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رِةنط لة شيعزةكاني عةبدوالَ طؤران دا

ثيَؼةني

ث.د حممد أمحد سعيد
سانكؤي سليَماني  /كؤليذي سمان

سةْط يةػيعشةناْي طوَسإ دا,توَريٓةوةيةني ػيهاسي و وةطفية دةسباسةي بةناسٖيَٓاْي سةْطةالي
.
طوَساْي ػاعري
طوَاْى تيا ْيية نة سةْط بة ٖةَوو ضةػٓةناْييةوة نة طةسضاوةنةي طشوػتةٖ .ةَيؼة يةبةس ديذةو بيٓيين َشظدذاية .ية
رياْي سظراْةيذا بة دميةٕء بيٓني َاَةيَةي يةطةيَذا نشدووةٖ ,ةَيؼة ناسيطةسي طايهؤيؤري يةطةس بووة ..يةْيَو صَاْةناْيؼذا
بةثيَي طيُاو ناسييَهةناْىٖ ,يَُاى دياديايإ بؤ داْشاوة .ياخود بةثيَي ويَٓةو سةْط و دؤسي ثيَهٗاتٓيةوة واتاو ْاوى ييَ ْشاوة.
بؤية بة يةنآ ية بواسة واتاييةناْى صَإ دائةْشآ ,وةى طشوثيَهي وػة ثةيوةْذيية واتاييةناْيإ دةسئةنةوآ.
ٖةس ئةو ناسيطةسي و دميةٕء ويَٓة واتايياْةؾ وايهشدووة نة َشظد َاَةيَةيإ يةطةيَذا بهاتء ثيَي ناسيطةس بآ ,ية ئاخاوتٔء ية
سواْنيء سةٖةْذة دؤسبةدؤسةناْذا ثةْاى بؤ بةسآ .ػيعشيؽ وةى بابةتيَهي ئةدةبي نة بة صَإ دةسئةبشِسآ سةْطيؽ بواسيَهي
واتاي صَاْة ,بؤية سةْط يةْيَو ئةدةبياتذا (ػيعش) سضوسى بةسضاوي خؤي ٖةية .يةْيَو ػاعرياْي نوسدا ئةبيٓني طؤسإ وةى
ػاعرييَهي طةوسةي ئةدةبياتي نوسدي نة ػيعشةناْى ية سيضي بةسٖةَي ػاعرية ْاوداسةناْى دوْياية منووْةيةني دةطُةْةو
تواْى فةسٖةْطي وػةى نوسدي بؤ صَاْةنةَإ دةويَةَةْذ بهاء بة وػةي نوسدي ثةتي َوتوسبة بهاٖ .ةس ية ػيعشيؼذا يةنيَيت
بابةتء سوخظاسى ثيَهٗيَٓا .ويَشِاى ٖةَوو ئةو داٖيَٓإء ئةفشاْذْاْةو تاصةنشدْةوةي ػيعشي نوسدي .بؤ طةػةو ْةؾءمناى
ئةدةبء ػيعشي نوسدي .داٖيَٓا ْيَهي تشى ٖيَٓاية ئاساوة ئةويؽ َاَةيَةنشدْي بوو يةطةأل سةْطذاو تةوصيفهشدْي ية ػيعشةناْيذا.
بةدؤسيَو دياواص ية ػاعرياْي ثيَؽ خؤي ,ية سووي طيُاو واتاوة ..بةناسٖيَٓاْي بؤ وةطفء ثةطٔ .ية ػيعشةناْيذاٖ .ةس ئةو
داٖيَٓاْةؾ بووة َايةي ْووطيين ئةّ تؤريٓةوة ,نة ْاوةسظنةنةي بشيتية ية ئاَاسيَهي طؼتى سةْطة بةناسٖيَٓشاوةناْى ْاو
ػيعشةناْى طؤسإء ية دؤسو ػيَواصو تةوصيفي طةسدةّ سةْطةنإٖ .ةسوةٖا ناسيطةسييإ يةطةس ػاعريو ضؤْيَيت َاَةيَةنشدٕ,
نة ْضيهةي ( )305داس سةْطي بةناسٖيَٓاوة ٖةسيةنةيإ ية ػويَين ػياوي خؤيإ ,نة بة ضةْذئ ويَٓةي ػيعشي ْاطوء ثاساوي
ئيظتيَتيهي دةسخيظتووٕ...

سةْط ية ػيعشي طؤسإ دا
سةْط بة ٖةَوو دؤسو طيُاناْيةوة نة طةسضاوةنةي طشوػتء طةسضاوةناْيَيت ٖةَيؼة يةبةس ديذةو بيٓيين
َشظدذا خؤي ئةْويَٓآ .طةباسةت بة دؤسو رَاسةناْيةوة يةْيَو صَاْةناْى ديٗاْذا ْيؼاْةو ٖيَُاى دياديايإ
ٖةية .ية َيَزووي طةسٖةيَذإء ٖةطت ثآ نشدْيةوة طؤسِاْي بةطةسدا ٖاتووةَ .شظد بةثيَي تيَطةيؼنتء
ييَهذاْةوةى خؤيء طؤسِيين باسى ئابووسي خؤي طيُاو دةاليةتةناْى سةْط طؤسِاوةو بة ضةْذئ قؤْاغذا
()1
تيَجةسِيوة.
ية صَاْيؼذا سةْط بة يةنيَو ية بواسة واتاييةنإ دائةْشآ ,بواسي واتاييؽ بشيتية ية طشوثيَهي وػة نة
()2
ثةيوةْذييةناْى واتايي يةْيَواْياْذا بةدي دةنشئَ ,صظسداس وػةيةني طؼتى نؤيإ دةناتةوة.
ٖةس خودي وػةى سةْط ية صَاْى ئيٓطًيضيذا ()colorي ثآ ئةوتشآء ية عةسةبيؼذا (يوٕ) واتايةني
طةسةنييةو ٖةَوو سةْطةنإء ضةػٓةناْى ئةطشيَتةوة .ضةْذئ دؤسو رَاسةيإ ييَ ئةنةويَتةوة .وةى طووس,
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صةسد ,طةوص ,ػني ,سةؾ ,قاوةيي...,تاد ,ئةضٓة ريَش خاْةى سةْطةوة ,يإ نؤَةيَيَهي تش ية ئةدماَى
ييَهذإء تيَهةيَهشدْي دوو سةْط يإ صياتش سةْطي تشى ييَ ئةنةويَتةوة وةى َؤس ,ئاأل...تاد.
سةْطةناْى طشوػت بة ٖةَوو ضةػٓةناْيةوة ية تةوصيفء بةناسٖيَٓاْذا يةْيَو صَاْذا يإ يةْيَو بةسٖةَي
ئةدةبيذا سظيَيَهي ناسايإ ٖةية ية دسوطتبووْي خواصةدا يإ َيتافؤسدا دواْيء ئيظتاتيها ئةبةخؼٓة بةسٖةّء
ئاخاوتٓةنإ نة ضةْذئ واتاى دياواص دسوطت ئةنةٕ .ئةوةي ػاياْي تيَبيٓيية طةباسةت بةو واتا دياواصاْة
نؤنبووْي ئيَُةو دةبآ ثيَي يةطةس دابطشئ .ئةَةؾ بةٖؤي وةسطشتين يةنيَو يةو واتاياْة وةنو ْاوةْذيَوء
()3

