚ ١ٝايفهسٚ ١ٜايجكاف ١ٝيًخٝا.٠
ِAbstract
Semiotics is one of the modern critical methods of postmodernism in which through signs, it
digs deep into the depth of a text.Sherko Bekas’s Rangdan collection is one of the collections in
which signs are used abundantly because the poet uses colours 1219 times and many words are used
as signs. The most used colours are blue, black, red and white. Each of these colours has its own
meanings and implications in different cultures and texts; it has its role on people’s views, and it
depicts roles of colours in relations to the lives of people. Hence, the use of Rangdan, which means
the collection of colours, is not without purpose, but it has everything to do with environmental,
psychological, intellectual and cultural aspects of life.

ثيَؼةني
ديواْي سِةْطذإ ،يةنيَهة يةػاناسة ئةدةبييةناْي ػيَشنؤ بيَهةغ ،ئةَةؾ يةوةوةية نة يةاليةى نؤي ديواْةنةي
بشيتيية ية ضاَةيةني دسيَز ،يةطةٍَ ئةَةػذا سةْط بووتة ػوْاغ و ػةبةْط و يةنيَو يةسِةطةصة ٖةسة طةسةني و
دياسةناْي دوآْاطي و طةسجنشِانيَؼي و بةَةديويهشدْي نؤي ديواْةنةي ػاعريٖ ،ةس يةبةسئةَةػة ديواْةنةي ْاوْاوة
سِةْطذإ ،يةاليةني تشةوة سِةْط تةواوي ناسئةنتةسو نةؾ و ويَٓة ئةدةبييةنإ بةسٖةَذةٖيَٓيَت ،بةو ثيَيةي دةطت بةطةس
بةتةواوي ريإ و صاْظتة دياواصةناْي ديهةػةوة دةطشيَت ،بةَاْايةني تش سِةْط ثيَهٗاتةيةني طةسةني ريإ و طةسدوْةو
َي يةطةس سِةْطي َشؤظةنإ و ثيَظت و َوو يةسِووي دوإ و ْاػشيٓةوة ٖةية .سِةْط يةدةقي ػيعشيذا ،داسيَو
سِؤي
َي
َي دؤساودؤسي ػيعش ئاَادةيي ٖةية ،سِةْطةنإ دةتوأْ سِؤي
بةػيَوةيةني سِاطتةوخؤ ،صؤس داسيؽ وةى نةسةطتةي خةياي
دياواص يةػيعشدا بطيَشِٕ و ػاعري دةتواْيَت بؤ دةسخظتين ٖةطت و طؤصي خؤي بةناسياْبٗيَٓٔ” بةو َاْايةي ػاعريةنإ
يةثيَٓاو دياسيهشدْي ويَٓةي ػاعرياْةو ئاػهشانشدٕ و سِووْهشدْةوةي بةػةناْي ْيَوإ ويَٓة ػيعشييةنإ طودي
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ييَوةسدةطشٕ” 1يةسِاطتيذا سِةْط يةديواْي سِةْطذاْذا بؤ ػيَشنؤ وةى ثةجنةسةو ٖةْطاويَهي ْويَ بوو ،يةثيَٓاو صياتش ْاطاْذْي
ٖةّ تواْظتيي ػاعرييَيت خؤيٖ ،ةّ ْاطاْذْي دةم بةخويَٓةس ،بؤية دةقي ػيعشيي ػاعري ثشِة يةويَٓاو بةسدةطتةبووٕ ،بؤ ئةّ
َي ية ْاطني و ييَهذاْةوةي دةقذا ٖةية ،بؤية
بةطتةؾ سِةْط سِؤَييَهي طشْطي ٖةية ،بؤية ْاطيين وػة ،طشْطرتئ سِؤي

وػةنإ يةبريي ػاعريةوة ٖاتوٕ و ٖةسيةنةػيإ دةاليةت يةو ػتة دةنات ،نة ػاعري ثيَي ئاػٓإ 2نةواتة ٖةَوو
ػاعرييَو خاوةٕ وػةي تايبةت و ويَٓاي خؤيةتي ،دةػتواْيَت ية وػةيةنذا سِواْيين دياواصي خؤي خباتةسِوو ،بؤية ثيَويظتة
ئةوةبضاْني نة ضؤٕ بايةخي بةسِةْط داوة ،ض يةسِواْطةي ْاطيين ػاعريو دؤسي سِواْيين بؤ سِةْطةنإ ،يإ ضؤْيةتي
َةؾ ،ئيَُة يةَةبةطتة طةسةنييةنةي ػاعري ْضيو دةناتةوة.
ئاَادةبووْي سِةْطةنإ يةدةقة ػيعشيةنةداْ ،اطيين ئةّ دوو خاي
وػة نًيًييةنإ(:طيُيؤيؤريا ،سةْط ،سةْطذإ ،سةْطةنإ(ػني .طووس .سةؾ .طجي ،)....ػيَشنؤ)

َيٓةوة:
ئاَاجني ييَهؤي
-0ئايا سِةْط تةْٗا بؤ وةطفهشدٕ بةناسٖيَٓشاوة ،يإ َاْاو َةديوٍ تشي ثيَبةخؼيوة؟
 -7ضةْذ سِةْط بةناسٖيَٓشاوٕ و ض سِةْطيَو صؤستش بةناسٖيَٓشاوةو بؤضي؟.
-3سِةْط بابةتيَهي ْويَية يةػيعشدا ،ئايا نةطي تش بةو ػيَواصة ناسي يةطةسنشدووة يإ ْا؟

َيٓةوةنة:
طٓوةي ييَهؤي
-يةبةسئةوةي ػيَشنؤ ديواْيَهي تايبةت نشدووة بة سِةْطةوة ،بؤية تةْٗا ديواْي سةْطذإ بةناسٖيَٓشاوة.

َيٓةوةنة:
َيتؤدي ييَهؤي
بةوثيَيةي ناسنشدْة يةطةس ييَهذاْةوةي دةم و دياسيهشدْي سةْط وةى ْيؼاْةو خظتٓةسِووي ئاَاس ،بؤيةَيتؤدي طيُيؤيؤري و ئاَاسي بةناسٖيَٓشاوة.

ضةَو و ثيَٓاطةي طيُيؤيؤريا:
يةَشِؤدا َيتؤدي طيُيؤيؤريا بةيةنيَو ية َيتؤدة طشْطةناْي سةخٓةي ٖاوضةسخ دادةْشيَت ،ضوْهة يةسيَطةي
َوةػاْذْةوةو بٓيادْاْةوةي دةم دةنات ،واتة ناس يةطةس
ْيؼاْة ئاػهشاو ْٗيَٓييةناْي دةقةوة ،يةيةنهاتذا ناس يةطةس ٖةي
َيهاْيضَي بةسٖةَٗيَٓاْي َاْا دةنات ،يةثيَٓاو يةيةنتيَطةيؼنت يةضةْذ َاْايي دةم و دةاليةتة ػاساوةناْي يةطةس ئاطيت
سونةؾ و قووٍَٖ ،ةَوو ئةَةؾ يةثيَٓاو دةسخظتين تواْظت و ئاطيت داٖيَٓاْي و ويَٓاو سواْيٓةناْي ػاعرية يةدةقةنةدا.
_____________________________________________________________________________________________

ْ .1يهوخبت و قاطِ صادة،صةَيٓةٖاي منادئ سْط دس ػعش َعاؿشْ،ؼشية داْؼهذة(ادبيات و عًوّ اْظاْي داْؼطاة ػٗيذ بآٖش ،نشَإ ،ر 18
.0383 ،ص71٢
 .2امحد زضا عُشإ بوس،اُٖيت عٓاؿش و ويزطي ٖاي طاختاسي وارة دس طضيٓيؽ وارةنإ ػعغْ ،ؼشية طوٖش طويا ،038١،ص.055
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ٖةسضةْذة طيُيؤيؤريا ٖةسدوو صاساوةي طيُيؤيؤريا()Semiologieو طيُيؤتيها ()Semiotiqueي بؤ
َاّ ٖةسدوونيإ ية وػةي ()Semioوةسطرياوٕ و بٓطيٓةنةػي دةطةسِيَتةوة بؤ وػةي يؤْاْي
بةناسٖاتووة ،بةي
َاّ تةْٗا يةسووي طةفيَهظةناْياْةوة ( )suffixeدياواصٕ ،بةوةي ية صاساوةي يةنةَذا
( )Semeionواتة ْيؼاْة ،بةي
( )logieبٓطيٓةنةي دةطةسِيَتةوة بؤ وػةي يؤْاْي ( )Logosواتة طوتاسٖ ،ةْذيَ داسيؽ بةواتاي صاْظت ٖاتوة،
يةصاساوةي دووةَيؼذا ( )Tiqueنة بٓطيٓةنةي دةطةسِيتةوة بؤ صَاْي التيين و بةواتاي سيَزةيةى ية دياييَهتيهي

َيٓةوة دةنات ية
َيَتةوة ،بةو ئةْذاصةيةي ييَهؤي
بةناسٖاتووة  .1طيُيؤيؤريا ئةو صاْظتةية ية ئاَارةو ٖيَُانإ دةنؤي
ثةيوةْذيةناْيإ بةواتاو دةاليةتة دياواصةنإ ،نة ئةتواْشيَت ئاَارةيإ ثيَبهشيَت  ،2بؤية طيُيؤيؤريا صاْظتيَهة دساطةي

َيَتةوة،
َطةدا دةنات ،و صاْظتيَهة ية دؤسي دةاليةتة صَاْيةنإ دةنؤي
رياْي ٖيَُاو دةاليةتة بةناسبشاوةنإ يةْاو نؤَةي
يةٖةَاْهاتذا طودَإ ثيَذةطةيةْيَتٖ ،ةسوةٖا بابةتةنةؾ ية نؤَةَييَو نؤْتيَهظت ثيَهٗاتوة ،نة ية خؤوة دةاليةتةناْي

َيٓةوة ية طيظتُيَهي دياسيهشاو ية طيظتُةناْي ثةيوةْذي ية سِيَطةي
بوْيادْشاوٕ " ،3ياخود "طيُيؤيؤريا واتة ييَهؤي
َيٓةوةية ية دةاليةتي واتانإ ،بةتايبةتيؽ ية طظتُي صَاْةوإیدا " ،4يإ
ْيؼاْةو ئاَارةناْييةوةٖ ،ةسوةٖا ييَهؤي

طيُيؤيؤريا صاْظتيَهة ناس يةطةس طيظتُي ْيؼاْةنإ دةنات ،يةثيَٓاو بةسٖةَٗيَٓاْي َاْاي َةبةطتذاس يةدةقذا ،بةَاْايةني
َوةػاْذْةوةو بوْيادْاْةوة "5بةوثيَيةي طيُيؤيؤريا ناسنشدْة يةواتاو َةديويذا ،بؤية ئةّ بؤضووْة ية
تش " بشيتيية ية ياسي ٖةي

َاْةي ،نة يةبريي فةيًةطوفاْذا بووْي ٖةبووة"
َهو دةطةسِيَتةوة بؤ ئةو طةسةجنة قووي
َٓةداوة ،بةي
طةدةي بيظتةَذا طةسيٗةي
ئةطةسضي ناسي طيُيؤيؤريا ية ضةَهي ْيؼاْةوة دةطتجيَذةنات و ية صَاْة بياْييةناْذا بة (ْ )Signeاطشاوة ،نة
داسِيَزساوي وػةي يؤْاْي (طيُوٕ)ةو وةى صاساوةيةني تةنٓيهي(ايتكين) الي (باسَٓيذغ  ،أبو قشات)و وةى ٖاوواتاي
وػةي ْيؼاْة دةسنةوت .ئةّ ضةَهة صَاْيةؾ ئةوةَإ بؤ دةخاتةسِوو ،نة ضةَهي ْاوبشاو دياواصي ْيية يةطةٍَ يؤريو،
َطةو ْيؼاْةنإ " 6يةطةٍَ ئةَةػذا صاْظيت طيُيؤيؤريا يةنيَهة ية َيتؤدة سةخٓةيية ْويَهاْي ثاؾ
نة سِيَطةيةنة بؤ بةي
َاّ بؤخؤي ثيَؼيٓةيةني َيَزوويي ٖةية ،ضوْهة بريي طيُيؤيؤري ية ناسي ثضيؼهي و يؤريهذا خؤي
بووْيادطةسي ،بةي
ْاطاْذوة

7

َيَتةوة ،يةطةٍَ دياسيهشدْي
َئَ نة"طيُيؤيؤريا صاْظتيَهة ية ْيؼاْةو ئاَارةنإ دةنؤي
نؤي ئةَاْة ئةوةَإ ثيَذةي
َهو يةنؤي ْيؼاْةناْي ْاو دةم ،ضوْهة
َاّ ْيؼاْة بةتةْٗا ْا ،بةي
ثةيوةْذيية ناسْاَة ْاوخؤيي و دةسةنييةناْي دةم ،بةي

_____________________________________________________________________________________________

- 2عبدايٛاحد املسابط ،ايطُٝٝا ٤ايعاَ ٚ ١ايطُٝٝا ٤االدبَٓ،ػٛزات االختالف،بريٚت،1222،ص21
 -1د .فسج عبدايكادز ط٘ ٚاخسَٛ ،ٕٚضٛع ١عًِ ايٓفظ ٚايتخً ٌٝايٓفط ،ٞداز ضعاد ايصباح ،نٜٛت ،ط،2111 ،2ص 321
 - 1فسدٜٓاد د ٟضٛضري  ،تسمج ١عبدايكادز قٓ ، ٢ٓٝضباضسات يف عًِ ايًطإ ايعاّ  ،داز ايبٝطا ، ٤افسٜكا ايػسم  ،2191،ص 12
 - 3ضبُد عصاّ  ،ايٓكد ٚايداليَٓ ، ،١ػٛزات ٚشاز ٠ايجكاف ،١ضٛز ،١ٜدَػل،2112 ،ص.9
 -5د .مج ٌٝمحدا ،٣ٚاالدباٖات ايطُٛٝٝطٝكَ ،١ٝهتب املجكف،1225 ،ص22
ٖٛ -2از ٣محاد ، ٣ضُٝٝاٝ٥ات املٓطل ايْٛٝاْ ،٢داَعَ ١عطهس ،ازبصا٥س  ،صبً ١أيٝكْٛات  ،عدد (21ٍ ، 1229 ، )1
 -1د .يوقُإ سةئوف ،دةقى ػيعشى نوسدى ية سواْطةى طيُيؤيؤرييةوة ،دةصطاى ئايذيا9ٍ ،2016 ،
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َيٓةوةية يةو واتاياْةي ْيؼاْةنإ يةخؤيإ طشتوة و يةنؤي واتاي ْيؼاْةنإ دةم ييَهذةدسيَتةوة
خودي طيُيؤيؤريا ييَهؤي
"

