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 :ثَيشةكى 
لىىوةةةثىىزثقةليرةلىى  ةة,ةدرةختىىقةدىىةدةوةرىىتِةر ةركةتةدوىىىِدةوة ةوىىةدة ةةةة   

ةدةبي ىتةةريباشرتةجي ط,ةداةركةطةىانقةليادةةبةةناخقةلةةيدوةركةةةبضي تة,ةدةبي تةةةة
ركةةنىىةوةةةجىىِونقةةة ىىي  ةةةةة,ة ةدِنىىدةدىىةةةةخىىزركوطةدةةدةبي ىىتةةةةةةدىىةدةةةبىىا اة

بةرةبِةمقةليادةةبةةرةةشتةدةبةخشي تةةةدميانةىانيانةركولوةةةدةةةةطةشاةةةدىةةة
دلاةىانةليادةةهةنارة ةخزش ةةةدلانيىايقةهةلادةمى نةةةةة,ة اةونةركةةنةدةىةنةةةة

ة.ىانقةدةمةنقةخزيانةنِي ةدةىةنةةةهةنطاةة
يةىقةمامتاديكيانة ةركةةتةةةةةةبِورةىانقةوةدة ةلجنريةةلي كدونةةدسةىةدنةلةةة

ة.بسثي ةنةةةبةب  ةدةنطقةبربكي نةةةةةركةوةةةدةوةبةمي شكةب  ةطيانةننيةىةةذمارة 
بىىةرلةنةك ةةبالانىىدة ةخانىىةىانقةمي شىىكة,ةلىىةناةةدنيىىا ةوةنسىىِةناة ةوةدةبىىدوةةة

ة.ةةجةرتةةةةناخقةمةيظىةدةبةخشنةدةمارةىانةطةرمايقةب,ةركةنطاةركةنطيانةل  ةدةركرك  ة
ةي نةةةةدميةنىةىانقةة,ةىةة ثةركةىانقةركيذطار ةوةدة ةبةرةرةيةىدوةىةلاةةبِةنةةةة

وةلمِةنةىانةبةةهىةمِةةة,ةدةردونةةة ةوةلمِةنقةل  ةدةىةةي تةةةة,ةذيانقةوةديبة
ىارةىىة ةة,ةىانةدودةمىةلري ننةةةرةرةدايةوىةلمِةنةبىزةنىةةةةة,ةركةنطةةةركةةةىانة

ةيةةركي ضكة ةخز ةبةكيِةةةهةرةلة ,ةة ىاند ةةنةةةيةكةدةي نىق ة,ةرةرةداةةةبةمةشيِ 
نقةةوةمةيىىةةوىىةلمِ...ةنةةةيىىةكةبىىةيانقةدةيضىىي   ة,ةيةدةيضىىي   ةنةةةيىىةكةوىىةمةك

,ةنىىةةة ةلةدةويىىةةة,ةهىىةرةةىِة ىىزنةنىىةةةةة,ةنىىةةةىانةبىىزةوىىاةدونقةبِورةىىىانةةة
دل ةلةمة ةندةوةلمِةنىةةةباةبةيةىةةةةبةة اة ة,ةنقةلةدةويةةةوةلمِ,ةنيشةةوةلمِ

دىاةوةلمِةنىةىانقةخزمىانةلىةةىايىةىانقةوةدةبىدوةبىريةبكةةي تىةةةةةةةةةةةةةة...ةركوميني نية
وارز ةبريمانقةث  ةواةةبدةينةةةلونستةةةلونيار ةخزمانقةث  ةثاروةةبكةينةدىاةلىةةةة

ة.بِورةىانقةدوهي نانقةوةدةبيدوةبةهةةمةندةةةبةهةةبةخشةبنبة
ة
ة
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 ضقلَيك بؤ ضاوة نةخؤشةكان
 (طفتوطؤيةكي ونبوو لةطةَل نيما يوشيج) 

بينيمةنيماةوةةة,ةثي ضةةونة ةبز ِةنقةثي شِةمة,ةىاد  ةبزةرةردونقةنيماة ِةمة*ة
بةحالاةدي كقةناوارايقةةةنا اةةركةونكةوة ة,ةناركةلويقةةةهي ةشانة ةىةةدذ ةىةوةنة

ايسىتةةةةةوةمة ةحالاةدي كقةش,ةةةرنةطةدِةةةةةهيضةركوةةةىينةيةىقةلةدلادوةنييةة
ىةةلزذيكةة،شياة ةثي شةنطةةةطزركونكاري كقةهِنةر ةةةهِنةرمةندي كقةةوديعةبينةة

ة.دةخادةةرةرةة ةهةرتةةةرزل ةىةرايةدييةةةة
ىىةةمةبةرىتمةةة,ةدةو ةوةةة ةنيماةلةةمةبةرتقة اةثي كةةدنةىة ةمنةطةيشىتةةةةة

لةرةرة(ةشتقدة)بِةةركوةبز ِةنةىانقةبزومنةرةبارةتةبةةركةخنةةةةناركةلوييةىانقة
بةلماني كقةنىةرمةةةةة.شيعةةةنِي يةىانقةةةبةدايبةدقةلةمةركةخِد ةىةرايةدقةوةةة

ة:نيانةةةركي كةةدقة
,ةوةمةهي ىة ةةةدزمةدانىةةشىتي كقةنىِي ةنىنيةةةهةميشىةةهىةمِةةنِي كِولييىةكةةةةةةةةةةةة

هىىةمِةةشىىاكريي كقةنِي كىىةرةةةةلىىةةرىىةردةمقةخزيىىدوةىةةدِةةدىىةةبىىةرةشىىا اة ةةة
دذويةديكةدنةةةهةداةطالاتةثي كةدنيشةلة يةنةوىةةةىةرىانة ةةةرةرلةنشتةىةدنةةة

ة.ىةةلةةبةرهةمةىانقةدي نةطةيشتِةنة
ول ةشيعةةةدىنةةةةة يستيشةناىاتةىةةلةيةكةرةردةمةةةركيذطاردوةشيِ  كادةدةنةثيِ 

ة.ةةطِداردونقةهةمِةةىةري كةةةىِةيةكةبنةةةلةيةكةوارتدوةبنة
ول ةخزرورانقةلةةةركيذطارة ةىةةلةةبةشقةركيذهة ادةةة قةوي ةونةةةةشيعةيانةبةشيِ 
ة.باةةبِةةة(ةكي ةودق)شي ِول ةة،لةبةشقةركيذواةو ةوي ةونةةةة,ةدةةتة(ةدِرىستانق)
ة
ة
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ول ةشيعةةةةةهىةبي تةةةةة وىةةوةة,ةبزةوةةة ةجياةول ةشِي نةىاريطةر ةبةرةرةشيِ 
ةيىةةةلي ةةة,ةةةجياةول ةركيذطاريشةويد ةشِي نقةخز ةهةيةةةةىاريطةريشىقةليىادةةة

لىةركةة ةشىي ِولةةةةبىةةدىةةوة ةةةةة(ةرىاويبةدىةبةيز ةة)ىةةدةبيىننيةلمىانقةشىيعة ةةةة
ة:ةدةنقة(ةنيزومق) ِنكةةةةكة,ةلةطةل ةلمانقةثي شينانقةخز ةجياةول ةهةبِةةة

ة
ةيةىقةركيذطارةةلةطةل ةهةمِةةخِ نةة

ةدةخِلي نةةةةديخي كقةد ةني ةىار
ة

ىةةدةبىةرةة,ةبالاةىةدةةةةةهةمانةوةةةشاكرية ةةةخيت ةىةةبةرهةمةىانقةخز ةةة
بة امةثاشانةلونةوةىىةة ةة,ةشا اة ةةةدةرنانةةةركةدكةدنةةة ةهاة ةرخانقةخز ة

لىةبارة ةدةةرىةةدنىةةة ةةة(ةنيزومىقة.ة)خزمةدي كقةطةةرة ةبةةوةدةبياتةىةدةةةة
دةماشىا ةة,ة ةندونةبةيتةةشيعة ةهةيةةة،ةشاكريونقةثي شكةةدِةةلةة ي   ةطشتق

ة:ةبكةنةوةمةدةةةبةيتةةشيعةةة
ة

ةدةمقةشريينقةخةلاكقةلةةلمامندو
ةةةكةذةهة ةىِشندةيةةلةةدا اة ةدةممدو

ةةةىِةدةرياةمنقةنةكي ةدوةةدةةثةروةي ز
ةةةدةشةرةةخةمةثةكةةلةةبةرد ةدانية

ة
ة
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و*ة بةثي ضىةةونة ةة:ةةدىقةةل ةرةمبزليزمقةشيعةةىانقةخزيةةةةنيماةلةبارة ةشيِ 
ول,ةبز ىىِةنقةهةنىىدي كةلىىةةركةخنىىةطةونةة انة ةرىىةمبزليزمة رىىايقةبيانييىىةىةشىىيِ 

ةشةىانةلةةبةرهةمةىانقةوةةرةثقةنةخِوررتوةةةةنةىةوةةدةةةةة،ةةودا ةمةجال ة
ةط تِطىز ةةةةةةةة ةبةرهةمةىانقةمىةة ناةجة لىةدينقةركيمىقةةةحىانزةةةهىةداةلىةنيِ  لةنيِ 

بةىارهي نانقةةةشةةبزةةودا ةمةجال ةةةكةدوبي ىكةبىاةةةة,ةوارايقةركيذونة ةخةلاكيدوة
,ةةىانةيثاشقةناخزشي)ي تةةةكةوةةةثةندةةباةة ةدةلا,ةليريشةدةبينةي تةبِةةةة
ىةةمةبةرتةدي يىدوةباشىرتةبىِةنقةةةة(ةرةةناى ةدي ت,ةلةدةو ةداريكقة)يانة(ةةيخزشي

ة ةةة,ةِةرةدارةر ةبةرهةىانقةحىانزدوةةلةني .ةركيذطار ةوايندةيةة ةشىةىانةبةشىيِ 
ِة ثىىةردة ةدوثزشىىنيةةةةمىىةجالةبىىةىارهادِةنةةةشىىاكريةنا ىىارةبىىِةةةىىىةةلىىةةةديىى

لةبىىةرةهىىةمانةهزيىىةةىىىةةوةخىىةلاكقةةةةة.ةمةبةرىىتةىانةبطةيىىةني تةةة،ةدةمِمىى وة 
:ةهةمةثلةةةةثايةشيانةنةدةنارىقةة,ةهاة ةرخقةحانزةهةمةلي قةدةةردةىةةدنةةةة

ة:داةوةةةركودةية ةىةةنا ارةبِةةبلاق 
 

ةطِداردونةةةرةةونبي   ةلةةشريولوةثةيةكةةةناىةنةةةةة
ةبارىةينةبزة يةىقةد ةةةرةةحانزةلي ةةة
ة
ة
ة
ة
ة

ة
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ثيشانقةدوةىةةدِةةدةةذي ةةىاريطةر ةشيعةةىانقةحىانزةةةةةنيماةلي ةةدوةمامزرتا*ة
ول ةحىانزةنِةرىيِةةىىةةهي شىتانةنادىةةوةةةةةةةةةة نيزومقةةةغةلةلي كيش ةلةرةرةشيِ 

ة:دةنياةدةةةبةيتقةبزةمنةخِي ندةةةة
ة
ةدوةبةنريكية ِةبةها ةهةمِةةطِدةىامنةلةةبالوركةةة
ةخِدويةة ارةنِةرمةبدةةدةرتةرةرةةةراماني كقةد ةة
ةث  ةهةلاطةةةةةةةرة مةبةرةرمةىةةةةةة
ةداةدةرتةلةدزةهةلانةطةمةبزةدوةي ني كقةد ةة
ة

لةةونىةةة,ةبةةشيعة ةديكةةدوةةةةلةمةبِورةةةةنِةريِيةدقةةلير ةنيماةواماذة ةةة
ة:ىةةدةلا  ة وةمة ِورينة

ةوارةلةةتةةة  ةديرتانةةبز ق؟ةةةة
ةرزلتةهةمِةةبزة  ةخةوثانةلي رتةةبز ق؟ةةةة
ةي قةدسةمةلةةلورونةنةةةرتق ةةكةبلاةةةة
ة(1)وةد ةىةةدزدةةرةرةهةمِةةلمانانةبز ق؟ةةةة
ة

ة:ةدقنطاندنةةةدودةةرييةىقةدةشتييةةةةنيماةيزشيجةلةبارة ةهةلاسةةةة
دةرىىتقة,ةمىىنةبىىةةهةلاسىىةنطاندنةىة ةدةشىىتقةهىىيضةدلاطىىريةةةدلاطىىةونةنىىيمةةةةةةة-

بىة امةدةبى  ةوىةةةركورىتيية ةةةةة,ةةري كقةبةدِوناةةةىارومةةةةدةرىتةركةنطينىةةةةنِةر
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نىةكةمي شىكقةشىيعةةةةة,ةهةرةبلاي مةىةةوىةةةدىةنياةمي شىكقةثةخشىانةنارىينقةهةيىةةةةةةةة
ة..!نارنية

,ةو ةدِونىىايقةةةشىىارةلويقةلىىةةبابةدةىىىةدوةةي ىىةك,ةبىىزةهةلاسىىةنطاندنةةةدودةةريىىشة
يستةة ىاريطىةر ةة,ةىةدنةلةرةرةهِنةرمةندي كةدةب  ةلةىادقةدسة.ةةي دونيشقةثيِ 

وىةةىاتةة,ة ةببينةي ىتةىىةةدىاة ةركودةيةىىةةةةةةةىارةىة ةبةرةرةلمانةةةرىةردةمةىة
منةلةةب  ةةي دونقةةةدلاةكةدقةهيضةىةري كةدلاطىريةنىاوةةةرىةبارةتةةةة.ةحِىمةبدري تة

بةلةيقةةةنةرمةةةنيانقةدةنىِي نمةة,ةدةطةنةةبةةونة ةركةخنةةةةخةة ةلةةىارةىامن
ة:ةدقةرةةهاةنيماةلةرةر ةركييشتةةةهة.ة
هىىةرة,ةلىىةةدةوةة ةىارةونىىةةةةدي ىىتةة,ةوىىةةة ةىىىةةبي ىى ينطقةبةدةرىىتةةةيةةةة)ة-

بزيىىةة,ةرىىةردةمةىة ةدرةرىىتقةىىىةدةةةةةةة–هِنةرمةنىىدي كةبىىا ةيىىانةخىىةو ةةةة
ة(رةردةمي كيشقةدةةي تةداةبنارةي تة

مةدةرىىةةتةةبز,ةلةميانة ةلي كزلاينةةةيةىقةليرةبةةدةةرةبةر ةماهيةدقةشيعةةةةة
هىاةركوةنييىةةةةبةثي ضىةةونة ةةةة(ةدةشىتقة)ىةةنيماةلةةثي نارةةىةدنقةشيعةدوةلةطىةل ةة

ة:بةكةو ةدةشتقةىةةدةلاي ت
,ةركةنطةةبةردي كةةةبةرثي قةرةطي كةبكةةي تةنِةلةةةةنالاةيةىقةلى  ةبىةرلةبي تىةةةةةةة)

وريشىقةةوةطةر قةهادِهىاةور ةثىةكةلىةةوالةةة,ةبة امةوةمةنِةلةةةةنالاةية ةشيعةةنييةة
ة(ىارمانةد  ةبكات

ة
ة
ة
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ة
ة:ي تةمامزرتاةنيماةبةةدةةوة ةثي ضةةونة ةوةمةبز ِةنةيةةةةدةلا*ة
شاكريةىةري كةةىةةدِونا ةبةيانكةدنةةةطِورتنةةة ةوةةةهةرتةةشيعةييانة ةة-

شاكريةدةب  ةىةررىتةىانقةهزنينىةةةةةةركي ككسىتنقةشىيعةيقةهىةبي تةةةةةةةة,ةهةبي تة
دةرىتِةرةىانقةركةةنبي ى  ةةةةة,ةي ِول ةهِنىةر ةةشىة:ةوةمةىةررىتانة ةبىةيتنيةلىةةةةة

يسىتةةةة.ةدىادةة...ةىي شةةة,ةركي نِةسةةةدوركشتنقةركرتةىانة,ةركةةونبي   ة شىاكريةثيِ 
ىةمةةةليرةشارةلويقةةةلونيار ةلةبارة ةىةررتةىانقةشيعةةةةنِةريندوةهةبي تةةة

رىةرثي ي ةةةمنةخزمةبزةوةةةمةبةرتةةليادةةلةةركودة ةوىةديبانقةبىةرلةةةبىةركي زةىىةةةةة
وىىةةوةبةرهةمىىةىانقةة,ةمِدىىا ا ةبةرهةمىىةىانقةىالرىىيكةةةىزنىىةىانةدةىةنىىةةةةةةة

,ةمنةطةنجةنيمةةةوي ستاةثي مةناةةدىةةشةرىتةرىالاقةةةة.ةركوبةدةةومنةرةروةبنةىةدةةةة
بةدري ىى ويقةدةمىىةمنةمِدىىا ا ةبةرهةمىىةىانقةثي شىىينانةةةبةرهىىةمقةبيىىانقةىىىار ةةةة

ة.هةميشةييمةبِةةة
ة

بةةطةرمِطِركيةىقةدايبةدييةةةةةتةةةلةةحالاةدي كىدوةىىةةبىزةةةةةنيماةوةمةدسانة ة*ة
بِةة ة:ةدق,ةخةندةيةىقةةودادور ةلةرةرةليِ 

نةيتِونقةهةرىتةةةرىزلةىانقةةة,ةوةطةرةنةشارةلويةكةلةةوةجنامقةب  ةمِدا ايقةة-
!ةشةبةدناةةبكاتكي كانقةرِةداة ةناةةىارةةةلةمحةدناب  ةخةلا,ةخز ةخبادةةركةةة
رىةبارةتةبىةةخةوثىقةبىار ةةةةة(ةدةشىتقة)ةمةةةثةذورونةمةهةيةةىةةمنيشةليرةلةةةخ

ة.شيعة ةوةمةكيىةةهةيةدقة
ة
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ة
نيمىىا ةشىىاكريةدةو ةبارىىكةدنقةوىىةمةحالاةدانىىةةليرةوىىالوةةبةجةرطانىىةةركةة ةةةةةة*ة

ة:ركةخنة ةلةخز ةىةدةةةدق
هي شىتا ةلىىةناةةة,ةبىزة ىىةندونةرىال ةدة ىىي تةةلةمحىةديمةىي شىىاةةةةةةةمىنةوىىةةةةة-

لىىةةثي شىىةىقةوىىةةةىزمةلاىىةةة.ةخىىةريكقةوىىةلمِةنةىىىةدمنةىارةىىىانقةخزمىىدوةهىىةرة
,ةةةةدوةىةةبةمةدةوييةة ىا ةىىةوةةة– اثقةنارحقة(ةنيماةيزشيج)شيعةية ةبةناة ة

ة.منةليرةركةخنةةلةىارةىانقةخزمةدةطةمة:ةةدِةمةة
ة

ىةةواماجنقةخىز ةلىةةةة:ةلةةدومةلري نةرةةةثي شةنطقةشيعة ةنِي  ةوي ةونيمةثةرقة*ة
ولة ة:ةدقة,ةكةدةلاي نةنِي كِول ةخبادةةركةةةةة,ةطزركينقةشيِ 

منةبزةوةةة ةبتىِومنةباشىرتةهةرىتقةناخىةةةمةخبةمىةركةةةىىةةلةطىةل ةوىي شةةةةةةةةةةةة-
,ةبةكيارمةدوةمزريقاةلةةشىيعةةجيىاةبكةمىةةةةةةة,ةوالورةىانقةىزمة ايةديدوةدي كة اةةة

يسىتةةىىزتةةةةة,ةبزةوةةة ةبتِونة  ةباشرتةهةرتةةشيعةييةىانةةةرفةبكىةي نةة ثيِ 
شىىتي كقةبةلاطىىةةنةةيسىىتةةىادي ىىكةوىىة زرةةةةةة.ةنىىدةىانقةركوبىىةدةةةةة ةبنىىةي نةةةب

ولةمانةهةلاب وردة نا ارينةبةيتةةةدي ةةةشيعةةىانةىِرتةةةدري ى ةبكةينىةةةةةة,ةشيِ 
ةودىةةةوداىىانقةىىي شةةةة,ةثزشاىي كقةطِجناةدةةبزةدةربةكنقةةوداىانةةةةداببنةةثةردة

,ةةةختق ةدسىةةطةيشىتةةوي ىةةةةةة.ةىزنةنةكةىي شقةكةرةةل ة,ةبزةشيعةةبديلينةةةة
شيعةةىانقة:ة)مامزرتا ةشاكريةواماذة ةبةةطِدةيةىقةدةشتقةىةدةطِويةةدةلاق ة