واتانةي نةؾ وةنو ثةساويَض ,نة َيتافؤس  methaphoreيإ بة ْ transterredاطٓاو دةنشيَت.
بةثيَي ئةّ بؤضووْة ٖةس وػةيةى ية واتايةى صياتشى ٖةبوو واتاناْى تش ئةبٓة خواصة يإ َيتافؤس .الى
طؤساْيؽ ٖةَوو ئةو سةْطاْة يةْاو ػيعشةناْيذا ناسى واتايي خؤيإ نشدووةو ػيَواصيَهي خواصةييإ
وةسطشتووة نة طةييكةو ناساَةيي طؤساْي ػاعرييإ تيا بةسدةطتة بووة.
بيَطوَإ سةْطةنإ وةى بةػيَهي طشوػت ياخود صادةي طشوػنتء َشظديؽ نة فاَي نشدووةتةوةو ضاوي بة
طشوػت ٖةيَٗيَٓاوة ٖةَيؼة ناسيطةسي يةطةس بووة .صظسداس ثةْاى بؤ بشدووة ػاعرياْيؽ وةى خاوةٕ بةٖشةو
طةييكةي خؤيإ بةو طشوػتة ناسيطةس بووٕٖ ,ةَيؼة ٖيَُاو طشوؾء ئيًٗاَى ػيعشةناْيإ يةو طشوػتةوة
وةسطشتووة الى ػاعرياْي نوسديؽ ئةتواْني بًَيَني صظسبةي نةسةطةناْى طشوػتيإ ية ػيعشةناْياْذا
َةصساْذووة .يةْيَو ػيعشةناْياْذا سةْطةناْى طشوػت سضوسيإ ٖةبووة .بةثيَي ئةو باسودظخة دةسووْيء
نؤَةآليةتيةي خؤيإ ٖاتووٕ سةْطةناْيإ وةى ٖيَُاو ْيؼاْةو دةاليةت ئاويَتةي ئاخاوتٓة ػيعشييةناْى
خؤياْيإ نشدووة .يإ خواطتووياْة ,يةطةأل وػةي تشدا ئيذيؤّء فشةيضي خواصةييإ سيَهدظتووة ية
ػيعشةناْياْذا تةوصيفيإ نشدووٕٖ .ةس سةْطةو بؤ واتاو واتايةني تايبةت بة سةْطذاْةوةي باسة طايهؤيؤريء
طؤطيؤيؤريةنةي ,تاّء بةٖايةني ئيظتيَتيهييإ ثآ بةخؼيوة .بيَظاساْي ػاعري صظسداس سةْطي صةسدو
ٖاوواتاناْيء سةْطي صةسدي ثايضي بةناسٖيَٓاوة ٖةسوةٖا َةويةوي و ضةْذ ػاعريي تش َاَةيَةيإ يةطةأل ئةو
سةْطةدا نشدووة.
طؤساْيؽ بةوثيَيةي ناسيطةسي طشوػتى يةطةس بووة ,دميةْة سةْطيٓةناْيء ريٓطةنةيء ناسيطةسي ػاعرياْي
ثيَؽ خؤيء باسة دةسووْيية ْاطهةنةيء ئةو دظخةي نة بةػيَو بووة ية رياْي ,ئةبيٓني ية بةػيَهي صظسو
بةسضاوي ػيعشةناْيذا ,سةْط ية ػيعشةناْيذا ئاَادةيي ٖةبووةو تواْيويَيت َاَةيَةيةني ساطتطؤياْةي يةطةيَذا
بهات بةػيَوةيةني دواْهاسيياْة بةناسيٗيَٓاوة بة ضةْذ واتاو داتا ٖةيَظونةوتي يةطةيَذا نشدووٕٖ .ةس سةْطةو
بؤ َةبةطتء ٖيَُايةى خظتوويةتية ْيَو ػيعشةناْيةوة.
بةناسٖيَٓإء ثةْابشدٕ بؤ سةْطةنإ الى طؤساْي ػاعري وا نةوتووةتةوة نة صظسداس ضةْذ سةْطيَو ية يةى تانة
ػيع شدا ٖاتووة يإ ٖةْذآ داس ية قةطيذةيةنذا تةْٗا سةْطآ ٖاتووة ,ياخود ...سةْطآ بةثيَطةواْةي واتا
ساطتةقيٓةنةي بةناسٖيَٓاوة ئةوةؾ بةثيَي ػوئَء بةناسٖيَٓاْي واتاى ػيعشةنة يإ قةطيذةنة
ديواْةنةيذا
ػيعشةناْيذابةناسٖاتووةويةنوَي
يةػيَواصي
دياسدة
بووة.ياخود(وةى
خوَيةصياتشية377وػةدةدات)(*)
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ٖةس بةوثيَيةي نة طؤساْي َةصٕ وةى ػاعرييَهي ػةيذاي طشوػتء دياسدةناْى يةْاو طشوػتيؼذا سةْطةنإ
بووْةتة ٖةويَين صظسيَو ية ديَشِو ثاسضة ػيعشةناْيذا نة ثاْتاييةني بةسضاوي داطرينشدووة.يةّ توَريٓةوةيةدا
يةنوَي ديواْةنةيذا ْضيهةي 306داس سةْطةنإ بةواتاي خواصةيي خوَيإ تةوصيف نشاوٕ.بةجمؤسة بؤ ٖةس
سةْطيَو ضةْذئ ديَشِ بة منووْة ئةٖيَٓيٓةوة ية واتاو رَاسةو دؤسو ئاَاسيإ ئةدويَني.
سةْطي طووس:
ئةّ سةْطة يةْيَو صظسبةي َيًًةتاْذا بة ٖيَُاي خوئَ ,ػؤسِؾ ,بةسخودإ ,ػةٖيذبووٕ ئةْاطشآ" ,سةْطي
()5
خوئَ طووسة"( ,)4بة ػيَواصى تشيؽ ييَو ئةدسيَتةوة نة "واتاى ريإ ئةبةخؼآ".
يةْيَو نؤَةيَي نوسدةواسيؼذا ٖيَُاى خةباتء قوسباْيذإء خؤػةويظتيؼةٖ ,ةسوةٖا بؤ خؤسِاصاْذْةوةو ئاأل و
واآل ٖاتووة.
الى ػاعرياْي نوسديؽ بةتايبةتي ية طةسةتاناْى طةدةي بيظتةّ بةدوواوة ئةّ سةْطة يةْيَو ػيعشي نوسديذا
سضوسي ٖةبووةٖ ,ةسية َاوةى بةسخودإ ػهظتى ػؤسِػةناْى نوسدةوة ,ػاعريإ ئةّ سةْطةيإ ية
ػيعشةناْى خؤياْذا َةصساْذووة بؤ ٖيَُاي خةباتء ػؤسِؾء قوسباْيذإ .يةْيَو طشوودو ػيعشة ْيؼتُاْيء
ْةتةوةييء طياطييةنإ بؤ بةسخودإ ػةٖيذبووٕء دوْبؼي ػؤسِػةنإ بووة .الى طؤساْي ػاعرييؽ بة
ضةْذئ َاْاو ٖيَُا ٖاتووة.
طةس ئاَاسيَهي ػيعشةناْى بهةئ ,دةسئةنةوآ نة ْضيهةي ( )48داس ئةّ سةْطة بةناسٖاتووة .وةى:
 طووس وةى خؤي بؤ وةطف ,ػت ,نةغ ,دياسدةو نةسةطةناْى طشوػت:َيوةي طةيؼتووي صةسدو طووسى باخ
( )6
دشيوةو دوونةي داسطتاْي ػاخ
 ٖيَُا بؤ ساصاْذْةوة...صةسدو طووس تيَهةٍَ بووٕ رٕ و ثياو ٖةساية
()7
يةوْاوة ٖةس ٖاسِةي ٖةياطةي تؤ ْاية
 بؤ سةْطي طوأل:ية ٖةض باخيَو طويَيَهي طووسّ ديبآ

()8

بؤي ضووّ ٖةصاس دسِى ية ثيَِ ضةقيبآ
 ييَهطوإ بةواتاى خويَين دطةس و ْووطني بة خةتى طووس:طةس ساطتة َةيةى ْاَة بي ئةعُامل ئةْووطآ
()9
با طووس بآ وةى خويَين دطةس خةططى نيتامب
 بؤ ساصاْذْةوةي َشظد ,طشوػت:تا دةسضوو يةوآ تاساى طووسي بووى
سَباصي طاسدبوو تةقة تاى و تووى

()10

521

العدد  012المجلد الثاني 0212

مجلة األستاذ

م  1213هـ

 بؤ ٖيَُاي بريوباوةسِ ,ئايذيؤيؤريا ,دةسبشِيين بريي ضيٓايةتي:يإ يةطةس طووطةيةى بريو بشِواى طووس
()11

ئةْيَشٕ صدمريبةْذ بؤ صيٓذاْى دووس
 ٖيَُا بؤ نةطيَهي خؤػةويظت ,ديبةس ,ية صَاْى بشصظوة:بةآلّ طووسة طويَيَو ٖةية يةّ ديَ ية
َةْيذي ْاوة

()12

ية صَاْى وةْةوػةوة:
الى واية ئةّ ػويَٓة ئةّ ثشطةي ثشطي
()13

دةسسةم طويَي طووس
 بة واتاى طووسنشدٕ ...سةْط نشدْي طشوػت:تا طوآليَة دةػتء دةس طووس ْةنا
()14

ثياو ئاطإ خواسو رووس ْةنا
 ثةسِةي طويَيإ بة سةْطي طووس ئةنشدوا ٖةيَبةطتيإ ثيَؼهةؾ بةسةو روس ئةنشد.
 -بةناسٖيَٓاْي يةطةأل وػةي تشدا "او,باو":

()15

وةى بووى ئةْذاَيإ ية طووساو ْابوو
()16
يةدمةي تاو تاويإ بؤ ضجةي با بوو
بةجمؤسة ئةبيٓني نة طؤسإ سةْطي طووسي بةّ ٖيَُاو دةاليةتاْة ية ػيعشةناْيذا تةوصيف نشدووة .يةطةأل ْاوو
نشداسو ضاوطء سةْطذا بةناسٖيَٓاوة ..سةْطي طووسيؽ ية ػيعشةناْيذا واتاى رياْةوةو خؤبةختهشدٕء
قوسباْيذإء ساصاْذْةوة ية ثشظطةي وةطفء ييَهطواْذْذا ئةطةيةْآ:
طوأل ,طوآليَة.
ييَهطواْذٕ
َيوة ,ثآٖ .يٌَ ػت
ػةساب .خةسَإ
نشداس
َةيذإ.