1

طشْطي سةْط يةدةقذا:
سةْط بشيتيية يةطيفةتي تةْيَو و دةبيَتة ْاطٓاَةو دياناسي يةْيَوإ ئةواْي ديذا ،بةثيَي صاْظيت فيضيو" سةْط

بشيتيية يةو ػةثؤية سوْانيية دويَاواْةي نة ضاو ٖةطتييإ ثيَذةنات " 2عكاد ثيَيواية " سةْط سوْانييةنة ية سةْطي
دياواصدا " 3يةبٓطيٓةػذا سةْط ديَهةوتةيةني بيؤيؤرييةو يةتؤسِي ضاوةوة بةسٖةَبيَت ،يإ ئةو ٖةطتجيَهشدْةي ضاوة ،نة
يةسيَطةي ػةثؤيي سوْانييةوة بةسٖةَذيَت.
"سةْط يةنةَني صَاْة نة ئةواْةي دةوسةياْذاوئ ثيَيذةدوئَ ،نة بشيتيني يةو ناسة طةسةنيياْةي ،نة سؤراْة

َي طةوسةيإ ٖةية بؤ بة سةَضنشدْي ،بؤمنوْة( ثؼيًةي
ثيَوطتُإ ثيَياْة" 4دطةيةَةؾ يةَةطةيةي نًتوسدا ،سةْطةنإ سؤي
سةؾَ ،شيؼهى سةؾ  ،طةطي سةؾ) سةَضي ػوَيية ،بةثيَطةواْةػةوة سةْطي طجي ،سةْطي سوْاني و ٖيواية.
سِةْط بوْياديَهي بٓطيٓةيي ثيَهٗيَٓاْي ػيعشة ،بةوثيَيةي بٓةَايةني طةسةني ثيَهٗيَٓاْي ويَٓةي ػيعشيية ،ضوْهة
َطشتوةٖ ،ةسيةبةس ئةَةؾ سةْط يةّ ديواْةدا يةطةس
سِةْط تواْايةني طةوسةي سِةطةصةناْي ئيَظتاتيهاي يةخؤيذا ٖةي
َؤصو َاْاداس
َي سِةْطي ئةوةْذةي تش ئاي
ئاطتةناْي وةطف ،ييَهطوٕٖ ،يَُا ،ئايهؤٕ  ،ئيٓذيَهع بةناسٖيَٓشاوة ،ئةَةؾ سِؤي
نشدووة.
يةسِوي دةسوْيؼةوة سِةْط ناسيطةسي يةطةس َشؤظ ٖةية ،ضوْهة سِةْط بةػيَهي داْةبشِاوة يةسِؤػٓبريي و

َُاْذا دةريَت و بةػذاسميإ
يادةوةسي و سِواْني و خةوْي َشؤظ  5سِةْط بةػيَهة يةوديٗاْةي تيَيذا دةرئ و بةسدةواّ يةطةي
َذا دةنات.
يةطةي
ويَٓة بشيتيية ية ػيعش ،ثيَهٗاتةو ناسيطةسي ويَٓةؾ ،سةْطةناْة ،بؤية سةْط ٖيَضيَهي دةاليي و َاْايي دةبةخؼيَتة

َيَت" ػيعش ويَٓةيةني قظةنةسةو ويَٓةؾ ػيعشيَهي بيَذةْطة" 6ئةَةؾ يةوةوةية نة نة ٖةسدونيإ
دةم ،أوديظيوغ دةي
خاطيةتي ٖاوبةػي الطاييهشدْةوةيإ ٖةية ،بةوةي ػاعرييؽ ٖوْةسَةْذو الطاييهةسةوةو ويَٓةنيَؼةو ثيَطةواْةنةػي ساطتة.
ٖةَوو َشؤظيَو يةطةسةتاي يةدايهبووْيةوة ،سِةْط يةنيَو بووة يةػتة بةسدةطتةو دياسةناْي ٖةطيت دةسووْيٖ ،ةس
يةتاسيهي ػةو و سِوْاني و سِؤرةوة ،نة ناسيطةسيَهي صؤسي يةسِواْطةي دةسووْي و سِؤسي و ضؤْيةتي رياْي ٖةبووة ،تا
ئةو سةْطاْةي نة طشوػت ْواْذويةتي ،واتة طشوػت يةنةَني طةسضاوةي سةْطةو يةنةَني ػتة ،نة طةسةجني َشؤظي بؤ
الي خؤي سانيَؼابيَت ،بةَاْايةني تش يةطةٍَ طةسةتاناْي رياْذا ،يةنيَو يةو ػتاْةي نة بة ئاطاْي و بةضاو يةيةنرتي
_____________________________________________________________________________________________

 -1د .يوقُإ سةئوف ،دةقى ػيعشى نوسدى ية سواْطةى طيُيؤيؤرييةوة29ٍ ،
 -1نًٛد عبٝد ،االيٛإ ،املؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات  ٚايٓػس  ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،1221،ص21
ٖ -3ةَإ طةسضاوة ،ص17
ٖ -4ةَإ طةسضاوة  ،ص44
 -5اضعد عًَ ٞطسح ازبُاٍ ٚاسبب ٚايفٔ يف مح ِٝاالْطإ ،دازايسا٥د ،بريٚت،ط0٢80 ،3
-2د .عبدايػفاز َهاٚی ،قصٝدە  ٚصٛزە،ص152
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د .يوقُإ سةئوف

طيُيؤيؤرياي سةْط يةػيعشي ػيَشنؤ بيَهةطذا....

ديانشاوْةتةوة ،سِةْطةنإ بووة ،بؤية يةطةسةتاوة َشؤظ سِةْطةناْي ثةيوةطتهشدبوو بة ديٗاْي بيٓشاوي دةوسوبةسيةوة ،بؤية
سِةْط بوْياديَهي بٓطيٓةيي دةقةو ثايةيةني طشْطي ويَٓةي ػيعشية.
بةطؼيت بةناسٖيَٓاْي سِةْط ية ويَٓةدا دةطةسِيَتةوة بؤ (ٖ )711- 051ةصاس طاٍَ ثيَؽ ئيَظتا ،واتة ئةوناتةي
يةئةػهةوتيَهي ئيظجاْيا ضةْذ ويَٓةيةني ئارةٍَ بةسِةْطي طووسو سِةؾ و صةسد نيَؼشابوو

1

َيظشية نؤْةنإ ٖةس يةثيَؽ َيَزووةوة ويَٓةيإ يةناسي سؤراْةدا بةناسٖيَٓاوة ،دواتش بؤ تؤَاسنشدْي دةقة

ئايٓيةنإ بةناسٖيَٓشاوە" 2دطةيةَةؾ ٖةس َيظشية نؤْةنإ َشةنةب و سةْطيإ ْاطيوةو بةناسياْٗيَٓاوة ،ثاػإ ضيٓييةنإ
َة ئاوييةنإ دةسيذةدةٕ دسوطتهشدووة "
َاّ ياباْيةنإ يةو سةْطةي نة ئارةي
ية صةيت َشةنةبيإ دسوطتهشدووة ،بةي

3

َيَت”سِةْطة ئاطاييةنإ بشيتني يةسِةْطةناْي سِةطةصي بووٕ ،واتة ئاو ،ئاطشٖ ،ةوا ،خؤٍَ” 4دواي ()03
ئةسطتؤ دةي

طةدة ييؤْاسدؤ داظٓؼي ٖةَإ بريؤنةي خظتؤتةسِوو نة “ يةنةّ سِةْطي ئاطايي طجية ،نةتيؼو و سِوْاني دةْويَٓيَت،
َي ،طةوصي ئاوي ،ػيين ئامساْي ،طووسي ئاطشي ،سِةػي تاسيهي
ئةطةس ئةو ْةبواية ْةَاْذةتواْي سِةْط ببيٓني ،صةسدي خؤي
َي  0١١1يةنةّ باصْةيي سِةْطي دياسيهشدٖ ،ةسضةْذة ثيَؼرت ئةسطتؤ وتبووي “ سِةْطةنإ ،
تةواو” 5ثاػإ ْيوتٔ يةطاي
يةواْةية يةى بطشٕ ،وةى ضؤٕ سِةْطةنإ بةٖؤي طوجناْذْياْةوة يةنذةطشٕ”

6

َهو ناسْاَةو َةبةطيت دياواصيإ
بيَطوَإ بةناسٖيَٓاْي سِةْطةنإ تةْٗا بؤ سِواْيٓة ئاطاييةنة ْيية وةى سِةْط ،بةي
َيإ ٖةبووة ،بةَاْايةني تش سِةْطةنإ بةثيَي
ٖةية ،سِةْطةنإ وةى ضاسةطةسي ْةخؤػي و وةى ئائ و داب و ْةسيت سِؤي
ػويَين دوطشايف و سِؤػٓبريي و نًتوسي نةطةنإ َاْاناْي دةطؤسِيَت ،واتة سِةْط يةٖةس ريٓطةيةنذا َاْاي دياواصي
َاّ يةضجٔ بؤ
َاي ػةسِبووة ،فةسػي طووس بؤطةسؤنةناْة ،بةي
َاي طووس ئاي
خؤي وةسدةطشيَت ،بؤْووْة الي سِؤَاْةنإ ئاي
رْٗيَٓاْة ،نةواتة " بةناسٖيَٓاْي سةْط وةى ٖيَُاٖ ،ةس يةنؤْةوة ئةّ ٖةْطاوة ْشاوة ،ضوْهة تواْيويةتي طوصاسػيت دياواص
بذات ية بواسة دياواصةناْي رياْذا ،واتة بةسةَضبووْي ػتيَهي طؼتطريةو يةطةس نؤي ئاطتةناْي بووْي َشؤظةٖ ،ةس بؤية
طشمياغ بة بوْياتيَهي ْاناتي و َيؼيٌَ يريغ بة بوْياتيَهي ْةطيت دادةْئَ"

7

سِةْط بةطؼيت و سةْطي سِةؾ و طجي بةتايبةتي ،دوو سِةْطي طةسةني و ناسيطةسي ْيَو دةقي ػيعشئ و ثةيوةطنت
بة دواْة درةناْي ػةو و سِؤر  ،تاسيهي و سِوْاني ئةّ دوو سِةْطة ية ئايين صةسدةػتيذا ًَُالْيَي ضانةو خشاثةيةٖ“ ،يٓذيية
طووسةناْي ئةَشيهاؾ ديٗاْي ريَشةوةو ( طؤسِطتإ ) دةضويَٓٔ بةسِةْطي سِةؾ  ،يإ سِةْطي سِةؾ وةى ٖيَُا بؤي
_____________________________________________________________________________________________

-2د.امحد َٛختاز عُس ،ايًػ ١ايً ،ٕٛعامل ايهتب،ايكاٖس،٠ط،0٢87،2ص0٢
 -1نًٛد عبٝد ،االيٛإ ،املؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات  ٚايٓػس  ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،1221،ص22
ٖ -3ةَإ طةسضاوة ص32
-3د.امحد ،ايًػ ١ايً ،ٕٛعامل ايهتب ،ايكاٖس،٠ص000
-5د.امحد َٛختاز ،ايًػ ١ايً،ٕٛعامل ايهتب،ايكاٖس،٠ص000
ٖ -6ةَإ طةسضاوة ،ص136
 -1نًٛد عبٝد ،االيٛإ ،املؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات  ٚايٓػس  ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،1221،ص11
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َاّ ديٗاْي طةسةوة ضةْذ سِةْطيَهي بؤ بةناسدةٖيَٓٔ ،1بةّ ثيَيةؾ بةناسٖيَٓاْي سِةْط بٓطيٓةو َيَزوويةني
بةناسدةٖيَٓٔ ،بةي
نؤْي ٖةية.
َاداّ سِةْط يةتواْايذاية ناسيطةسي دةسووْي يةطةس َشؤظ دسوطتبهات ،نةواتة يةتواْاػيذا ٖةية نةطايةتي َشؤظ
ئاػهشا بهات ،بؤية ٖةس سِةْطيَو بؤخؤي َاْاو ديَهةوتي خؤي ٖةية.
سِةْط تواْاي ئةوةي ٖةية ،نةطايةتي َشؤظ ئاػهشا بهات ،ضوْهة ٖةس سِةْطيَو ضةَهيَهي دياسيهشاو و
َي ْني ية دةاليةتة
دةاليةتيَو دةطةيةْيَت ،ئةَةؾ يةو ناتاْةي نة بة وػة دةسدةبشِيَت ،بةوثيَيةي “سِةْطةنإ خاي
ئيظتايهييةنإ“ٖةْذيَ داسيؽ طوصاسػيت سِةَضئ ،يةبةسئةوةي سةْطةنإ ويَٓةيةنٔ طوصاسػت يةبابةتي ريإ و
َطووْةناْي ٖوْةسَةْذإ دةنةٕ
ٖةي