ة:بزيةةطِدقةة-(:نيماةىي شيانةدي دوةنية
ة...(بة امةنةكةىي شقةىزنة,ةشيعةةىانقةمنةهةمِةيانةىي شيانةدي دويةة)ة
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ةهىةمانةىىي شةةةةةةهةند  ةدةربةكينةدةدِو,ةوةمة ةبةشي كقةشيعةييةةةة نةي تةلىةنيِ 
بة امةخةةشقةىارةىةةلي ةةدويىةةىىةةلمىانقةركيذطىار ةةةةة,ةرةرةو ةىزنةخبةي تةةركةةة

ول ةذيانقةوةمةكي ةوي مةة بزةمنِةنىةةة,ةويد ةدِونا ةوةمةويشة ةنييةة,ةوي مةةةةشيِ 
,ة ينة ةنريدةةرقةدوبةكي ىة(ةمِدةداريب)وةطةرةمبانةة  ة رييىي كةلةرةرةبةحة ة:ة

ةشىىانة ةىىىةةثةيِةرىىيةبىىةةذيىىانةةةثي دوةيسىىتيةىانقةبىىةىارهي نانقةوىىةةةةلةطىىةل 
ةدىادةوىةةةةة...ةنةكيىىةةةة,ةوارىننيةةةهي لاىقة,ةدارىةةة,ةةةكةوزدزمبي ى ةة,ةوةمةكيىةمانة

دةبي تةةىاري كقةخاةةةبى  ةدىامةةةبىزةةنارىكقةةةدلاطىة ةهِنىةر ةخىز ةلةدةرىتةةةةةةةةة
نقةدايبىىةتةبىىةذيانقةشىىي ِول ةنِةرىىي,ةبزيىىةةدةبىى  ةشىىاكري ةنِي كىىِولةة,ةدةدوتة

وةمةكيىة ةخز ةهةبي تةةةلمانقةرةردةمةىة ةخز ةبكادةةهزىار ةبةيانكةدنةةة
هىةمانةوىةةةىارةيىانةةةة,ةهةرةةكة زنةشىاكريونقةىىزنيشةةة.ةطِورتنةةة ةةوداىانة

ة.ىةدةةةة
ة

يستيشةةبطزركةةة بة امةدةب  ةبزونة  ةىةة,ةدري نةليرةلةةدوبِنةريتةىانةدةىةي ةةةثيِ 
بزةدودةةريكةدنةةةحِىمىدونةلةرىةرةةة.ةزركينانةيانة زنةوةجنامةدوةةةوةةونةوةمةط

دةبى  ةبطةركي يينىةةةةرىةرةىىارةةركةرىةنرتةةةةةةةة,ة زنيةدقةطزركونكارييةىقةهِنىةر ةة
ة.نةكةىارةةمامةناةةندييةىانةة،ةبنةماةباشرتةىانقةىارةىة

ة
ة
ة
ة
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يىةىي كةة ةخز ةبةةشيعةي كقةمامةناةةند ةدوناةةةىىةةةة(2)(ةكةدور)نيماةشيعة ة*ة
بزيىةةلىةمةبارةيىةةةةةةة,ةبِةةةلةةةشيعةونة ةىةةدةشتقةةةكةبةلاطىةةهي نابِةيىةةةةةة

ة:ةدقة
يسىتةةىزمةلاىةةشىيعة ةةةة,ةبىزةهةلاسىةنطاندنقةشىيعةةىانقةمىنةةةةةة- ,ةوةنسىىانةة)ثيِ 

ىىار ةشىةةةثى  ةةةة,ةوىا ةوادةميزودةىىانةةة,ةةو ةلةمنة,ةمانطةشةةةدةدرةةشي تةةةة
وينجىىاةدِونىا ةدودةةر ةةةحِىمىىدونةة,ةينىةةةةةمِدىىا اةةلي كزلاةردىادةخبةي تىىةةبىةةة...ة

ىىةةبةشىي كةلىةةةةة,ة ةثىةكةلىةةهةلاىة ة ىا ةةةةة(ةةكةدور)وةةىاتةشيعة ة,ةخبةي تةةىارة
,ةركةخنةىانقةدةشتقةلةرةرةثانتايقةهىةمانةوىةةةهةلاىةة ىاثييانةةبنيىاتةنةوبىِةةةةةةةة

ة:نيزومقةةدةنقة
ةلةني ِةهةمِةةشتي كدوةهِنةرةةةخةة ةهةيةة

ةداةهِنةرةببينق,ةةخةة ةةة ن  ةةةةةةة
ة

نِي كِولونة ةهيضةلةةباروةنةبِةةدلاقةثةكةةةة–نيماةيزشيجةلةةة ةندةىةرةةبةناةة*ة
ة:لةمةبارةيةةةةةدق

ىىىةمي كةهي ةشىىمةىةدةةةدىىةةرىىةرة,ةمىىنةلىىةةثي شىىةىيدوةبىىزةنارىىاندنةةةدي بينىىقةة-
نةلةركةة ةىي شةةةدةربةكينةةةةبةرةةةب  ةرةرةبةر ةبةركي قةدةىةىةةشاكريونقة ةة

ونةوةةةبةرهةمانة ةىةةداىِةوي ستاةةةىِةشيعةةبالاةىةوةةدةةةة,ة بةرهةمقة,ةلةنيِ 
يانةشيعة ةرةربةرتةبةةثي ضىةةونة ةة,ةشيعة ةنِ  ة,ةب  ةرةرةبةرةةخةو ةليرةة
ىاري كقةوارانةنييةةةبةدايبةدقةمنةبىزةخىزمةنِةرىينقةةةة,ةبز ِةنقةهةند  ةىةسة

ة.ينقةشيعة ةىالريكةشيعة ةرةربةرتمةلة ةليرةطةونرتةةلةةنِةر
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ة
حةلمةدةىةدةركوةةبز ِةنقةمامزرتاةبىزومنةلىةبارة ةدةةةشىيعة ةديكىةةىىةةلىةةةةةةةة*ة

ة:لةةةة امدوةةدقة,ةدوةواماذةيانةث  ةىةوبِةةة–ةدارةىة ةدةشتقة
,ةىي شقةنييةةةةركي كةةةركةةونىيشةنييىةةمنىيشةدومةنىةناةةةةةةة(ةىضقةخزر)شيعة ةة-

طِوررتوةةدةةةة(ةىةلاةشي ة ةجةنط)تي بقةهةرةةهاةلةطةل ةوةةةشيعةةشدوةىةةلةةى
هاةركو ةنيمةةةلةةةبةكةويةشىدومةىىةةدونةرةىىة ةليرةركةدىقةةةدِنىد ةنِونىدةةةةةةةةةةةة,ة

وىىةمةةشىىانةةةةواةولونىىة ةلةطىىةل ةوي مىىةةةةبىىةةة,ةةةةةدةةرنةيدسىىةىانقةلىىةةركورىىتي
ةهىةمِةة...ةىة قةلةطةل ةوةةةشدوةمنةنىالاي مةخةوثىةةةة,ةمي شكقةوي مةدوةواشناةنييةة

لةطةل ةبارةديخقةهةرةرةردةمةةةشىِي ني كدوةمةةدويىةىيانةةة(ةدكام )دةةوةةىةدني كة
وندويةة لةمةحالاةدةدوةهِنةرمةندونقةثي شىكةةدِةةوىةرىقةوىةةةيانةلةرىةرةةةةةة.ةلةنيِ 

 ىِنكةةبزوظىىةةةةدىةىانةةةةةة,ةنةكةركةةةةةةركوبىةدةةةة,ةىةةركةةةةةوايندةةنزيكةببنةةةة
ة.ةةندييةىانقةرةةشيلةةدايبةمت,ةدنةجِةلاةةةةدةةوةىة

منة قلاي كمةىةةرةةشتة)دوةنِةريِمةةىةة(ةخانةةودة ةرةربال)منةلةثي شةىقةةةة
ة(ةبزة اةةةنةخزشةىانةبةرهةمقةهي ناةم

ة
ة
ة
ة
ة
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ةةدةىىة ةدةشىتقةةةةة*ة خىزةة:ة)دوةىىةةدةلاى  ةةةة–ةةخيت ةطةيشتةةوةمةركرىتةيةةلىةنيِ 
ة:بزةةخةنةيةىقةهاد  ةةةةدقةمامزرتاة!(ةري تةوادةميزودةشيعةةبزةجنزىةةةةشي تانةنانِ

مريدومىىادةلىىةةثي نارىىة ةجنزىىىةةةةةة,ةمةبةبريىةةدىىةةةة(ةمريدومىىاد)دسىىةىانقةة-
نةيشىتةنةةةة,ةوةةونىة ةىىار ة ىاىةةدةىىةنةةةةة:ةجزرةةدةواخظ  ةةنةيشتةىاندوةبةم

بىة امةوةةونىة ةهةنىد  ةجىارة ىاىةةةةةةة,ةوةةونة ةىار ةخةوثة ةدةىةنةوةهةميىةننةة
ة.وةةونةةجنزىةنة,ةةةدةىةنةةةهةند  ةجاريشةخةوث

ة
,ةجزرةةدسىةةخزشىةىانقةمامزرىتاةىىةةلةةثىةرك ةدامِ ىي   ةخزيىدوةبىِةةةةةةةةةةةبةم*ة

اريةىانقةوةةةدةىىةنةةويقةةةبةرنةوةونقةلونيىزدايقةث  ةهاتةىةةدة لةتةلةةشارةل
ة:بة امةديسانةدةةبارة ةىةدةةةةىةة,ةلةدنيا ةوةدةبيادقةىزنةةةنِي دوة

نىىةكةهاةدىىاةةة,ةكةةبىىزةطِدىىاردونةةةدةونةجىىزرةةشىىيعةي ,ةشىىيعة ةرةربةرىىتةة-
جزرةةشيعةة ةدةنياةلةرةرةوةةرةثاةدىزر ةةةوةم.ةهاةىي شبِةنةلةطةل ةمزريقادوة

بىىزةمنِةنىىةة,ةلىىةةدِرىيىىاةةةة ادىىانقةديكىىة ةكةرةبيشىىدوةبىىاة ةهةيىىةةة,ةنىىةىةوةةة
نىىالمةحيكمىىةتةلىىةةشىىاكريونقةدىىِرىقةةةحىىةليمةدةمىىِةسةلىىةةة)دةدىىِونةي ةنىىاة ة
ة.نيةي نب(ةبةيةةةدقةشاكريونقةكةرةبق

ة
ة
ة
ة
ة
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مامزرىىتاةركي نمىىايقةىىىةدمةىىىةةبىىزةواطىىادورةبىىِةنقةثىىرتةةدىىةةوةةلىىةةدي ىىةكةوننيةةةةةة*ة
دةةنامىةةةةة)بطةركي مىةةةةرىةرةىي شىقةةةة,ةبز ِةنةىانقةوةةةلةبارة ةشيعة ةنِي ِةة

ِة(ةنىىىقثي نارىىىةةةةدي بي مىىى ةةةناديارييىىىةكةلىىىةةةةهىىىةرةةهاةةودة ةدوةوةطىىىةرةدةم
زمةش ةبكادىةةةةةة ارةرىةر ةبكىاتةدىاةمنىيشةبتىِومنةةةةةةةب,ةنِةرينةىةدوةهةبي تة

 زركوةطة ةبز ِةنةىانقةمامزرتاةبةةلماني كقةرادةةةةركةةونةخبةمةةبةردةرتةةة
ة.ديد ةوارةلةةمةندونة

ة
ة

ةدةرىتقةثي شىةنطقةشىيعة ةنىِي قةةةةةةةةة ةةخيت ةبزةخِوحانيز ةىةدنةدةرتمةلىةنيِ 
ة:وي ةونقةبِةةةدقة

شىىيعةةىانقةمىىنةىي شىىيانةهةيىىةةةةهىىيضةجىىاري كقةد ةجىىةختةدةىةمىىةةةةىىىةةة-
بىة امةىي شىقةشىيعةةةنِي ييىةىانقةمىنةبىةجزري كنةىىةةةةةةةةة,ةيةىي كيانةب  ةىي شةنىنيةة

ة.ويد ةنادِونة  ةلةرةرةواةول ةدةشتقةةةوةبِةكةداةخبِي ندري نة
ة

مامزرىتاةىةةدىةةثي كىةننيةةةمنىيشةبىةةةةةةة,ةلةرةرةبةند ةوةمةدسةةخزشىانةيدوةة*ة
ة.بةرةىةتةةةلونيار ةوةةةدوبةكومةةةخِوحانيزيمةلي كةدةةنا ار ةلةةحزرةةر ةثةكةلة

ة
ة
ة
ة
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ةثةركوةي زةىان
ةودةة(ةبةرةلةر  ةرال ةنِةرةوةة)لةةدةد ةنِةرينةىةدوةدةلاق ةوةمة ِورينة ة .1

ة.بةرةلةر  ةرالاقةىادقةوةجنامدونقةط تِطزيةىةدوة
ةمةبةرتةبزدي كقةدرةختييةةطِويةةدةلاي نةوةطةرةلةرىةرةدورةهىةجنريةة)ةكةدورة .2

 (ة.بارونةدةبار  ,ةخبِي   ة

ة
ة
ة
ة1372ة–ورديبهشىىىتة,ة(ة1.ةذة,ةدةرةنىىىِة,ةدكىىىاثِة)طزظىىىار ة:ةرةر ىىىاةةة}ة
ة(65ة–ة61لة(ةلة1993)
لىةىزدايقةط تِطزيةىىةدوةةة,ةوةمةط تِطزيىةةنىاة ةىةرىقةلةرىةرةنييىةةةةةةة:ةدي بينقةة

ة{. ةبالاةىةوةة ةىاةيانةةةرطريوةةة(ة22)لةذمارة ة,ةنِةرةوةةة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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 :ووش ثارسى ثوور لة دميانةيةكدا شةهرن
 ( هةميشة كةَلكةَلةى نووسينى ضريؤكى زانستيم لةمَيشكدا بووة)

 ناسر زراعةتى: دميانة 
ة

 :كورتة ئاماذةيةك 
ة امتةانةيةمةلةطةل ةنِةرةر ةباشىقةهىاةةةةنزيكة ةدةةمانطةلةمةةثي شةوةمةدميةةة

نةىىىةمةلةرىىةرةشىىةهةةنىىِة ةثاررىىقةثىىِةرةوىىةجنامةدوةةةةماةةيىىةكةدةدىى ةدمياة
دوة(ةبالدىا ة)مِرةجةلةثيادةةىةدةةبةركي ككستنةةةة ىاثمةىىةدةةةلةهةنتةنامىة ةةةة

وي سىىتاةمىىاةة ة.ة ةرىىِي د ةدةردة ىىي تةة–بالاةىةويىىةةةةىىىةةلةشىىار ةوزثسىىالةة
ةوبزومنةهةمانةوىةمةدميانةيىةةدةو ةةة.ةرالاي كةةوةمة ةندة ثةركةيةمةلةبةردةرتدويةة

هةلابةدةة.ةبالاةىةويةةةة,ة اثقةثاريسة(ةةلطارنِر)جاري كقةد ةلةة,ة ةندةمانطي كة
دةدىقةة.ةي كامنةبيستِةةةةةخزمةوةةةذمارةيةمةنةبينيِةةوةمةشمةلةةيةىي كةلةةهاةرك

وىىةمةشىىةةةة.ةوىىةمةدميانةيةشىىمةلىىةناةةديرىىيية ةىزمثيِدةرةىىىةمةةنةىةدبىىِةةةةةة
ةيةىقةليرةركي كةةدانةة ة.ديلميةةةةةةدةةبارةةخِي ندمةةةة,ةبةشيِ 

هةرةةهاةبةرةرىةدنةةةة.ةبابةدي كقةخةو ةنييةةةةشايانقةخِي ندنةةةيةةةةوبزومنةةة
يشةةىةةوِمي دةةورمةراغةةةرة مةتةةةة–ةةيادةبةخي ةييةىقةخادِةةثاررقةثِةرة

ة.بةةىةيفةةةرةرىةةدِةةبي تةةةجاري كقةد ةبزة رييىنِةرنيةدي هةلاضي تةةةة
ة
ة
ة
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 ىىةندةرىىالي كةةلىىةةة رييىنِةرىىقةهاة ىىةر ةشىىةهةةنىىِة ةثاررىىقةثىىِةرةىىىةةةةة
مىىانطقةوىىابقة.ةوىةمةيكاةلةشىىار ةبريىلىىقةرىةرةبىىةةةياليىىةدقةىالي زرنيىاةدةذيىىتةةةة

لةرىىىةرة(ةشىىىيِو)بةبزنىىىة ةبالاةبِةنىىىةةة ةىتي بي كىىىقةنىىىِي قةبىىىةناة ة(ة2111)
هادىةةرىِي دةةة ىةندةشىاري كقةديكىةةلةةونىةةةةةةةةة–بالاةىىةوةة ةبىارونةةةة–بانطهي شتقة

ورة ةركيذ ةحةنتىةمقةة.ةندنةةة ةهةبِةةطزدنبي ةتةةةلةة  ةةدارةةة رييكةخِي  ويِ 
لىىةةطىىزدنبي ةتةبةشىىي كقةلىىةةركيمانىىةةنِي يةىىىة ةخىىز ةةةةة(ة2111)مىىانطقةوىىابقةة

لىىةبارة ةركيلاىىقةوانةةدىىانقةة,ةخِي نىىدةةةةةةلىىةةبةشىىي كقةديكىىة ةبةرنامةىةيىىدوةةة
دةوةةةة امىقةثةرىيار ةةةةدايبةدقةلةةةرىا انة ةدةو ةشىزرك ةةبةوي ةونقةة– رييىنِةرقة

ة.ةونقةدويةةةةوامادةبِ
هىىةلي كةركةخسىىاةدىىاةثي كىىةةةةدوبنيشىىنيةةةة,ةلىىةىزدايقةبةرنامىىة ةهىىةمانةشىىةةدوةة

وةمة ةدةدقةوةمةدميانىةةرىادةةةةىىِرتةةةديرىتانةيةةةةةة,ةدميانةيةكةرالةبكةينة
ة:ىةةبةةظيديزةدزمارىةوةةة

ة
ةيستمةرِةدةلةمةهةلةةةةربطىةمةةةىىةمي كةلىةبارة ةدةوةةةة,ةخادِةةثاررقةثِةرة*ة

ةىةة(ة رييىقةلونستق)يانةةةكةخزتةةدةنقة(ةشيِو)بةناة ةركيمانتانة
(ةبةر ىاةدانةطةدىِةةةةةةSceince Fictionهاةةةودايةىقةبا ةةةدرةرىتةةبىزةةة)

ةجزرةة رييىةةىةدةةةة؟ةةبدةي يتةةةلةبنةركةددوة زنةبِةةبريدانةلةةنِةرينقةوةم
قةشاةةةلةرةردةممةبينقةىةةبةلجنري(ة رييىقةلونستق)ىاد  ةيةىةمنيةنيلمقةة-

منةليرةهزطة ةوةمةلجنريةةدةلةنزيزنيةةبىِةمةةةبىز ةةة,ةشانةدروةلةةدةلةنزيزنةثي
بةرىىةرهادقةوسىىثاكةةة ىىرييىةةخةيالايةىىىةيمةليرة.ةدونيشىىتمةةةدةماشىىامةدةىىىةدة
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وىةةةة,ةبىةلاق ةة.ةثاشانةنيلمي كمةبينىقةبىةناة ةرىتي نلقةىزبةيىكةةةةة,ةدةةيستةةخز 
,ةوةمة رييىةةلونستييةدوةبكىة  ةةدةرىةةتةىةةدةب  ة زنةويشةلةطةل ةةمىادقةبز

دةىىىةي ة ىىةمكةةكرينانييىىةىانةة,ةدةىىىة  ةىي شىىةةنةلسىىةنييةىانةبطِولري نىىةةةةةة
وةنسىىانةىانقةرىىةردةمقةة,ةبىىريمةىىىةدةةةةىىىةة ىىرييىقةلونسىىتقةةة,ةخبةي نىىةركةةة
وةنسانةيةىةةخةريكةةهةمانةرةردةمةةةركيذطار ةوي مةةدي ني تىةةوىاروةةةةة,ةوي ستايةة

هةميشىىىةة ىىىرييىقةلونسىىىتقةبىىىزةمىىىنةمايىىىة ةركومىىىانةةةة,ةلىىىةمةرىىىزنطةيةةةة.ة
مةبينىقةبىةناة ةةةة–داةوىةةةىادىة ةىىةةنيلمي كىقةركةةرىقةةةةةة,ةةةوىي شانةبِةرةرجنةك

هةلابةدىىةةبةدوخىىةةةةنىىةمتِونقةة...ةبىىةلا  ة.ةنِةرىىينقةدارىزنسىىكقة(ةرىىِ ريس)
بىىة امة,ة ىىِنكةةبىىةةلمىىانقةركةةرىىقةبىىِةةة,ةديالزطىىةىانقةوىىةمةنيلمىىةةدىىق ةبطىىةمةة

لىىةة.ةوىىةمةنيلمىىةةليرةىىىار ةدي كىىةدمةة.ةنىىاةوخنقةنيلمةىىىةةدىى  ةبطىىةمةةةدةمتىىِونق
دىىةنياةيىىةكةىىىةسةبىىزةنىىاةة,ةىىىةةنيلمي كىىقةوىىةمةيكايقةبىِةةة,ةنيلمةىىة ةىزبةي ىىكةة