بريوباوةسِ ,ئاآل ,ئاطؤ ,طٓووس,

طووس

ضاوط
ئاوةيَهشداس
ْاوي ييَهذساو
طوسةضٓاس .طوسةطوأل

سةْطةنإ
صةسد
طةوص
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طةوص:
سةْطي طةوص سةْطيَهي طشوػتية .نة سةْطي داسو دسةختء َيوةية ,واتاى ريإء بةخؼيين رياْةوةية,
طةسضاوةي رياْيؼة بؤ بووْةوةسإ )17(.دطة يةوةي نة سةْطي طشوػتة بةتايبةتي سةْطي بةٖاسة .الى
()18
نوسديؽ ئةّ سةْطة صظس ثريظصة ,ضوْهة "ْيؼاْةي ئاساّ بةخؼيء ديَٓيابووٕء قايًبووْة".

ئةّ سةْطة ية ػيعشي ػاعرياْي نوسداو ية بابةتي وةطفذا وةطفي طشوػتء بةٖاسدا بةناسٖيَٓاْيَهي بةسضاوي
ٖةية ,بةوثيَيةي نوسد وةى َيًًةتيَهي نؼتونايَيء خاوةٕ تاقيهشدْةوةيةو بةسٖةَي نؼتونايَي داسو
دسةختيؽ طةوصة .بؤية ية ثةطٓى داسو دسةختء طةوصايي ثيَذةػتء نةْاس سووباسو ضياناْذا بةناسٖاتووة
ضوْهة بة طةوص ساصاوةتةوةو بووةتة ٖةويَين ضةْذئ تيَهظيت ػيعشي الى ػاعريإ.
طؤساْي ػاعري يةو ثاسضةو ديَشِة ػيعشاْةي بؤ وةطفي طشوػتء بةٖاسو ية ٖةسدوو طةػتةنةيذاو ية ضةْذئ
ػيعشي تشيذا ْضيهةي ( )35طيء ثيَٓر داس سةْطي طةوصي ض وةى وػةي طادة يإ ييَهذساو بةواتاى طةوصيء
طياو طةآلو َةصساو َيَشط و...تاد ٖاتووٕ.
 ْة وسػةي طياي َيَشطي طةوصي دةَةو بةٖاسّ()19
ْة ػٓةي باى داسطتاْي ضشِي ْضاسّ...
ئةَةو ضةْذ ديَشِيَهي تش ْيؼاْةي طةوصيء بوراْةوةي ريإ ئةبةخؼٔ.
 يإ ية ثةطين رْذا بةتايبةتي دًوبةسطي رٕء ساصاْذْةوة وةى:نشاغ نةتاْي نةوا طةوصي بةرٕء باآل بةسص
()20
بة ػإء طؤصةوة دواْى ئةى ثةسى طةس ئةسص
 بؤ ييَهطواْذٕ ية طشوػتذا:يةطةس قةبشةنإ داسى ئةسخةوإ

()21

وةى بووني تاسا طةوصي ئاوداَإ
ييَهطواْذْي داسى ئةسخةوإ بة بووني تاسا طةوصي ئاوداَإ.
 بؤ وةطفي دميةْي سوباسو دةػتةنإ:بووني تادمةسظي ْاو دظػةني طةوص
()22
ئةتشونآ ضاوي ػيين بة وةْةوص
طيا وسدةي ثايض طةوصي ْةسّ و ْؤأل
قةيفة ثؤػي سووي تةخيت خاى ء خؤأل

()23

ئةى طيا طةوصةنةي دأل فةسةساوي
()24
وةى تؤ طةسطةسَي طةوداوي ٖةتاوي
 يإ بؤ ثؤػيين دةػتء دةسو نةْاسي ضؤَةنإ ,ييَشةدا وةى بةسطي يإ بؤ ػني بووٕ ٖاتووة..وػهة ضةّ دةوسي طةسدةّ ٖةيَظاوة
بةسطي طةوصو ْةسَي بةٖاس راناوة
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تةالْي ْاوباخي ثشِ فةسػي طياي طةوص
(ييَآلو)ي باسإ نشدووية بة سةوص
يةبةس ثيَي ْةَاَى ضوايةدا طةوصاو
()25
ية سووَةت تهاوة سراوةتة ئاو
يةّ ديَشِاْةدا ضةْذداس طةوص دووباسة بووةتةوة ,بةسطي طةوص ,طياي طةوص ,طةوصاو نة ٖيَُاى ساصاْذْةوةو
رياْةوةية بؤ طشوػت.
 يإ يةّ ديَشِةدا:دادةي ػؤساو بشيكةي دآ وةى بًووس

()26

تيا ئةيةسصآ (ويَٓة)ي طشِي طةوصو طووس
نة بؤ وةطفي ػوئَ ,دادة يإ ػةقاَةناْى َؤطهؤية نة يةبةس ثاني و دواْى طشِي طةوصي تيا
سةْط ئةداتةوة..
 ية ػويَٓيَهي تشدا بةواتاى ػني بووٕء سووإ ٖاتووة:ٖيَضي ريإ بة دوايةوة
()27

ئةسِوا طةآلو طيا طةوص ئةنا
 ية وةطفي ْيؼتُاْذا نوسدطتإ:ضياناْى نوسدطتامنإ
ٖةَوو طةسثؤؾ طجي و بةسصٕ

()28

بةسثيَي بةفشاو داوئَ طةوصٕ
 -بؤ ٖيَُاى بةسخودإء سصطاسي:

بؤ سِةْطي طةوص ثاؾ سةْطي ئاأل
()29
بؤ سصطاسي ية ريين تاأل
ياخود ية ٖةْذآ يةو ػيعشاْةي نة َةتةئَ ,بؤ بري ييَ نشدْةوةو دظصيٓةوةي واتاناْيإ يإ ْاوي ئةو ػتةي نة
ػيعشةنة َةبةطتيَيت ,واتة بؤ ٖةيَٗيَٓإ نؤَةيَيَ ديَشِة ػيعشي ٖةية سةْطي طةوصي بةناسٖيَٓاوة ,وةى:
بضاْى َةتةأل طةوصةي سوو طووسة
ئةيَيَي ية وصةي نشِئ ئاى دووسة
َةتةيَي سةوت ثيت سةْطي نآلو طةوص
ياخود:
()30

ئاو ْاخوا بةس ثيَي ْةنةوٕ سةوص
نة ٖةسدوونيإ يةبشي ْاوي دوو طةوصة بٔ "تةَاتةو بايٓذإ" ية نؤبةْذي ئةو ديَش ػيعشاْةيذا سةْطي طةوص
وةى سةْط بؤ ثةطين نةسةطةو ثيَهٗاتةناْى طشوػت وةى ئاوةيَٓاوو ْاو دةسنةوتووٕ ية ػيَوةي طةوص,
طةوصة ,طةوصاو ٖةسوةٖا يةطةأل ضاوطء نشداس طةوصنشدٕ ,طةوصنا بةناسٖاتووة.
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داس طٓةوبةس
طيا ,طةآل ,بةسط ,طةوصايي

داوئَ ,ثايض
ضيا ,دةػت ,دظػةى.
طةوص

طةوصنشدٕ ,ضاوط و نشداس

سةْط ,سوو.