2

َيَت ،نة ناسيطةسييةني يةطةس ٖةطت و ْةطت و َةصادي ػاعري
سِةْط يةّ ديواْةي ػاعريدا ،ئةوةَإ ثيَذةي
دسوطتهشدووة ،بةوثيَيةي سِةْط خاوةٕ دواْييةو ثةيوةطتة بةرياْي َشؤظةوة ،ئةَةؾ يةوةوةية ،نة سِةطةصيَهي طشْطي
ويَٓةي ئةدةبي ٖةية ،بةدةسيةَاْةؾ سةْطذإ بةَاْاي سةْط و دةْطة دياواصةنإ ديَت ،ضوْهة سةْطةنإ خاوةٕ دةْطٔ و
ئةو دةْطاْةؾ ٖي نوسدو ية ػويَٓة دياواصةناْةوة بةسصبووْةتةوة ،بةَاْايةني تش ػيَشنؤ يةسةْطذاْذا نؤيهشدوْةتةوة و
َطشي ئايذياو َةديويي خؤيأْ.
ْاطاْذووْي ،يةطةٍَ ئةَاْةػذا ٖةي
دطةيةَةؾ سِةْط ثةيوةْذي سِاطتةوخؤي بةريإ و طةسدووٕ و طشوػت و صاْظت و دةسووٕ و سِؤػٓبريي و
َهشدٕ و
َةو ٖةْذيَهي تشي وةالدةْيَت ،ئةّ قبووي
ئائ ٖ.....تذ ٖةية ،بةطشوػيت ساٍَ َشؤظ ٖةْذيَ ية سِةْطةناْي ثيَ قبووي
َايةتي ،ئايينٖ.....تذ.
َيَو ٖؤناسي دةسووْي ،نؤَةي
وةالْاْةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ نؤَةي
َي سةْط بشيتيية ية:
نةواتة سؤي
.1سةْط يةرياْذا ثيَطةيةني صؤس طةوسةي يةوةي ويَٓاي دةنةئ داطرينشدووةٖ ،ةس ية دٌ و بةسط و ئةدةب و
َٓاطي و دةسوْٓاطي و......تاد
ٖوْةس َ ،ادي و َةعٓةوي ٖةس ية نؤَةي

3

".2يةنيهة ية دياسدة طشوػتية طةسجنشِانيَؼةنإ " 4و ية تةواوي ػاسطتاْيةتييةناْذا دةاليةتي سؤػٓبريي ،ئايين،

َايةتي.....تاد ٖةبووة ،بةَةؾ ناسيطةسي ساطتةوخؤي يةطةس بريو سواْييٓةناْي َشؤظ بةثيَي َةبةطتةنةي ٖةية.
نؤَةي
َطوٕ و تيَهطووْة دةسووْي و ٖةطتييةنإ
.3بةثيَي صاْظيت ْويَ ،سةْطةنإ وصة ية دةطتةدا صياددةنةٕ و ٖةي
َةسي ئةَشيهي ية ْةخؤػيية دةسوْييةنإ ،ئةوةيإ خظتوةتةسوو نة"
َي  1932دوو ييَهؤي
ٖاوطةْطذةنةٕ ،بؤمنووْة يةطاي
َٓةسيَهي ضاالنة"
سةْطي ػني ناسيطةسي ئاساَهةسةوةي ٖةيةو سةْطي طووسيؽ ثاي
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د .يوقُإ سةئوف
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دةاليةتي سِةْط ية ديواْي سِةْطذاْذا:
َي طةسةني يةتةواوي اليةْة دياواصةناْي رياْي َشؤظ
سِةْط وةى سِةطةصيَهي دياسو بةسدةطتةي طشوػت ،سِؤي
ٖةيةٖ ،ةسوةٖا ناسيطةسي يةطةس دسوطتذةنات ،يةطةٍَ ئةَةػذا تةواوي صاْظتةنإ وةى فةيظةفةو دةسوْٓاطي،
َهو
َي طشوػيت خؤي ْاطيَشِيَت ،بةي
ئةدةبياتٖ ،وْةسٖ....،تذ خظتؤتة ريَش ناسيطةسييةوة ،بؤية سةْط ية ػيعشي ْويَذا سؤي
دةبيَتة نؤدو ٖيَُايةى بؤ َاْاو َةديوييَهي تش ،بؤية سِةْط ية ديواْي سِةْطذاْي ػاعريدا ،نًيًيَهة بؤ ضووْة ْاو دةقةنةو
َةبةطتة دياواصةناْي ،يإ بؤ دةسطاو َةبةطيت تش ،بةتايبةتي دةسخظتين ئيَؽ و ئاصاسةناْي ػاعري.
ئاَادةبووٕ ،ياخود بةناسٖيَٓاْي سِةْطةنإ بةو ػيَوة فشاواْييةو بةو ٖةَوو دؤسة ،يةػيعشي ػاعريدا ناسيَهي
يةخؤوة ْيية ،بةَاْايةني تش ْاوْاْي ديواْيَو بةْاوي سِةْطذإ ،بؤ خؤي بةخؼيين ضةْذ َاْاية بة دةقةنة ،بةتايبةتي
يةسِواْطةي طيُيؤيؤرييةوةٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ ية بٓطيٓةدا طةسضاوةنةيإ ويَٓاي ػاعرية:
ڕەنگ
وێنەی زەینی واقع

نیشانەو بوون
وێنەی شیعریی

َطوٕ و بري ،تةْاْةت ناسيطةسة
يةّ ديواْةدا ػاعري دةيةويَت يةسِيَطةي سِةْطةوة طوصاسػت ية طؤص و ٖةي
دياواصةناْيؽ خباتةسِووٖ ،ةسبؤية يةنؤي ديواْةنةدا ( )1219داس سةْطي بةناسٖيَٓاوة ،ئةّ رَاسةؾ ثيَطةو ناسيطةسي
دةطةمليَٓيَت.
َيَهي
َيَت ،نة سِةْط ناسيطةسي و سِؤي
بةَاْايةني تش ػاعري يةّ ديواْةداو ٖةس يةخودي ْاوْيؼاْةوة ئةوةَإ ثيَذةي
َايةنشدْي بريو
طةسةني يةّ ديواْةدا ٖةيةو ػاعريو دةقةنةؾ طوديَهي صؤسيإ ية سِةْط وةسطشتووة ،يةثيَٓاوي طةي
َي ػيعش ئاَادةيي ٖةيةو
َةبةطتة طةسةنييةناْي تيَهظتةنة ،يةّ سِواْطةيةػةوة سِةْط بة ػيَوةيةني دياواص يةػيَوةي خةياي
َيَو سةْط و بةئاطيت دياواص
ػاعري يةثيَٓاو بةسدةطتةنشدْي ويَٓةناْيإَ ،اْا بؤ سِةْطةنإ دةبات ،بةطؼيت ػاعري نؤَةي
بةناسٖيَٓاوة ،وةى يةّ خؼتةيةدا خشاوةتةسوو:
ڕەوگ شیه سوور ڕەش سپی زەرد سەوز قاوەیی ڕەوگدان پەمەیی مۆر
30 35 ٢15
کۆ

31

7١ 3١ 32
070٢

2

2

١

7

هی تر(خورمایی،
وەوشەیی،
خۆڵەمێشی ،زیویی
١2
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َيَهي طشْطي ٖةية ية ْاطيين
سِةْط يةدةقي سِةْطذاْذا يةاليةى وػةيةني طادةي دةقةو ْاطيين ئةّ وػةيةؾ ،سِؤي
و ييَهذاْةوةيذا ،يةاليةني تشةوة وةى يةى سِةطةصي دةسوْٓاطاْة ،نة دةتواْشيَت يةسِيَطةي ئاػهشانشدْي سِواْني و
ديٗاْبيين ػاعريةوة ييَهبذسيَتةوة ،ضوْهة دةتواْشيَت يةوػةيةنذا ية سِواْطة دياواصةناْةوة ييَهبذسيَتةوة.
يةسِاطتيذا دؤس يإ ػيَوةو سِةْط ،دووسِةطةصي بةسدةطتةنشدْي طشوػنت ،بؤية ٖةسيةنةيإ ناسيطةسي خؤي
يةطةس دةسووْي َشؤظ ٖةية ،بؤمنووْة:

-1سِةْط:
ػاعري يةّ ديواْةدا()905داس وػةي سةْطي بةناسٖيَٓاوة ،بةَةؾ دةبيَتة يةنةَني وػة ،نة صؤسداس يةّ ديواْةدا
بةناسٖيَٓشابيَتةوةو بةناسٖيَٓاْةنةؾ يةاليةى ٖيَضو ئاواص ،يةاليةني تشةوة دةخت و َاْا ديايي دةبةخؼيَتة دةقةنة ،بؤمنوْة:
َاّ دوباسةنشدْةوةي ٖيَضةنةي صياتش دةنات،
ا .وةى سِةْط :ئةطةسضي سةْط وةى (سةْط) بةناسٖيَٓشاوة ،بةي
يةٖةَاْهاتيؼذا ٖةطتياسي و وسدي ػاعريَإ ثيؼاْذةدات يةبةناسٖيَٓاْي سةْط ية ناسْاَةيةني تش و يةْاو تيَهظيت
َيت:
ػيعشييذا ،وةى دةي

سِةْط..سِةْط..سِةْط..سِةْط
نيَ ئةتواْيَت سِةْط بزةْيَ؟! َٔ..ئةيزةمن7٢1ٍ.............
يةساطتيذا يةْيوةديَشِي يةنةَذا سةْط ،وةى سةْط بةناسٖيَٓشاوة ،ضوْهة يةاليةى دةخت يةطةس سةْط و
دوباسةبووْةوةي ،داسيَهي تش يةطةس َيهاْيضَي طؤسِئ و بةخؼيين ئةسنيَهي تش دةناتةوةٖ ،ةسبؤية دواتش نشدةي رةْيين
َهو يةئاَيَشي َؤطيكادا ٖةيةو ٖةسيةنة يةو ئاواصو رةْيٓاْة ،ئةسى و
ثيَذةبةخؼيَت ،ئةّ نشدةيةؾ ية سةْطذا ْيية ،بةي
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ناسْاَةي خؤيإ ٖةية ،بؤية سةْطيؽ يةَادييةتةوة بةسةو ئةسى و ناسْاَة دةبات ،بؤية ييَشةوة سةْط بةسةو َةديويبووٕ
َةدا دةبيٓيَتةوة.
دةبات و رةْيٓيؽ خؤي ية دوي
َاّ دواداس سةْط
ب .بةَةديويهشاو :ئةطةسضي تيَهظتةنة ية دوباسةبووْةوةي ضةْذ وػةيةى ثيَهٗاتووة ،بةي
َي  1988بةطةس طةيي
َُةي ،نة سضبي بةعع يةطاي
بشيتيية ية ػوْاغ و ْاطٓاَةي ْةتةوةيةى و نؤي ئةو ْادادي و صوي
َاّ بةْاوي دياواص
َي ْ 1988ويَية ،ضوْهة ية َيَزودا ٖةَإ ثشؤطة ،بةي
َاّ ئةّ ئةْفايهشدْةي طاي
نوسددا ٖيَٓاويةتي ،بةي
بووْي ٖةبووة ،بؤية سةْط بشيتيية ية ػوْاطي َيَزوَإ ،نة ريَشدةطتةيي و ضةوطاْةوةية ،واتة ئةْفايهشاوةنإ خاوةٕ
دةْطي ئاصادي و ضريؤني خؤيأْ ،سةْطيؽ سةْط و ػويَٓة دياواصةناْي نوسدطتأْ ،بةوةي ئةْفايهشاوةنإ دابةػهشاوٕ
بةطةس ْاوضةو ػويَٓة دياواصةناْذا ،بةدةسيةَةؾ سةْط َاْاي صةَةٕ و َيَزوة ،بةوةي بةدسيَزايي َيَزوو ،خؤَإ يةْاو طتةّ
َيَت:
و نوػنت و ضةوطاْةوةدا دةبيٓييةوة ،وةى دةي
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفاية سِةْطي ئيَُةو سِةْطي َيزوو
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفايةو سِةْطي ئيَُةو سِةْطي
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفايةو سِةْطي ئيَُةو
ئةْفايةو سةْطي ئةْفايةو سةْطي
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفاٍ
ئةْفايةو سةْطي
ئةْفاٍ373ٍ...............
دطةيةَةؾ سةْط بشيتيية ية دةْط و سةْط و ْاطٓاَة دياواصةنإ ،بشيتيية يةو طيُاو ٖاواسي ئاصاديياْةي ،نة
َاتي ديهتاتؤسي و ْادميونشاطيذا ٖةَوو ئةَاْة بةثةْٗاْي و يةػةودا
َطةيةنذا ٖةبٔ ،بؤية ية دةطةي
دةبيَت ية نؤَةي
َيَت:
بةػيَوةي دياواص يةْاودةبشئَ ،يإ بيَذةْطذةنشئَ ،وةى دةي
سِةْط ئةفشِيَْٓٔ ..ةبادا طشِي سِةْطيَهي
تاصةي البيَ و بيذسنيَينَ
سِةْط نةسِ ئةنةْٕ...ة بادا طويَي
ية صةْطي سِةْطيَهي تش بيَ و سِايجةسِيَينَ!
َيَ
سِةْط الٍَ ئةنةٕ..بؤئةوةي سِةْط ٖةس ٖيض ْةي
بةسدةواَيؽ ٖةس ية ػةودا سِةْط ئةنورٕ
بؤئةوةي نةطي سِةْطي بهورو تاواْباس قةت ْةبيينَ!32٢ٍ..........
َيَتْ ،ابيَت دةْطيَهي بضيَو و ئاطاداس ٖةبيَت ،يإ دةسنةويَت و قظةي ٖةبيَت ،طويَي
نةواتة ػاعري دةيةويَت بً
ٖةبيَت.