بزشايقةوامسانةركةةونىةةدةىةي ىتةىىةةهىةمانةىةرىةةلىةةدىةةوة ةنيلمةىىةدوةركيل ةةةةةةةةة
ة ةمةلزدكةيةكةلةناةةلطقةوامس انةدي تةةدةر  ةىىةةةدةطي ةكي تةةةلةىزداييدوةبةشيِ 

ةيةىقةجِونةلةةنيلمةىةدوةنيشانةدروةةة دوة(ةرىِ ريسة)بة امةلةةنيلمقة,ةبةةشيِ 
,ةوىةةةثيىاةة ةىىةةوىانةةدي كقةخىز ةدةةيسىتةةةةةةة,ةثالاةةونقةنيلمةىةةجزدىةةبىِةةةة

ةيةىقةبةرجةرتةةدةبينةوة ليرة(ةنهي نقةطةردةةن)وةمةنيلمةةرةبارةتةبةة.ةبةشيِ 
ةميدوةهي شىىىىتاةيىىىىةىي تقةرىىىىزظيةدقةجىىىىارونةلىىىىةةةرىىىىةرد,ةكارنانىىىىةدةةبىىىىِةة
ي مةنىادِومنةبلاىةة.ةبةبز ِةنقةمنةليرةدلاطىريةبىِةةةة,ةبةهةرةحال ة.ةهةلانةةةشابِةةةةة
مةة–بىىىة امةىتي بىىىقةرىىىِ ريسةة,ةمةليرةخِي ندةةةدىىىةةةةة– ىىىرييىقةلونسىىىتقة

ةوبىزومنةلونيارييىةىانقةةة.ةدةةةةةيشمةخِي ندةةة–نهي نقةطةردةةنة.ةدةةةةةخِي ندةة
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ة ةوىةمةدةةةىتي بىةةدةخِلي نىةةةةةةةةةمنةل بىة امةة,ةمةركة رييىقةلونستقةلة ِور ىيِ 
هةميشةةىةلاكةلاة ةنِةرينقةجزرةة رييىي كقةلونسىتقةلةمي شىكمدوةبىِةةدىاةوىةةةةةةةة

لىىةمةركيمانىىةدوةليرةةبلاىىي مةهةلابةدىىةةنىىادِومن.ةمةنِةرىىينقة(ةشىىيِو)ىادىىة ةركيمىىانقة
ة ةل(ةشيِو)نةخي ةة,ةرةرىةةدِةمة جنريةي ةدةلةنزيزنقةثي شىكة ةةوةطةرةبةشيِ 

نىةخي ةةلىةةةةة,ةبىة امةةةكةبةرهىةمي كقةوىةدةبقةةةة,ةىاري كقةرىةرىةةدِةةةة,ةبكةي تة
 ثةركةيىةةةبىاسةةةخِورىقةةةة(ة511)ليىادةةلىةةةة.ة ِنكةةليرةدري ى ةةة,ةبةكةويةدوةنيمة

ريارىىقةةةىزمة ايىىةدقةةةلىىةمةجزرونىىة ةليرةدي دويىىةةةةلىىةةوةجنامىىدوةركةنطىىةةبىىزةةة
ةةكةوىىةةة ةىىىةمنة,ةبةهىىةرحال ة.ةبىى  ةلةةوةةةبي زورىىىةرةبي ىىتةةةخِي نىىةرةىىىةمي ك

ةة.بزمةنة ِةةةرةرة,ةوارةلةةمةلي قةبِةةبينِةرمة(ة رييىقةلونستق)ركيماني كقة
ة

,ةلىةناةةهىةمانةبةشىىقةىىةةخِي نددىةةةةىىىةةلىةةبزدىة ة ىىرييىقةلونسىتقةبىىِةةةةةةةةة*ة
,ةارىىقةري,ةلةةونىىةةىزمة ايىىةدقةة,ةجىىةنابتانةليرةمةرىىةلةدانةخسىىتبِةةةركةةةةة

,ةمةرةلة ةجياجيا ةدايبةتةبةىي شة ةوانةةدانةلةةىزمةلاطة ةوي ةونىقةوىةمةكيدوةةة
دودطاىانةةةبةردبارونكةدنة,ةىارةبار ةحكِمةتة,ةىي شةىانقةوةمةرا انة ةدةويقة

ةدادة؟...ةةة
بىزةمنِةنىةةدةدىِوننيةنىاة ةبني ىينيةةةةةة,ةركيماني كقةريارىييةةة,ةلةركورتيدوة,ةبةلا  ةة-
ةوىةمةجىزرةةدةدانىةدوةةةةةةة,ةبىةلاق ةة(ة.ةقةريارىقة رييىقةلونستي) دةبى  ةليىادةةلىةنيِ 

ة.ثزلبةندةبكةي تة
ة
ة
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ة
ة

؟ةهىةرةلىةةىي شىةةريارىقةةةةةةةةيىةةجزرةةبةشةىانقةديكة ةىتي بةىة ةهةرةبىةمة*ة
ةىزمة ايةدييةىانةدةدةي ت؟

ة ةجزروةجزرة,ةبةلا  ة- ثالاىةةونقةة(ةشىيِوة)هىةمانةة,ة ِنكةةوةةةمةيظةة...ةبةشيِ 
وهي نىىىىانقةوىىىىةجنامةدوةةةةةلىىىىةةركةةدىىىىقةثي شىىىىكة ةىةدنىىىىقةةةىتي بةىىىىىةةليرةد

لة يىةكةة,ةهةميشةةرىةر ةخىز ةلةبىةرد ةدةدوةةةة,ةدوهي نانةىانيشيدوةبزةىزمةلاطةة
,ةهىةرةةىِةبامسىانةىىةدةةةة.ةلة يةىقةد ةلىةدةرةةة ةوي ىةونةةة,ةلةناةةةة ةوي ةونة

ييىةةةجىددميانةنة(ة رييىقةلونسىتقة)لةناةةوةدةبيادقة رييىقةهاة ةرخقةوي ةونيدوة
.ةسة)وةطةرة رييىةةىِرتةةةجِونةىة ةرادوةهيدويةتةبىةناة ةة,ةيانةليرةىةمةة

قةلةمةجزرةةوةدةبةيىةةةليىادةةةةةة ةبني نيةىةةوةبزومنةيةىةمنية رييى(ةل.ةلة.ةتة
وةةوةمنةواطىادور ةىىاري كقةديكىة ةلىةمةةةةة,ةتةرال ةبةرةلةةوي ستاةنِةرةوةةةلةشةر

ة.ةجزرةةنيمة
ة

جىاري كقةد ةلىةمةبىِورةدوةىىارةبكىةيتة؟ةهىةرةةهاةةةةةةةةواياةلىةبري ةوىةةةدو ةىىةةةة*ة
دوةداة ةركودةيةكةدةدِونة  ةىاربكة  ة؟ةىار ةدةودىة ةة(ة رييىقةلونستق)لةبزدة ة

ةدةبي تةيانةويد ةدةةوةةبِةة؟(ة رييىقةلونستق)جةنابتانيشة
:ةةدىقةة,ةوي مةةوامادة ةىزركةىىة ةبىِةينةةة,ةرةملانةرةشد ةبزةبي ةىلقةهادبِةةة-
,ة ىرييىي كةبىِةةلونسىتقةةةة,ةارةةرىةرةداييةىانقةمىنةىىةةنِةرىيبِةمةةةةةيةىي كةلةى)

ة(ة.بة امةدةويقةيةىسةرةدي طةيشتمةىةةويد ةناب  ةوةمةويشةةبكةم
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ولةدوةةةومةبةلةين(ةشيِو)شةدةو ةنِةرينقةمني دوهاتةىةةشتي كةلةمةشك ةةةشيِ 
ةو ةبىزةدة ىمةىزمةلاطةيىةكةىىةةلةينىىقةةةةة.ةمىنةبةدىةةوة ةدةرىىقةناىىةمةةةةة,ةهةيىةةة

,ةبىزةمنِةنىةةلىةخزرواةوةةةة.ةدةدِوننة ىرييىقةلونسىتقةبنِةرىنةةةة,ةلونستييانةهةيةة
بةدايبةدقةلةةوةمةيكادوةهةيةةةةوةجنامةىةشقةليرةثىزلةدي ةةةدلاطىريةبةوىةجنامةةةة

بىىة امةلىىةةىزمىىةلاطاىانقةجيهىىانقةرىىي يةمدوةةةكةوي ىىةونةىىىةةلةبنةركةدىىدوة,ةدةطىىاتة
ةيةةىىاري كقةةةةةنِةرةرةىةشىقةهىةرةةة,ةبِنيادي كقةلونستقةنييةة نادِوني ىتةبىةمةشىيِ 

,ةوةطةر ىقةيةىىةمنية ىرييىقةلونسىتقةلىةدنيادوةةةةةة,ةرةرجنةكوىي شةوىةجنامةبىدوتةةة
ةيىىةةةلىىةةيىىةىي كةلىىةة(ةهىىةلورةةةيىىةكةشىىةة)لةناة ىىة ةوي مىىةدوةبىىِةةةىىىةةىتي بىىقة

بزةمنِةنةةوةرثي كقةوارننيةبةةثار ةةثار ةيقةدي ننة,ة رييىةىانقةوةمةىتي بةدوة
.ةلكي ننةةةدةبي تةةوةرثي كقةرةةشتقةةةدةرتةبةةنةكينةدةىىاتةةةةثي كةةةيانةدة

ذني كقةجادةةطةرةهةيةةىةةهىةمِةةخىةلاكقةشىاري كةدةىادىةةةةةة,ةلةشِي ني كقةديكةدوة
مارىىييةىانةدةةبىىارةةدةبنىىةةةة,ةمارىىقةةةثاشىىانةىىىةةدةليسىىمةىة ةدةشىىكي تةة

حال ةلةني ِةبة امةبةهةر,ةوةطةر قةبةدةةوة ة رييىقةلونستقةنييةة...ةوادةميزودة
ة.وةمةجزرةةدةدةةوةدةبييانةدوةجي يانةدةبي تةةةة

ة
ةىانةدةدىىِونة  ةنىىاة ة ىىرييىقةةة*ة ةيةكةلىىةةشىىيِ  (ةمارىىقة ىىا ك)هىىةداةبةشىىيِ 

ة؟...بهي نةي تةيانةىارةىانقةلةمةجزرةة
ة.وةمة رييىةمةنةخِي ندةةةدةةةةة-
ة
ة
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ة
,ةنيةلونسىتييةةة رييىي كةةوةطةرةوي سىتاةنةشىلاي ةة,ةوةةيشيانةلةمةجزرةيةةنزيكةة*ة

ة ةدي دويىةةة(ةهةلورةةةيةكةشةة)خةيالاي كقةليرةبةهي ز ةدي دويةةةةبةرةرهادقةةةكة
ةةرى قة ىةندةةة,ةىىةةخِي نددىةةةةةة(ةشىيِوة)لىةةةبةشىة ة ىرييىقةةةة,ةليرةباشةة...ة

وامي ةي كقةدي دويةةىةةوىةمةلونىاةطةجنةيىةةدويهي نىاةةةةة ىةندةىاري ىكةبىةةهزيانىةةةةةةةةةةةة
,ةدويىىةة(ةديىىالزت)ر ة ىىرييىةىةةليىىادةةلىىةةوةرىىتز ةةبىىة امةبىىا,ةوىىةجنامةدةدوتة

هةةول ةدي   ةىةةبةكيارةةلةةخِورةة ةشار ة(ةشيِو)ركةةدوةي كةركةة ةدوةةةىةةباةىقة
ةيةىقةةةةةةةةة,ةدارونة وانةةدي ىكةبىةردةبىارونةبكىةنةثاشىانةبىةهز ةوامي ةةىىةةةةبةشىيِ 

لىىةة  ةدايبىىةدقةوانةةدةىىىةةركلطىىارةدةىىىةنةةةدةيهي ننىىةةمىىالاقةدوهي نةرةىىىةةةةةةةةةة
وي مةةلةةركي طة ةديالزتةيىانةباشىرتةةويىةةبلاىي نيةةةةة.ةبةرةرهادقةخز ةبةيانةدةىاتة
ثة ةبةةبةرةرهادقةذيانقةوانةةدةىىةةةة–نِةرةرةة–ثةريارةةةةة امقةطي ةكةرةةةة

ولة ةهةلابةدىىىةةدلاطىىىريةةةدرةرىىىتةةةة.ةدةبىىىةينة وىىىةمةبىىىارةديخقةة.ةوىىىةمةشىىىيِ 
ةمةوانةةدىةةبةرىتةلمانةةوةةةنىدةةةةة ىِنكةةوىةة.ةلي كزلاينةةةية ةىاري كقةطِجناةةة

وي سىتاة  ةبِةةدىةةةة,ةرةرورزيقةوىةمةلي كزلاينةةونىةةىىةوةةةةةةة امىقةدوةةدىةةةةةةةةة
ليىادةةهىةةول ةةةلونيارييىةىانقة ىرييكةلىةمةركي طايىةةةةدةطادىةةةةةةةةة,ةشتي كقةوارىايقةة

ة.خِي نةرة
ة.ركورتةةة-
ة

ةةودةةهةمِةةشتي كةلةةدي ةكةونينقةطي ةكةرةةةدويةة؟*ة
ة.ركورتةة,ةةبةلاق ة-
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ة
لةةةبةكةويةدوةنيتةىةةرىنِةربةندةىةدنىقة ىرييكةةةبارةديخةىىة ةةةبةدىةةوة ةةةةةة*ة

دةرتةةةثي قةنِةرةرةدةبةرىتي تةةةةةةدىاةركوددةيىةكةةةة,ةةةوةرتز ةديالزتةنخست
ةرنِةربةند ةدةىاتة؟

ةيةةةةة,ةنةخي ةةة- ةنىد ةهةيىةةةة...ةنىةكةبىةمةشىيِ  بناغىة ةركيمانةىىةةخىز ةةةة...ةثيِ 
وىىةمةنِةرىىةرة ةلىىةةةة(ةشىىيِو)لونىىا ة ة ةوي مىىةةة.ةومىىةلروةةةلةرىىةرةديىىالزتةدة

بىةمةثي يىةةهىةمِةةشىتي كةلىةني ِةةةةةة.ةوةمةيكاةةةلةطةل ةخز ةبزةوي ىةونةهي ناةةدىةةةةةة
ةند ةوىةمةدةةةىةرىةدوةثي كىةةةةةةدىةةوة ةوةنىدومانقةديكىة ةوىةمةىارخانىةةةةةةةةةة ثيِ 

ةةةةردةطةي تة بىة امةة,ةليرةةبةلا  ةلىةمةىتي بىةدوةديىالزتةيىةىجارةةةةة.ةلونستييةةشيِ 
دةنياةركةنطىةةدىاةركوددةيىةكةخِي نىةرةةةةة.ةرنِةربةندييةىقةبزةمنةدرةرتةنةىةدةةةة

ة.ماندةةةبكاتة
ة

ةوي ِةةخزدانةبةدةةوة ةلةمةوةلمِةنةةركولينة؟*ة
ليرةلةةنِةرةرونةهةنةىىةةىارةىانيىانةةة...ةبةهةرحال ةبزةخز ةوةلمِةني كةبِةةة-

منةكادةدىةنةةة.ةخزيانةمةبةرتيانةة ةندةجارةدةنِةرنةةةةداةبةةةشتةةبطةنةىة
ىىةة ىرييىةىانيانةةةةبىةلاكِةلىةةةىزمةلاىةةنِةرىةرونةمةةةة,ةةلةمةدةرحةةنِةرةرونةةنيم
بة ىةمكقةة,ةباشةة:ة)وةةوةدةلاي مة,ةوةطةرةلي قةركول ةنةوة,ةيةكةجارةدةنِةرنةةةة

ة...(ىار ةدةودةمةركورتةدةىةمةةةة...ة
ة
ة
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ةريِةدةةةة؟ةودةةوةمةركيمانةدانةدةنياةيةكةجارةنِة*ة
ة...بةلاق ةة-
ة

ةبةةثاىنِةركةدنةةةةيانةب  ةثاىنِةرقة؟*ة
ة...يةكةجارمةنِةريِةدةةةة,ةهةرةركيماني كقةمنتةبينيبي تةة-
ة

ةىارةىانقةجةنابتانة*ة ةة(ةكىةدلاقةوىاة ةة)ةة(ةدِباةةةودا ةشىةةة)بةدايبةدقة,ةلةنيِ 
انيانةىىةمي كةةةوةدي تةةبةر اةةىىةةثةخشىانةةةركرىتةةةةديالزطىةىةةةة,ة(ةشيِو)هةمانة

يستيانةبةةةةهةيةةىةةويشيانةلةرةرةبكةي تة ويد ةهزيةىةشقةوةةةيىةةىىةةةة.ةثيِ 
ذنىانقةبى  ةةة)بةةيةكةجارةنِةرةوةنةدةةةة؟ةهةلابةدةةوىةةةىارونىة ةةةكةىز ىرييكةةةة

ىةةلةبريمةةجةنابتانةلةةيةىي كةلةةىزركةىانقةركةخنةةةةلي كزلاينةةة ة رييكة(ةثياة
 ةندة ىرييىي كتانةلي ىقةةة,ةبِةة(ة1981)وبزومنةلةرالاقةة,ةلةةىزمةلاة ةنِةرةرونة

(ة1989)بزةوىةةة ةبكىةي ةلةرىالاقةةةة,ةخِي ندنةةةةةةلي كزلاينةةةشيانةلةرةرةىةوة
حةمتةنةوةمانةة ةندةجاري كةنِةرىةوةنةدةةةةوىةمةجزرةشىيانةةةة,ة ا ةبكة  ة.ةدوة

ةطةنتقةىةمرتةة؟
 ىىرييىةة.ةةةةةيىىشةهىىةرةدىىةنياةيىىةكةجىىارةنِةرىىةوةةدةةةةة(ةذنىىانقةبىى  ةثيىىاةةة)ة-

ثاشىىانةوىىةمة,ةنِةرىىيِةة(ة1976)رىىةرةداييةىانقةني ىىِةوىىةمةىتي بىىةمةلةرىىالاقةة
,ةةنبزة اثكةدمنةبىةرك  ةىىةدةة,ة رييىانةةداةدةو ةشزرك ةمانةةةةىةةدةةوةمةىةدنة

مةبةرىىتمةبِنيىىاد ة,ةبىىة امةدةرىىتكار ةبِنيىىاد ةرىىةرةىقة ىىرييىةىامنةنىىةىةدةة
...ةِةركرىتةةةةثةخشىانةىانةدةلاىي مةةةةهةلاة ةبضِةىقةني ىة,ةرةرةىقةىارىةدنةنييةة
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دوةهىةرطيزةوةمىةةةة(ةشىيِوة)بة امةلةة,ةبةلا  ةهةند  ةجارةوةمانةمة اكةىةدةةنةدةةةة
ة.نةىةوةةة

ىتي بي كةبىِةةىىةةمىنةدةمِيسىتةةةةة!ةشانسي كقةرةيةةةةرةمةرة ةهي ناةةة(ةشيِو)ة
,ةدوةهةلابةدىةةلةناةةركورىتقةىارةىىةةةة,ةهةرةجي بةجق ةبكةي ىتةةةوىةمةىارةشىمةىىةدةةةةة

دةة ار ةدةنطةثي هةلاضنينقةنةخزشقةخةمزىقةبىِةمةىىةةمىاةة ة ىةندةمانطي ىكةةةةةة
ِة.ةبةجار  ةدِونا ةىارىةدنقةل  ةبةكيمة مةةةةوةةةىادقةدالةةشارةلو ةىزمثيِدةرةببى

بىزةمنِةنىةةنةمىدةلونقةوىةةةةةةة!ةبا ةرةرمةلي قةدةرنةدة ِةةىةةدةب  ة ىقةبكىةمةةة
ةرةديسكةىةةخةلنقةبكىةمةنىةةةكةةةدةب  ةلةر,ةبابةدة ةهةمِةةشةة  ةنِةريِمةة

ةيىةكةةةةةة ركة ةبي تةةةةيانةنةمدةلونقةىةةناب  ةدىةةوة ةنِةرىينةىانةهىةمِة ةلىةنيِ 
ديريةيةىمةدةىةدةةةةةةهةر ىيمةدةنِةرىقةدةتسىتةةني ىِةةةةة.ةديرييةدوةبثاري زمة

هةلاضىىنقةةةثاىنِةرىىقةةة.ة ثىىةركةمةنِةرىىيبِةة(ة251)نزيكىىة ة,ةوىىةمةديرىىيةة
لىةهيكةكوةهىةمِة ةةة,ةثاشانةبةهةلاىةةدةطمةيىةىمةدوطىةتةةةة,ةنةخشةراليشمةىةدبِةة

خزشىبةختانةةثي شىرتةدونةيىةىمة ىا ةىةدبىِةةدىاةبيدةمىةةةةةةةةة...!ةثىةرك ةةةركييشىتةةة
دةةبىارةةدةرىتمةةة,ةوىةةمةهىةبِةةةة,ةخِي نةرونةبزةوةةة ةركو ةخزيانةلةرةرةبىدةنةة