ساصاْذْةوة ,نةوا ,تاسا ,ثايض
داوئَ

ػني:
سةْطيَهي طشوػتية ,بةوثيَيةي دوو ثيَهٗاتةى طشْط ية طشوػتذا سةْطيإ ػيٓة ئةويؽ ئامسإء ئاوة.
ئامسإ بةوثيَيةي فةصايةني سةٖةْذ دووسة ئةوا الى َشظدء سوواْيين بةو قووآليي ئامساْةدا ػيَوةي ئامساْي
()31
ال ػيٓةٖ ,ةسوةٖا بؤ ئاويؽ بةٖةَإ ػيَوةٖ .ةَيؼة بةواتاى ثاني دئَ.
الى ٖةْذآ ية َيًًةتاْيؽ وةى َيظشييةنإ سةْطي ػني سةْطيَهي ثريظصة ,الى نوسديؽ بؤ َاتةّء خةَباسي
بةناسٖاتووة ,بةتايبةتي الى رْي نوسد.
ٖةس الى نوسد واتاى تشى ٖةية نة سةْطي ػني بةواتاى ئامساْي بةسئء يةبٔ ْةٖاتوو و بةسصي ريإ
()32
ئةطةيةْآ.
ئةّ سةْطة ْاوة ْاوة ية ػيعشي نوسديذا بةناسٖاتووة بةتايبةتي ية ػيعشي طةدةي بيظتةَذاو الى ػاعريإ
بؤ وةطف ية بواسي نؤَةآليةتيذا.
طؤساْي ػاعري ية ػيعشةناْيذا ئةّ سةْطةي َةصساْذووة ,بؤ ئةفشاْذْي ويَٓةي ػيعشي داويةتية ثاأل ئاو و
طؤَاو ,دةسيا ,ضاو ,قوبةو ئامسإ ,طةيَتة ,ئاسةم و قةسطيٌ ,نة ْضيهةي ( )20داس ية ػيعشةناْيذا دووباسة
بووةتةوة ,صياتش وةى دياسخةسي ػتء نةسةطةناْى طشوػت وةى دةسخظتين سةْطيإ ,نة ٖيَُاو دواْيةني
داوة بة ػيعشةناْى ,ئةطةسضي الى ػاعرياْي نوسد بؤ سةْطي ضاو بة سةْطي سةؾ وةطفهشاوة بؤ دواْى
ضاوي ديبةس ,يإ نةغ ,طؤسإ سيَطهةيةني تشى ٖيَٓاوةتة ئاساوة بؤ سةْطي ضاو ئةويؽ "ػني"ة وةى يةّ
ييَهطواْذْةدا:
بة دوو ضاوي وةى دةسيا ػني

()33

ثشِ ية صةسدةخةْةي ػريئ
توخوا بةو دووتة ضاوة ػيٓاْة
ئاخش ْيطاتة تيَش بؤّ بشِواْة

()34
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بووني تادمةسظي ْاو دظػةني طةوص
()35
ئةتشوونآ ضاوي ػيين بة وةْةوص
ييَو ْآ ضاوي َةيًةو ػيٓت
وسدة دويَةي خةو بيٓيٓت

()36

يةّ ديَشِة ػيعشاْةدا سةْطي ػني بة ويَٓةي ييَهطواْذٕ ٖاتووة .بؤ ٖيَُاى سةْطي ضاو ٖاتووة.
ٖةسضى ئةواْي تشيؼة صياتش بؤ ثةطٔ و دةسخظتين سةْطي نةسةطةناْى طشوػتة وةى :طؤّ ,دةسيا ,قوبة,
ئامسإ ,ئاو ,دًوبةسط ,ئافشةت و قةسطيٌ...
ْة يةسصيين ضيين طةس سووي طؤَاوى ػيِٓ

()37

ْة بشيكةي دووسى ضةَي باؾ صظس باسيِٓ
وةطفي طؤَاوة...
سةْطي ػني و بةناسٖيَٓاْي يةْاو ػيعشةناْى طؤساْذا بةّ ٖيًََهاسيية ئةخةيٓة سوو:
قوبة
طةيَتة
ساصاْذْةوة

دةسيا ,ئامسإ ,ئاو ,طؤَاو

ضاو ,ئاسةم ,قةسطيٌ

ػني

صةسد:
سةْطي صةسد سةْطي ٖةتاو ,خؤسة ,خؤسيؽ طةسضاوةي رياْةٖ ,يَُاى خؤػيء ديَدؤػيء خؤئاَادةنشدْة,
يةْاو صظسبةي ْةتةوةناْذا بة سةْطء ٖيَُاى ئاساَيء ثريظصي ْاطشاوة ,صياتش ية سةْطةناْى سووْانيء سظػٓايي
()38
ئةطةيةْآ.
بةوثيَيةي ئةّ سةْطي صةسدة سةْطي ٖةتاوةو سةْطي صيَشِيؼة .خؤس وةى طةسضاوةي ريإ ,صيَشِ وةى ناْضايةني
ثشِبةٖا ٖةسوةٖا سةْطي صةسدةثةسِي خؤس ية صةسدةي ئيَواساْذا نة سةْطيَهي ئايَتووْيةٖ ,ةس بؤية الى َشظد
بةٖاى خؤي ٖةية ..ثيَطةواْةى ئةَةؾ سةْطي صةسد ْيؼاْةي تيَهطووٕء ْةخؤػيء الواصيء ٖةيَوةسئء
خةصاْى ثايضيية ية طشوػتذا.
ئةّ سةْطة يةْاو ػيعشي ػاعرياْي نوسد صظسداس بةواتاى سةْط صةسديء الواصيء خةصإء ٖةيَوةسئ ٖاتووة,
بةتايبةتي ية ػيعشي دياييَهيت طؤسإٖ ,ةوساَيذا ,بيَظاساْي ضةْذئ دةقي ثايضي ٖةية نة سةْطي صةسد تيايذا
سضووسي ٖةيةٖ ,ةسوةٖا ية طؤساْي فؤيهًؤسيؼذا بؤ دةسبشِيين خةّ و دابشِإ ٖاتووة...
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سةْط صةسدي خةصإ خةتاى ثايضةٕ
سةْط صةسدييةنةي َٔ دووسي ئاصيضةٕ
نةضى الى طؤساْي ػاعري سةْطي صةسد بة واتاو ٖيَُاي وةطفء ثةطين طشوػتء نةسةطةناْي َشظدء سةطةصى
َآء َيوةو بايَٓذةو َيَشوو و طةآل ٖاتووةٖ ,ةْذآ داسيؽ بؤ دةسبشِئء ويَٓاى سةْط صةسديء الواصى َشظد
ٖاتووة .ئةوةي ية ديَشِة ػيعشةناْى طؤساْذا دةسنةوتووة ئةوةية ثيَطةواْةى ػاعرياْي ثيَؽ خؤي ية وةطفء
ثةطين قزدا نة داسإ سةْطي سةػيإ بةناسٖيَٓاوة ,نةضى ئةّ ٖاتووة سةْطي صةسدي بؤ سةْطي قز ثشض
بةناسٖيَٓاوة نة وةسضةسخاْيَهي دياسبووة ٖةسوةٖا داٖيَٓاْيَهي تاصة بوو ية ػيعشي نوسديذا تواْى دواْيةني
ثشِبةٖا بة ويَٓة ػيعشييةناْى بذا ,طؤسإ ية ػيعشةناْيذا ْضيهةي ( )55ثةدماو ثيَٓر داس صةسدي بةناسٖيَٓاوة
ية وػةي طادة يإ ييَهذساوا ,يإ يةطةأل وػةي تشدا وةى ٖيَُا ,يإ وةطف دةسخظتين ػيَوةي نةسةطة
بةناسٖاتووةنإ ئةّ ْيؼاْةو ٖيَُاياْةي يةخؤطشتووة.
 بؤ وةطف يإ ٖيَُا بؤ سةْطي َيوةو طةآلو طشوػتء وةسصي ثايض:َيوةي طةيؼتووي صةسدو طووسي باخ
()39
دشيوةو دوونةي داسطتاْي ػاخ
يةى دواْيية باى ثايض
طةآلى صةسد ْانا ٖةسطيض
قزي صةسد با ثةػيَو بآ

()40

بةطتةي خةّ يةطةس ييَو بآ
 بؤ دةسبشِيين َاتةّ و ٖةيَوةسئ و خةصإ:بةطةس ثايضي صةسدا يا بة خوسِ بطشي بة نوأل بطشي
يةطةس ئاخش طةآل ئاخش ضًَي تةْيايي طوأل بطشي
بةخوسِ بطشي بةطةس دةػتء دةسي وػها

()41

بةطةس داسى طةآلى صةسدا بةطةس ثووؾ و بةطةس دسِنا
طؤسإ ييَشةدا ية ػيعشي ٖةوسي ثايضدا سةْطي صةسدي بؤ ٖيَُاى خةصإء ٖةيَوةسئ بةناسٖيَٓاوة:
ياخود:

طٗبيعةت صةسدو راناوة ية سايَي طييإ نةْؼتاية
()42

ْيؼاْةي َاتةَي ثايض ية فشَيَظهي دسِػتاية
 بؤ ثيَذاْى بةٖايةني دواْي ,ػاعرياْي ثيَؼوو سةْطي سةػيإ بؤ قز يإ صويَف بةناسٖيَٓاوة ,نةضىطؤساْي ػاعري صةسدي بةناسٖيَٓاوة بةٖايةني دواْي ثآ بةخؼيوة:
ئةى قز صةسد :ئةي بةرٕء باآل نةيَةطةت
بؤ نض وةطتاوي بةساَبةسي َٔ
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ئةى قز صةسد بة بةرْي ْاو دةسطا طشتووت
ٖةسوةنو ثةيهةسي ػؤخي خةخمواسى
ئةى قز صةسد ئةى طةسدٕ بةْاصو السطشتوو
()43
ديويَهِ ية ثاطا تؤي ,ديويَو باخة
ياخود ية ػيعشي "قاية َشد" دا ئةيَيَ:
ئامساْي ػيين ئةيًووىل قز صةسد

()44

ْاصاْآ تيٓووي فشَيَظهة دوسي ٖةسد
 يةطةأل وػةو َؤسفيَُي تشدا :وةى ْاو بةناسيٗيَٓاوة ,وةى:صةسدة ,صةسدةخةْة
ْةوسظصي َٔ بةٖاسيية
()45
صةسدةخةْةي سووي طشوػتة
 ٖيَُا بؤ ييَهطواْذٕ:دةغًَِ وةى ئايَتووٕ صةسدة
وةسصيَش داغ ية ٖةطإ دة

()46

تيؼو

طوأل ,طةآل ,دسةختَ ,يوة

ْاو ,صةسدة ,صةسدةخةْة.