462

مجلة جامعة التىمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.اب  :7102ص ص
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

َيَت ،سةْطي ٖةراس ،سةْطي الواصي و نضي و َاتيية ،سةْطي نؤتبووٕ و
بةدةس يةَةؾ دةيةويت ئةوةَإ ثيَبً
َاّ ئةّ الواصي و طظتيية بة ثيَطةواْةي ئةّ الواصييةوةٖ ،يَضي ػاساوةي دةسووٕ بةطةسِدةخات ،و دواداس
بةْذخياْةية ،بةي
َيَت:
ساثةسِيٓيَو بةسٖةَذيَت ،نة دةْطي َافدوساو و ضةوطاوةناْة ،منووْةؾ دةْطي ساثةسِيٓة ،وةى دةي
ديَشيٓرتئ سِةْطي ٖةراس ،يةطةس ديواسي صيٓذإ و
يةسِةْطي صجنريدا َِٓ ،ئاصايةتي سِةْط ية َٓذا
بؤ يةنةّ داس ية ْاو طةسووي بةوسيَهةوة
صسيهاْذي و عيَشاقي طيَذاسةي تؤقإ!323ٍ...............
َي ئةو سةْطاْةٕ ،نة تيَيذا َشؤظةنإ ثاى و ْاطو و دةسوٕ نشاوةٕ ،و تةْٗا دواْي و
سةْطاوسةْطي َٓذاي
خؤػيةناْي ريإ دةْاطٔ ،بؤية تيَيذا دطة ية ثيَهةوةريإ و خؤػي و ٖيواٖ ،يطي تشي تيَذاْيية ،يةبةسئةوة ػاعري دةيةويت
َةنإ و ئةو دةْطاْةٕ ،نة دةبٓة
َذاسي ،سةْطي ناسنشدْة بةٖةطت و دي
يةسِةْطذا ئةوةَإ ثيَبٓاطيَٓيَت ،ياخود سةْطي دي
َيَت:
َيٖ ،يطي تش ْابيٓيَت ،يإ بايةخي ثيَٓادات ،وةى دةي
قوسباْي َةعؼوقةناْيإ ،دطة ية ٖةطتهشدْي ْاو دي
َذاسيي!
َي!ئةي سِةْطةناْي دي
ئةي سِةْطةناْي َٓذاي
داسيَهي دي يةطةٍَ خؤتإ مببةْةوة بؤ ئةو سِؤرةي:
ئةضووَة ْاو بًكي نةيف طابووْةوة
ْة خويَٓذْةوةي ناتزَيَشي دةطيت وةخت و
ْة خويَٓذْةوةي سِؤرْاَةناْي خةفةت و ْةسةْطةناْي ئريةيي و
طةوسةبوومن ْة ئةصاْي!3١3ٍ.................
َطشي ثةياَةو ٖيَضي ثةياَةنةؾٖ ،يضي سةْطةنة
َهو سةْط ٖةي
سةْط تةْٗا بشييت ْيية يةو وةطفةي دةيبيٓني ،بةي
َيَت:
َطشي ثةياَيهي ساطت و ثةياَي َشؤظايةتيية ،وةى دةي
ثيؼاْذةدات ،بؤية سةْط ٖةي
طةوسةيي سِةْط ية طةوسةيي سِةْطذاْةوةي ثةياَذاية
َٔ ئةو سِةْطةّ ..نة سةْطي ساطتيي و سِةْطي خواو
سِةْطي دوا ثةياَي ئةوّ ية ضاوداية!32١.......
َيَت ،ضؤٕ سةْطةنإ يةبٓطيٓةدا يةضةْذ سةْطيَهي طةسةنييةوة بةسٖةَٗاتوٕ ،دواتش يةو
ػاعري دةيةويَت ئةوة بً
سةْطاْةوة سةْطي ْويَ بةسٖةَٗيَٓشاوٕ ،دةيةويَت سةْطي ػيعش ية سةْط و طيُا نالطيهييةنةوة بطؤسِيَت ،ضوْهة ثةياّ و
َيَت ،نة ئيَُة بةو ػيَواصو فؤسَة ٖةطتُإ ثيَٓةنشدووة،
ناسْاَةي ػيعش دةبيَت دياواص بيَت ،بةو َاْايةي ػيعش ػتيَهُإ ثيَبً
َيَت:
وةى دةي
َٔ ئةّ داسة يإ سِةْطي ػيعش ئةطؤسِّ
بة سِةْطيَ صَإ ْةيذييبَ و
وػة ٖةسطيض تيا ْة فشِييبَ و
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ناغةص خةوي ثيَوة ْةبيٓييبَ
يإ ْاْوطِ و ئةو سِةْطة نؤٕ و صةقاْة
ٖةس بؤ ػاعريي خوخماْة بةديَذةٖيًََِ38١ٍ.............
ٖةسوةٖا ػاعري دةيةويَت سةْط ية دةْطة دياواصةنةْذا بةسدةطتةبهات ،بؤية سةْط بةطؼيت و دةْط بةتايبةتي
َيَت:
َي ٖةبيَت ،دةبيَت ضةْذ سةْطيةتي بةسدةطتةبهةئ ،وةى دةي
ية تةْٗاييذا بايةخي ْييةو بؤئةوةي بايةخ و سؤي
َةدا
يةو دؤي
يةيةى سِةْطيي طياطةت و
يةيةى سِةْطيي نتيَبةنإ ياخيي ئةبووئ
بؤ ئةوةي دؤطةي خةوْةنإ سِةْطني بهةئ37٢ٍ.........
َةدا،
َي دوانةوتودا بٓاطيَٓيت ،ضوْهة رٕ يةّ عةقً
ػاعري دةيةويَت ية بةسطي سةْطذا ،طيُاو ثيَطةي رٕ ية عةقً
َاّ يةّ ثيَطةوة ٖيَٓشاوةتة ْاو ئةّ
يةنظاْة بة خضَةتهاس ،صةعيفة.....،تاد ،يةناتيَهذا سةْطي رٕ ،سةْطي ريإ و بووْة ،بةي
َيَت:
ثةساويَضخظتٓةوة ،وةى دةي
"سِةْطي رْإ :وةختيَو تيَهةٍَ بة سِةْطةناْي قاَطي و
سِةْطي تةباخي َوبةم و
سِةْطي ثيًََاوي ثياوإ و
سِةْطي َاييين سِةطةٕ و
َيَهي ْوقظإ و
سِةْطي ئةقً
سِةْطي ٖةقي يةى يةطةس طيَ و
وةخيتَ تيَهةٍَ بة سِةْطي دةوسي بةسدي ئةنشيَ
ئةسِؤي بؤ نويَ؟!35١ٍ...............
ٖةسوةٖا دةْطي نشدوةتة طيُاو ػوْاطي ئةواْةي ،نة ْاتوأْ بووْيةتي خؤيإ بظةمليَٓٔ ،بؤية ئةَاْة ٖةس بةو
ػيواصي نةسِو نويَشيية دةَيَٓٓةوة ،يةطةٍَ ئةوةي يةطيُادا دةياْةويَت قةْاعةت بةخؤيإ بهةٕ ،نة بووٕ و دةْطيإ ٖةية،
َاّ ية نشداسدا دوانةوتوبني و
َهو سؤٍَ و ئةسنة ،واتة ْانشيَ ية طيُادا سؤػٓبريبني ،بةي
َاّ بووٕ بة ٖةْاطةدإ ْيية ،بةي
بةي
َيَت:
َويَظتيَهُإ ْةبيَت ،وةى دةي
ٖيض ٖةي

ئاي نة سِةْطي تشطٓؤنِ صؤسة
َةنةّ ثشِة يةو سِةْطاْة
َٔ بؤ خؤّ َاي
يةسِةْطي نويَش
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ية سِةْطي الٍَ
ية سِةْطي نةسِ
ئاي نة سِةْطي تشطٓؤنِ صؤسة
بؤمنوْة يةنيَ يةو سِةْطاْةّ سِؤريَ
سِؤرْاَةيةنةي طشتبوو بة دةطتةوة
سِةؾ و طجي ئةخويَٓذةوة
سِؤرْاَة ْاوي(سِاطيت) بوو
دوو ٖةْطاو يةو الي سةْطُةوة
َا بوو
َيَ ئاي
داَاْايةى سِةؾ و طجي ية ًَي طوي
سةْطِ دةطيت ية سِؤرْاَة بةسْةدا
ئةو ٖةس ساطيت ئةخويَٓذةوةو
َيؽ خٓها3١1ٍ............
طوي
ٖةسوةٖا سةْطةنإ وةى ْاطٓاَةو دةْط بةناسٖيَٓاوةو ئةسني بووٕ و دةْطي ثيَبةخؼيوة ،بؤية ٖةَإ تايبةمتاْذي
بةسةْط بةخؼيوة نة ٖي َشؤظة ،ضوْهة طفتوطؤ بؤ َشؤظة و دياواصيؽ ية بؤضوٕ و بريةناْذاية ،بؤية سةْط بووٕ و
َيَت:
ػوْاطي ئةّ سةْطاْةية ،وةى دةي
ية طفتوطؤي سِةْطةناْذا
َٓذةي سِةْط دواْرت ئةفشِيَ
فةصاي َاْا بةسيٓرتة و ،باي
ية طفتوطؤي سِةْطةناْذا
قؤصاخةنإ ئةنشيَٓةوة سِةْطي طةوسةو
سِةْطي بطووى يةطةس يةى َيَض نؤئةبٓةوة
ضاويإ بة سِةْطذاْي يةى و
سِةْطي طةؾ و سِةْطي طيع و خةوػي يةى و
َةي يةى و ئةوديو سِةْطةنإ ئةنةويَ.
ثةي
ية طفتوطؤي سِةْطةناْذا ئاصادي ديَ طويَ دةطشيَت و
سِةْطي دةْطيؽ ،بيَ دةَاَو دةسئةنةويَ320ٍ............

.2سِةْطي ػني:
سِةْطي ػني()45داس بةناسٖيَٓشاوةو سِةْطي ئاساَي و بيَذةْطي و ٖاوسِيَيةتي و برينشدْةوةية ،ضوْهة ثةيوطتة بة
ئاو و ئامساْةوة ،ئةّ سِةْطة ٖةسدوو اليةْي ثؤصةتيغ و ْةطةتيغ دةطةيةْيَت ،تؤخي سِةْطةنةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ سِةقي،
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ئةَةؾ ثةيوةطت دةنشيَتةوة بة دٓؤنةو ٖيَضي ْيَطةتيغ يةصةوي دا ،يةبةساَبةسيؼذا ثةيوةطتذةنشيَتةوة بة ئاو و ئامساْةوة،
بؤية طوجناوة بؤ ئاساَي و خاوبووْةوة.

1

َي و طظيت و
دطة يةَةؾ سِةْطي ػني يةبةس تؤخي ثةيوةطت دةبيَت بة تاسيهي و ػةو ،طوصاسػت يةتةَةي
بيَذةْطي و سةواْةوة دةنات

2

َاّ الي ضيٓيةنإ سِةَضي َشدْة
سِةْطي ػني الي دويةنةنإ ثريؤصة ،ضوْهة سِةْطي خودا (يٗوة)وة  ،3بةي

4

جگەلەماوەش دەبێتە هێمای سستی و تەمەڵی و ئارامی و حەواوەوە ،لە کلتوریشدا پەیوەست دەبێتەوە بە ڕێسگرته و وەالو
تێڕامان و تیفکیردن ،ڕەوگی شیىی کراوەش ،متماوەو بەرائەتی گەوجی پێچەواوەدەکاتەوە ،بەاڵم شیىی تێر دەاللەتە لە
هەستکردن بە بەرپرسیارێتی و بڕوابوون بەو پەیامەی کە پشتیواوی دەکەیهٖ ،5ةسوةٖا سةْطي ػني ثةيوةْذي بةاليةْي

َي و سِؤَاْظي دسوطتبهات.
دةسووْي و بريوباوةسِةوة ٖةية و يةتواْايذاية دةويَهي خةياي
 .1وةى سِةْطي ػني:
يةنةجماسبوو ية ناغةصيَهي ػني باودا ببِ بةَةيي ػاعري و
ية سِةْطي خؤػةويظتيذا تا الي سِةْطي ثريؤصةيي
نطيَ بفشِّ3١5ٍ...................
يإ:

ضوٕ َاطي ػني ئةبشيظهاَةوة يةبٓياو

َٔ ثةثويةي وػةنامن يةْاو يةسةي يةػي ئةودا
ئةبووٕ بةطويَ بؤ طةسجنذاْي بيَ طٓوس ية دواْيذا313ٍ................
يةّ سةْطةدا داَةصساْذٕ و ئاصادي دةخويكيَت ،ئاصاديةنةؾ يةسِيَطةي َاطييةوة بةديذيَت ،داَةصساْذْةنةػي
خؤي ية باطشاوْذي واقيعي َيَزووي نوسددا دةبيٓيَتةوة.
 .2بةَةديويهشاو :ييَشةدا ػني بةَاْاي طةجنييةتي و دواْي ديَت ،يإ بةَاْاي بةثييت و بةسةنةتي ديَت ،وةى
َيَت:
َيَت صةويةنة ػيٓايية ،طةجنةنةػي يةٖةسةتي الويةتيذا دةنورسئَ ،وةى دةي
ئةوةي بً
ية ػاخ بواية ئةيإ نشدئ بة(ػني) يَهي
ػيَت و ػةيذاي َيَالقةيي
ية دةطت بواية ،ئةيإ نشدئ ،بة صةسديَهي سةثةطاو7٢3ٍ..............
_____________________________________________________________________________________________