نةجارةيىانة ةولدىةةةةخىةوثرتةلىةجاروةةةةةبىة امةبةدوخىةةةةوىةمةةة,ةىةدةةةةبةىارىةدنة
ة...وةجنامةدروة

ة
ة
ة
ة
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بىةلا  ةيىةىي كةلىةةطةنتىةىانقةىىارثي كةدنقةىزمثيِدىةرةوةمةيةىىةةمىةيظةوةطىةرةةةةةةةةةة*ة
ول ةىارثي كةدنةىة ةبةةدرةرتقةةةدىةةوة ةنىةلون  ةةةهىةرةبةركي كىةةتةني ىة ةةةةةة شيِ 

منيشة.ةدةةوة ةماندةةةبِةنةىانقةبةخةرارةدة ي تة,ةبيب ةةةويشقةلةرةرةبكاتة
ىةىةمةماليارةةةخيت ةخةريكقةةىِركةةبضِ,ةركةمةنِةريبِةة ثة(ة311)جاري كيانة

دةطمةيىةىقةلى  ةدوةةةدىةةوة ةبةرنامةىىة ةركة ةةةةة,ةياريكةدنةبِةةبىةةىزمثيِدىةرةةة
نةثاىنِةسة,ةنةركةشنِةسة,ةهيضةشتي كمةنةمابِةة!ةىةدةةةةةةهةمِةيةرةكيةةةة

يتةخىادِةةةوي سىتاةخىةريكقة ىةةة,ةباشةةباةةولةلىةةةةبي ىننيةةة...ةنةدونة ة اثكةوةة,ة
ةثاررقةثِةرة؟

نِةرىيِةةىىةةوي سىتاةلىةذي ةةةةةة(ةدونيشيةلةرةرةبىالاقةبىاةة)ركيماني كقةنِي مةبةناة ةة-
رىةرةدايةركيمانةىىةةبىا ةدةرىتقةةةةة.ةبالاةىةوةة ةبارونة اثقةدةىىاتةة,ة اثدويةة

بىىة امةلةناةةركورىىتقةىارةىىىةدوةبىىةنيكة ةخىىزمةوارىىتةىة ةىىىةمي كةة,ةثي كىىةدةةةة
,ةةةبىارةةىىةمي كةبىز ةدونيشىتبامةةةىىارمةلةرىةرةبكةدويىةةةةةةةةةدةبِويىةةدة.ةدوبةليِةة

ثي دو ِةنةةةيةىقةجدديمةبزةبكةدويةةيىانةلي ىقةبطىةركوبامةدىاةماةةيىةىقةبةرىةردوةةةةةةة
بة امةويد ةخةريكةة...ةر  ةرالاقةد ةهادبامةةةةرةر ةةةة–ثا ةدةةة,ةدي ثةرك  ة

ة.ركيماني كقةمي  ةةييةة...ة ا ةدةىةي تة
ة
ة
ة
ة
ة
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ةدةطةي تةةةة؟ة ةرةردةمي ك*ة
ة1367)دةرتةث  ةدةىاتةداةرىا انقةة(ةلة1953)هةداة ة(ة1322)لةرالاقةة-
ة(ة.لة1989ة–ة1988)هةداة ة(ة1368ة–
ة

ةدةىةيتة؟(ةثةجناىانقةلويينق)ةودةةديسانةهةرةباسةلةدةية ةرييةىانة*ة
ة.بةلاق ةة-
ة

دنةنةرمِةدانةىةةبةهز ةنةخزشقةبزةماةةيةكةلةةىارىة,ةخادِةةثاررقةثِةرة*ة
هِنةرمةنىىدونةة–بةهىىةرحال ةبةدوخىىةةةةىىىةةوىىةمةنةخزشىىييةدانةهةيىىةةةة–دوبىىةكونة

دةمِيستةبثةرمةىةةوةمة.ةب  ةهي ز ةدةىةنةةبةهي ز ة,ةكادةدةنةبةهِنةرةىةيانة
ةنةخزشييةةداة ةندةلةىار ةنِةريندوةليانقةىل ةدوة ةةةداة ةنديشةيارمةدقةدوة ة؟

ة.هةمِة ةهةرةليانةثي طةياندنةبِةةةة-
ة

ةةودةةنةدتِونيِةةهيضةرِةدي كقةل  ةببينقة؟*ة
يىىةىي كةلةليانىةىانقةوةةةيىىةةىىةةدةبىى  ةواطىادور ةمي شىىكمةوةةةبىىزةةةة...ةنىةخي ةةةة-

بىة امةدِونىا ةخىةيالاكةدمنةةةة,ةلةيىنمةبى  ةهي ىزةةةةة.ةخةيالاكةدنقةوالودةبةجي قةنةهي لامة
بىة امةة,ةةمىةةةةةب  ةهي ز ةلةينمةلةةركي طة ةخةيالاكةدنةدةرةبِةةدةى.ةليرةبةهي زةة

دةدةرمةمي شىكمةبىةوالود ةبىةجق ةبهىي لامةةةلةيىنمةةةةةة,ة ِنكةةهةمِةةىاتةدةنِةرمة
بةركةلاالاةةبي تةةة ناة ةلةينمةركي ةدة ةبكىاتةةةلةوةجنامىدوة ىرييكةبي تىةةبةرهىةمةةةةةة

نا ارمةلةينمةركي كةةةثي كةبكىةمةةةلىةةةةة.ةهةلابةدةةوةمة ةليانةلةىارةىةمةدةدوتة
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وةةةيةىةةىارةىةةخز ةلةخزيدوة.ةدةةرةبكةةمةةةة(ةويلهام)ي نةحالاةدة ةةةكةدةلا
ة.دةىةة  ةةةويد ةنادِون  ةببي تةةوةةةشتة ةىةةلةركورتيدوةدةبِويةةوةةةبي تة

ة
ة–هيضةةةخيت ةبريتةلةةةةنةىةدةةةدةةةةىةةبكةي ةرىِةدةلىةمةحالاةدىةةببينىقةةةةة*ة

ار ةنِةرىىيندوةبىىةلاكِةبي ىىقةةةلىىةىة–وةطةر ىىقةوةمىىةةطةنتي كىىقةبىىةدةرةلةةيسىىتةة
لي طةركي نةهةرتةىةة,ةرِةد ةل  ةببينقة؟ةةودةةىادةىانقةخزدانةرنِةردورةنةىةنة

ة؟...بةرةةشتقةخز ةبةكذي تةةدةرةةةة
بىىة امةدةدةرىىمةركةةبىىةركةة ةهةلامىىةدقةنةخزشىىييةىةةة,ةبىىةلاق ةدسىىةىةةجِونىىةةةة-

لةةغةريبيدوةة ادي كةةةشاري كقةد ةيبةدقةىةةمنةبةدةنياةدةذيمةةةلةةبةدا,ةببمةةةة
ةى  ةواطا ةلي مةدةب  ة؟,ةوةطةرةلةث  ةبكةةمة...ةوةمة ةحالاةدي كقةخةوثةة...ة
ة

هةداةنىةكةة...ةمةبةرتقةمنةوةةةيةةلةةونةةةختاندوةدةرتةبةةنِةرنيةبكةيتة*ة
بةلاكِةدسةة,ة ِنكةةنِةرنيةلةهةمِةةحالاةدي كدوةدةرىيز ةدةةي تة,ةهةرةنِةرنية

انةدسىةىة,ةةةخىيت ةىىةةدي يىةةةةرىةرةخزتةةةةةانةثاشىة.ةبكةيتةةةدزمىار ةبكىةيتةةة
لةمِرةجةلةثيادةةبكةيتةةةبيكةيتةةرةرةىاغةلةيانةوةمةىارةةبةةىةرىي كقةد ةة

,ةوةطىةرةبةىىةلاكيشةنىةهاتةةةة.ةجي بىةجي قةبكىةيتةةة,ةبسثي ة ةةةركي كِثي كقةبكةيتة
ةدةةةة؟ةهيضةبريتةلةمةةىةدةة,ةة  ةبني يتة

ة.دةةةةةةدةةداةوي ستاةبريمةلةةةةنةى...ةنةخي ةةة-
ة
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 ةةةثي شىرتةجىةنابتانةىِردىةة ىرييىقةبىاةةةةة,ةخادِةةثاررقةثىِةرةة...ةليرباشةة*ة
ىىىةدةةةةىىىةمرتةىِردىىةة ىىرييكةةةماننِرىىنيةةو ةبىىة امةركي,ةجِونتىىانةنِةرىىيِةةة

ة؟بنِةرن
هةلابةدىىةةوي سىىتاة,ةىىىةمي كةلىىةةجكىىز ةىِردىىةة ىىرييكةدةر ىىِةميةةة...ةركورىىتةةة-

ىىةةة(ةذنىانقةبى  ةثيىاةةةة)ي شكدويةةةةكةىز ىرييىقةةماةةيةىةةطة الاة ةركيماني كمةلةم
ىِردىىىىةة ىىىىرييىةةةةبةرىىىىةرةةدوةي كىىىىقةنىىىىةبينةوةةبةيةىىىىىةةةةةةة(ة25ة–ة21)

ىزمة ايىىةدقةةةلىىةةدىىةةوة ةىةرىىايةدقةةةةةرىىرتي نةةةةةةلةىزداييىىدوةدةبي تىىةةةدةبة
ِة ةنىىد ةهاةبةشىىقةني  ىةىىىة ةوي سىىتاةبريي.ةونيىىانةثي ىىكةدي ىىتةة ىىرييىةىانةةةثيِ 

ة...بزوننية قةدةبي تةة...لةمي شكمةدةر ِةةة
ة

ول*ة  ةندةىِردىةة ىرييىي كةةىىةةهةريةىىةيانةةةةة,ةبا ةبِةة(ةذنانقةب  ةثياة) ةشيِ 
ةنديانةثي كةةةةهةيىةةة,ةبزةخز ة رييىي كقةرةربةخزيةة بة امةلةهةمانةىاددوةثيِ 

.ةةةلةىزداييدوةهةمِةةمةيظةىانةىزدةبنةةةةةةوةجنامطري ةطشتقةدرةرتةدةبى  ةة
ولوة ة،ةنةةبىىِةةىىىةةهىىةرةنِةرىىةري كقةديكىىةةوةطىىةرةديليبايىىةةةةةوةمىىة ةلىىةةةشىىيِ 

...ةبةوارانقةدةرتقةل  ةهةلانةدةطةتةةةبةهىةمانةشىي ِةةدةةبىارة ةدةىىةدةةةةةةةة
وي سىىتاةدةىىىةي ةوىىةمةىىىارةة...ةباشىىييةىة ةلةةةدويىىةةىىىةةدةةبىىارةةنةبِةةدىىةةةة

ةخىادِةةثاررىقةثىِةرةلىةمةةةة...ةثا ةدي ثةركينقةنزيكىة ةدةةةدةيىةةةة,ةوةجنامةبدر  ة
ةودةةلةةىزركةىة ةىزمةلاة ةنِةرىةرونقةوي ىةونةةة,ةبيستةةة ةندةرالاة ةركوبةدةةدوة

,ةدةةرةةةنزيىكةة,ةىىةمةةةليرةة,ة ةدىاةوىةمةكيةةةىةةلةرىالاةىانقةيةىىةمقةدةو ةشىزركةةة
دسىةةةةبارىةىانةةةةة,ةهةمانةىزركةىىانقةنِةرىةرونةةة.ةواطامانةلةةيةىرت ةهةبِةةة
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لةبريمىىةة,ةة ةنِةرىىةرونةدوخىىةوةثاشىىانةىىىةةىزمةلاىىة...ة ىىرييكةخِي ندنىىةةةىانة
لةركي طىةةرىةرةىييةىة ةوىةنةيقياةةةة,ةبةدرةرتقةيةكةركيذةثىي شةدةرىتطريىةدنتانةةة

يةىىىدميانةبينىىقةىىىةةجىىةنابتانةليرةناركةحىىةتةبىىِةنةةةةدتىىانةطِويىىةةبةوىىىةديانةةة
ةلةبريدانةة؟...ةطةدِةةة

ة...بةلاق ة...ةبةلاق ةة-
ة

ىىةةلةلينىدونيشةدةر ىِةنةةةة...ةةةةلينىدونة,ةثاشانةوةمةركةةدوةونةةهادنىةةثىي شةةة*ة
,ةركةةدوةطىةىلةديكىةةةة...ةديسانةلةةىزركةىانقةثي نجةشةمِونةيةىىدميانةدةبينىقةةةةة

...ةهادنىةةوىاروةةةةة(ةذنانقةب  ةثيىاةة)هةرةةهاةوةةةطةنتانة ةىةةلةدةو ة اثكةدنقة
جىةنابتانةة,ةثاشانةلةةةرةنةرة ةىةةشة ةرىال ةبىةرةلةوي سىتاةهامتىةةوىةمةيكاةةةةةة

خىادِةةة:ة)يةىةمنيةدسىةةىىةةىىةدمةوىةةةةبىِةةةةةة...ةةةلزسةوةجنلزسةدالةةهادبِةن
لةبريدانىةة؟ةة...(ةوةطةرةدةىة  ةنةمي نيتةةةةةةبطةركي يتىةةةةوي ىةونةةة,ةثاررقةثِةرة

ةواياةلةةةذيانةةركولينةىةةلةةوةمةيكاةبةرةر ةدةبةنة؟,ةوي ستاةدةمةة  ةبثةرمة
دةطةركي مىةةةةة,ةهىةب  ةةةمىنةوةطىةرةثىارةمةةة...ةنةخي ةة!ةنةخي ةةىاىة ةلروكةدقةة-

لةركورىتيدوةة...ةبةةةهزية ةىىةةمىنةنةخزشيشىمةةةة...ةنةخي ةة,ةوي ةونةبة امةب  ةثارةة
مىنةة.ةوةطةرناةبةدل ةحةلةدةىةمةلةةدةةرةبةرةةة ادقةخزمةوة...ةلةبةرةوةمةهزيةة

يس,ةلةةة ةىةةلةةوةمةيكايةة ,ةتةةةةدةىةي ةرِةدةنابينمةواةبةةةجزرةية ةىةةثيِ 
لةوةجنامىدوةة,ةلمىانقةوينطليىزيمةبى  ةهي ىزةةةةةة.ةز ةذيانقةوةمةيكايقةدةذيىمةةوةي لةثةر

حىىةلةناىىىةمة.ةنىىادِومنةبىىةدةو ةركةةتةةةركةةدوةةةوةدةبييىىةىانقةوىىةمةيكادوةبضىىمةةة
بةىِردقةواطادور ةهةةولاقةىزمةلاطة ةدةةرةبةريشىمةة,ةدةماشا ةدةلةنزيزنةبكةمة
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 ىِنكةةهىةمِةةةة,ةنييىةةةبزةرىينةما ةليرةىىةمةدة ىمةلةبةروىةةة ةثىارةمةةةةةة,ةنيمة
دةنياةلةناةةوي ةونييةىاندوة.ةدي رةبكةكمةةةبضمةنيلمةببينمة(ة9)جاري ةدةب  ةبليتةبةة

,ةبةةة ةباشةةىةةليربة ةىز كةرةىانقةديكة ةكادةدىةنةبىة زرةنةةة,ةدةذيمة
بزةمنِةنةةوي سىتاةة.ةوةمة ةةو ةىةدةةةةىةةثي مةباشرتةةلةشِي نقةخزمةمبي نمةةةة

ثىزلي كقة رييىنِةرىيمةهةيىةةةةةةة,ةزيكةبي ةىلقةىىةةدي يىدوةدةذيىمةةةةلةهةمانةشاردوةن
ىتي بي كيشمة ىا ةىىةدةةةةلىةةة ىرييىانة ةىىةةةةةةة,ة ةندةىةري كةبزةوةمةثزلةةدي نة

بة امةلةبةرةخزمةةةةبريدةىةمةةةةىةةوةطىةرةمىنةبضىمةةةةةةة,ةمندو انةنِةريِيانةة
ة–ة17)طةنجةةة ةونقةةوي ةونةةةبتِومنةلةة  ةواةوةثزلي كقة رييىنِةرقةبكةمةةةةة

ة! ةندةخزشةة...ةرالاقةبي نةةةثي كةةةةويشةلةرةرة رييكةبكةينة(ة19
ىاري كةةدةب  ةحسي بقةبزةبكىة  ةةةمايىة ةةة,ةلةركورتيدوةوةمةةىاري كقةدوهي نةرونةيةة

ةبة امةبةب  ةثارةةوةمةةدةىةي ة؟,ةركةلوبِةنقةهةرتةةةبريةة
...ةنادِومنةلىةة  ةبى يمةةة,ةوي ةونةبزمنةطةنتةةطةركونةةةةبزة,ةهةذورمة,ةمنةب  ةثارةمة

,ةبةهةرحال ةلةوةمةيكاةدةرومةدي كقةدياريكةوةمةبزةبةرهةمةهادِةةةىةةثي قةدةذيمة
وىةمةرىزلةةةةة,ةبىة امةلىةوي ةونةةة,ةهةلابةدةةوةمة ةبةرزلةةةبةلةيقةهاةري يانةةةيةة

ةرةةنىقةةةةويىد ةلىةركةة ةدةة,ةثاشىانةلةركورتيشىدوةةة,ةبةلةييةمةبزةمةيسىةرةنابي ىتةةة
دِونىا ةوىةةةمةنييىةةديسىانةبىي نةةةدةرىتطريمةبكةنىةةةةةةمببةنىةةةةةةةةةة,ةدةمارةىقة

ذةةر ةنالانةةميِوخنانةةةةمبكةنةةةةذي ةةثةرىيارةةةةة امةيىانةمببةنىةةوىيظنيةيىانةةةةةة
ثةشىقةخىزمةلي ىقةةةة,ةجزرةةىارونةمةنييةةةنةخي ةةويد ةدِونا ةوةم...ةنالانةةليندونة
ة...ةوبزومنةويد ةبةرةة...ةقةىةوةمة ِورةجارةليندون...ةخِوردةةةة

ة
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ثي شِوليشقةلى  ةة,ةدانةىاري كقةرةرىةةدِةةبِةة(ةيادطارييةىانقةليندون)ىتي بقة*ة
دِونقةوارىةةور ةدىالاقةلينىدونةلةمي شىكةةةةةةة,ةواياةلةركةونطة ةىةرايةدييةةةة.ةىةوة

دةرةةنقةجةنابتانةبسىةكي تةةةة؟ة ىِنكةةةةخىيت ةمىةيظةدةنِةرىق ةدىاةركوددةيىةكةةةةةةةة
ةبزةجةنابيشتانةهةرةوةبِةة؟.ةي شكقةدةحةري تةةةةم
دوةهةيىىةةىىىةةة–هاةركي يىةىمةلىىةةبي ةىلىقةةة.ةبىىاةمنِةنةيىةىتانةبىىزةبلاىىي مةة...ةبىةلاق ةةة-

بىة امةة!ةةمتةىىةةمي شىكمةبى  ةهي ىزةةةةةة.ةبةلير ةبةةدةلةنزنةدسة ةلةطىةل ةدةىىةمةةة
.ة ةطِورىتةةةةةبةمةدةوييىةةمالاةىىةةة,ةذمارة ةدةلةنزنقةوةمةهاةركي يةمةوةلبةرةبِةة

بىة امةذمىارة ةثي شىِةمةةةة,ةمنةيةىسةرةذمارة ةدةلةنزنةةنِي يةىىةمةوةلبىةرةىىةدةةةة
يشةركةةدوةي كقةلىةمةجىزرةةةة(ةيادطارييةىانقةليندون)ثا ةنِةرينقة...ةلةياد ِةة
خىىز ةلىىةةخزيانىىدوةلىىةة,ةوىةةةيادطارييانىىة ةىىىةةلىىةةليندونىىدوةهىىةمبِةنةة:ةركةةيةدوة

ىة ىقةةةختي ىكةهةميشىةةةةة,ةرييانةىل ةدةىةمىةةةةةمي شكمةرِةونةوي ستاةليرةىةمةب
ة.لةمي شكمةبِةنةةةبريمةل  ةدةىةدنةةةة

ة
هىةروةةهزريايىةكةبىةرثاةبىِةةةةةةةة(ةذنىانقةبى  ةثيىاةةةة)ثا ةبالاةىةدنىةةة ةىتي بىقةةة*ة

وةةجار ةليندونة زنةبِةة؟ة ةجىزرةةوىةلمِةني كةةة,ةماةةيةىيشةىةةديتةةليندونة
ةبِةة؟

منيىانةخسىتبِةةةلينىدونقةةةة,ةةرجنةكوىي شةبىِةةةبزةمنةوىةلمِةني كقةدلاطىريةةةرىةةةة-
بزةخز ةلينىدونقةنىةبِةةةة(ةىزميتة ةمِنكةروت)بةةةهزية ةىةة,ةماددةةرةكىةىانة