نةغ ,قز ,صةسد
ٖةْطة صةسدة
بايَٓذةو طياْذاس

وةسص ثايض ,طشوػت.

صةسد

َشظد ,سةطةص ,سوو ,ويَٓة.

سةْط
طجي:

سةْطي طجي بة طةسةتاي ٖةوةيَني سةْطةنإ ية قةيَةّ ئةدسآٖ .ةَيؼة ية َيَزوودا ية َيَزووي َيًًةتاْذا
ٖيَُاية بؤ ثانيَيت و ئاػتىء تةبايي ,ية نؤْذا الى ئايٓةنإ ,صةسدةػتيةنإ و َوطويَُاْةنإ سةْطي طجي
ٖيَُاي ثانيء ثريظصيي بووة ضوْهة طةسضاوةي سظػٓاييء سووْانية ,ئةّ سةْطة يةطةأل نؤَةيَيَ وػةدا
يةنئةطشآ واتاى دوإ دوإ ئةبةخؼآ ,وةى بةفشي طجي ,نؤتشى طجي ,سووطجي ,تاساى طجي ,طجيَذة,
سووْاىء...تاد .بآ يةوةؾ نؤَةيَيَ ٖاوواتاى تشيؼي ٖةية ,سةْطي نؤَةيَيَ نةسةطةي تشى طشوػتة.
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()47

يةاليةني تشةوة يةالى نؤَةيَيَ طشوخء َيًًةت واتاى خؤبةدةطتةوة دإ ئةبةخؼآ.
سةْطي طجي الى طؤساْي ػاعري بة ضةْذئ واتاو وةطف ية ػيَوةي ئاوةيَٓاوو ْاوو فشةيضدا ٖاتووةْ .ضيهةي
( )41ضٌء يةى داس ية ػيعشةناْيذا دووباسة بووةتةوة .نة بةّ ػيَواْةية.
 بؤ وةطفي ئارةأل:دوإ دوإ ئةسِوا بة قوْة قوٕ
()48
طشى و طوسز طجيء خشثٔ
 بؤ وةطفي ئةْذاَةناْى يةػى َشظد ,رٕ:باآل بةسصو بطهؤية ثآ و ئيظهاسثني
طؤسةويء و ثووص ,طفتء طجيء ئاوسيؼُني
قؤأل و َةضةى طافء طجي وةى ػووػة
()49
طةس ثةدمةنإ ياقووتيَو بووٕ بة وسػة
 وةى ْاو "طجي بووٕ" يةطةأل نشداسو ضاوطذا:تانو يةثشِا نةومتة ْاو دظصةخي غوسبةت
نةّ نةّ طجي بوو يادت يةطةس يةوسي خةيايَِ
 -ية وةطفي طشوػت و دياسدةناْيذا:

()50

طةسثؤػي يووتهةي بةفشي صظس طجي
()51
بة داسطتإ سةؾ ْاو دظيَي نجي
ٖةسوةٖا َاْطي طجي ,ضياي طجيْ ,يَشطضي طجي ,يووتهةي طجي و طشِي طجيْ ,ضاسى طجي ,باخطةي صةَةقي
طجي نة دياسخةسي ْاوٕ.
 بؤ وةطفي بايَٓذة:ئةو ئامساْة ػيٓةي روس طةس
نؤتشى طجي تيا خوٍ ئةخوا.
بةبآ خةتةس َ,زدةي طوأل بة بًبٌ ئةدا
 بؤ سةطةصَ ,شظد:طجي و صةسد سةؾ سيَطاى يةنطشتٔ
تيٓووي طياْي طؤساْيؽ ثؤٍ سظبظٔ

()52

()53

 وةى سةْط:ئةى الواْى طؼت دْيا ٖةيظيٓطي
باخطةي صةَةقي طجي
ديَتإ ثشِة ية ثاني
ثاني سةْطي طجي ػري..

()54
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بةّ ديَشِاْةو ئةواْةي تشى ْيَو ػيعشةناْى طؤسإ ,سةْطي طجي اليةْة دواْيء ثانيء ثريظصيية ثشِبةٖانةي
بةناسٖيَٓاوة وةنو طيفةتيَو و ٖيَُايةى بؤيإ.
سةطةصي َشظد.

دياسدةناْى طشوػت

َشظد
سةْط
طياْةوةسةنإ

طجي

ئةْذاَةناْى يةػي َشظد
سةؾ:

سةْطي سةؾ بة تيَهةيَبووْي يةطةأل سةْطةناْى تشدا بةسةو ْةَإ ئةضآ )55(.الى نوسدو ٖةْذآ َيًًةتي تش
ْيؼاْةي ْاَؤييء خةَباسيء َاتةَيينء سظرطاسى سةػةٖ ,ةسوةٖا ٖيَُاى تاسيهيية .ية ٖةْذآ بواسى تشدا
()56

"واتاى ػةسَةصاسي طوْاٖة".
ية َيَزووي ْةتةوةي نوسدا ئةّ سةْطة واتاى ديَتةْطيء ْاخؤػيء سظراْي سةؾء تاصيةباسى ئةطةيةْآ .ية صظس
بؤْةو دوواى سووداوو ناسةطاتةنإ نة بةطةس نوسدا ٖاتووة ئةّ سةْطي سةػة ية بةناسٖيَٓاْذا سضوسي
ٖةبووة .بةتايبةتي ية ػيعشدا .ػيعشي الواْذْةوةو َاتةَيٓيةنإ ,نةضى الى طؤسإ بة ٖةسدوو اليةْةنةي
اليةْي خةَباسيء اليةْي ئيظتيَتيهي بةناسٖاتووة ..ية ديواْةنةيذا ْضيهةي ( )57ثةدماو سةوت داس سةْطي
سةػي بةناسٖيَٓاوة ية ػيَوةي ئاوةيَٓاوو سةْطء ْاوي ييَهذساوو فشةيضدا .نة ٖةس ٖةَوويإ ثيَذاْى طيفةتٔ.
يةو رَاساْة ْضيهةي ( )16ػاصدة داس باسة ْيَطةتيظيةنةي سةػبيينء تاسيهيء ْاخؤػيء َةيٓةتيةنةي
وةسطشتووة ,وةى:
 وةيا ٖةتاية دةسووْي سةػى طآل ئةْوآبةضى ية صخيي دساوطآ فةسم ئةنا طةوٖةس؟
 قويَجي طةػى خويَين دواْي ديَتةوة يةػِديظإ ػةبةم ئةدا ئاطؤي ئامساْى سةػِ
 توخوا ديَةنةّ نواْآ خوطووساتي دواْيتبؤ سةؾ ٖةَوو ئوفكي خةياآلتء طةسامب
 ية بةخيت تاسى ػةو ْانةّ ػيهايةتػةبيٗة ضوْهة بةو صويَفي طيايةت

()57

()58

()59

()60
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ييَشةدا يةدياتي سةْطي سةؾ وػةى تاس ,تاسيو واتة سةؾ ي بةناسٖيَٓاوة ,بةختى سةؾٖ ,ةسوةٖا وػةى طيا
ٖةس بة َاْاى سةؾ ٖاتووة.
 نةوتة تةْهي ٖةوسى سةػى ضًَهين ثيَؼووئةيواْى قةصةح تيَهةيَي بوو نوٕ بووة ْاوى

()61

 ديَِ وا طيَز ئةدا طةسداوى يةئع و ْائوَيَذي سةؾ()62
َةطةس تؤ بيَيتة ئيُذادّ ,طةالويَز! ئةى طتاسةى طةؾ
 وةى دايهإ ػيوةْيَو بطيَشِآ بة طةسّ()63
سةؾ نا بؤي بةسطي
ٖةسوةٖا بؤ اليةْة ثؤصةتيظيةنةػي ْضيهةي ( )39داس بؤ وةطفي ساطتىء دواْي ػتء نةطةنإ يإ دياسدة
طشوػتيةناْة ,وةى:
 بةآلّ ئةى ياس ,ياسي ْاصداس ػؤسِةرْي ػؤخبة ييَوي ئاأل! بة ضاوي سةؾ ,ضاوي سةػي تؤخ
 -يةنآ قز صةسد يةنآ ضاو سةؾ