 .2زٜاض عبدايفتاح ،ايته ٜٔٛيف ايكٓ ٕٛايتػه ،١ًٝٝص 7١0
 .1د.امحد َٛختاز عُس ،ايًػ ١ايً، ،ٕٛص083
ٖ .3ةَإ طةسضاوة ،ص164
ٖ .4ةَإ طةسضاوة  ،ص166
ٖ .5ةَإ طةسضاوة ،ص183
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َظؤصي و ثةيوةطتبووٕ بة َةعؼوقةوة دةطةيةْيَت،
ييَشةدا سِةْطي ػني َاْاي دةاليي ضةطجاوي و َتُاْةيي و دي
َيَت:
دطةيةَةؾ دةي
ئةو ػيٓاْةي ية قةساخ ػاس الػةناْيإ دؤصسايةوة
ئةو طجياْةي ٖةس بة ئامساْةوة نورسإ317ٍ.......
واتة ئةواْةي ئاساّ بةخؼٔ و يةطةس خؤيإ ،دةياْةويَت بووٕ و رياْي خؤيإ يةسِيَطةي خؤياْةوة خبةْةسِوو ،واتة
َيَت:
َطةي ثياو طاالسيذا تاواْة ،بؤية طضا دةدسيَت ،وةى دةي
َاّ ئةَاْة ية نؤَةي
دةسخظتين َتُاْةيي نةطةنإ ،بةي
ئةطتيَشةيةني بطونؤية بةقةد تؤثيَ
ية الي (ػني) ةوة ٖاتبوو
وةخيتَ نةوتة ْاو باوةػِ
ٖةس بةطةسْر ٖيَذي ٖيَذي ػيين نشدّ و
يةو طاتةوة طاَاٍَ ضاوَةو
صةسياؾ يةػِ312ٍ.......
ػني ٖيَُاي دواْي و ئاساّ بةخؼي ،طةسْر سِانيَؼيية و بةو ٖؤيةوة ناسيطةسي يةطةس َيؼهي نةطةنة دةنات
و دةبيَتة بضاوتي طؤسِاْي نةطةنة ،واتة ئةوةي يةطةس بٓةَاي خؤػي ريإ و ئاساَي بٓيادْشابيَت ،دةتواْيَت ديَهةوتةو
َيَت:
ناسيطةسي يةطةس ئةواْي دي دسوطتبهات ،دطةيةَةؾ دةي
ْٗيَين ػني ئةطيَشِْةوة.
سِةْطي نطيَهي بياْي سووْرت ية خةوي دةسياضةي
بةس سِوْاني ػةويَهي نح
ئاساَرتيؽ ية ٖات وضؤي يةؾ والسي
َع)311ٍ......
ْةسّ وػًي ْيَو باوةػي داْظيَهي (ظاي
ػني يةخؤطشي تةواوي ئةو باغ و خواطاْةي ،نة يةرياْذا بوْيإ ٖةيةٖ ،ةس يةثةيوةْذي و دواْي و طوجناْذْي،
بريةوةسي و خؤػيةنإ ،ئةو خةياٍَ و نشاْةوة دةسوْييةي ،نة الي خويَٓةس دسوطتيذةنات ،يإ ئةو سوداو و ًَُالْيَياْةي
ْيَوإ ناسةنتةسةناْي سؤَاْيَوٖ ،ةس ية دواْي و خؤػةويظيت و ثةيوةطتبووٕ بة ريإ و سسؤَاْظييةوة ،تاوةنو
ًَُالْيَهإ ،نةواتة رئ بؤ خؤي َةديويي سوداوة دياواصةناْة ،ػني بةَاْاي ثريؤصي و ئايذياييضَي و ديَت ،وةى ئةوةي
َهةوتةي ػويَٓهةي ثريؤصو
ئةطتيَشة بطونةنة ية ئامساْيَهي ػيٓذا دةسدةنةويَت ،نة ئةَة ئاَارةية بؤ نوسدطتإ ،نة ٖةي
َيَت:
منوْةيية ،وةى دةي
ناتيَ ػني ئةبيَ بة ثةخؼإ  ...ية دةػتيَهذاو ئةيٓومسةوة
وةخيتَ ػني ئةبيَ بةسؤَإ يةصةسيادا ئةخيويَُٓةوة317ٍ.....
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ٖةسوةٖا ػني ٖيَُاي خؤػةويظيت نةطيَهي سؤَاْظي دةطةيةْيَت ،بؤية سةواْةوةو ثؼوي دةسوْي دةطةيةْيَت،
َيَت:
وةى دةي
َُاْذا ْوطت ،ػني بشدَي و دووس بشدَي و
ػةويَو ػني ية باخةي
َطاو
ئيرت َٔ تانو بةياْي ،خةوّ بةػةثؤيي ظؤي
ػيعشي (ثؤػهني)ةوة بيين301ٍ..........
اَ -اْاي ْيَطةتيغَ :ةبةطت يةو َاْاياْةية نة َاْايةني ثطةواْةي ثةياَة طةسةنييةنةي دةطةيةْيَت ،ػني بةَاْاي
َيَت:
طةخيت و نيَؼة ديَت ،وةى دةي
َةطشي سةْطة بطهؤيةنة
تؤ ية َاْاي ئةّ طةفةسة ػيٓة ْاطةي
ية صَاْي نؤض تيَٓاطةي
سِةػةبانإ و صيًةنإ ثةيةيإ بوو ية َشدٕ ثةية تشيإ بوو373ٍ.......
َي ٖةطتةناْيْ ،ةطةيؼتؤتة ئةّ
ئةّ طةفةسة ،طةفةسي دابشِإ و نؤتاٖاتين رياْي بطهؤيةنةية ،ضوْهة ئاطيت عةقً
ئاطتةو ػيٓؽ بةَاْاي دابشِإ و بةسةو نؤتاضووْة ،واتة طةفةسي نؤضي يةنذاسي و طةسِاْةوةية بؤ خاى ،نةواتة ػني
َيَت:
بةَاْاي ئاصاسو ديٓاَيهيية بةسدةواَةنإ ديَت ،وةى دةي
َٔ يةبريَة
طووس ئةيويظت باسإ طووسبهات
صةسد ئةيويظت ئامسإ صةسد بهات و
طةوصيؽ ئةي ويظت خوئَ طةوص بيَت
ػيٓيؽ بةػني ثةيهة طيانإ ٖةَووي سِةْط بهات32٢ٍ..................
َاتذاسي ،دةيةويَت تةْٗا خؤي بيَت و بؤخؤي بزي و خؤي بشِياسدةسبيَت ،واتة
واتة سةْط ييَشةدا وةى ٖيَضو دةطةي
بووةتة ْويَٓةسي نةطة خؤطةثيَٓةنإ.
 -2ثؤصةتيغَ :ةبةطت يةَة ،ػني ٖيَُاي ئاصادي و ئاساَي و سةواْةوةو نشاْةوةيةٖ ،يواو ئوَيَذةو دةبيَتة دةْطي
َيَت:
ئاصادي و نؤنةسةوةي دةْطةنإ ،وةى دةي
َاتي طووسبوو
وةسصي دةطةي
دْيابوو بوو بة طووسطتإ
ػيٓيَو ويظيت بةػةقاَي طووسدا بشِواو
َفشِيَينَ
ثةيعيَهي ػني ٖةي
ٖةس بؤ ػةويَو ية ثيَطيَهذا ػيٓيإ طشت و
ية ْاو ئاطشيَهي طووسدا ئةويإ طوتاْذ38١ٍ .........

.3سِةْطي طووس:
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ػاعري يةّ ديواْةدا()41داس سةْطي طووسي بةناسٖيَٓاوة ،سةْطي طووس يةنيَهة يةو سةْطة طةسةتايياْةي ،نة
َشؤظ يةطشوػتةوة ْاطيويةتي ،سِةْطيَهة ئاَارة بةخؤػي و ْاخؤػي دةنات ،دياستشئ طيفةت نةثيَوةي ثةيوةطت دةبيَت،
خويَٓة ،بةَةؾ سِةْطيَهة ية سِووي دةسوْيةوة َةتشطيذاسةو ية سِوي ديٓيةوة ثريؤصة ،يةداطتاْةناْذا بةناسٖيَٓشاوةو
ياباْييةنإ سِةْطي طووس بؤ دةسنشدْي نابوغ بةناسدةٖيَٓٔ ،الي َيظشيةنؤْةناْيؽ َظتيًةي طووس يةثةجنةدةنةٕ و
يةسِوبةسوي دورَٓةناْياْذا وةى ٖؤناسي ثاساطتٓيإ يةبشيٓذاسبووٕ بةناسيذةٖيَٓٔ ،واتة ئةطةس بشيٓذاسيؽ بووٕ ،توػي
َة طاواناْيإ دةدةٕ ،بؤئةوةي
خوئَ بةسبووٕ ْةبٔ ،الي ٖٓذؤطةنإ ،ئاَارةي ريإ و خؤػيةٖ ،ةْذيَ خيٌََ خوئَ ية َٓذاي
َةيةو يةسووي طؤصداسيؼةوة ،سةْطي خؤػةويظيت و
صياتش بزئ ،1بةدةسيةَاْةؾ طووس سةْطي ٖيَضو تواْاو ريإ و دوي
طةػبيين و ئاسةصو دٍَ و طيإ و طةجنييٖ ،يَُاي بةٖيَضي و تواْظيت و ئاطشة.

َاّ سةْطي طووس ٖةَإ َاْاي
 -0وةى طووس :ئةطةس يةطةٍَ سةْطةنةػذا ئاَارةي تش بذات بةدةطتةوة ،بةي
َاّ سراْي خويَٓيؽ ،واتاي
سةْطةنةي خؤي دةطةيةْيَت ،ضوْهة سةْطي طووس ييَشةدا سراْي خويَٓة نة سةْطي طووسة ،بةي
َيَت:
َةو ضاالني و قوسباْيذاْة يةثيَٓاو ئاَاجنةنةيذا ،وةى دةي
دوي
سِةْطي طووسي
سِرابووة بةس ثيَي توتشِى3٢8ٍ...............
ب .بةَةديويهشاو :ػاعري سةْطي طووس بة ٖيَُاي خةبات و قوسباْيذإ و ػةٖيذو ػؤسِؾ دادةْيَت ،بؤية نؤي
َيَت َٔ و ػوئَ
نوسدطتإ يةنظإ دةنات بة سةْطي طووسٖ ،ةسوةٖا بةَاْاي نوػنت ديَت ،ػيَشنؤ دةيةويَت بً
َا ثةػيَوة يةطةس
َِ و طتةّ و نوػتٓذا ديوةتةوة ،ئةَةؾ ناسيطةسي ئةو سواْيٓةي عةبذوي
بةدسيَزايي صةَةٕ ،خؤَإ ية صوي
َيت"يةطةس ٖةس بظتة صةَيينَ يـةريَش ٖةس طـةصة ئامساْيَ َةتشطة نةَيَو
ػاعري ية ػيعشي (طةسباصي وٕ) دا ،وةى دةي
َيٓةنةت داْيَ" نةواتة طووس بةَاْاي ػوئَ ديَت و ثةيوةْذي ساطتةوخؤي بة ْاطٓاَةي خاى و
طةس داخة و تادة طوي
ْيؼتُاْةوة ٖةية ،واتة ْاطيين خاى ،بةْذة بة ْيؼتُإ  ،يإ فيذاناسييةوة ،بةَاْايةني تش خاني نوسدطتإ بةبيَ خوئَ ٖيض
َيَت"
َاْايةني ْيية ،وةى دةي
ٖاتانو خانِ ْةْاطيت ،تؤ سِةْطي طووس ْاْاطيت و
ية ْٗيَين طووس ْاطةيت و خويَٓت بؤ ْاخويَٓشيَتةوة7٢٢ٍ..............
َي ػؤسِؾ و
َؤ طيإ يةطةسدةطتةناْة ،سةْطي ئةواْةية نة بووْةتة َةػدةي
دطةيةَةؾ سةْطي طووس ،سةْطي ٖةي
يةثيَٓاو ٖيَٓاْةدي ئاصادي و طةسبةخؤيي طياْيإ بةختهشد ،ياخود بةَاْاي ٖيَضي الوإ و طةجنإ ديَت ،نة صؤسبةيإ بةالوي
َيَت:
رياْيإ يةثيَٓاو خانذا بةخؼي ،وةى دةي
ضريؤني سِةْط ئةطيَشَِةوة
طةس طوصػتةي ئةو سِةْطاْةي يةْاو بيَ سِةْطيذا خٓهإ
ئةو طووساْةي نؤضيإ نشد و
_____________________________________________________________________________________________

.2فایش عازف ضًُٝإ ايكسعإ ،ايٛغِ ٚايٛغ ٞيف ايػعس ازباًٖ، ٞزضاٍ داَع،١ٝداَع ايسَٛى ،0٢83،ص073
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ية ْاو بةفشا سِةم بووْةوة ئيرت واطٌ ْةبووْةوة (ْةطةسِاْةوة)310ٍ........
َيَت :الي (طووس)ةوة صاَيَو ٖاتبوو نشَاجني
ياخود دةي
َوى و بةبشيظهة
َي بةالي
باسيهةية ضووٕ خةياي
َةو
ضوٕ َةساقي سةْطي راي
َُاص طؤْاي) ية ًَذا بوو31١ٍ.....
بؤيٓباخي طوٍَ ئةطتيَشةي (يةي
يإ :الواْذْةوةي ػيعشيَ بؤ سِةْطيَهي بطهؤيةي ْاو ئةْفاٍ،
الواْذْةوةيةى دوابةدواي دسيَزةي
نؤض و وْبووْي ٖةصاسإ سِةْطي صةسدو طووس
ْة طةسِاْةوةي ٖةصاسإ طوٍَ و ئاويَٓةو ًَواْهةو باصٕ و
َيَدةني ْيَو َاٍَ373ٍ...............
َيَت تاني نوسدي ٖةسيةنةيإ بةػيَواصيَو بةسةو ثريي َشدٕ سؤػتوٕٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ
ػاعري دةيةويَت ئةوة بً
َةى و بةفشي صطتإ و ػاخ ،يإ طشتٓةبةسي سيَطةي نؤض و
يةثيَٓاو ريإ و ئاصاديذا بووة ،بؤمنووْة سةقبووْةوة ية بةطتةي
َيَت:
َاوي ئةْفاٍ و سةػةنوريذا ،وةى دةي
َةسط ،ياخود بووْة طومتاى يةػاي
دةْطةنإ ئةػبووٕ بةَشدٕ
بؤ ويَٓة وةى :سِةقبوْةوة ية طجيذاو
َايي ػيٓذاو
خٓهإ يةقووي
َاوي طووسدا3١٢ٍ................
طوتإ يةػاي
سةْطي طووسٖ ،يَُاي ػؤسِػي ضيين ضةوطاوةو ٖةراساْة ،يإ بريوباوةسِى َاسنظيضَة نة ية سوطياو ػؤسِػي
َيَت:
ئةنتؤبةسةوة ،ئةّ ٖيَضة بووْيةتي خؤي طةملاْذوة ،بةػيَواصيَو صةسياناْي بشِي و تةواوي دْياي طشتوةتةوة ،وةى دةي
ثاسيع ية ْاو سِةْطي َٓذا طووسي ثؤػي و ٖةطتاية ثيَيإ،
يةنةّ ضةنوؾ طةسو ًَي قوسطي َٔ ْةبوو
نة بشطيَيت دةطيت داية و َاْطي خةوْي بؤ داطشمت و
بةطةس دةسطاَا دايهوتي و
ية دوايؼذا َاْط بوو بة ْإ
سِؤريَهي طاسد ،ئؤنتؤبةسَ ،ؼيتَ ية سِةْطي ٖةراساْي
ية َةيذاْي طووسدا تؤو نشد
ٖيَٓذةي ْةبشد سِةْط باصيذاو سِةْط ية صةسيانإ ثةسِيةوةو
َطشت325ٍ..........
ٖيَٓذةي ْةبشد الفاوي طووس دْياي ٖةي
َيَت:
َات و خؤطةثاْذٕ ديَت ،وةى دةي
ٖةسوةٖا سةْطي طووس ،بةَاْاي ٖيَضو دةطةي
َاَيَهي ئةصةييذا
يةبةسدةَي وةي
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نيَ ئةتوْيَ فضصة بهات ؟يةبةس دةَي صٍ ٖيَضة
سةْطي دْيادا سِةْطي بطوى ،بطيَ بؤ نوي و ئةبيَ ضيبهات؟
َٔ ية بريَة
طووس ئةيويظت باسإ طووس بهات
صةسد ئةيويظت ئامسإ صةسد بهات
طةوصيؽ ئةيويظت خوئَ طةوص بهات
سِةْط ئةخةطيَٓٔ ْةبادا سِةْطي دياواص
ية دايهيبَ و ْة يةّ بطيَ و ْة يةو بطيَ.
َةنةٕ
سِةْط قفً
ْة بادا سِةْطيَهي دياواص
ية ثشِيَهذا بيَتة رووسيَ32٢ٍ...........
َاتي طووس بوو
يإ :وةسصي دةطةي
دْيا بووبوو بة طووسطتإ
ػيٓيَو ويظيت بةػةقاَي طووسدا بشِواو
َفشِيَينَ
ثةيعيَهي ػني ٖةي
ٖةس بؤ ػةويَ ية ثيَطيَهذا ػيٓيإ طشت و
ية ْاو ئاطشيَهي طووسدا ئةويإ طوتاْذ38١ٍ.................
َاتي طةسنوتهاسو خؤطةثيَٓة و تةْٗا بووْيةتي خؤي دةْاطيَ و سيَطة بة ٖيض
نةواتة سةْطي طووسٖ ،يَُاي دةطةي
ٖيَضو دةْطيَهي تش ْادات ،بؤية بةثيَطةواْةي ئةَةػةوة دةْطي ئاػيت و ٖيوانإ ،بةيةدةطتذاْي ٖةس دةْطيَو يةٖةس نويَي
دْيادا بيَت ،ساطتةوخؤ ناسيطةسي و خةّ و ئاصاس يةو دةْطة ٖيوا بةخؼاْةدا دسوطتذةنات ،ضوْهة طةسضاوةنةيإ يةنة،
َيَت:
وةى دةي
َُي دوْيا يةٖةس ػويَينَ
ية ٖةس ػويَينَ ية سِةْطي صوي
ئةو وةختةي نةطيَو بهورسيَ
َٔ ييَشةوة باخي طجيِ ٖةْاطةيةى ٖةٍَ ئةنيَؼيَ و
طةستاثاي بةرْي طووس ئةبيَ
ضةْذ ْضيهني ية يةنةوة3٢2ٍ................