ةةخىيت ةلىةةةة,ةدودةةرةىةيانةلةطىةل ةبةشىقةمىاددةةرىةكىةرةىانةهاةبىة ةبىِةةةةةةةة,ة
نِةرةرمةةةمنيانة:ة)ةمتة(ة ةىارة ة؟:ة)ةة امقةبةرثةرقةليندونةىةدوةىةةثةرقة
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.ةبةهةرحال ةوةلمِةني كقةدلاطريةبِةةبىزمةة...ةليرةليرةحةثةراة!(ةةدةةوي ةةةهي ناة
ركةةةبةركةةةبِةنةةةمةلةطةل ةذنانقةبةدبةختةىةةليربةيانةدي هادقةبىِةنةةةبىةهز ةةة
ةندييانةبةهي لاقةدا اخضي تقةىةدنةبةةماددةةرةكىةرةىانةةةةطريوبِةنةىىةةلىةةةة ثيِ 

هىىةرةةهاةهةنىىدي كيانةدىىةرة ةةة,ةرونةوةنكانسىىتانةةةةبيطىىةةةدىىاةخزرورىىانةةةدىىاة
وةطىةرةة,ةدادةوةطةرةحالامةبا ةبِةويةة...ةىز ةر ةبِةنةةةوانةةدانقةلةمةجزرونةة

,ةركةنطىىةةمبتِونيبايىىةةليرةرىىِةدةلىىةمةوةلمِةنةيىىةةببيىىنمة,ةمي شىىكمةرىىاغةبِةويىىةة
,ةبىة امةلىةةبةدبىةختيمةةةة,ةيادطار ةلةطةل ةخزمةببةمةةةةدىاةثاشىانةبينِةمسىةةةةةةة

ثاشىىانةلةهىىةمانةليندونىىدوةمي شىىكمةةة,ةدةرةةنييىىةةةةليرةمانىىدةةةبىىِةمةةةةلىىةركةة 
ةىقةىِشندةةةةدةرناكةبِةةىةةوي ستا ةرةيةمةثي ىد  ة ىزنةةةيدةة ار ةنةخزشي
ة!بةليندةةيقةماةمة

ة
ةةخىيت ةة,ةوةةونة ةىىةةرىةردةمي كةوىةلمِةنقةدىالاقةلينىدونيانةبينيىِةةةةةةةة,ةبةلاق ة*ة

 ةنادِوننةبةر ةوةمةجزرةةهةلةةةمةر ةةةدي دةطةنةىةةويد,ةبةناةرا انةدةىةةنة
ةىة ةةةهةةويةةبطةنة؟

مىنةوي سىتاةدِونىا ةةةة,ةهىةرىاري كةلةطىةل ةدةمىةني كةدةطىِجنق ةةةةة,ةبىةلاق ةنىادِونة  ةةةة-
هةرةةهاةنادِومنةببمىةةثيىانزةةة,ة ةة–ةنادِومنةببمةةوةىتةر ةباىل ,ةنييةةمندولابِةمنة
ةةنىةرمقةةةدِونىا ةجِةلاىةيانةةةة ِنكةةثةجنةىامنةركةوةبِةينةةةةويد ةوة,ةذةنيشة

مةبةرىىتمةوةةةيىىةةويىىد ةحةةرىىةلاةمة,ةنىىادِومنةبضىىمةةةةلينىىدونيشة.ةدي ىىدوةنييىىةة
ة.ةنةماةةة

ة
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وةد ةوةةةوةلمِةنة ةثىزىلة رييىنِةرىقة ىزنةةلةطىةل ةوىةةةدِدابيانىة ةىىةةةةةةةةة*ة
ةهةيةة؟

ة...ليرةباشةةة-
ة

ةةونييةة؟...ةليردةينيانةوانةةدنة*ة
بىة امةوي سىتاةةة,ةلةرةرةداةةةليرةطةرمِةطِركةبىِةةة,ةةةدنةليردةينيانةوان,ةبةلاق ةة-

ة ةركةةدي كقةيةكةنةلمقةبةخزةةةطةدِةةة حىةلةدةىىةنةةة,ةلةطةل ةوةةةشدوة.ةشيِ 
ة. ِنكةةجز ةةةخةيشي كقةبزةنِةرنيةدي دويةة,ةىزببنةةةة

ة
ة ةندةىةرنة؟*ة
ونة...ةذمارةىانيانة ةرثاةةنييةةة- ة.ىةرنة(ة11ة–ة7)لةنيِ 
ة

ةدونة؟ثي كةلةيةكةدةمةنةةكةطةةة*ة
ة.ة(ثةجناىانقةلويينق)ةليادةيانةلةةدويكبِة ةدةية ةرييةىاننة-
ة

ةجةنابتانةىارةىانقةخزدانةهةرلةة  ةدةخِي ننةةةة؟*ة
ة.نةخي ةةة-
ة

ةلةبةر قة؟*ة
ة ةىِردةة رييىدوةهيضمةنةنِةريِةةداةلةثزلدوةبيكِي نمةةةةة- ة.منةلةشيِ 
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ة...رقةةانانة ةىةةدةياننِهةمانةوةةةركيم,ةىِردةة رييكةناة*ة
ثىي مةباشىرتةةىارةىىانقةةةة,ةمنةوةمةثزلةةدةخةمىةةوةرىتز ةهاةركي يىانةةةة,ةنةخي ةةة-

ة.وةةونةخبِي ندري نةةةة
ىزركي كةيانة ةندةىزركي كقةناوارايقةرالة:ةدةةةةبزةمنِةنةةةبريتةلةةةةنةىةدةة*ة

ةخِي نىةر ةةقةدي دوةخبِي نييةةةةداةوةةونيشةةةكةيةىىةمنيةدبكةيتةةةىارةىانقةخز
ةركيمانةطِ  ةبطةنةةةدز ةلةبارةيةةةةدسةيانةبزةبكةيتة؟

ة.نةخي ةةداةوي ستاةهةةلاقةلةمةجزرةمةنةدوةةةة-
ة

ةدةةةة؟ةبرييشتةلي قةنةىةدةة*ة
ة...نةخي ةةة-
جةنابتانةهةمِةةهةنتةيةكةلةطةل ة ىةندةىةرىي كدوةةة,ةوةلمِةني كةة,ةبةهةرحال ة*ة

نىىةةةةةةلي ىىقةةي كىىةةةة ىىرييكةدةخِي نةىارتةهةيىىةةةةيةىىىد ةدةبيىىننةةةثةةرىىةرة
ة...خةو ةنييةةوةطةرةبةرهةمقةخزشتانةخبِي ننةةةة,ةدةىزلانةةةة

دةلونىىىقة؟ةيىىىةىي كةلىىىةةةهزىارونىىىة ةىىىىةةىارةىىىىان ةمىىىنةبىىى  ةةةةة...ةنىىىالومنةة-
رةرثةرشتيارنةوةةةيةىةةحةلناىةمةدِررايقةويشةىة ةخىزمةخبةمىةةوةرىتز ةةةة

هىةةل ةدةدةمةة.(ةىارةىة ةمىنةبكىةةةةةشتقرةةرةةةرةرثة:ة)ىةرانقةديكةةةةبلاي مة
ة...خزمةىار ةخزمةوةجنامةبدةمة

ةة
ة.ةبابةدةىةةلةثزلةخبِي ننةةةةةمنةدِدابييةىانةركودةرثي ةمةىة*ة
ة
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ة
ة.بةركورتقةدةلي قةة-
ة

وي مىىة ة ىىةندةهاةركي يىىةكةلي ىىةةدوةهىىةمِةةة.ةىىىاري كقةلىىةجق ةةةشىىياةةة,ةبىىةلاق ة*ة
دةوة رييكةىةةنِةريِمةة.ةةمانةهةيةةهةنتةيةكةثي كةةةةىزرك ة رييكةخِي ندنةة

حىةةتةيىانةهةشىتةةةة,ةلةةونةةواماذةةبةةبيستةخال ةىىةوةة,ةلةةةىزركةدوةخِي ندمةةةة
لةىزداييىدوةة,ةبةهىةرحال ةخىةلاكانقةديىشةبز ىِةنيانةهةيىةةةةةةة,ةخالامةثةرندةنةىةدة

دةولدةةخىال ةلةةونىةةركورىتةبىِةنةةة ىاىمةةةةةة.ةنِةرةرةخىز ةبةكيىار ةلةرىةرةدةدوةةةة
وةةة,ةهةلابةدةةثي ضةةونة ةجةنابتانة.ةركةنطةةخزمةواطادوريانةنةبِةةوةىةدنةةةةةة

ة. رييىانة ةىةةدةياننِةرمةلةةونةيةةداةبيستةجارةبياننِةمسةةةة
بةرىةرهادةةبضىِةكةةةةة)ىادق ةىةةىتي بىقةة.ةركي مةبدةنةباةشتي كتانةبزةباسةبكةمةة-

يانةلىةمنةىىةك ةةةةةدِدابييانقةثزلةىتي بةىىةة,ةدةر ِةة(ةرادةىانقةطيانقةدرةخت
هىيضةيىةىي كتانةوامىادةةنىةبِةنةةةةة(ةةةرنةركةخنةةلةةةىتي بىةةبطىةنة؟ةة:ة)ثاشانةةمتة

نامانىةة  ةركةخنىةةةة,ةدىزةمامزرىتا ةوي مىة ةةةة:ة)ركةخنةةلةةىتي بةىةةبطةنةةةةديىانةة
هاةركي يانقةخزشةةيستةمنةحةلةدةىةمةىةةوي ِةة:ة)ةمتة.(ةلةىار ةجةنابتةبطةينة

دكىامةة,ةحةلدةىةمةخةةشىقةىارةىىةمةبديلمىةةةةةةة,ةةنةركةخنةةلةىارةىة ةمنةبط
وىةةونةة...ةجزرةيةةةبةهةرحال ةىارةىةةبةم...ةدسةيانةنةىةدة(ةةويةةدسةةبكةنة؟

ة.خِةركةةشتقةدايبةدييانةهةيةة
ة

ة. اةةركةونقةىار ةباشرت ةجةنابتاننية,ةرِثارتةدةىةمةخادِةةثاررقةثِةرة*ة
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ة
ة. ةوينتةرني تةةةةةةرطريوةةةةgooyaوةمةبابةدةةلة ثةركة ة:ةرةر اةةة}

ة{ة01/8/1110هةينقة
ة

  ز 1968لةدايكبووى  –بهزاد زةرين ثوور 
 1996( الوة خؤر هةالتبا خؤزطة لةهةر ضوار)لة بةرهةمةكانى 

 شيعرديوانة 
ة

,ةةوبىىىزومنةدةو ةةةرطةدنىىىقةخىىىة ادقةطىىىةردةةنةةةة,ةجىىىةنابقةلةريىىىنةثىىىِةرةةة*ة
ةدنيا ة اثةمةنقةىىةمة .ةهىز ةوىةمةمةرىةلةيةةةةة,ةبِةةدىةةةةةةوامادةبِةنتانةلةنيِ 

ةبز قةدةطةركي تةةةة؟
دزناغي كقةنىِي ةلىةةذيامنىدوةدةرىتقةثي كىةدةىىةةةةةةةة,ةدةو ةةةرطةدنقةوةمةخة ادةةة-

ليردةينةىاتةةةةلة ةمنيانةبزةخزيانةبةدة,ةمةرةلةىانقةب يِ  ةةةبار ةوابِةر ة
ةمانةهزىىارةةبىزةهىةة,ةلةركورتيدوةهز ةرةرةىقةىةمةوامادةييمةلةبِور ةشىيعةيدوةة.ة

ة.دةطةركي تةةةة
ة

ةليرةركورتطزيانةةواماذةتةبةةىاىلاة ةمةبةرتةدوة؟,ةباشةة*ة
وىةةةرىادةةنايىا ةةةشىاكريونةية ةىىةةثي شىرتةخىز ةبةدةومىدوةةةةةةةةة,ةلةمةدزناغىةدوةةة-

بىىةة,ةليرةىىىةمرتةبةدةومىىدوةدي ىىتةة,ةدةهىىاتةةةمنىىقةلةطىىةل ةخىىز ةركوثىىي ضةدةىىىةدةةة
ري كةلةبار ةطِلةرونةةةب يِ  ةخزمةةىةةمشِلةبري ةوةةةدوبِةمة,ةدةربةكيني كقةدةة
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لةمةدزناغةدوةىةةدبِةمىةةني ىِةبزدةيىةىقةدىةةةةوىةةةبىةهزودةةةةةةة,ةلةةركورتيدوة,ةخبزمة
دةرىىتمة,ةهةلابةدىىةةلةىزداييىىدوة.ةىىىةةبةكيىىارةبىىِةةببي ىىتة,ةلةريىىنةثىىِةرةةنىىةبِةمة

ة.ىةدةةةةبةةىارىةدنةلةرةرةشيعةة
ة

ي سىتاةب ىةرمِةنة ةبةرنامةطىةلي كتةةةةو,ةبةىِردقةةةثِختقةةة امةىةتةدويىةةةةة*ة
ةلةبِور ةشيعةدوةبزةخزتةطة الاةةىةدةةةة؟

بزة!ةدةىةةنةةدةو ةشيعةة,ةشكستةخِوردةةةىانةةكادةدةنةبالرطانة:ةدةلاي نةة-
بةرنامةمةوةةةيةةىةةدةةوة ةىادقةخزمة.ةوةةةمةرةلةيةةرةبارةتةبةمنةدرةرتةة

ة ةوىةجنامةبىدةمةىىةةدىالةةةةةةبزةشىيعةةدىةرخانةبكىةمةةةوىةةةىىارة ةبالاةىةدنىةةةةةةةة
ةيةىقةطشتقة ثيشة ةركيذنامةنِةريمةليىارةتةة,ةويمتيالةىةيمةةةرطةدِةةةبةشيِ 

نىادِومنةة,ةىةدةةةىشامةةةةةةهةرتمةوةةةةبِةةىةةوةطةرةةولةلةمةثيشىةيةةنىةهي نمةةة
وىةةةةة,ةةو ةبزةدة مةىةةخةوثرتينةنىةنةةتةبىزةشىاكريي كةةةة.ةبةشاكري ةمبي نمةةةة
ة!ةوينشالاالاةخِوةدةدكادةةركيذنامةنِةسةبي تةىةةثي قةبلاي ني

ة
ةيةىقةدىةةةةة,ةطِويىةةشىيعة ةوىةمةدزناغىةةةةةة,ةجةنابقةلةرينةثىِةرةة*ة ,ةيىانةبةشىيِ 

بةدايبىةدقةة,ةشيعةي كةةطزركونكىار ةبةرىةردوةهىادِةةةةةة,ةشيعة ةدةية ةحةنتاىانة
ىىةةلةطىةل ةشىيعة ةدزنىاغقةةةةة,ةلةركةة ةلمانةةةواةولةةةطزشةةنيطىا ةشىاكريونةةةةةة

.ةشيعة ةدةية ة لةىانةنىةماةةةة,ةويرتةوةةةبةهاةةةشانالية ةبزةمنِةنةة,ةوةمةكية
جةنابتةركةتةةةركيشة ةوةمةطزركونكارييةةلةىِي ِةةدةبينقةةةبةبز ىِةنقةدىزةوىةمةةةة

ةطزركونةةلةطةل ةشيعة ة ةشاكريوني كةدةرتقةثي كةدةةةة؟
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ةةةقةبى  ةبىةهاةةويرتةشىيعةي كة,ةمنةلةةةبةكةويةدوةنيمةىةةشيعة ةوةمةكية,ةهةلابةدةةة-
بة امةلي ةةدوةدةب  ةبلاي مةىةةبةة(ةدي ينةةرةرةوةةةمةرةلةية)ثاشانة!ةب  ةشانالييةة

ة اثةمةنيةىاندوة وىيرتةوىةمةطزركونكارييىةةلىةةةةةة,ةطةةوه ةركةةدقةشيعة ةوةمةكيةلةنيِ 
يىانةة,ةلةركورىتيدوةجِونينارىقةنىِي ةةةة.ة اثقةشىيعةةىانقةمنىةةةةدةرىتقةثي كىةدةةةةة

لةطةل ةشيعةةىانقةمنةدةرىتيانةثي كىةدةةة,ةية ةحةنتاىانةجِونينارقةشيعة ةدة
ونةوىةةةةةةة,ةبةرلةةةة.ةةةوةمة ةليرةركةةنةةةواشكةويةة هيضةجياةوليىةىقةديىارةلىةنيِ 

دةيىىة ة:ةلةطىىةل ةشىىيعة ةبىىزةمنِةنىىةةة,ةشىىيعةونة ةىىىةةهاةركي يىىانةدةياننِةرىىقةة
ي كةبكىاتةةبِةنقةنةبِةةىةةبتِوني تةدسةةلةبارة ةركةةد,ةيانةبةرلةةة,ةشةرتةىانة

مةبةرىتةلي ىةةدوةوىةةةةنييىةةىىةةويمتيىالةةةةةةةةة.ةبةناة ةشيعة ةدةية ةحىةنتاىانةة
ة...دايبةمتةندييةكةبزةخزمةبةشايانةبزومنة

ة
ة...!خةريكةةويرتةوةمةىارةةدةىةيتة,ةباشةة*ة
ثي شىىنياري كةثي شىىكة ةبىىةة,ةلةطىىةل ة ىىاثكةدنقةشىىيعةةىانقةمىنةة,ةدةماشىاىةةةة-

هةلابةدىةةة.ةيرتانقةهاةةةة ىةمةثي شىِول ةىل ةىىةوةةةةشيعة ةوةمةكيةىةوةىةةلة يةنةد
هةرتةبةمةلةرةةرةدةةدةىةوةةةهةمِةشيانةدونيانةبىةمةجىزرةةةة,ةبةرةلةةةىادة ة

بة امةوةةةشيعةةةبىِةنقةنىةبِةةىىةةركي طىةة ىارةيةكةبىزةوىةةةةةةةةةة,ةدي ةىةدنةةدوناةبِةة
ةلةىاريطىىةر ةشىىيعة ةمىىنةدةمارطىىةىل ,ةبةهىىةرحال ة.ةمةرىىةلةيةةثي شىىنيارةبكىىاتة

بةرةرةىار ةديرتامنةةةةديارةةةةوةمة ةوىةةةةثيشىانةدةدوتةىىةةطِجنىاة ةةةةةةة
يىانةة,ةدِونايقةبزةيةىةمنيةجارةبةهز ةشيعة ةمنةةةةىةةدىةةىىارةةةواشىكةوةبىِةةةةةة

,ةلىةةةط تِطزيانىة ةىىةةلةطىةل ةديرىتاندوةهىةمانبِةةةةةةةة.ةلةركورتيدوةىةةدةةبةر ىاةةة
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ةكو ةوىىةةة ةىىىارةةةةباةبىىِةنةىىىةةةي ىىةةهىىةمِةيانةلةرىىةرةوىىةةةركويىىةةىىىزكةةةدىىةةةةة
رىةيدةكىةىلةةة,ةذي نةرةىانقةناةةشيعة ةشىاكريونقةةةكةشةمسىقةلىةنطةةةد ةةةةةةرة

دىىادةىىىةةلىىةةدةيىىة ةةةة...ةمةرىىعِةدةوةمحىىةد ةةةة,ةنةيشىىتةةرىىار ةة,ةرىىالاحقة
بنىىةما ةجِونينارىىقةوىىةمةشىىاكريونةةلةطىىةل ةةةة,ةشةرىىتةىاندوةوىىةجناميانةدوبىىِةةة

قةوةةدزيانةلةطةل ةوةةونىدوةةجياةوليةىة،ةشيعةةىانقةبةرةلةشزرك ةهاةجِةتةبِةن
بة امةمنةيةىةمنيةىةسةبِةمةىىةةدىِونيمةوىةةةلةينيةدىةةةةوىةةةوايديالىةةةةةةةة,ةنةبِةة

لةشيعةةىامندوةواشكةوةبكىةمةةةبىةةجىزرةةشىيعةي كةبطىةمةىىةةوةطةر ىقةركةتةةةةةةةةةة
ركيشةىة ةلةشيعة ةنةةةغدويةةةةدةب  ةبشزونقةىةةشىيعة ةنىةةةغةرةرة ىاةة ةةةة

بة امةبنةما ةخسىتنةركةة ةىارةىىانقةةة.ةتةىانةبِةةركةرةنقةشيعة ةدةية ةشةر
دِونايىةىقةنىِي ةبىزةشىيعة ةناررىقةثي شىنيارةدةىىاتةىىةةةةةةةةةة,ةهىةرةةىِةةمتةة,ةمنة

ة.ثاشرتةلةركي طا ةديرتانقةدةمةةةةبةرنةوةونةبِةة
ة

(ةخزلطةةلةهةرة ىِورة ةةةخىزرةهىة ادباةةة)بةناة ةةديارةةىةةىزمةلاةةشيعةةىةت*ة
لة يىةنةليربىة ةهاةركي يىانقةشىاكريدةةةةةةةة,ةةمةدةيةيىةةةةةىِةىزمةلاةةشىيعةي كقةوىةة