()64

()65

يةنيَو ييَو وةى طوأل غودمة طةؾ
 وةى طويَظهة بشِظ ,ئاطهة ْيطاى ضاوي سةؾ و َةطتثشِ عيؼوة ,بطةسخيَٓة ئيرت ٖيض َةبة دةسبةطت
 -ثيَطهةي ثؼتة طةس يةطةس صويَفي سةؾ

()66

()67

با ظشيويَٓآ وةى ئةطتيَشةي طةؾ
طؤسإ سةْطي سةػي بةّ ػيَواصاْة بةناسٖيَٓاوة ,بؤ وةطفي ثشض و صويَف ,سةطةصو سةْط ,ضاوو بشظٖ ,ةْذآ ية
دياسدةو نةسةطةناْى طشوػت وةى ٖةوس ,دةسيا ,ناتء ػوئَْ ,اوة طوصاسةييةنإ..تاد .ية ٖةْذآ ػوئَ
وػةناْى طيا و تاس ي يةبشي سةْطي سةؾ بةناسٖيَٓاوة.
نشداس ,ضاوط ,سةؾ بووٕ ,سةؾ ثؤػني

دةسياٖ ,ةوس ,دياسدةنإ
سظر ,ػةو
ضاو ,صويَف ,قز ,ثشض,

طوصاسةييةنإ :دةسووْٕ ,ائوَيَذي

سةؾ

ثةسدةي ئةوديوي سةؾ ,بةخت
خةياأل ,سةػبني

ئةْذاَاْى يةؾ

سةْط ,سةطةص.
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ئاأل:
سةْطيَهي َةيًةو طووسى نايَة ,يةْيَوإ ثةَةييء طووسداية .يةْاو نوسددا ئةّ سةْطة بؤ سةْطء سوو و
سووخظاس بةناسئةٖيَٓشآٖ ,يَُاية بؤ ْيؼاْةي دواْى سةْطء سووخظاس يإ بؤ دةسخظنتء وةطفي ػت ,طوأل,
ئةّ سةْطة صياتش ية ػيعشدا صياتش الى طؤساْي ػاعري بةناسٖاتووة بؤ وةطفي ثيَظيت َشظد ,نةَرتيؽ ية
ػيعشي ػاعرياْي تشدا دةسئةنةوآ.
طؤسإ ية ػيعشةناْيذا ْضيهةي ( )17داس دووباسةى نشدووةتةوة بؤ وةطفي نويَِ ,ييَو ,طوأل ,سةْط ,ثيَظت.
ئة بةناسٖيَٓاْةي سةْطي ئاأل الى طؤسإ ديظإ ٖيَُايةنةو طؤسإ ية ػاعرياْي تش ديائةناتةوة ,بةوةي ضةْذ
سةصي ية سةْطةنإ نشدووةو تواْيويَيت ية ػويَين ػياوي خؤياْذا ية ويَٓةي ػيعشي ْاطهذا دآ بهاتةوة .بة
واتاو ٖيَُاى ثشِاوثشِي واتاى خؤيإ ,ية ػيَوةي ييَهطواْذٕء خواصةى ػياودا .وةى يةّ منووْة ػيعشيياْةدا:
 ناّ ئةطتيَشةي طةؾ؟ ناّ طويَي نيَويي؟()68
ئايَة وةى نويَُي؟ طؤي َةَهي ييَوي
يإ:

ئةطتيَشةي طةؾء طويَي نيَوي ية بةساَبةس ئايَي نويَِ و طؤي َةَو و ييَوي.
نوا َاضي ييَوي ئاأل
()69

دوسعةي ئةبةد خةياأل
ية ٖةسدوو ديَشِةنةداو ية ػيَوةي ثشطياسدا ئايَي بةناسٖيَٓاوة بؤ وةطفي ييَوو نويَِء طؤي َةَو.
 بؤ َيوة:نويَِ نة َيوةيةنة ئاأل و َضسي طةس يكي يةؾ
وة ْةسَي طيٓة نة الْةي خةويَهة يةصداْى
 -بؤ سةْط وةى سةْط بؤ ٖيَُاى بةسخودإ:

()70

ية ئاطؤي دووسى وآلمت
وسد وسد طيَشِاّ ضاوي خةياأل
بؤ سةْطي طةوص ثاؾ سةْطي ئاأل
()71

بؤ سصطاسي ية ريين تاأل
 ؛بؤّ سوواْى ,بؤي سِواْيِ بة دوو ضاوي سةؾطةسنويَُي ئايَرت نشد صةسدةخةْةي طةؾ
 -ئةى قزي صةسد وةنو ثووؾ دةطهةْة بة

()72

()73

ئةى ييَوي ئاأل ,بةبآ صةسدةخةْةبة
ئةّ منووْاْة صياتش بؤ دةسبشِيين بريي بةسخودإ و خةباتء ٖاْذاْة.
نويَِ ,ييَو ,ثيَظت,

بريي بةسخودإ و خةبات.

ئاأل

ئةْذاَاْى يةػى َشظد
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سةْط:
وػةي سةْط نة ْاويَهة يإ وػةيةنة دةسبشِي واتاى ٖةَوو سةْطةناْةٖ ,ةَوو سةْطةنإ بة طادةو
ْةطادةناْياْةوة ئةضٓة ريَش خاْةي ئةّ وػةيةوةْ ,ةى ٖةس تةْٗا واتاى وػةناْى سةْط" ,بةيَهو ٖةَوو ئةو
()74
سةْطاْةى نة ية طشوػتذا ٖةٕ صظسبةػيإ ْاويإ ْيية ,ئةوا دةنةوْة ريَش ضةتشى ئةّ وػةيةوة".
ويَشِاي ئةوةؾ ٖةس وػةي سةْط يةطةأل ضةْذئ وػةى تشدا يةى ئةطشٕء وػةي ييَهذساوو داسِيَزساو ثيَهئةٖيَٓآ,
طيُاى سةْطي تش وةسئةطشآ وةى سةْطاوسةْط ,سةْطءبؤ ,سةْطني ,سةْطي ضاو ,سةْطي قريٖ ,ةسيةنةيإ
طيُاء دةاليةتيَهي واتايي ثآ ئةبةخؼآ.
وػةي سةْط بةو طيُاياْةي ية ػيعشةناْى طؤساْذا دووباسة بووةتةوة ئةوة ئةطةمليَٓآ نة طؤساْي ػاعري
خويياي بةناسٖيَٓاْي بووةو تواْيويَيت ية دواْرتئء ْاطهرتئ ػيَوةدا ديَيإ بهاتةوةو ويَٓةي ٖوْةسى ييَ
بٗيَٓيَتة نايةوةٖ ,ةس بؤ منووْة:
يةّ ديَشِة ػيعشاْةدا بةناسى ٖيَٓاوٕ ,نة ديَطةي سةْطةناْى تش بطشْةوةٖ ,ةْذآ داس يةطةأل وػةي تشدا ية
ػيعشدا َةصساْذوويةتيْ .ضيهة ( )20داس "سةْط"ي ية ػيعشةناْيذا تةوصيف نشدووة .وةى :سةْط سةْط,
سةؾ سةْط ,سةْطاوسةْط ,سةْطءبؤ ,سةْطني ,طووساو سةْط ,سةْط نشدٕ ,سةْط  +نشداس ,سةْطي قري,
سةْطي طوأل ,سةْطي ضاو .وةى يةّ منووْاْةدا:
 -ئةَال يةى ثةيَة ئةوال يةى ثةيَة ٖةوسي سةْطاوسةْط

()75

ية ْاوةساطتا بةدةّ ئاطؤوة سظري ػؤخء ػةْط
 -طةوصة طياي ثاساو طوألء طوآليَة دةطتى سةْطءبؤ

دسةخت تاصة ػني ,طةسيل ساصاوةى ,طوأل طةآل ,ضشظ
سةْطء بؤ بؤ بةخؼيين نةفءنويَيء دواْية.