.4سةْطي سِةؾ:
ػاعري( )40داس وػةي (سةؾ)ي بةناسٖيَٓاوة ،يةبٓطيٓةػذا خودي وػةنة ئاَارةية بؤ ويَشاْي ،ػوَي خةّ و
تةعضيةباسيٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ دري دواْني ،بؤية سِةْطي سِةػبيٓية ،نةواتة سِةْطي سةؾ بةطؼيت سِةْطيَهي ْيَطةتيعة ،ضوْهة
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َى عةسةب سةػة ،ضوْهة يةو سؤرةى
سِاطتةوخؤ دةيبةطتيَتةوة بةريَش دةطتةيي و تاسيهي ،بؤمنوْة سةْطى عةطاي
َُاْةنإ ػهإ ،وةى ٖيَُاوى غةَباسى بةناسيذةٖيَٓٔ ،يةطةٍَ ئةوةي ٖةْذيَ داس سةْطي سِةؾ سِةْطيَهي دوإ و
َوطوي
يةسِووي دةسوْييةوة خؤػةويظتة ،وةى قزو دٌ و بةسط ،بؤية ػاعرييؽ باطي يةدواْي سِةْطي سِةؾ دةنات ،ضوْهة
طيفةتيَهي ئيظتاتيهيية الي ػاعريإ.
سةْطي سِةؾ سِةَضي خةّ و ئاصاسو َشدْة ،تشطة يةػيت ْادياس ،ئاَارةية بةْةبووٕ و فةْابووٕ ،سِةؾ ٖةْذيَو داس
َطرية ،يةػيعشدا َاْاي بيَذةْطي و بيَٗيوايي و توسِةيي و سِةػجؤػي و تةعضية
دةسووٕ ثيَيدؤػةو ٖةْذيَو داسيؽ طةسو دي
ديَت.
سةْطي سةؾ سةْطي طضاو تاواْة ،سةَضي صٖذييةًَ ،جيَطي سةؾ ساطةياْذْي باوةسِة ية ئيظالّ و َةطيشيذا ،يةالي
دةسويَؼةنإ ْيؼاْةي ػةٖادةتي قةبشة ،دًي سةؾ سةَضي طةسضاوةو ٖيَضة وةى ػيعةنإ ،عةَاَةي سةؾ ْيؼاْةي
ًَهةضيية بؤ خوا ،يةبةسنشدْي دًي سةؾ ية بؤْةدا ،واتة تةطًيُبوٕ بة ثياوإ ،يةتةعضيةػذا ًَهةضيية بؤ قةدةس.
 -1وةى سِةؾ :ػاعري سةْطي سةؾ وةى سةْطي سةؾ و خظتٓةسووي سةؾ ثيظتةنإ بةناسٖيَٓاوة ،نة يةبٓطيٓةدا
بؤ نيؼوةسي ئةفشيكا بةناسٖيَٓاوة ،ضوْهة ية ياسيية ئؤيؤَجييةناْذا باصْةي سةؾ ،بووة ػوْاطي و %75نيؼوةسةنة
َيَت:
سةػجيظت و ئةمسةسٕ ،يةبٓطيٓةػذا سةْطي سةؾ ،سةْطي َاْاي نؤتاييٗيَٓاْي ضةَهي سةطةصثةسطيت ديَت ،وةى دةي
ئيرت ئةوطا  َٔ ....ييَشةوة..قاسِةي ثيَظت سِةؾ و
ثيَظت صةسدو ..قاسِةي طجي و طةوصو طووسّ
يةى يةى دوإ7٢7ٍ..................
 -2بةَةديويهشاو :بةخؼيين َاْاي َةديوييية بة سةْطةنة ،ييَشةدا سةؾ بةخؼيين َاْاي خةّ و ْةٖاَةتي و طتةّ
دةطةيةْيت ،ضوْهة سةؾ بووةتة ْاطٓاَةي ٖيَضي سةؾ و دةطتجيَهي تاسيهي ،بؤية بةسدةواّ يةّ باسودؤخةدا سةؾ وةى
َيَت:
وةسصي صطتإ دةْاطيَينَ ،وةى دةي
وةختيَو فوو ئةنةّ بة سِةػذا ،سِوباسي سِةػي صوخاويَ
ئةٖةريَت و ػةثؤيي نويَش خؤي ئةنيَؼيَ بة نةْاسي ػةوي َٓذاو
تةّ و َزي نيَوة سِةػيَ ،ية ٖةسدوو قاضي نؤضُةوة .
َي تةْطةبةسي
َةّ دائةطشيَت و ية دةساي
تا طةسوًَي صايةي
ٖةْاطةيؼُا ،سِةػةبايةى(،با)يةني سِةؾ،
بة طعة طعي ثشطياسو طؤساخةوة ديَت و دةضيَ
ئةو وةختةي نة سِةؾ ئةرةمن
َي سِةػي
طةسثؤػي سِةػي رْاْي ػيعشطتامن و طوي
َيَ7٢1ٍ.............
نطةناْي و بظهي دسيَزي ػيوةْي صطتاْيَهِ تيَ ئةئاي
ا -وةى ْيَطةتيغ :ػاعري صؤس بة ساػهاوي سةْطي سةؾ يةسِيَطةي دايهييةوة دةْاطيَٓيت ،بةَاْايةني دي
دةيةويَت ئاصاسو خةَةناْي دايهي ،بهاتة دةسواصةيةني ْاطيين بةئاصاسو خةَي سةْطي سةؾ ،ئةَةؾ يةوةوةية دايهي ٖةس ية
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َةناْي دْيايةى ٖةوساصو ْؼيَو،
َييةوة ،دطة ية ئةسني دايهايةتي ،بووةتة باوى و َاَؤطتاو......تاد ،يةثيَٓاو َٓذاي
َٓذاي
َيَت ،وةى
َي ْةداوة ،بؤية يةّ َوعاْاتةوة دةيةويَت واتاناْي سةمشإ ثيَبً
َاّ نؤي
طاسدوطةسَيٖ ،ةراسي و ْةداسي ديوة ،بةي
َيَت:
دةي
ٖةتانو دايهِ ْةْاطي تؤ سِةْطي سِةؾ ْاْاطيت و
ية ٖيَُاي سِةؾ ْاطةيت.ػةوت بؤ ْاخويَٓشيَتةوة7٢٢ٍ................
َيت :ية ْاو ػةويَهي ضشِدايةو
ياخود دةي
ية َيَزويةني سِةػذاية383ٍ............................
واتة نوسدطتإ و ْيؼتُإ وةى ػوئَ ،ػويَٓيةني تشطٓانةو َيَزوؾ ئةَةي طةملاْذوة.
يإ:

َاتةدا سِةْطي(سِةػباوي بيَضاسي)
دةسنةوت نةيةّ وي

ية ٖةَوو سةْطيَو صؤستش بوو3٢2ٍ.......................
َِ و
واتة ئةطةس صةَةْي نوسدطتإ ثؤييٓبهةئ ،ئةوا سةؾ طةوسةتشئ و صؤستشئ بةػي بةسدةنةويَت ،بةٖؤي صوي
طتةَي دورَٓةوة.
َاّ ػاعري بة ثيَطةواْةوة ئةّ
ب -وةى ثؤصةتيغ:سةْطي سةؾ بةػيَوة طؼتييةنةيَ ،اْاي ْيَطةتيغ دةطةيةْيَت ،بةي
سةْطة يةو باصْة بةدةسدةنات و طيُايةني ئيظتاتيهي ثيَذةبةخؼيَت ،بةتايبةتي ئةطةس ياسةنةي طجي ثيظت بيَت ،سةؾ
َيَت:
دةبيَتة ٖيَضي ْاطاْذْي دواْيةنةي ،وةى دةي
ئةػيَ الي تؤ سِةْطي سِةؾ بيبَ بة سِةْطي
َةسطي باخطة و سِةْطي طشيإ و تابوتي طةسجنذإ و
َة باخ و،
ثشطةي ئاوو الواْذْةوةي طوي
تاسَايي رئ...
نةضي الي َٔ ٖةس ئةو سِةْطة
ئةبيَ بة دواْرتئ سِةْطي ثشػٓطذاسي دةّ بة خةْذة و
ئةبيَ بةػةوي َؤطيكاو سِةْطي بةفشو
بةخويَين طةسَي خةَيَهي ػيَوة ػريئ
َي طجيِ
وةختيَو ياسّ ،طوي
تاسيهيةى يةبةس ئةناو سِةؾ ئةثؤػيَ31٢ٍ..............
َٓياّ ئةو وةختةي طةست دةسٖيَٓا
َيت َٔ :دي
ياخود دةي
ية ناّ ئاطؤدا صؤس سِةػة
َيَهي طجيي ئةبيين!3٢3ٍ........
خاي

.5سِةْطي طجي:
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د .يوقُإ سةئوف

ػاعري سِةْطي طجي ( )37داس بةناسٖيَٓاوة ،سِةْطي طجي يةبٓطيٓةدا ئاَارةية بؤ ئاػيت و ثاني و سِاطتطؤيي،
َدؤػي ،دطةيةَةؾ ئاَارةية بؤ طاسدي و
َظؤصي و بةسائةتي و قوسباْيذإ و ثانوخاويَين و سِوْاني و نشاْةوةو دي
دي
َهي و ٖيواو ئوَيَذ ية ْاو دةسطةي تاسيهيذا ،ية ػيعشيؼذا بؤدواْي ئافشةت ػهؤي ثياو بةناسديَت.
بةطتةي
نةواتة ئةّ سِةْطة يةنيَهة ية سِةْطة طاسدةنإ و ئاَارةية بؤ ثاني و بيَطةسدي و سِاطتطؤيي و ئاػيت و ٖ....تذ،

وا يةنةطةنإ دةنات يةسِووي دةسوْييةوة ٖةطت بةئاساَي بهةٕ  1دطةيةَةؾ بةطؼيت سِةْطي طجي سِةْطيَهي ثؤصةتيعةو
َييةنإ ،بةثيي َيظؤيؤديا
ئاَارةية بؤ بيَطةسدي ،ئاػيت ،خؤبةدةطتةوةدإ ،بةوةفاييٖ.....تذ ،سةْطي ػتة خةياي
خواوةْذةنإ دًي طجي يةبةسدةنةٕ ،الي خيًََي بوسدني ية ئوطرتاييا سةْطي َشدْة ،ية ئيظالَيؼذا نفٔ و دًي سةز و
عةَشة طجيية.
َدؤػي و سِةَضي ثانيية ،يةٖةْذيَو ناتذا ْيؼاْةي ػةسةف و سةَضي ئاػيت
طجي الي يؤْاْيةنإ ْيؼاْةي دي

و ثانية 2سةْطي طجي الي سِؤَاْةنإ ثريؤص بوو ،بؤية قوسباْيإ بؤ دةدا ،ضوْهة ثةيوةطتهشابوو بةخواوةْذةناْياْةوة ،الي
َةطيشيةنإ دًي طجي يةبةسدةنةٕ وةى ٖيَُايةى بؤ َةطيح ،نة ئاَارةية بؤ ثاني و دوسنةوتٓةوة ية ثيظي ،يةَظشية
نؤْةنإ و بةتايبةتي فشعةوٕ تادي طجي يةطةسدةنشد ،وةى ئاَارة بؤ دةطتطشتٔ بةطةس ٖةَوو َيظشدا و ريإ تيَيذا بة

ئاػيت و ئاساَي  3دوةناْيؽ ثيَياْواية" خوا خؤي ية سوْاني طجيَذا ثيؼاْذةدات ،يةّ سوْانيية طجيةػةوة ٖةَوو سةْطةنإ
َيَ ،بةثيَطةواْةي سِةػةوة ،نة َاْاي ْةخيَشة،
َذاوة " 4نةواتة طجي ْيؼاْةي ثاني و سِاطتطؤيية و ئاَارةية بةبةي
طةسياْٗةي