بة امةبزةدزةنةهادِةةةةةىىِةشىاكريي كةةة,ةطِمانةلةةةدوةنييةة,ةثي شِول ةل  ةىةوةةة
مةطةرةةةىِةركةخنىةطةي كةركةنتىارةةة,ةخزدانةبةةرةرةداةةدةرتةثي شكةرةدوبني نة,ة

يىىانة,ةةيتةوىىةةجاةوىىةةةحِىمىىةةبىىدةة,ةبكىىةيتةةةبةلاطىىة ةبىىةكةودوريشةبهي نيىىةةةةةة
بانطةشة ةوةةةةبكةيتةطِويةةشيعة ةدزةرةرة اةة ةوةمةطزركونكارييىةةلمانييىةةةة

ةبِةةة؟



 

42 

لةرىةرةداةةةركي طىةمةبىدةةبىاةجيىاةول ةني ىِونةةةةةةة,ةمنةبةلاطةةدي نمىةةةةة,ةرةيةىةةة-
,ةبنةما ةجِونينارقةشيعة ةدةية ةهىةنتاىانةلةطىةل ةثي شىرت ةركةةنةبكةمىةةةةةةةة

وىةمةدةرىتِةرةةةةة.ةمةرىةلةىةةركةةنةبكةمىةةةةةة,ةةثاشانةبىةثي قةوىةمةجياةوليانىةةةة
بةثي ضىةةونة ةدي ةكةونينىقةةة,ةدةربةك ةثي شةنطةبىِةنقةشىيعة ةمنىةةةةة,ةبنةماةدالةيةة

يانةويد ةىةةدةخةي نةة,ة(ةنة ح)بز ِةنةىانقةليربة ةهاةركي يانقةشاكريمةةةةىِة
بزة,ةريةىةةلةبنةركةدةةةةثشتةبةةجي طريىةدنقة ةندةدايبةمتةنديةكةدةبة,ةركةةة

ةةة(1)ثىاذبينقةلةجي طىة ةطشىتةبينىقةةةةة,ةمنِةنةةدةةدة  ةىةةشيعة ةوىةمةدزناغىةةةة
دةمىةة  ةبلاىي مةوىةةةةةة.ةدوناةةة...ةلمانقةط تِطز ةلةجي طة ةلمانقةوةدةبقةبةهاةةة

ةودىةةركةدكةدنىةةة ةةة,ةركوليبىِةنةبىةمةدايبةمتةنديانىةةةةة,ةجزرةةشىتانةةركورىتةنىنيةةةة
ةوليزمقةلول ةدل ةرةرةىقةوةةةيةةىةةلةينيةدقةجياةو.ةدايبةمتةنديةىانقةثي شِةة

وةطىةرناةة.ةلةشىيعةةىانقةوي مىةدوةةة نىةوةةةةةة,ةبةرةرةشيعة ةدزناغةىانقةثي شِةة
.ةلىةني ِةشىىيعة ةدزناغىةىانقةثي شىِة ةهىةرةدةبينةي ىىتةةةةة.ةدايبةمتةنديىةىانقةدىةةةة

خىزةطشىتةةة,ةوةطةرةوي مةةلةمةدزناغةدوةبزةمنِةنةةخزمانةدةخةينةةثىال ةثىاذبينقةةة
خزةةولةلةةلمانقة,ةبينقةبةةدةةوة ةةة ةناني مةيانةىةةركةةةدةىةينةةلمانقةط تِطزة

دايبةمتةنىد ةرىةرةىقةةة.ةرىِةدةلىةةةدِونايانىة ةةةردةطىةينةةةةة,ةبةهادورةناهي ننية
 بةدنىقةة,ةىةةشيعة ةدةية ةحىةنتاىانقةلي ىِةةنزيكىةةةةة,ةهِنةر ةثزرتةمزدي ةنة

مىىزدي ةنيزمةبىىةةةة.ةاغقةمزدي ةنىىةةيىىةىي كةلةنادةةوةيىىةةطىىةةرةىانقةهِنىىةر ةدزنىىةةة
,ةبانطةشةية ةىةةىةد ةرةبارةتةبةةىزدايقة ىةرخقةبىةرةلىةةمىزدي ةنةةةنىاظنيةةةةةة

ةيةىقةدةةدي ةكةونينقةدةوليزمقةركوطةياندةةةة ول ةركةةبىةركةةةةةة,ةيانةبةشيِ  بىة امةشىيِ 
ة...ةةيدةوليزمي,ةبِةنةةة ةخز ةلةطةل ةجيهانقةىالريكدوة
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ة
وةةةنىىدةةثىىةرتةةةبىىالاةةنىىةبي تةىىىةةنىىةدِوننيةىزيىىانةةوِمي ىىدةةورمةبارىىةىةمان*ة

ة؟...!ةةبارقةوي مةةلي ةةدوةلةرةرةشيعة ةبةهزود ةلةرينةثِةر,ةبكةينةةةة
وىىةةة,ةدومةوةةةيىىةةىىىةةمىىنةلىىةةةبةكةويىىة,ةهزىىىار ةوىىةمةركةةنكةدنةةونىىةة,ةبىىةلاق ةة-

بىىةبينيني كقةثزرىىتةةة,ةثشىىتقةثىى  ةدةبةرىىتي تةةةةبينينىىة ةىىىةةشىىيعة ةوي مىىةةةة
يةىىةمنيةجىارةلةشىيعة ةمنىدوةةةةة,ةيزمقةحسىي بةدةىةي ىتةةةوىةمةبينينىة ةةةةةمزدي ةن

مةبةرتمةوىةةةةنييىةةىىةةوي مىةة رىايقةجيهىانبينقةركيذواةوييمىانةةةةةةةة.ةرةر ةهةلادوة
وىيرتةهي نانىةةنىاةةةةةةةةةة,ةلىةجيهانقةهاة ىةرخدوةةة,ةبةبز ىِةنقةمىنةةة.ةىةةةةدةةةة

بةثي قةوةمةدي ةكةونينىةةةةواماجنمةوةةةيةةىة.ةنيكةةبِةنقةنييةةة(2)ناردنةةدةرةةة ة
شيعة ةوي مةةبةةواركورتةيةىقةركةخنةطةونىةةلىةركوبةدةةةةة.ةبكةينةةةةةخزمانةركةةن.ة

ِةةهةرةةهاةويلهامةةةرطةدنةلةمةبري ةثزرتةمزدي ةنيزمىةةدي ىتةةةرىِةدةلىةةهىةمةةةةة
منةىةةبةرةةةلمانقةركيذونةةدي مة:ةبزةمنِةنةة.ةةي تةدِونايةىانقةمةيظايةدقةةةردةط

ة ةىالريكيشةلةةشيعةةىامندوةديارنةلةهةما,ة ة...نةىاددوةشكزمةند ةةةشيِ 
ة

بىةلاكِةطىِمتةةة.ةمةند ةنييىةةةشىكزة,ةمنةنةمطِتةشيعة ةوةمةدةيةيةة,ةرةيةىةة*ة
ةودىىىىةةوي مىىىىةةنامانىىىىةة  ةةة.ةةة ةنىىىىاةةةةقبىىىىةهادور ةةة يةنىىىىةةرىىىىةلبيةىانةة

انةةةىِةيشنيةةةدِونايقةوةدةبقةةةهِنةرمييعةةىامنانةةةةبةهاةةةشانال ةب ةبةش
ةبةركةة ةخِي نةرةدوبدةينةةةة؟,ةشاكريي كة

ليىىادةة يىىةنقةجِوننارىىقةةةركولوندنىىةةةةةةة,ةنارىىاندنقةجىىةنابتةة,ةبىىةمةثي يىىةةةة-
,ةبىةةبز ىِةنقةمىنةةةة.ةدةطةي تةةةةةةجىةنابتةلوروةةيىةىقةطِجنىاةتةبةىارنىةهي ناةةةةة
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هىةمانةبىةهادور ةةة,ةوةةة ةىةةلمانقةشيعةةلةةلمانقةغةيةةةشيعةةجياةدةىادةةةة
ة.لمانقةشيعةةنادِوني تةبةهادورةنةبي تة.ةةةشاناليكةدنةة

ة
بزةنِةنةةلمىانقةشىيعة ةشىاملِةةةةة,ةركةنطةةخةو ةنةبي تةىةةبلاي مةلمانقةركةمسقة*ة
ة؟...
ىىىةةجىىزرةة,ةةةة–يىىانةواروىاويىىكة,ةلمىىانقةديىىِونقةة،ةلمىىانقةشىىاملِة,ةنىىةخي ةةة-

لمىانقةة,ةةىاندوةلةدةيىة ةشةرىتةة.ةلماني كقةمي  ةةيةثشىتةوةرىتِةرةبىةةوةدةبىةةةةةة
وةطةرةبةكيارةبي تةوىةةةلمىانقةط تِطزيىةةبةةةدةرىتةةةةة,ةلمانقةلول ةنةبِةة,ةشاملِةة

,ةوىىةمةلمانىىةةلةدةيىىة ةشةرىىتةىاندوةركةةوجىىقةهىىةبِةةة,ةهي نىىانقةخزمىىانةبىىزوننية
وىىيرتةوةمىىةة.ةشىىيعة ةوىىةمةدزناغىىة ةىاريطىىةر ةلمىىانقةوىىةدةبقةلةرىىةرةنىىةبِةةة

هةمانةبينينقة.ةدايبةمتةند ةوي مةة.ةيةةدايبةمتةند ةشيعة ةدةية ةحةنتاىانةني
ةيةىقةطشىتقةةة.ةثزرتةمزدي ةنيزميةة وىةةةثي شىنيارونة ةىىةةركيذوىاةوةبىزةةةةةة,ةبةشىيِ 

,ةةةىىىِةشىىاملِةة,ةلةركي طىىة ةشىىاكريونقةرىىةرىةةدِة ةوي مىىةةةة,ةوي مىة ةدةىىىةدةة
دةبِةةةشتي كقةناخةىقةةةلةطىةل ةة...ةركةويايقةةيةدةلاالا ةرثي هة ةةةهةدا,ةنةةةغة

ةريتةةىالريكيةىانقةوي مةةدي كة اةةدةبِةةةةشتي كقةدالة ةل  ةةةبةرهةمةدةهاتةن
وةمةشاكريونةةبةةةلونياريةةدِة انىة ةىىةةرىةبارةتةبىةةنةريتىةةىالرىيكيةىانقةةةةةةة.ة

مىنةة,ةدِونيانةوةمةدي ةكةونينانةةبةةباشرتينةحالاىةتةبىةىاربهي ننةةة,ةخزمانةهةيانبِةة
ِيستةةوةةةةبلاي مةىةةوةةةشارةلوييةىقةليرة ىاىقةةثي .ةىةدة(ةةويايقرك)واماذةمةبةة

لةطىةل ةوىةةةهىةمِةةنيشىانةةةةمىزركةةةةةةةة,ةلةةوةدةبيادقةىالرىيكقةخزمانىدوةهةيىةةةةة
نىىىادِونة  ةهىىىةرةوةبىىىةةرىىىادةيقةبىىىةةدىىىةكةة,ةمارىانىىىة ةلةشىىىيعةةىانقةدةدةنة
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ليرةبىىا ةلمىىانةدةنارىىي تةةةة:ةوىىةةةةةىىىِةشىىاكريي كةة.ةشىىيعةةىانيدوةدي ثىىةركي تةة
وىةةةة,ةبة يىةنقةىةمىةةةةةة(ةةويىايقةرك)شىيعة ةة.ةخز ةنيشانةدةدوتةهةرتةةةر ة

ىاريطةرية ةبةرةرةمنةةةةبىةجق ةهي شىتةىىةةهىةرةوةبىةةرىانايقةبةرىةرةةشىةدوةةةةةةةةة
ة.دي نةثةركمة
انةةنييىةةىىةةةةوىةةةشىتةة,ةدايبةمتةنديةىانقةشيعة ةدةيىة ةحىةنتاىانةةة,ةبةمةثي يةة

ةةىِةمةي ةةة  ةرىادةيقةةةوةةةدايبةمتةنديانة .ةث  ةدةىةنةةهاةركي يانةواماذةي
يىانةهىةداةشىيعة ة ىةندةركي سىايقةلىةةشىيعة ةدزناغىةىانقةةةةةةةةة,ةيانةلمانقةركيذونةة,ة

وةمحةدةركةلوةوةمحةد ةشاكريي كةةىةةليرةلىةةشىيعةةىانقةةة.ةثي شِة ةدةبينةي تة
ة.ة ةندةركي ساينية

ة
لىةةدايبةمتةنديىةىانقةخزدىانةةةةةلي ىةةدوةباشىرتةةويىةةىىةةجىةنابتانةبىاسةةةةةة,ةباشةة*ة
ة؟كةنب
دي ةكةونينىىقةثزرىىتةة,ةطىىِمتةىىىةةخارىىيةدقةرىىةرةىقةشىىيعة ةوىىةمةدزناغىىةةةةةةة-

ثزرتةمزدي ةنيزمةلةةركورتيدوةجزرةةدي ةكةونيني كقةركةخنةطةونةيىةةبىزةةة,ةمزدي ةنيزمةة
بىزةمنِةنىةةشىيكةدنةةة ةةةة,ةوىةةةبةلاي نانىة ةىىةةمىزدي ةنيزمةدوبىِة ةةةةةة.ةمزدي ةنيزمة

هز ةهِنىةر ةثزرىتةمىزدي ةنيزمةبىةد ةةةةةجيهاني كقةبةدال ةلةةىلي شةةباةةىىانقةبىةةة
هةلاطةدنةةة بةدنقةهةمِةةوةةةىزرثةةةدةطةرونة ةىةة,ةبةدةربةكيني كقةدةة,ةهاتة

لةةونىة ةبةلاي نىةىانقةةة.ةنةياندةهي شتةجيهانةبةب  ةثىةردةةةةىىِةخىز ةببينةي ىتةةةةة
بنةماىىة ةة,ةمزدي ةنيزمةبِةنةىةةبةد ةنىةهادنةةةمىزدي ةنيزمةخزيشىقةبىةىةدةةةةةةةة

وةةةىلي شانةةهةمِةيانةلةرةرةركي طة ةديلينىةةةةةةبينينىقةةة,ةبةةىلي شةةةخز ةىةد
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ىزرثةةةدةطةرة ةجدديانةهي نايةةوىاروةةةةةكىةدلاقةمةيظايىةد ةىىةةةةةة,ةمةيظايةدقة
جِةلاىىة ةوىىادةميزود ةلىىةني ِةبزدةيىىةىقةديىىاريكةوةةة,ةثي شىىرتةوىىةةة ةىي شىىاةبىىِةة

رتةيةكةركييشتةىةةجِونينارقةلةبِور ةهِنةريشدوةمزدي ةنيزمةبةةوارو.ةلةدالبةدوة
ةرةىانقةطشتقةةة ناة,ةداىقة ةىاريدوةةة,ةدةةوة ةثيِ  ,ةبزةمنِةنةةلةةهِنىةر ةشىيِ 

ةىارةدةهاتةةةهةرشتي كقةحة ىىاد  ةة,ةكىةدةةل ةىل ةباةةوارةلةة ةىةدبايىةةدةيةشيِ 
ةري كتانةلةةىارةىةداندوةركة اةةىىةدةةةة؟ةدةطىِدةوةةة وةةونىةةة:ةلي قةدةثةرةوة ةثيِ 

ةر  واةبةمةجزرةةهِنىةر ةمىزدي ةنةخىةريكةبىِةةدةطةيشىتةةةةةةة.ةىةرقةخزمنةةثيِ 
ةنديةىقةلةطةل ة ة.ركةتةدةىةدةةةةة(بةردةنطةىة )شِي ني كةىةةهةمِةةجزرةةثيِ 

,ةةةخيت ةدةلاي نيةلةثزرتةمزدي ةنيزمدوةجزرةةطةركونةةةيىةكةبىزةنىةريتةدةبينىة  ةةةةة
لةةدزناغقة.ةعةةبنِةرنيةةودا ةوةةةةنييةةىةةبي نيةةةبةدالبةةةبزدة ةىالريكةشي

ةري كقةطشتقةةةلونىةوةةةة نىةوةةةةة ثزرىتةمىزدي ةنيزمةةة,ةمزدي ةندوةهةمِةةجزرةةثيِ 
ةرةىىىانقةطشىىتقةةةةة ,ةوىىةمةنادةةوةيىىة ة ىىاكةىىىةدةةةبىىةجي طريةىةدنىىقةثايىىة ةثيِ 

ةرةىىانقةدىىاىقةبىىةرةةثي شةبىىةدةة ونة,ةبىةمةجىىزرةةة.ةثيِ  ثزرىىتةمىىزدي ةنيزمةلىىةنيِ 
دةةةثي كىةةةةبةرىتاني كقةهي نايىةةىايىةةةةىىةةلةشىيعة ةةةةةةةنةريتةةةنِي كاريدوةناةبةن

بةثي ضىىىةةونة ةوىىىةمة.ةدةيىىة ةحىىىةنتاىانيشةوىىةمةخارىىىيةدةةبىىىةد ةدةىةي ىىتةةةة
ةبىةردةنطقةثي شِولية ةىةةمزدي ةنيزمةبةرنةوةونقةىةدةىةة ىينقةناةةنىدةنادِوني ىتةةةة

وي مىةةة.ةدايبةدقةهةيىةةةةبةردةنطق ةوةةةبي تة ِنكةةهِنةر ةمزدي ةنة(ةمخاطب)
وليكةدنةةطةيشتنيةىىةةنىادِوننيةةةلة دةية ةحةنتاىاندوةةةلةشيعةةىامناندوةبةمةشيِ 

دايبىةدقةبىزةخىز ةةةةبىةردةنطقةةطشىتقةةةهىةمةةةبىةردةنطقةةشيعةي كةبلاي نيةىةةهىةمةة
ة.هةرةةىِةثي شرتةواماذةمةث  ةىةد,ةركوبكي شي تة
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ة.بنةما ةشيعة ةةة ة ةمنةلةرةرةركةدكةدنةةةةنييةة
يسىتةةة,ةهةمدوةردوهي نانقةبةليرةجارونةلةةرادةةةةختقة واطادور ةوةةةةنيمةىةةثيِ 

بةكيىارةلىةبارة ةةة,ةيىانةبةثي ضىةةونةةةةةة,ةركةةبةركةةةبِةنةةةيةىقةطشتيمانةهىةبي تةة
ثي كةةةةلكاني كقةنارىكقةة,ةشيعة ةثزرتةمزدي ةنيزمة.ةبةرهةممانةةةةدةرناىةينة

ونةلةينيةتةةةكةينيةدةةةة ةدكةدنىةةة ةةدايبىةتةلةرىةرةحسىي بقةركةةةبةردةنطقةنيِ 
وةةةيىةةىىةةخارىيةدقةرىةرةىقةشىيعة ةةةةةة.ةطشتقةبةدةرتةناهي ني تةبةردةنطقة

دةية ةحةنتاىانةلةةشيعة ةثي شىِةدةةجيىاةدةىادىةةةةةةدىاىِةوي سىتا ةثةجنىةةةةةةةة
ة.نةخةوةةدةةرةرةوةمةحالاةدةة

ة
ببةرتينةةةةةةثابةند ةبةردةنطة ةندينةرالاةةلةةةبةكةويةدومةوةطةرةخزمانةبةة*ة
(ةبىةردةنطة)لةىادي كىدوةوةطىةرةلىةةجيىادقةةةةة,ةبةةشىيعةمانةدةطةيىةننيةةةةليان,ةبنية

بىىة امة,ةبىىاةةولةلةمىىةةبي ىىننيةة.ةوىىةةةطةنتىىةمانةنايةدىىةةثىىي شةة,ة(ةخِي نىىةر)بلاىىي نية
شيعة ةخزدانةبةدةرتثي كقةوةمةطزركونكاريةةلونيىِةةة,ةجةنابتانةىاكةلةرينةثِةرة

كقةخِي نىةرةدرةرىتةبكىاتةةةةوةمةجزرةةبانطةشةيةةدةدِوني تةوةةةطِمانةةلةمي ش,ة
وىةةةبانطةشىةيةةدةتادىةةةةة,ةبىةمةثي يىةةةة!ةىةةنالانةدِةشىقةخىةيال ةثىالاة ةبىِةةةةةةة

بةردةمةوةةةثةرة ةىةةبةةرد ةوامىاذةةبىةةةةبكىةيتةىىةةلةشىيعة ةجةنابتىدوة ةةةةةةة
ةجزرةةثي شنياري كةديار ةىةوةبِةة؟

ة ةةةةدةةةةلةةةبةكةويةدومةىةةشيعةةلةرةرةبنىةما ةخىةيال ةةمنةهةرةلةةبنةركة- شىيِ 
هىةرةةهاةلمىاني كقةةة,ةمنةبنةمايةىقةنِي مةخستزدةةركةةة.ةخز ةبةرجةرتةةدةىاتة

وىةمةة.ةةةلىةةهاةىي شىة ةني ىِونةىىزنةةةنىِي ةةةةةةيىةدالةةىةةخاريةدقةرىةرةىقةبةيتية
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,ةلةهةمانةىاددوةخز ةلةةداكةةودايقةةةدىاكةركي سىايقةبىةةدةةرةدةطةي ىتةةةةة,ةبِنيادةة
لةهىةمانةة,ةةة ةدزنىاغقةثي شىِةدوةبىاةبِةةةةهةرةةهاةبِةنقةبةمان ي سىتةىىةةلةشىيعةةة