()76

 َةيي طةس بٓطو ثةٍءثؤ سةْطني ,خؤ َٔ ٖةيَؤ ْيِ()77
ييَِ َةفشِٕ دووت دووت َةتشطٔ ئاخش ثيَتإ بًَيَِ ضيِ
وػةى سةْطني دواْيةني بؤ َةىل طةس بٓطو داوة.
 ثةسِةي ٖةآليَةي ضواية طووساو سةْط()78
داس داس ئةوةسآ بة خؼةي ثيَي ٖةْط
ثيَذاْى سةْطي طووساو بة ضواية.
 عةسؾ! وةى دسِْذة ,وةى ٖاس عةسؾ()79

دْيا سةْط نة بة خويَين طةؾ
 سيهُةت ضية ثيَظتى سظَيء سةبةػيئةَيإ طجي ئةويإ سةْطي قري ييَ ْيؼت؟
 وةى طوأل ثيايَة بةسَةدة ية دةطت,يةطةأل طوأل طوأل سةْطي ضاو و بشظ َةطت

()80

()81
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سةْط و بؤ
سةْطني

سةْط
طووساو سةْط

سةْطي ضاو ,سةْطي طوأل
سةْط نة

سةْطي قري

سةْط نشدٕ

سةْطي تش:
طؤسإ ويَشِاي بةناسٖيَٓاْي سةْطة طادةنإء وػةى خودي سةْطٖ ,ةس بؤ ٖيَُاى سةْط نؤَةيَيَ سةْطي تشى ية
ػيعشةناْيذا بةناسٖيَٓاوة نة ٖةْذيَهيإ طادةٕء ٖةْذيَهي تشيإ ية سةْطةناْى تشةوة وةسطرياوٕ يإ ٖي
صَاْى تشٕ .وةى :ئةيوإ ,ئةسخةواْى ,ثةَةيي ,ناأل ,خاني .ئةيوإ يةى داس ٖاتووة ,ئةسخةواْى دوو داس,
ثةَةيي  3داس ,ناأل  5داس ,خاني يةى داس ٖاتووة..
 بؤ ئةيوإ:نةوتة تةْهي ٖةوسى سةؾ و ضًَهين ثيَؼوو
()82
ئةيواْى قةصةح تيَهةيَي بوو نوٕ بووة ْاوى
وػةي ئةيوإ نؤي (يوٕ)ي عةسةبي بة واتاى سةْط.
 بؤ ئةسخةواْى:بووني ريَش تاساى سةْط ئةسخةواْى
()83
ػؤخ و ػةْطة وةى طويَي بةياْي
ٖةّ وػةي سةْط و ٖةّ ئةسخةواْى بةناسٖيَٓاوة ,نة ية طويَي داس ئةسخةواْةوة وةسطرياوة.
 بؤ ثةَةيي:ثيَظت ثةَةيي يةؾ ْةسّ و ػٌ
()84

ْيوة سووتي تةْهي دٌ
بؤ وةطفي دواْى يةؾء السى نض.

 بؤ ناأل:ية ثشػٓطيا ٖةية ػيَوةي ضاوى ناأل,
ية يةسصيٓيا صةسدةخةْةي ييَوي ئاأل!
سةْط ئاأل بؤ ثشػٓط و ضاوي ناأل.

()85

 بؤ خانى:534
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ئةو َةمحود دةودةتةي طشوػتى خانى بوو
()86
طةستاثاي نشدةوةي ثاني بوو ,ضاني بوو
خاني وةى طشوػتء تةبع ية سةْطي خانةوة ٖاتووة ,نة بؤ نةطيَهي طادةو طاناسو بآ فيضو سةوػتبةسص
ئةوتشآ ,ييَشةدا بؤ وةطفي طشوػتء ئاناس ٖاتووة ئةو ػيَوة سةْطةي خاني ثيَذساوة.
 4خانى

 1ئةيوإ
سةْطي تش

 5ناأل

 2ئةسخةواْى
 3ثةَةيي

ثةساويَضةنإ:
 .1ايًغة وايًوٕ ,أمحذ خمتاس عُش ,داس ايبشوخ ايعًُية ,ايهويت ,1982 ,ص.49
 .2سةْط ية صَاْى نوسديذاَ ,صطفى حمُذ نشيِ صةْطٓةْ ,اَةى دنتؤسا ,صاْهؤي طةآلسةدئ,2001 ,
ٍ 47يإ Leherer Adrinne, Semantic Cuisine. Jornalof linguistics,
1969, p. 5-39-55
(*).ػيَواصي ػيعشي طوَسإ,ثةخؼإ

عةيي

ئةمحةدْ,اَةي

َاطتةس,صاْهضَي

نوَية,نوَييَزي

صَإ.188ٍ2007,
3. Bloom field, 1. Language uwin university. London 1969, p.149
 .4فوصى سػيذ ,االيوإ و دالالتٗا ,جمًة آفام ايعشبية ,ايعذد ( ,1991 ,)1ص.150
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.12
 .6ديواْى طؤسإ ,نؤنشدْةوةو ئاَادةنشدْي حمُذي َةال نةسيِ ,نؤسِي صاْياسي عيَشام ,بةغذا,1980 ,
ٍ.9
ٖ .7ةس ئةو طةسضاوةية.16ٍ ,
ٖ .8ةس ئةو طةسضاوةية.48ٍ ,
ٖ .9ةس ئةو طةسضاوةية.67ٍ ,
ٖ .10ةس ئةو طةسضاوةية.149ٍ ,
ٖ .11ةس ئةو طةسضاوةية.258ٍ ,
ٖ .12ةس ئةو طةسضاوةية.347ٍ ,
ٖ .13ةس ئةو طةسضاوةية.348ٍ ,
ٖ .14ةس ئةو طةسضاوةية.358ٍ ,
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ٖ .15ةس ئةو طةسضاوةية.339ٍ ,
ٖ .16ةس ئةو طةسضاوةية.176ٍ ,
 .17فوصى سػيذ ,االيوإ و دالالتٗا ,جمًة آفام ايعشبية ,ايعذد ( ,1991 ,)1ص.150
 .18يذاهلل ى ػٗباصي ,جتًى سْط دس اْذيؼة و تفهش ًَت نشد ,طؤداسى صسيَباس ,رَاسة (.48ٍ ,)2
 .19ديواْى طؤسإ.43ٍ ,
ٖ .20ةس ئةو طةسضاوةية.60ٍ ,
ٖ .21ةس ئةو طةسضاوةية.137ٍ ,
ٖ .22ةس ئةو طةسضاوةية.141ٍ ,
ٖ .23ةس ئةو طةسضاوةية.167ٍ ,
ٖ .24ةس ئةو طةسضاوةية.168ٍ ,
ٖ .25ةس ئةو طةسضاوةية178ٍ ,و179
ٖ .26ةس ئةو طةسضاوةية.304ٍ ,
ٖ .27ةس ئةو طةسضاوةية.406ٍ ,
ٖ .28ةس ئةو طةسضاوةية.314ٍ ,
ٖ .29ةس ئةو طةسضاوةية.325ٍ ,
ٖ .30ةس ئةو طةسضاوةية.537ٍ ,
 .31يذاهلل ى ػٗباصي ,جتًى سْط دس اْذيؼة و تفهش ًَت نشد.48ٍ ,
 .32سةْط ية صَاْى نوسديذاَ ,ظتةفا صةْطٓةْ ,اَةى دنتؤسا.55ٍ ,
 .33ديواْى طؤسإ.56ٍ ,
ٖ .34ةس ئةو طةسضاوةية.93ٍ ,
ٖ .35ةس ئةو طةسضاوةية.141ٍ ,
ٖ .36ةس ئةو طةسضاوةية.431ٍ ,
ٖ .37ةس ئةو طةسضاوةية.43ٍ ,
 .38ػريئ اسظإ ػريصادَ ,بادئ يف ايفٔ وايعُاسة ,بغذاد .179ٍ ,يإ سةْط ية صَاْى نوسديذا,
َظتةفا صةْطٓةْ ,اَةى دنتؤسا.54ٍ ,
 .39ديواْى طؤسإ.9ٍ ,
ٖ .40ةس ئةو طةسضاوةية 89ٍ ,و .90
ٖ .41ةس ئةو طةسضاوةية.165ٍ ,
ٖ .42ةس ئةو طةسضاوةية.166ٍ ,
ٖ .43ةس ئةو طةسضاوةية 206ٍ ,و .207
ٖ .44ةس ئةو طةسضاوةية.212ٍ ,
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ٖ .45ةس ئةو طةسضاوةية.405ٍ ,
ٖ .46ةس ئةو طةسضاوةية.429ٍ ,
 .47أمحذ خمتاس عُش ,ايًغة و ايًوٕ ,1982 ,ص.132
 .48ديواْى طؤسإ.11ٍ ,
ٖ .49ةس ئةو طةسضاوةية 34ٍ ,و .35
ٖ .50ةس ئةو طةسضاوةية.41ٍ ,
ٖ .51ةس ئةو طةسضاوةية.127ٍ ,
ٖ .52ةس ئةو طةسضاوةية.327ٍ ,
ٖ .53ةس ئةو طةسضاوةية.279ٍ ,
ٖ .54ةس ئةو طةسضاوةية.330ٍ ,
 .55سةْط ية صَاْى نوسديذاَ ,ظتةفا صةْطٓةْ ,اَةى دنتؤسا.58ٍ ,
 .56فوصى سػيذ ,االيوإ و دالالتٗا ,ص.151
 .57ديواْى طؤسإ.19ٍ ,
ٖ .58ةس ئةو طةسضاوةية.44ٍ ,
ٖ .59ةس ئةو طةسضاوةية.67ٍ ,
ٖ .60ةس ئةو طةسضاوةية.68ٍ ,
ٖ .61ةس ئةو طةسضاوةية.172ٍ ,
ٖ .62ةس ئةو طةسضاوةية.173ٍ ,
ٖ .63ةس ئةو طةسضاوةية.208ٍ ,
ٖ .64ةس ئةو طةسضاوةية.43ٍ ,
ٖ .65ةس ئةو طةسضاوةية.53ٍ ,
ٖ .66ةس ئةو طةسضاوةية.33ٍ ,
ٖ .67ةس ئةو طةسضاوةية.153ٍ ,
ٖ .68ةس ئةو طةسضاوةية.10ٍ ,
ٖ .69ةس ئةو طةسضاوةية.14ٍ ,
ٖ .70ةس ئةو طةسضاوةية.112ٍ ,
ٖ .71ةس ئةو طةسضاوةية.325ٍ ,
ٖ .72ةس ئةو طةسضاوةية.348ٍ ,
ٖ .73ةس ئةو طةسضاوةية.356ٍ ,
 .74سةْط ية صَاْى نوسديذاَ ,ظتةفا صةْطٓةْ ,اَةى دنتؤسا.47ٍ ,
 .75ديواْى طؤسإ.169ٍ ,
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ٖ .76ةس ئةو طةسضاوةية.169ٍ ,
ٖ .77ةس ئةو طةسضاوةية.169ٍ ,
ٖ .78ةس ئةو طةسضاوةية.169ٍ ,
ٖ .79ةس ئةو طةسضاوةية.197ٍ ,
ٖ .80ةس ئةو طةسضاوةية.467ٍ ,
ٖ .81ةس ئةو طةسضاوةية.493ٍ ,
ٖ .82ةس ئةو طةسضاوةية.172ٍ ,
ٖ .83ةس ئةو طةسضاوةية.151ٍ ,
ٖ .84ةس ئةو طةسضاوةية.54ٍ ,
ٖ .85ةس ئةو طةسضاوةية.174ٍ ,
ٖ .86ةس ئةو طةسضاوةية.91ٍ ,
ئةدماّ
سةْطةناْي طشوػت بةٖةَووضةػٓةناْييةوةيةتةوصيف وبةناسٖيَٓإ دايةْيَوصَاْذا يإ يةْيَوبةسٖةَيئةدةبيذا سوَيَيَهي ناسايإ ٖةية يةدسوطت بووْي خواصةداودواْي ئةبةخؼيَتة بةسٖةّ وئاخاوتٓةنإ وضةْذئ
واتاي دياواص دسوطت ئةنةٕ.
ػيعشوةى بابةتيَهي ئةدةبي نة بةصَإ دةسئةبشِسيَ,سةْطيؽ بواسيَهي واتايي صَاْة,بوَية يةْيَوئةدةبياتذاسضوسي بةسضاوي ٖةية.يةْيَوػاعرياْي نوسدداطوَسإ وةى ػاعرييَهي طةوسةي ئةدةبياتي نوسدي داٖيَٓاْيَهي
تشي ٖيَٓايةئاساوة.ئةويؽ َاَةيَةنشدْي بوويةطةٍَ سةْطذاٖ,ةسوةٖاَةصساْذْي بةػيَوةيةني ئيظتيَتيهي
يةػيعشةناْيذا.
يةصوَسةوةبوَنةّ
ٖيَٓاوة
بةناس
سةْطي
ْضيهةي306داس
طوَسإسةؾ57داس.صةسد55داس,طووس48داس.طجي41داس,طةوص35داس,ػني20داس,سةْط20داس,ئاٍ 17داس,سةْطي
تش11داس.
طةسضاوةنإ:
نوسدييةنإ:
)1
)2