طجي يةػيعشدا بةَاْاي دواْي رٕ و طةوسةيي ثياو و ػةسةف و ضانة ديَت .سةْطي طجي ئةو سِةْطةية نة َشؤظ بة ٖؤيةوة
َطةي بووْي ثاني رٕ و طةسوةسي و طةوسةيي
ٖةطت بة ئاساَي دةنات ،بؤية صياتش ئاَارةية بؤ اليةْي ثؤصةتيغ ،ضوْهة بةي
ثياوة.
ا .وةى سةْطي طجيَ:ةبةطت ية سةْطي طجي ،سةْطي نيؼوةسي بةطتةيةني باػوسةو ْاطشاوةبة(ئةْتاسنتيها)و
َيَت:
َةى  %98دايجؤػيوة ،وةى دةي
بةفشو بةطتةي
ئيرت ئةوطا  َٔ..ييَشةوة قاسةي ثيَظت سِةؾ و
ثيَظت صةسدو ...قاسِةي طجي و طةوصو طووسّ
يةى يةى دووإ7٢7ٍ...................
يإ:

ئيَواسإ ٖةَوو داس ئيواسإ

ية ريًَال ثؤية َةٍ:سةؾ ،طجي ،خاٍَ خاٍَ و صةسد باو و
ثةَةيي وْاسجني
ديَٓةوة ئيَشة303ٍ...............
_____________________________________________________________________________________________

.2غهسی عبدايٖٛاب ،االضا ٠٤املطسح، ١ٝاهل ١ٝاملصسیە يًهتاب  ،ايكاٖس،0٢85 ، ٠ص85
.1ابساٙیّ ضبُٛد خٌیٍ ،ايٓكد االدبی اسبدیخ  َٔ ،احملانات اٍی ايتفهٝو ،بريٚت ،7112ص018
 .1د.امحد طبتاز عُس  ،ايًػ ٚ ١ايً ،ٕٛايكاٖس ، ٠عامل ايهتب،ط،7ص0١3
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ب .بةَةديويهشاو:سةْطي طجي َاْاي ٖيواو ئوَيَذةنإ ،ئةواْةي ية ٖيَُين و ئاساَي و بة ٖيواوة دةرئ و
َيَت:
دةياْةويَت بزئ بؤ ريإ ،بؤية بةسدةواّ ئةَاْة طتةَيإ ييَذةنشيَت ،وةى دةي
ئةو ػيٓاْةي ية قةساخ ػاس الػةناْيإ دؤصساْةوة
ئةو طجياْةي ٖةس بة ئامساْةوة نورسإ317ٍ..............
َي ثةسيضةنإ دةبيٓيَت ،نة ٖةس صوو صيٓذةبةضاٍَ نشاوٕ.
َةي نوسد ديَت نة سؤي
طجي ييَشةدا بةَاْاي نيزؤي
يإ:

ئةو دةَةي طجي ئةرةمن ٖ ...ةس ثةثويةي طجي خةوْةو،

ٖةس ْةوسةطي طجي ػيعشةوٖ ...ةس سةيشاْي بةفشإ باسةو7٢1ٍ.....
ت .دواْةي در:سةْطةناْي سةؾ و طجي دوو سةْطي در بةيةنٔ ،بؤية ية بووْي يةنيَهيإ ئةوي دي ْاَيَٓيَت،
ياخود ية ٖيَضي ئاَادةيي يةنيَهيإ ،سادةي َاْةوةي ئةوي تشيإ دةسدةخات ،بؤية يةطةٍَ بووْي ئاصادي و ٖيوا ،خةَةنإ
َاّ طجي بةٖيَضتشو ٖيواي َاْةوةو بةسدةواَي ٖةية ،بؤية بة دةسنةوتين ٖةتاو ،بةسدةواّ
ْاَيَٓٔ ،بةثيَطةواْةػةوة دسوطتة ،بةي
َيَت:
طيَبةس دةبيَتة سةْطي ثاػهؤ ،وةى دةي
ية تابًؤَا سِةؾ و طجي
بةساييةى ية دةػيت صةئ دسوطت ئةنةٕ
ْيوةي ٖةتاو ْ،يوةي طيَبةس
نةٖةتاو بطيَ بؤ طةفةس
طيَبةس ئةخاتة ثاػهؤي و دووس دووس ئةسِوا
ئةو طا ئيرت ية تابًؤَا ،بةفش ئةباسيَ و
َة سِةػهة ثةيذا ئةبيَ طةوصيؽ ئةْويَ
قةي
ديظاْةوة داسيَهي تش سةؾ و طجي
بة دواي يةنرتدا ديَٓةوة
ئةجماسةيإ ئةويإ قزي رْة نة(با) دةيبات و
ئةويرتيإ ػةوقذاْةوةي ػيعشيَهي خؤّ312ٍ...........
َاّ دواتش بةٖؤي
سةؾ و طجي ٖاوطةْطي َاْايي دسوطتذةنإ ،يإ دوو سةْطي ثيَهةوةيي ،واتة ثيَهةوةريإ ،بةي
دابشِإ ،يإ تيَهؼهاْي ثةيوةْذييةنإ دودا دةبٓةوةو سةػةنة دةبيَتةوة بة سِةػةنةي داسإ ،بةَةؾ طشوػيت سةؾ
َاّ دواتش
دةطةسِيَتةوة بؤ دؤخي داسإ ،واتة ئيَُةي نوسد ٖةس يةطةسدةَي ئيظالَةوة وتوَاْة بشايةتي نوسدو عةسةب ،بةي
َُي(ئةوي بةساَبةس) يةنٓاطشيَتةوةو دودا دةبٓةوة ،ئةويؽ بةوةي نوسد ٖةس نوسدةو
دةسنةوت نة سةْطةنإ بةٖؤي صوي
عةسةبيؽ ٖةس عةسةب.
َدؤؾ ية بٓذيٓةدا
ياخود سةْطة درةنإ ٖةَوويإ َاْاي خؤيإ ْاطةيةْٔ ،بةَاْايةني تشَ ،ةسز ْيية نةطي دي
َدؤػبيَت ،يإ ئاصاسو َةيٓةتييةنإ ،يةئاناَذا ثيَطةواْةناْيإ ييَبهةويَتةوة ،بؤية ٖةْذيَ نات سةػةنإ خؤيإ طجي
دي
َيَت:
دةْويٓٔ و طجيةناْيؽ بةٖةَإ ػيَوة ،وةى دةي
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ية تابًؤَا سةؾ و طجي
ئةضٓة ْاو سِؤسي يةنةوة...
َةت فشِيَ ئةدةٕ
ضاسػيَوةناْي سواي
سةْطةٖ ،اواسي طرتاْيَ سةؾ ثؤؾ بيَت و
سةْطة بشيٓيَو طجي ثؤؾ
ئةػيَ ئاصاسيَو طجي بيَ و
َضاسي سِةؾ
طوي
ية تابًؤَا سةؾ و طجي
َٔ ٖةْذي داس  ....سةػةنامن ثيَ ئةنةْٔ و
طجيِ ئةطشيَ318ٍ..................
يإ:

َا بووٕ،
َةدا سِةْطةنامنإ بيَ ناي
يةو دؤي

سِةْطةنامنإ خةويإ نشاطي طجي و
بةقاتيَهي سِةْط صةيتووْي و
َي طةس بؤيٓباخ و
بةطوي
َةوة ئةدي330ٍ...........
قؤثطةي طةس قؤي
َاّ وةى طةيي نوسد بة
ياخود سةْطي طجي وةى ٖيَُاي ئاػيت و ئاساَي و ثيَهةوة ريإ بةناسدةٖيَٓيَت ،بةي
َاّ ئةو خةبات و سووبةسووبووْةوةو ساثةسِيٓاْةي ،نة ية َيَزودا
طةييَهي ئاػيت خواصو دووس يةػةسِةْطيَضي دةبيَينَ ،بةي
َيَت:
َاتاْةٕ نة بةسدةواّ نوسدطتاْيإ نشدوةتة ػويَين َةسط و ضةوطاْةوة ،وةى دةي
ٖةبووٕ ،ئةودةطةي
َٔ ضيبهةّ ية ْيؼتيُاْي ْاو خويَٓاو
ئةو ٖةَوو ػيعشةي ثيَ ْوطيِ
َِ بيَ
َٔ ئةبواية سِةْطي طجي باي
َاّ ضيبهةّ ية ئامساْيَ ،نة بةسدةواّ ٖةوسيَ ديَينَ.
بةي
ثشِة يةػةطيت صاَإ و ثشِة ية ػةطيت طشيإ و
دوونةٍَ ئةنا بة قةدةسّ و ضاوي َيَزووّ
ٖةس بة تةْٗا بةسايي سةْطي ٖةَووتاو
نؤطت ئةبيينَ353ٍ..........................
َيت :وا ساٖاتووّ ػةواْيؽ
ياخود دةي
ئةطةسي ػةوي بةفشاْباس بوو
ئةو ػةواْة ،ػةوي طجيْ ،ةدةّ بةنةغ
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بطُة بةس ثةجنةسةي رووسي
تةْياييِ و
بة تةْٗا ٖةس ،ية طجيَيت وسدببُةوةو
بةفش ػيعشّ بؤ بٓوطيَ و
خؤّ ْةْووطِ380ٍ.......................
ػاعري دةْطي طجي وةى دةْطي ئاػيت و ثيَهةوةريإ دةخاتةسوو ،دةْطيَو دةيةويَت بؤ َشؤظايةتي بيَت بةبيَ
دياواصي ،واتة ٖيَُاي ئاػيت و ئاساَي و قوسباْيذاْة ،بؤية ية ٖيض وةسصو باسودؤخيَهذا ،دطة ية صَاْي طوٍَ و ئاػيت و
َيَت:
ٖيواٖ ،يطي تش ْاصاْيَتٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ يةخاطيةتي يةَةطيشةوة وةسطشتوة ،وةى دةي
سِةْطيَو ٖةيةٖ ..يَضي ئةفظاْةي خواوةْذي ية ْاوداية
طيششةناْي عةطاي َوطاي ية ْاو دةطتاو
دةْطي طجي ثشِ ثةثوويةي
َةطيشيؼي ية دةْطذاية
طياطاٍَ بيَ ئةو باساْي ية ضاوداية
َي ثيَيةو
ية وةسيٓذا طوي
ية ْاو وةسصي ْابيٓاػذا
ئةو ٖةْاوي ضشاي تياية38٢ٍ..............
ديظاْةوة ريإ يةْاو ٖيواو ئوَيَذدا ،ياخود بشِوابووٕ بة ثاني و رياْذؤطيت ،واتًيَذةنات بةسدةواّ بةٖيواوة
دةرئ ،بؤية بةس ية ٖةسػتيَو دةبيَت بشِوات بةوة ٖةبيَت ،ئةوةي ضاوةسِيَي ٖيواو دواسؤرة ،نة سوْاني و خواطتة ،يةاليةى
َيَت:
َي بؤ بذات ،يةاليةني تشةوة دةبيَت بةّ طياْةوة ية ريإ بشِواْيَت ،وةى دةي
بةسدةواّ يةّ سيَطةوة ٖةوي
طةست بهة بة سِؤػٓايي ْاو طجيَذا
ضاوت ية بٓيا بهةوة
َٓياّ ئةو وةختةي طةست دةسٖيَٓا
َٔ دي
ية ناّ ئاطؤدا صؤس سةػة
َيَهي طجي ئةبيين3٢7ٍ....................
خاي
َيَت :ئةو طةسدةَيَ ...سِةْطي سِؤح بوو
ياخود دةي
يةْاو ٖؤْشاوةي طجيذا30١ٍ..

.6سِةْطي صةسد:
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َٗاتٔ دةنات ،سِةْطي سِوْاني و
سةْطي صةسد يةنيَهة ية سِةْطة باوةنإ و ئاَارة بةطةػاْةوة ،يةٖةَاْهاتيؼذا ٖةي
ْوساْية ،ضوْهة سِةْطي خؤس طةسضاوةي سِوْانيية ،طةسضاوةي وصةو ريإ و ضاالنيةٖ........تذ

1

يةنؤْذا ئاَارة بووة بؤ نؤتايي و َشدٕ و خواي خؤس ٖ 2ةْذيَ داسيؽ ئاَارةية بؤ خؤػي و وػهاْي و وةسئ و

نؤتايي و َشدٕٖ.....تذ
سِةْطي صةسد ثةيوةطتة بة ريإ و خؤػي و طةعذةو دواْي رٕ ،سِةْطي خؤسو طةسضاوةي وصةية ،الي َظشيية
نؤْةنإ سِةَضي خواي خؤس(سع)و ثاسيَضطاسي ْةخؤػية ،بةدةسيةَاْةؾ سِةْطي صةسد بةٖؤي ثةيوةْذي بة طجيَيت و تيؼهي
سِؤرةوة ،ثةيوةطت دةبيَت بة ٖاْذإ و ئاَادةناسي بؤ ضاالني ،نةواتة سةْطيَهة يةاليةى ئاَارةية بةاليةْي ْيَطةتيغ،
َيَهي دبيَتة َشواسي بؤ
يةٖةَاْهاتيؼذا دةتواْيَت ببيَتة سةْطي ْيَطةتيغ ،دطةيةَةؾ بةَاْاي دواْيةنإ ديَت و ٖةس تاي
َاي نوسدطتاْةوة طةسضاوةي طشتووة ،بةَاْاي يةنطشتٔ و يةى سيضي
ئةواْةي نة ْشخي دةصأْ ،دواتش ئةّ سةْطة نة ية ئاي
ديَت ،يإ يةى ثاسضةيي خاى و ٖيَضةنإ.
 -1وةى صةسد :نيؼوةسي صةسد َةبةطت ية نيؼوةسي ئاطياية ،ضوْهة َشؤظي ئاطيايي ثيظت صةسدٕ ،واتة
َيَت:
ٖةَإ َاْاي سةْطي صةسد دةطةيةْيَت ،وةى دةي
ئيرت ئةوطا  َٔ ....ييَشةوة..قاسِةي ثيَظت سِةؾ و
ثيَظت صةسدو ..قاسِةي طجي و طةوصو طووسّ
يةى يةى دوإ7٢7ٍ..................
َاي ٖةس يةى سِةْطة ،صةسديَهي ناٍَ
َيَت :قاَيؽ بؤخؤي سِةْطي باي
ياخود دةي
نةضي وةخيتَ عةػل ئةرةْيَ
ية نوْةناْي بشئ و يةصاسيةوةو ية ضاويةوة.
بةطةدإ بةرْي سِةْطاوسِةْط
ئةبٔ بة نؤيهة سِةْطيٓة و
ديَٓة دةسيَ388ٍ.....................
َطشي ضةْذئ َاْاو تواْظت
َاّ خودي قاَيؼةنةو ئةو ئاواصي رةْيٓةي ٖةي
نةواتة وةى سةْط ،سةْطي صةسدة ،بةي
و عيؼل و.....تاد
 -2بةَةديويهشاو :سةْطي صةسد ،سةْطي َاْذوبووٕ و ٖةراسي و نةَذةساَةتي.....تاد دةطةيةْيَت ،بةػيَواصيَو
َيَت:
ٖةَوو ئةَاْة ية نايةناْي ريإ و بووْذا سةْطيذاوةتةوة ،وةى دةي
بةبشطيةتي سِةْطيَهي ٖةبوو ،دسِو ضةَوؾ،
_____________________________________________________________________________________________