.ةةنىاهي لاق ةشىيعةمةببي تىةةةركي نىةةةةةةةيةىقةدايبةدقةهةيةةىةةطلاىاددوةثشتةبةندةةةىز
لىىةةبىىِور ة,ةورىىتة ةخىىز ةدةىىىاتةخىىز ةوار,ةتيدوةبِنيىىاد ةشىىيعة ةمىىنةلةركورىى

لمانيشدوةخزمةوارةلةةمةةىةةريستةمقةرةةشتقةةةرةثاة ةلمانةدي ىكةبشىكي نمةةة
ةرشكي نيمةلةةبِنياد ةدةرتِةر ةلماندوةبةةثشتةبةريةبةةلةهةمانة.ة ىاددوةثيِ 

,ةلىىةبِور ةوارةلةةمةنىىد ةبىىزةلمىىانقةط تِطىىزةة,ةبِنيىىاد ةوىىةدةبقةوىىةجنامةدوةةة
ة.ةجي بةجي  ةىةدةةةبةركي زةرةيدةكةىلةرالاحقة,ةهةلابةدةةبةرةلةمنة

ة
ي ىىةةبانطةشىىة ةجىىةنابتةدةخادىىةةذة,ةبىىاسةىةدنىىتةلةهىىةمانةوىىةةةخالاةيىىةدوةةةة*ة

ة؟...ةثةريارةةةة
بزةمنِةنةةلةويشقةرةيدةكةىلةرالاحيدوةوىةمةوىارةلةةةةبىزةلمىانقةةةةة,ةدةماشاىةةة-

طِدارةبةةجزري كةةىةةشاكريةخز ةبةةدةةوة ةدةخادةةبةردةرتةوةةةلمانةةداةوةةة
بىةب  ةهىيضةبيانِةيىةىقةةةة,ةشِي نة ةىةةليرةلةةدرىةةةةلوروةةىانقةلمىانقةط تِطىزةةة

شىىيعةةىانقةةةشىىاكريةبةدىىةةوة ةلىىةركةة ةرىىزلدوريةةةةةدةخادىىةةنىىاة,ةشىىاكريونةة
مةرىةلةىةةة,ةلةىادي كدوةلةشيعة ةمنىدوةة.ةدِةشقةجزرةةبةدةبةىارهي ناني كةدةبي تة

خز ةناخادةة,ةورتة ةشيعة ةشتي كةبةب  ةهزىارةةةبيانِة ةوارثي ضةةونةيةةةةهيضة
ةها ةهةيةةةةوةمةدةرة ادي كقةرك,ةلمانقةبالور ةةةطِدارةلةشيعة ةرالاحيدوة.ةركةةة

ةىقةيىةهىيضةطزركونكارية.ةشيعةونةةدةىةي ةىةي كاري كةيانةهةرةىةري كقةدةةطىِدبي تقةة
,ةبزمنِةنىةةة:ةهةرتةثي كةوةةلةةركي طة ةشاكري ةوةمةلمانةةةةركةةةنادوتةىةةبلاىي نيةة
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ةيةكةنلتىةردوةدي ثىةركيِةةةة رىةيدةكىةىلةرىالاحقةوىةمةلمانىة ةةةةةة,ةلمانقةط تِطزةبةنيِ 
ةردوني ىكةدةخادىةةنىاةةشىيعةةىانيةةةةةةةةةبةب  ةهيضةدةرىة مىنةة.ةتكار ةةةدةرىتةديِ 

ويشةلةرةرةوةةةلوروةةةةةدرىانةةدةىةمةىةةلىةناةةبالوركيىدوةهةيىةةةةهىةةل ةدةدةمةةةةة
لةركورىتيدوةة.ةةودا ةركورتةدينةيانةجاري كقةدةةرةرةلةنِ  ةبزةخزيىانةبطةركي نمىةةةةةة

وىةمةة.ةانةدةطةركي نمىةةةةةةودىاةرىةرةداييةىانيةة,ةلةطةل ةنةريتةطىري ةوىةةةلمانىةدوةةةة
,ةبةهىةرحال ةة.ةىارة ةلةركي طىة ةهىةمانةدو ةةةنىةريتقةوىةدةبقةوىةجنامةدةدةمةةةةةة

يسىتةةوىةمةدو ةةةةةة,ةبةشي كةةلةةدو ةةةنةريتقةوي مةة,ةلمانقةركيذونةة شىاكرييشةثيِ 
ةيةكةدي كةبشكي نق ةةةدِوناةشاروةةىانقةوةمةلمانىةةواشىكةوةبكىاتةةةة .ةنةريتةةبةشيِ 

هىةمانةة(ةنالانةرةر ةلىةةهىيضةدةرنا ىي تةةة:ة)هةمانةلماندوةدةلاي يتةلة,ةبزةمنِةنةة
ة:دسةمةلةشيعةمدوةبةمةجزرةةطزركيِةة

ة
ةةةخيت ةلةىز انةبزنقةهةنطاة ةدالةةدي تةةةة
ةناب  ةلةثةجنةرةةةةرةرةدةربي نقةةةة
ة

ىىةةة.ةةودايةىقةدىالة ةهةيىةةةةلةناخةةةدوة,ةلةةثةجنةرةةةةةوةمةرةرةدةرنةهي نانة
شاكريةوةمةةواشكةوة.ةانةوةةةثةندةةط تِطزةوامي زة ةرةرةةةثةنهانةةلةناخقةهةم
بةشىىي كةةلىىةةوىىةرىقةة,ةطةركوندنىىةةة ةةودىىا ةرىىةرةدايقةوىىةمةثةنىىدةةةة,ةدةىىىاتة

ة.شاكريونة ةمنة
ة
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لةةونىىةةشةمسىىقةة,ةوىىةمةخارىىيةدةةلىىةةىىىار ةشىىاكريونقةدىىةيشةةةةة,ةرىىةيةىةة*ة
ةلةنطةةةديدوةدةىةةي تةةبةر اة؟

و ةوةمىةةةةي ىةكة,ةدةنياةلىةىار ةمنىدوةهةيىةةةةة,ةوةمةخاريةدةةةمنةلةةةبةكةويةدومةىةة-
لةىادي ىدوةة,ةبزة ةدقةوارىزيقةشىيعةةدةطةركي تىةةةةةةة,ةوةمةخالاة ةىةةواماذةمةثي دوة

.ةىةةخاريةدةىانقةرةرةىقةشيعة ةمنةثةيِةريةبةة ةدقةشادِةىلةشيعةةةةة
لةهىةمانةةة,لىةنطةةةد ةةةرىالاحقةةة:ةوةةة ةهزىار ةوةةةيةةىةةشيعة ةهاةركي يانة

ةيىىةة نادِوني ىىتةببي تىىةةبانطةشىىة ة,ةىادىىدوةمىىزرةةةويمىىزو ةىةرىىايةدقةوىىةةونقةثيِ 
وةةةيةةىةةدة لةدةىانةلةشيعة ةوةةونةطىزركونقةةة،دِداخبانةيةىقةنِ  ةلةشيعةدوة

.ةدوةنةهادِةةةةةوةمةدة لةدانةةلةشيعة ةدزناغةىانقةثي شىِة ةدةبينىة  ةةةربةرة
هةمانةةوداة,ةىةةلةشيعة ةوةمةشاكريونةدوةهةيةة,ةيانةدرةختة,ة ةوة:ةبزةمنِةنةة

ثي شينانةدةطةيةني تةىةةةةىِةركةمىزةةةخىِولةةيىانةوةنسىانةةلىةةةةةةةةقةةدة لةدةىان
ة.شيعة ةشاكريونقةثي شِةدوةبةىارهادِةنة

لةشيعةةىانقةوي مةدوةوةمةدة لةدانةةطزركوةنةةةدة لةدقةدالةيانةهي ناةةدةةواروةةة
و ةةي ىةكة.ةةىانقةشىيعة ةوي مىةةلةطىةل ةشىيعة ةثي شىِةةةةةةةيىةليوةمةةخالاي كةةلةجياةو.ة

بىةةة.ةبةةرد ةلةبةردةرتقةخىِد ةشىتةىاندويةةةة,ةوةمةةةشةىانةلةشيعة ةوي مةدوة
بىىةرةةة,ةةىانةلةشىىيعة ةوي مىىةدوةيىىدة لةدىىةةخِولةييىىةةركةمزي,ةدةربةكيني كىىقةدىىةة

خىِد ةةةدةوةةةدةطةركي نةةةةةةلةناةةخِد ةشيعةةىةةدة لىةدي كقةطِجنىاةةلةطىةل ةةة
شىيعة ةوي مىةةةة,ةهىةرةةهاةلىةبِور ةبِنياديشىدوةةةة.ةدوةبةةونةدةبةخشىي تةةىةشيعةة

ىىىانةةوىىةةةبِنيىىادة ةىىىةةلةرىىةرةبنىىةما ةلجنريةيىىقةركي ككسىىتنقةدي ةك.ةجيىىاةولةة
لةشيعة ةوي مةدوةجي طةيانةبزةركي ككسىتني كقةة,ةلةشيعة ةوةمةهاةركي يانةةدةبينةي تة
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بةدةويةىدوةهادنة ةبىةةرىِةد ةشىيعةةىةةةةةوةمة.ةةرترتة زل ةىةدةةةةدةةةةرةرب
نيشىانقةةةنةكةلةرةرةوىةةةبنةمايىة ةىىةةشىاكريةبةناةةةةة,ةخز ةبةرةةثي شةدةركةوتة

ة.يانةمةبةرتةلةةلةينيدويةة,ةثةيامة
ة

ةيةةبىةيانةدةىىاتةىىةةشىاكريونقةوىةمةةةةةةةة*ة بةركي زةىاكةنة حةوةمةخالاةيةةبىةمةشىيِ 
خزيانةلةدةةر ةركي نماييكاري كةة,بةثي ضةةونة ةشاكريونقةةة ة ةثي شِةة,ةدزناغةة

دي طةيشىتنقةمىنةبىزةدسىةىانقةجىةنابتةةةةةة,ةنةانة اىسالي كقةىزمة ايةدقةنىابينةي,ة
يىىانةرىىالاحقةوىىةةونيشةبىىزةخزيىىانةةة,ةوةةةيىىةةىىىةةشىىاكريونقةةةىىىِةلىىةنطةةةد ة

لةىادي كدوةىىةةدة لةدىةىانقةةة,ةشيعةةىانيانةبةهةمانةوةةةدةةرةةنارةوةونةةركولينة
ةبزةخِد ةشيعةةدةطةركي تةةةة؟وةمةكيةدةنياة

خىز ةبىةة اىسىال ةةةة,ةمنةلةطىةل ةركوليبىِةمنةبىةةةخالاىة ةىىةةشىاكري ةوىةمةكيةةةةةةةةة-
ىزمة ايةدقةنالونق ةبةكةوييمةبةةة ةمكة ةهةيةةىةةلةةدةية ة لةىانةةةثةجناىانة

بة امةوةةةبزوظة ةىةةوي مىةةة,ةوي مةةبزةخزمانةبةةةدةةرةةركول ةننية.ةلةوارودوةبِةةة
ىادق ةهةرتةثى  ةة.ةجزرةةىارىةدني كقةىزمة ايةدقةهةيةة,ةثي كةر ةبِةينةدةرتة

نييةةىةةدي يدوةدةذيىنةةةبةخشويرتةبزةوةةةىزمةلاطايةةرِةد,ةدةىةينةىةةوةمةركيلاةة
ركيلاقةطِمانكاري كةدةخةينةةوةرتز ةخزمانةةةبزةدةرةبِةةىةدنةةة ةوةمةركيلاىةةة,ة
يامي كقةىزمة ايىةدقةدةخةينىةةوةرىتز ةةةةجزرةةثة,ةيانةنةمانةة  ة,ة ةمبانةة  ة,ة

دونطةة.ةخزمانة بةثي ضةةونة ةوىةةةىةرىانة ةبةكةويىانةةويىةةىىةةشىيعة ةةةةةةة,ةبةمةثيِ 
,ةةىانةىةدةةةةةةهةرةلةبةرةهةمانةهز ةيشةةىزمة ايةديوةمةدةيةيةةثشتقةلةىي 

ة!خِي نةريانةلةدةرتةدوةةة
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خىز ةة,ةلمىانقةطةياندنىدوةةةةبةكةو ةمنةةويةةىةةهةمانةركةةبةركةةةبِةنةةةمانةلةطىةل ة
شىتي كةة,ةدةماشىاىةةلمىانقةطةيانىدنةةةة.ةةةيلةخزيدوةجزرةةىةدةةةيةىقةىزمة ايةدي

بةرةرةخِي نةردوةدةرىةثي نق ةةةبةواركورىتةيةكةركي نمىايقةدةىىاتةىىةةبىزةوىةةةليرةةةةةةةة
,ةوىىةمةدةةرخسىىتنةةة ةةودىىا ةطةيانىىدنقةلمىىانةةةلوروةةىىىانةةةة.ةبةرىىِةدةنييىىةةة

وةطىةرةلمىانقةةة.ةريونقةوىةمةكيةةةةوةرىتزيانةطةدىِةةةةةةثةيامي كقةطةةرةيةةىةةشىاكة
,ةطةياندنةلةهةةلاقةوةةةدويةةخةلاكقةبةرةةةواركورتةيةىقةدايبةدقةركي نمايقةبكىاتةة

ةةدةخةينىةةبىةردةمقةوىةةونةةةخزيىانةةةةةهىةرةةهاةوىةمةهةلىةةة!ةلاي نيةنةخي ةةوي مةةدة
ي مةةنامانىةة  ةةوي مةةبةةخِي نةرةدةلاي نيةو.ةرةربةرتةةةرةرثشكةبنةلةهةلاب وردنة

وةطةرةبينيتةىةري كةدزةبةرةةةشىتي كقةطِمىانربكةةة:ةدزةبزةشِي ني كةركي نمايقةبكةينة
وي مىةةة.ةبزونةةىةةدرييةةةةدةيةة  ةوىالود ةدىزةبىدلي تةةةة,ةركي نمايقةدةىاتة(ةقطعي )

والود ةخِي نىةرونقةشىيعةةىامنانةرىنِةردورةناىىةينةةةوةمىة ةةةةةة,ةةةىِةشاكريي كة
ة.ثةيامي كقةطةةرةيةة

ة
ةيةىقةليرةدلاطريةةةرةرجنةك,ةباشةة*ة وىي شةطةيشتِةةةةوبزومنةبارةىةمانةبةشيِ 
يىانةرىالاحقةةةلىةنطةةةد ةبىزةىىادقةدةو ةةةةةة,ةدسةىةدنةلةبارة ةشيعة ةخزدانة)

ةةختىق ةوىةةونيشةركوةةبز ىِةنقةخزيىانةةةةة,ة اثكةدنقةوةمةط تِطزيانةةهةلادةطةينة
ة(ةِةةركوطةياندةةةجةنابيشتانةةة امتانةبزيانةهةب

ةكوىي شةدةةةرى  ةبز ىِةنةةةبةكةويىقةرىةرجنةةةةة,بة امةلةشيعة ةدةية ةحةنتاىاندوة
هىىةرةةهاةبىىةةة,ةدةمىىةة  ةركوةةبز ىىِةنقةجىىةنابتةلىىةمةبارةيىىةةةةبىىزومنةةةة!ةهةيىىةة

ةةىانقةوةمةجزرةةبةكةوييانةةىي نة؟ينيشانةةةةىةرايةدي,ةدي ةكةونينقةجةنابتة
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بة  ةمنةةةةةةىِةشاكريونقةجىدد ةة.ة ةندةىةري كةلةةشاكريونقةوةمةدةيةيةةة-
ىارةىىىانقةوةمانىىةةة.ةوىي شةةةبايةخىىدورةبىىِةةةةىارةىانيىىانةهةميشىىةةرىىةرجنةكةة.ة

بةجزرةةىاري كقةدايبىةتةبىةةخىِد ةخزيىانةجىي طريةبىِةةةةةبىةةىةشىِهةةويةىقةةةةةةةةة
,ةبىىةهزودةخِوجىىاتة,ةكىىةىلةكةبىىدةلةكةلويقة:ةلىىةةةشىىاكريونةة,ةىةرىىقةطةيشىىتِةةة

ة.شةهةومةشةيدويقة,ةةة ةمِرةحافظ,ةميهةدودةنة حة
ة

وىةةةطةنتىة ةىىةةدِةشىقةةة ىةىانقةةةةةة.ةوِمي دةةورمةطةنتار ةمِجامةلةةنةبنية*ة
ةيةخة ةوي مة ةنةطةي تةةةة؟.ةركوبةدةةةببِةة

شيعةةىانقةركةلوة اية قةبةىاري كةدةلومنةىةةلىةةةدزناغىةدوةةة,ةبةرةلةمةدةيةيةةة-
رونقةشيعة ةبزةوامادةييةكةىة ةةةهةةويةىقةدايبةدقةةو اةىةدةةةرةرجنقةخِي نة

ة ة دةيارةةبةىي شةىةدةىةةليادةةلةناخقةشيعةةىانيةةةةثةنهانةةداةلةشك ةةةشيِ 
 اة ةلةةةثي شىنيارونةةثزشىقةةة,ةهةلابةدةة اية قةبةدوخةةةةدةلاي مة.ةشيعةةىانقة

جي طىىةةةة.ةلةركورىتيدوةلةهىةمانةةة.ةىىةةشىيعة ةدةيىىة ةحىةنتاىانةهي نايىةةوىىاروةةةةةةة
هاةىاتةلةطةل ةمىنةةةبىةهزودةخِوجىاتةديِونىةىانقةخىز ةةةةةة!ةةةةثي طة ةخز ةماية

ةيةكةلةطىةل ةةةةةة,ة ا ةىةدة هةلابةدةةشيعةةةرىةرةداييةىانقةخِوجىاتةبىةهيضةشىيِ 
شيعةةىانقةدةية ةحةنتاىاندوةنىةدةطِجناةةةلىةذي ةةىاريطىةر ةلمىانقةشىاكريونقةةةةةة

ي سىتقةطىزركوةةركةةةة,ةدةية ةحةنتاىاندوة ةة ةىىةدةةةلمانقةىةمي كةنىةرمرتةبىِةةةةهةلِا
دةرتقةلةبِنيادةةرِوةةةةبةرةر ىِة ةة.ةلةركةة ةبِنيادييةةة ة.ةلمانقةركيذونةة

شىايةةةةةةلىةةةبِنيىادةةةةر ىةرخاةة ةشىيعة ةوىةمةةةةةةةدةةذمقةنايا ةةةثِختةةىي 
ة.دةيةيةةنزيكةىةةدةةةة
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هي شتاةلةني ِةبزدة ةشىيعة ةة,ةيقةىةةلةىزمةلاةةشيعة ةيةىةميدوةكةىلةكةبدةلةكةلو
ىانىىدوةجىىي طريةنىىةبِةةةةةنِي كارييةىىىة ةلىىةةركةهةنىىدةىانقةنيمىىايقةةدةيىىة ةحةنتا

ِةة)دة ي تةلةدةةةىزمةلاةةشيعةةىة ةوةمةدةوييةيدوة وىةمةثشىيلةةةة)ةة(ةثىاريسةلىةرن
ىىىة ةةةهةةويىىةىقةةو اةىىىةدةىىىةةثشىىتقةبىىةجزرةةجةرىىارةتةةةةةة(ةخزشةةيسىىتة

بِي ةيةىقةخزةيستةبةرتِةةةبزةدي كةشكاندنقةريستةمقةرةةشىتقةدةرىتِةر ةةة
لمىىانةةةركةةدىىقةبىىاة ةباىطةوةنىىد ةطةيانىىدنقةةوداىىىانةىىىةةطةةوهيىىدةر ةلةينىىقةةة

بة امةهةندي كةجارةوةمة,ةوةةةلمانةبا ةدةناري تة.ةهزمشةندونة ةوةةةدةطةيةننة
لةطىىةل ة.ةةةكةدةرىىتكةدةةةليرةلىىةخزىةدنةدي تىىةةبةر ىىاةةة,ةبز ىىِةنةةةبةكةوييىىةة

وةجىىز ةةةخةكيشىىي كقةىارةىىىة ةخىىز ةلةخزيىىد,ةوةةةشىىدوةلىىةةهةنىىد  ةشىىِي ندوةة
.ةرةةشتييةةةةدةدِوننيةبلاي نيةوةمةحالاةدة ة ِوريةىقةىارةىىانقةطةدِةةدىةةةةةة

ولةةةةةةةةةة وي مىىةةلي ىىةةدوةلةبةرومبىىةرةشىىاكريي كنيةىىىةةىارةىىىة ةطةةوهيىىدةر ةشىىىيِ 
دِداخبانةيةىقةىةرييةةةةشيعةةىانيشقةثي شنيار ةدالةيانةثي يةةىةةشىاكريةلىةةةة