ديواْى طؤسإ,نؤنشدْةوةو ئاَادةنشدْي حمُذي َةال نةسيِ ,نؤسِي صاْياسي عيَشام ,بةغذا.1980 ,
سةْط ية صَاْى نوسديذاَ ,صطفى حمُذ نشيِ صةْطٓةْ ,اَةى دنتؤسا ,صاْهؤي طةآلسةدئ.2001 ,

)3ػيَواصي ػيعشي طوَسإ,ثةخؼإ عةيي ئةمحةدْ,اَةي َاطتةس,صاْهوَي نوَية,نوَييَزي صَإ.2007,
عةسةبييةنإ:
 )4ايًغة وايًوٕ ,أمحذ خمتاس عُش ,داس ايبشوخ ايعًُية ,ايهويت.1982 ,
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َ )5بادئ يف ايفٔ وايعُاسة,ػريئ اسظإ ػريصاد ,بغذاد.
) 6ايتؼهيٌ ايًوْي يف ايؼعش ايعشاقي احلذيح ,حمُذ دابش عبيذ,جمًة االقالّ ,عذد (.1989 ,)2
)7االيوإ و دالالتٗا ,فوصى سػيذ ,جمًة آفام ايعشبية ,ايعذد (,1991 ,)1
فاسطي:
)8يذايًةػٗباصي ,جتًى سْط دس أْذيؼة و تفهش ًَت نشد ,طؤداسى صسيَباس ,ر (.1998 ,)2
ئيٓطًيضييةنإ:
9)Leherer Adrinne, Semantic Cuisine. Jornal of linguistics, 1969.
10)Bloom field, 1. Language uwin university. London 1969.

المون في شعر كؤران
ممخص البحث

محمد احمد سعيد

ىذه الدراسة الموسومة( المون في شعركؤران) دراسة تحميمية ووصفية الستعماالت المون

عندالشاعركؤران.الشك فيو ان المون بكل انواعو والذي مصدره الطبيعةدوما عندمرأى االنسان وتعامل معو في
حياتو اليومية.ودوماكان اثره النفسي عمى االنسان,وفي المغات وضعت لو الرموزحسب سماتو وتفاعمو ,وجائت
تسمياتو المختمفةحسب الشكل والمون ونوع تكوينو.ليذااعتبرمن الجوانب المعنوية لمغة,سمات المون وتأثيراتو
جعل االنسان أن يتعامل معو ويتأثربو ويمجأالى استعمالو عندالكالم وتأمالتيا.

الشعر كموضوع ادبي بارز يعبرعنو بالمغة,والمون يشغل حيزامعنويا فييا,لذافأن المون لو حضورالفت دائم في

االدب.وفي االدب الكوردي يحتل كؤران موقع الصدارةفي استعمالو لمون حيث أثرى االدب الكوردي بصوره الفنية
البييجة ولو االسبقيةفي توحيد الموضوع والشكل,ومع كل تمك االبداعات والتجديد التي أحدثيافي الشعر الكوردي
ترى انو أبدع في مجال اخر وىوتعاممو مع المون وتوظيفو بشكل لم يسبق اليو شاعراخرفي االدب الكوردي,والذي
شجعني عمى كتابة ىذه الدراسة ىوذلك االبداع.وتتضمن دراستنا ىذه احصائا عاما لاللوان المستعممة عند كؤران

وتوظيفيا بشتى االنواع ارجو ان اكون قدوفقت في دراستي ىذه,وهلل من وراء القصد
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Colour in Abdulla groans poem
"Adescription and analytical study of using colour in Goran poems
Abstract
There is no doubt that colour, whose source is nature,with all its types is always before
the eyes of humans.In our daily life,it has been treated in terms of vision and
sight.Among thr languages,according to their iteraction and features,colours have been
represented in different ways.Or they have been nemed according to their images.types
of formation.That is why colour is considered as one of the semantic domains of
lanuages
These effects, visions and semantic images have made humans deal with colour and
be affected with it and make use of it in speaking ,view points and different
dimentions.Poetry is litrary subject expressed using language and colour has its own
semantic domain in the language consequently,colour has its own status in literaturepoetry.Among the Kurdish poets,we can see that Goran,as an outs banding poet of
Kurdish literature whose poems are equal to the worlds famous poems,is a rare figure
who could enrich the Kurdish lexicon with new words and vocabulary i.e pure Kurdish
words.
He also formed the unity of form and content.Despite those invention, critivity and
innoration of Kurdish poetry, Goran also made another contriution to develop Kurdish
literature which was his way of treating colour and its utilizing in his poems. Unlike his
predecessors,he used colour for description.This invention led to write this research
whose content is mainly ageneral statistic of the colour used in Gorans' poems,types and
styles of colours .This research is also about utilizing of all colours and their effects on
the poet and the way of treating it.No doubt,Goran has used colour about (306)times
each one in its appropriate place and presented their beauty within poetic images.
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