. .2غهسی عبدايٖٛاب ،االضا ٠٤املطسحی، ٠اهل ١٦ٝاملصسیە يًهتاب  ،ايكاٖس،0٢85 ، ٠ص2٢
 .1د.امحد طبتاز عُس  ،ايًػ ٚ ١ايً ،ٕٛايكاٖس ، ٠عامل ايهتب،ط،7ص0١3
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ية ْاو ٖؤدةنةي ئيَُةداٖ،ةس بة سِةْطي صةسديَهي ناٍَ
يةطةس ييو و يةطةس طةسدْي دايهِ و يةطةس طةبةتةي ْاْةنةو
يةطةس طؤْاي خوػهةنةّ و يةدةفتةسي سةمسي َٓذا
يةطةس داْتاي ثةسِؤي َةنتةب ،ئيؼي ئةنشد7٢3ٍ..............
َي وٖ ،....ةسوةٖا
ياخود صَاْي صةسد ،واتة بةناسٖيَٓاْي صَاْي خؤػي و خؤػةويظيت يةنطشتٔ و رياْي بةنؤَةي
يةبةساَبةسيؼذا صَاْي طووسيؽ صَاْي خؤػةويظتييةني دةسيئاْةية ،بةَاْايةني تش صةسد يةسووي ناسْاَةوة وةى طووس
َيَت:
ئاَارةية بؤ ئاصاسةناْي ػاعري ،وةى طؤطيايظت و دميونشاطييةنإ ،وةى دةي
َٔ ئةجماسة ية طششةناْي سةْطةوة
ديَُةوة ْاو ْيطاتاْةوة
َٔ بة صَاْي صةسدو طووس ئةتاْذويَِٓ
سةْط رْة ،وةخيتَ ئةَاْها بةطرتاْيَهي ئاٍَ ئاٍَ
َي7٢8ٍ.....................
سةْطي ػيعش...وةخيتَ ئةَاْها بة ثشطياسيَهي طوٍَ طوي
َةي باسيو ،ئاَارةية بؤ نةطيَهي َاْذو قوسباْيذةس ،طةيؼتٓة ْاو ئةػهةجنةي طياْي رْيؽٖ ،ةسوا
سةْطي صةسدةي
َيَت:
َيَت نةطيَهة يةثيَٓاو ثؼتيواْيهشدْي دؤصةنةداية ،وةى دةي
ناسيَهي ئاطإ ْيية ،بؤية دةيةويَت بً
َةي باسيهةوة
يةسيي سِةْطيَهي صةسدةي
َاتة310ٍ........
َٔ طةيؼتُة ْاو ئةػهةجنةي طياْي رْي ئةّ وي
ا -ثؤصةتيغَ:ةبةطت يةو ئاَارةية نة ػاعري سةْط يةَاْا طةسةنييةنةي ،نة سةْطي وػهبووٕ و دابشِإ
دةطةيةْيَت ،ثيَطةواْة بهاتةوةو بيهاتة سةْطي ٖيواو ئوَيَذ و خؤػةويظيت ،ئةَةؾ ئاَارةية بة سؤَاْظيةت وةى ػيعشي
َيَت:
َاّ بةالي سياييضَةناْةوة و الي ػيَشنؤ َاْانإ ديَطؤسنيَذةنةٕ ،وةى دةي
ثايض ثايضي طؤسإ ،بةي
ئةػيَ الي تؤ سِةْطي صةسد بيبَ بةسِةْطي تيَهؼهإ و
سِةْطي باويَؼهذاْي ثايض،بيبَ بةسِةْطي ئاويًهةي
ٖيوايةني نضو ْةخؤؾ،بيبَ بةسِةْطي دابشِإ
َذاسدا.
َٓذةو دوو دي
ية ْيَوإ دوو طؤساْي و دوو باي
نةضي الي َٔ ٖةس ئةو سِةْطة
ئةبيَ بةسِةْطي ثيَهةْني
ئةبيَ بةسِةْطي ديذاسي ئيَواساْي خؤػةويظيت
بة َاْطةػةوي خةو بيٓني
َبةسؤرةو صاسي خؤس
ٖةسدوو نيًََطةي طوي
َئَ318ٍ..............
واّ ثيَذةي
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َيَت َٔ:ية وةسصي دابشِاْذا
ياخود دةي
َايي صةسدا
ثةسِةَوضِ نشد بةْاو قووي
صةسد طشمتي و
صةسد سِايهيَؼاّ بؤ بٓةوة
يةو طاتةوة َٔ بووّ بة صةسدة َاطييةى
دؤطةدؤطةو سِووباس سِووباس ئةطةسِيَِ و
ية طؤساخي خةوْةناْي ياقوتيَهذاّ301ٍ............
َة نة
َاي
َيَت طوي
َةتي ٖيَٓاوةو دةيةويَت بً
بْ -يَطةتيغ :ػاعري سةْطي صةسدي وةى سةْطي ػةسَةْذةو خةداي
َيَهي يةو
َةناْة ،ضؤٕ دةبيَت يةبةساَبةس طتةَذا ضؤنذابذات ،بؤية ٖةس ٖةوي
سةَضي دواْي و بؤخنؤػي و نشاْةوةي دي
َيَت:
َويَظتاْةيةتي ،وةى دةي
َهو بةدسيَزايي َيَزوو سةْط صةسدي ئةّ ٖةي
ػيَوةْ ،ةى ٖةميةْةو بةٖاي ْاٖيًََيَت ،بةي
َةيةى
َاي
طوي
بؤ توتشِنيَو ْوػتايةوة
دةطيت َاض نشد
نة ييَبؤوةو ٖةطتايةوة
سِةْطي طووسي
سِرابووة بةس ثيَي توتشِى و
ٖةتا َشدٕ
بة داخي سِةْطي صةسدةوة تاليةوة3٢8ٍ.................
يةساطتيذا ييَشةدا سةْطي صةسد سةْطي ئايذياييضَةْ ،ةى ثيَطةواْةنةي ،ضوْهة ية ثؼت ئةَةوة ضريؤنيَو ٖةية
َةتييإ بةساَبةس خاى و ْيؼتُإ بؤ دةَيَيَٓيَتةوة ،ضوْهة
وةى ئةوةي بةسثشطإ نشِْوؾ دةبةٕ بؤ دورَٓإ ،نة دواتش خةداي
دورَٔ دطة ية صةييًهشدٕ و ػهاْذْي بةساَبةس ٖيطي دي ييَٓاوةػيَتةوة ،بؤية ييَشةدا ئاَارةية بؤ سةْط صةسدي و
صةييًي.

ئةجناّ :
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َيٓةوةية ،دةطةيٓة ئةوةي نة:
يةئةجناَي ئةّ ييَهؤي
.1

دؤسي سِواْيين َشؤظةنإ يةطشوػت و دةوسوبةسي ،ناسيطةسي يةطةس دياواصي سِواْني و ديٗاْبيين

نةطةنةوة ٖةية.
.2

َي
سِةْطةنإ ٖةس يةطةسةتاي رياْي َشؤظةوة تاوةنو ئةَشِؤ ،ئاَادةبووْيَهي ضاالنيإ ٖةبووة و سِؤي

دياواصيإ طيَشِاوة.
.3

نيَؼاْي ويَٓةي ريإ ،يإ ديٗإ بةبيَ سِةْط ػتيَهي بيَُاْاية ،ضوْهة سِةْط يةٖةَوو ػويَٓيَهذا ئاَادةيي

َي ٖةية.
و سِؤي
.4

خظتٓةطةسي سِةْط يةْاخي َشؤظةوة طةسضاوةدةطشيَت.

.5

سِةْط ثةيوةْذي بةرياْي سِؤراْةوة ٖةية و بةػيَهة ية ريإ و ييَي دياْابيَتةوة.

.6

َةناْة و ػتةنإ ٖةطتجيَذةنةٕ.
سِةْط صَاْي عاقً

.7

ػاعري ٖةطت و طؤصةناْي خؤي بةسِةْط ويَٓة دةنيَؼيَت.

.8

ػاعري ( )1219داس سِةْطي بةػيَوةيةني سِاطتةوخؤ و ْاسِاطتةوخؤ بةناسٖيَٓاوة.

.9

َهو ثةيوةْذيةني
ػاعري ْة سِةْطةنإْ ،ة ْاوْاْي ديواْيَو بةسِةْطذإ يةخؤوة ْييةو ْةبووة ،بةي

سِاطتةوخؤي بةريٓطةو اليةْي دةسووْي و سِؤػٓبريي و نًتوسي ٖ...تذ ٖةبووة.
 .10صؤستشئ سِةْط نة ػاعري يةّ ديواْةدا بةناسيٗيَٓابٔ ،سِةْطةناْي ( ػني ،طووس ،سةؾ) ٕ.

طةسضاوةنإ:
يةنةّ :نوسدييةنإ:
.1ػيَشنؤ بيَهةغ ،ديواْي ػيَشنؤ بيَهةغ ،بةسطي( )5سةْطذإ ،طويذ 2009 ،
.2د .يوقُإ سةئوف ،دةقي ػيعشي نوسدي ية سواْطةي طيُيؤيؤرييةوة ،دةصطاي ئايذيا2016 ،

دووةّ :عةسةبييةنإ:
.2ابساٖ ِٝضبُٛد خً ،ٌٝايٓكد االدب ٞاسبدٜح  َٔ ،احملانات اي ٞايتفهٝو ،بريٚت 7112
.1د .امحد طبتاز عُس  ،ايًػ ٚ ١ايً ،ٕٛايكاٖس ،٠عامل ايهتب2192،
.1اضعد عًَ ،ٞطسح ازبُاٍ ٚاسبب ٚايفٔ يف مح ِٝاالْطإ ،دازايسا٥د ،بريٚت،ط0٢80،3
.3د .مج ٌٝمحدا ،ٟٚاالدباٖات ايطُٛٝٝطٝكَ ،١ٝهتب املجكف1225 ،
 .5زٜاض عبد ايفتاح ،ايته ٜٔٛيف ايفٓ ٕٛايتػه ،١ًٝٝداز ايٓٗط ١ايعسب1974،١ٝ
.2غهس ٟعبدايٖٛاب ،االضا ٠٤املطسح ،١ٝاهل ١٦ٝاملصس ١ٜيًهتاب  ،ايكاٖس0٢85 ، ٠
.1د .عبدايػفاز َها ،ٟٚقصٝد ٚ ٠صٛز،٠عامل املعسف2191،١
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 .9عبدايٛاحد املسابط ،ايطُٝٝا ٤ايعاَ ٚ ١ايطُٝٝا ٤االدبَٓ ،ػٛزات االختالف،بريٚت1222،
.1فاٜص عازف ضًُٝإ ايكسعإ ،ايٛغِ ٚايٛغ ٞيف ايػعس ازباًٖ ،ٞزضاٍ داَع ،١ٝداَع ايريَٛى 0٢83،
 . 22د .فسج عبدايكادز ط٘ ٚاخسَٛ ،ٕٚضٛع ١عًِ ايٓفظ ٚايتخً ٌٝايٓفط ،ٞداز ضعاد ايصباح ،نٜٛت ،ط2111 ،2
.22فسدٜٓاد د ٟضٛضري  ،تسمج ١عبدايكادز قٓٝين  ،ضباضسات يف عًِ ايًطإ ايعاّ  ،داز ايبٝطا ، ٚافسٜكا ايػسم 2191،
.21نًٛد عبٝد ،االيٛإ ،املؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات  ٚايٓػس  ٚايتٛشٜع ،بريٚت1221،
 .21ضبُد عصاّ  ،ايٓكد ٚايدالي ، ١حن ٛذبً ٌٝايطُٝٝا ٢٥يالدبَٓ ،ػٛزات ٚشاز ٠ايجكاف ،١ضٚٛز ، ١ٜدَػل 2112 ،
 .23د .ضبُد نُاٍ ،زَص ١ٜااليٛإ بني االدٜإ ايٛٗٝد ٚ ١ٜاالضالّ،د.ط.pdf .

طيَيةّ :فاسطييةنإ:
.2محد زضا عُسإ بٛز ،اُٖٝت عٓاصس ٜٚ ٚرطٖ ٞا ٟضاختازٚ ٟاذ ٠دز طصٜٝٓؼ ٚاذ٠نإ غعظْ ،ػس ١ٜطٖٛس
طٜٛا. 038١،

طؤظاس:
ٖٛ.2از ٟمحاد ، ٟضُٝٝاٝ٥ات املٓطل ايْٛٝاْ ،ٞداَعَ ١عطهس ،ازبصا٥س  ،صبً ١أيٝكْٛات  ،عدد (1229 ، )1
ْٝ .1هٛخبت  ٚقاضِ شاد،٠شٖ١َٓٝ٠ا ٟمناد ٜٔزْط دز غعس َعاصسْ،ػس ١ٜداْػهد(٠ادبٝات  ٚعً ّٛاْطاْ ٞداْػطا ٠غٗٝد بآٖس،
نسَإ ،ذ 0383 ، 29

ْاَة:
.1حامت ٞآباد ٟيٝال  ٚآخس ،ٕٚازبُاٍ ايً ٢ْٛف ٢ايػعس ايعسب َٔ ٢خالٍ ايتٓٛع ايدالىل ،زضاي ١داَع. 2112 ،١ٝ

.
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