بةهىىةرةحىىال ةة.ةانةدةدوتةلدةةةةديىىاردةةنيشىىةدةةرةبىىةر ةدايبىىةدقةخزيىىةةةةبىىةرةة
رىىنِةر ةجياىىىةرةةة ةني ىىِونة,ةمةلةرىىةرةوىىةةة ةىىىةةكةبىىدةلةكةلويقةةركةلومةنىىد

بىىةة.ةشىىيعة ةنىىةةةىانقةوي مىىةةةةشىىيعةةىانقةركةلوةبةروهىىةنقةةةنىىةةةىانقةوىىةةةة
ةةةةةدةيىىةةي تةلىىةةةةبز ىىِةنقةمىىنةبىىةةهزشىىيارييةةةةوىىةمةشىىِي نة ةهةلابىى وردةةةة

.ةبىزةبةرذةةةنىد ةشىيعةةىانقةرىِةدةةةربطةي ىتةةةةةة.ةبز ِةنةةويمتيالودقةهةردةة
,ةلةمةىزمةلاةةشيعةونةيدوةىةةدِونيِيةدقةوةمةهاةبةشيةةةةهاةبةنديةةوةجنامةبدوتة

ة.دي يدوةرةرىةةدِةةة
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دةب  ةبلاي مةلةدةو ة ىاثكةدنقةدةوةديِونةىىة ةةة,ةيشةةةة(ةميهةدودةنة ح)لةبارة ة
.ةناةةطةةةثقةشىاكريونقةدةيىة ةحىةنتاىانةةةةهادةة(ة ِورةدةمةةةيةكةنيطا)بةناة ة

نة حةهةرطيزةبةشىاكري ةدةيىة ةةة,ةبةبةكةو ةمنة,ةلةهةردةةةديِونةىة ةثي شرتيدوة
ة.حةنتاىانةنةدةذمي ةدروة

ركةنطةةبةرةلةةهةرةىةري كقةدةةىةةدبي تةةذي ةةىاريطةر ةديىارةة(ةشةهةومةشةيدويق)
ةطادةةىة ةةةهةةويةىقةديىارةةلةىارةىانيدوةد.ةةمةةثي شنيارونة ةىةةمنةىةدبِةوة

ةةةةدةدىِوننيةبلاىي نيةهةنىد  ةجىارةةةةةيبة امةليرةركي كةةةثي كيشةني,ةةةليرةدرةةشاةةة
ثي كةلايشىىةة شىىاىار ةليرةنارىىكةةةىاىلاىىةةثِخىىتة,ةلةطىىةل ةوةمةشىىدوة,ةليرةدي كةلِا

,ةهيىِوةمةرىي ةةة,ةكىةنقايقةة,ةدىزةة)منةىارةىانقة.ةلةىارةىانيدوةدةىةةي تةةبةر اةة
ة. ةلةني ِةوةمةطةةةثةيةةجق ةدةىةمةةةة(ةرةنيعةلودةشةهةومة

خىز ةةةىىِةىزلاةطةيىةىقةةةة,ة ةبىةةديِونةىىة ةوىةمةدةوييىة ةةةةة(ةمِرةة ةحافظ)
ة–طةونةوارانة)طةيشيةبةمةشيعةةة.ةبنةركةدقةشيعة ةدةية ةحةنتاىانةناراندة

ونىىةةةةهاةبةنىدةىةدنىقةىىىة ةةةهىةةو ةدةرةةةةلةطىةل ةىىىة ةةةةةةة(ةرىه ةةةممتنىعةة
هةرةةهاةخِي ندنةةة ةشيعةةىانقة.ةىاري كقةثزرتةمزدي ةنستييةة,ةعةةهةةو ةشي

بةهىةرحال ةة.ةمِرةةيانةلة مةجدديرتةىىةدةةةحافظشيعةةىانقة,ةوةمةدةويية ةوةةة
بىة امةة,ةلةطةل ةةة نانقةشيعةةة ةولةىانةةةثشتةبةريةبىةة ىةندةشىيعةي كقةةةة,ة

بىةةيىةىي كةلىةةركةةةةليرةةةةمِرىةة ةةةحيافظدةدىِومنةبلاىي مةىىةةةةة,ةطةينطةةةثةكةباية ة
ركةنطىىةةكةبىىدةلةكةلوييشةة,ةدوهي نىىةرةىانقةشىىيعة ةوىىةمةدةيةيىىةةدةذمي ةدري ىىتةةةةة

ة.جي طايةىقةلةمةجزرة ةبزةخز ةدةرخانةىةدبي تة,ةبةشيعةةةرةرىةةدِةةىانقة
ة
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لىةةةبةكةويىةدومةىىةةلىةني ِةىِلتىِةر ةةةةةة,ةلةبارة ةمىزدي ةنةةةثزرىتةمزدي ةنىةةةةةةة*ة
ةىقةثي شينةمانةهةبِةةبي ىتةىىةةوىةمةجىزرةةلةمينةيىةةةةةةةدةب  ةلةمينةي,ةخزماندوة

ىىىادق ةهي شىىتاةوارىىةةور ةوىىابِةر ةةةىزمة ايىىةدقةة,ةبىىةمةثي يىىةة.ةلي ىىةةدوةنىىابينمة
 ىىزنةدةىىىةي ةبىىاسةلةثزرىىتةة,ةمىىزدي ةنيزمةبىىزةمنِةنىىةةلي ىىةةدوةدةرنةىىىةةدِةةةة

ةمزدي ةنيزمةبكةينةلةةشيعةدوة؟
هىيضةة,ةقةلىةةشىيعةةىامنةخسىتةةركةةةةةةىاد  ةىةةنيماةهاتةةةمزدي ةنيزم,ةرةيةىةةة-

وىيرتةوةطةر ىقةوي مىة ةةةة!ةجزرةةلةمينىةىقةمىزدي ةنيزمةلىةةة ادةىةمانىدوةنىةبِةةةةةةة
مزدي ةنيزممىىىانةدىىىادقةة...ةريارىىىقة,ةوىىىابِةر ة,ةلىىىةبِورةىانقةىزمة ايىىىةدقةة

بىزةة.ةدىةةةةةةبة امةلةةطِدار ةهِنةريدوةبةدةةوة ةداديمانةىةدةة,ةدةةةةةنةىةدةة
لةشىانقةبةرهةمىةىانقةةةةدويةتةبةرهةمقةةو ةنِةريِةةىةةشانرادوةهي:ةمنِةنةة

ة.دةدوةةةهاةىاديشةةلةطةل ةوةةونة...ةرتةةةجزيسةةةثةي
ىىىاد  ةوي مىىةةبريمةنىىدونةةةة.ةلىىةبارة ةثزرىىتةمزدي ةنيزمىىةةةةوىىةمةشىىتةةركورىىتةةةة

هِنةرمةندومنانةبريةلةةةمةرةلةيةةدةىةينةةةةةةبةرهةمىةىانقةهِنىةر ةجيهىانقةةةة
نىىادِوننيةوةمانىىةةلىىةني ِةة,ةركةةبىىةركةة ةوىىةمةىارونىىةةدةبينىىةةةةةةدةخِي نينىىةةةةةة

 ىىزنةدةىىىىةي ةوىىةمةىىىىارةةلةينيانىىةةلىىىةني ِةةةة.ةىارةىىىانقةخزمىىانةةة ةبنىىىي نيةةة
شىىىيعةةىامندوةرانسىىىزرةبكىىىةينة؟ةدىىىةنياةبىىىةةةبيىىىانِةة ةىىىىةةهةنىىىدي كةلىىىةةةةةةة

ة!خِي ندةةورةىامنانةواشنايةديانةلةطةل ةوةمةطِدارونةةدوةنييةة
ة

ةذيانقةىةرقةدزدوةبِةنيانةنييةة؟مةرةلةىةةوة*ة ةةةيةةىةةوةةونةةلةنيِ 
وي مىىىةةليرةبىىىةةةرد ةهةرىىىتةة!ةمىىىنةهىىىةرطيزةلةطىىىةل ةوىىىةةةبز ىىىِةنةدونيمةةةة-

وىةمةكيةة,ةوةلاقىةىانقةثةيِةنىديكةدنةةة.ةبةركةةدوةةىانقةجيهانقةهاة ىةر ةدةىىةينةةة
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وىةةة ةوىةمةكيةبنىةما ةةةة:ةهةمِةةجيهىانقةبىةخزةةةطةدىِةةةةةهابةمىاسةطِدىةنقةةةةةة
بةلاكِةدسةةةةط تِطزيةةبينينقةوي مةةلي ةةدوةشتي كقةدىةةةة,ةبيننيةنييةة,ةةةياريلوني
 ىىِنكةةوي مىىةةلةطىىةل ةدىىةةوة ةبنكىىةةةةبِورةىىىانقةنيكىىة ةةةةةة,ةنابي تىىةةبةلاطىىةةة,ة

ىِلتىىِةر ةجيهىىانقةهاة ىىةر ةلةحالاىىةدقةديىىالزتةةةط تِطىىزدوينةةةلةوةجنامىىدوةةةة
مبانىىةة  ةةة,ةةكةوينتىىةرني تةة,ةبىىةهز ةدِوناىىىانقةثةيِةنىىديكةدنقةثي شىىكةةدِةة

وي مةةهىةةل ةنىادةينةةة.ةلةطةل ةحالاةدقةثزرتةمزدي ةنيزمدوةركةةبةركةةينة,ةنةمانةة  ة
!ةثزرىتةمىزدي ةنيزمنيةةةة ىِنكةةبى  ةخِورىتقةخزمىانةةةة!ةببينةةثزرتةمزدي ةنيزمة

وىيرتةبةدةرىتةةة,ةثزرتةمىزدي ةنيزمةىىةدةةةةةةةىاد  ةدةرىمانةبةشِي نقةرةردةمق
وةمةثي كةطةيشتنةةبثةركي تةةنىاةةةةةجزرةةبريةبكةينةةةةة ارينةبةمخزمانةنييةةةةنا
ة–ةبىةردةنطانة)وةمةةطِناهقةوي مةةنييةةىىةةدىاةوىةمةكيةهةنىد  ةلىةةةةةةة.ةبةرهةىامنانة
 ةبطاتةبةةثزرىتةة!ةمانةهي شتاةدةرىيانةبةةمزدي ةنيزمةنةىةدةةةةة–(ةمخاطبان
ة!مزدي ةنيزمة

بةرهةمةىامنانةلةرىةرةوىةةةبنةمايىةةةةةةةواياةدةب  ةوي مةةوارتقةىارةةةجِونينارقة
ةديار ةبكةينة؟

ةندي,ةليرةىىىةسةبىىةكةو ةةويىىةة ة–شىىِونة)ةىانقةيىى ىىِنكةةوي مىىةةهي شىىتاةديلىىقةثيِ 
مىنةبىةةدِنىد ةةةة!ةينةناب  ةدسىةةلىةبارة ةثزرىتةمزدي ةنيزمىةةةةبكىةينةةةةةة(ةميطةل

وىةةهاةبكىةةةةةة,ةىىةسةنىادِونق ةبىةةهِنةرمةنىدةبلاى  ةةةةةة,ةثي ضةةونة ةوةمةبز ىِةنةمةة
وي مىىةةبىىةثي قةلونيىىار ةخزمانىىةةةةىىىارةدةىىىةينةةةدي طةيشىىيةةةةة!ةوىىةةهاةمةىىىةة

ة.ةركي نماييمانةدةىةنة,ةنةىامنانةةوةلمِ
ة
ة
ة
ة
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لةطةل ةدةةوة ةوةةةخاريةدةةوةري يانىة ةة,ةشيعة ةدةية ةشةرتةةةحةنتاىانة*ة
ىة ىقةبةدوخىةةةةلة يىةنةةةة,ةىةةجةنابتةةةهاةركي يةىانقةدةتةبارقةلي ِةةدةىىةنةة

ةنىىد ةخِي نىىةرونقةىتي ىىبةة,ةةرونةةةبالاةىىىارونةخِي نىى ثي شىىِول ةلىى  ةنىىةىةوةةةةةثيِ 
لةطةل ةشيعةةىةمرتةبِةةةةةبزةمنةوةمةةليرةمايىة ةدلاتةنطييىةةىىةةهةنىد  ةىىار ةةةةةة

وةةةنىدةةخِي نىةرة ةةة,ةبالاةيىانةدةىادىةةةةةة(ةمةيةمةحةيىدةرةلودةة)ةةىِةوةةونة ة
ةهةبي تة؟

بىىة امةلىىةةةة,ةتىىةنطقةبىىِةةةمايىىة ةدلاوىىةةةمةرىىةلةيةة  ةمنىىيشةةة,ةهةلابةدىىةةة-
وىةةةدةيطىِتةنزيكىة ةةةة,ةط تِطزية ةىةةبةمةدةوييةةلةطةل ةبي  ةنةجة ىلةهةمبِةة

وىىةةةىىىارةةركةةىىىة ةةةىىىةمةبايةخانىىة ةىىىةةبىىةةة,ةلةهىىةمِةةشىىِي ني كقةجيهانىىدوة
.ةليادةةثي شىِوليانةلى  ةدةىةي ىتةةةة,ة ةشني كةليادةةلةةىِلتِةر ةطشتييةةةةنزيكنة

نيطةرونقةنييةةةةهِنةر ةجدديشةبةةدي ثةركينقةركيذطارةشِي نقةخز ةةبزيةةجي طة 
ة.دةىادةةةة

ة
وةمةةدةىةي ةلة يةىةةةةبا ة:ةركةنطةةةةىِةىاكةمِرةة ةطِدةنقة,ةهةلابةدةة*ة

ةيةكةبي تةلةطةل ةشيعةةواشناةدةىاتة؟,ةبي تة ةةودةةخِي نةري كقةليرةبةهةرةشيِ 
هىىةبي تةةةهةنىىد  ةلىىةةخِي نىىةرونيشةبىىةةةمةرجىىة ةىىىةةثشىىتيِونيةىقةدىىةةوة ةة-

هىةرةةهاةركةة ةجىدد ةةة.ةدي كة اةيانةلةطىةل ةشىيعة ةركةرىةنةةةجدديىدوةهىةبي تةةةةةة
هةلابةدةةمنةركةتةةةركيشة ةوةةةطةنتةة.ةشيعة ةنةةة ةنِي مانةثشتطِ  ةنةخةنة

,ةةىانقةوي مىةةةيبزةوةةةةدةطةركي نمةةةةىةةدةلطىاةركوطةياندنىةةطةينطىةىانةةةطشىتيةةةة
ةية وىىةمةدةلطىىاةركوطةياندنانىىةةدةبىى  ة.ةىقةطشىىتقةلةدةرىىتةحكِمةددويىىةةبةشىىيِ 
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ةيةىقةركةمسقةبنارىنةة مةبةرىتةلىةةهِنىةر ةةةة.ةوةدةبيادقةغةيةةةحكِمقةبةشيِ 
هىةرةلىةةبنةركةدىةةةةدةبى  ةوىةمةةةةةة,ةةةيىةهِنةر ةدذ ةحكِمةتةني,ةغةيةةةحكِمقة

.ةة  ةهِنىةرةةنادِونةي تةثي قةبطىِدة,ةلي كدونةةةيةةنةكي ةبدر  ةىةةهِنةر ةحكِمةدقة
طشىتيةىانةركيذي ىكةثىة ةبىةمةخالاىةةببىةنةةةةةةةةةةدةبى  ةدةلطىاةركوطةيانىدةةةة,ةمةثي يةةبة

دةلطىاةركوطةياندنىةةطشىتييةىان ةةةة.ةمةيدونةبزةهِنةرةةةوةدةبيادقةجدد ةةو اىىةنةة
بِوريانةبزةشىاكريونقةةة ىة ةوي مىةةةةة,ةرا انقةركوبةدةةة,ةدةلةنزيزنة,ةةةىِةركوديزة

ريسىىتةمقةدةلطىىاةة.ةل ةخةلاكيىىدوةثةيِةنىىد ةببةرىىيةةنةركةخسىىاندةةةةدىىاةلةطىىةة
ةيةكةلةبىىةرةدةرىىتقةةة,ةركوطةياندنىىةىانقةوي مىىةةلىىةمةدةةةدةيةيىىةدوةةة بىىةهيضةشىىيِ 

بزيةةرةةشتييةةىةةخةلاكقةوي مىةةبىزةمنِةنىةةةةةة،ةشاكريونقةةة ة ةوي مةدوةنةبِةة
يىانةياريزونىةىانقةدىزثقةثي ىقةدةرىتة ةرىي يةمةةةةةةة,ةهِنةرمةندونقةثلىة ةثي نجىةمةةة

ِمىىةرجقةهادنىىةةرىىةرةىىىار ةةةهةلابةدىىةةهةل,ةكريةىامنانةبنارىىنةرتةلىىةةشىىاةباشىى
حكِمىىةدي كقةنىىِي ةلىىةةحالاىىةدقةطزركوندويىىةةةةركيذنامىىةىانيشةىىىة ةةةهةةويىىةىقةةة

ة.ليادةيانةبزةلي كزلاينةةة ةشيعة ةوةمةةة ةيةةركةخساندةةةة
طةةةثىقةيةىىةمقةشىاكريونقةةةة,ةهةمِةةىزرثةةةدةطةرونة ةىةةهةبِةةوةةةلةطةل ة

قةخىةلاكقةةماية ةرىةرجنة...ةكةبدةلةكةلويقةةة,ةخزمة,ةمِرةة ة,ةةىِة اية قةة
يشتني كقةباشيانةبةخزةةةبينيِةةةةدلانيىا ةبىنةةةبِةنةةةديِونةىانيانةركةةو ةةةنة

وةطةرةشيعة ةوةمةةة ةيةةبةةدرةرىتقةخبةي تىةةركةةةةةركةخنىةةةةلي كزلاينىةةةيانةةةةة
وىةمةة.ةنىةرونقةشىيعةدوةدةىادىةةةةةةةشِي نقةخز ةلىةناةةخِي ة,ةلةرةرةوةجنامةبدر  ة
ليرةبىىزةةبىىةردةنطي كق,ةوةطىىةرةدِةشىىقةةةرىىتانةنىىةىة  ة,ةىىىة ةةةهىىةةوةنِي يىىةة

ة.شيعةةىامنانةبةديار ةدةهي   ة
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ة
دةمةة  ةركوةةبز ِةنتانةلةبارة ةر  ةشاكريةةةةبىزومنةىىةةةة,ةةةىِةدةوةثةريارة*ة

وىةةونيشةبىةيتنيةةةة,لةةدةية ةحةنتاىاندوةبانطةشة ةشيعة ةثي شىةكةةيانةدةىىةدةةة
ةدىتزرةبةروهةنقةةةكةىلةباباة اه ة؟,ةلةةرةيدةكةىلةرالاحقة

شِي نكةةدِة ةهةمانةوةةةشىعةونةيةةىىةةةة,ةشيعة ةرالاحقةلةةدةية ةشةرتدوةة-
يىانةةةىىِةةة,ةهةلابةدةةبةةبز ِةني كقةدِنددةةلةةلمانقةركيذونةة,ةنةةةغةدةينِةرقة

ة يةنىةةرىزلدورييةىانقةوىةمةةةةلمىانقةطِدىارةةةرىِةدةةةرطىةدنةلةةةة:ةخز ةطِدىةنقةة
لةطةل ةوةةةشدوةشيعة ةرالاحقةلةةىزداييدوةشتي كقةنِي قةنةخسىتةةرىةرةةة.ةلمانةة

بىزةمنِةنىةةوةطىةرةشىيعة ةرىالاحقةلةطىةل ةشىيعة ةنةةةغىدوةةةةةةةةة,ةدوبىقةوىةدةبيمانةةة
ركةهةنىد ةة.ةليرةلةةشيعة ةنةةةغةرسرتةة,ةلةةركةة ةبِنيادةةةة,ةبةروةردةبكةينة

ليادةةبةرةجنامقةهةمانةوةةةركةطىةل ةة,ةِةخِي نةرونقةشيعةدوةشيعة ةرالاحقةلةني 
بزةدةيثكىقةىىار ةرىالاحقةدةبى  ةلىةةىزمةلاىةةةةةةةة.ةرزلدورييةيةةىةةواماذةمةث  ةىةدة

دوةبىز ةبطىةركي نيةىىةةلةةي ىدوةبىةةبىةكةو ةمىنة ىةندةةةةةةةةة(ةدرةنطةهادقةركي ةركو)شيعة ة
بةطشىتقةثةيكىةري كقةةة,ةلمانةةةبِنيادةةةة,ةىاري كقةىةدةةةةىةةلةركةة ةناةةركيكة
بىىة امةدةو ةوةمىىةةرىىالاحقةبة اةثزشىىقةلىىةةةةة.ةدِنىىدةةةدىىزلاقةدرةرىىتةىىىةدةةةةةة

ةةثي شىىبينيةىانقةشىىيعة ةدةيىىة ةحىىةنتاىانةهىىةرةخىىةريكقةدةةبىىارةةىةدنىىةةةةةة
شىيعة ةرىالاحقةةة,ةوىةمةرىِةربِةنةةةرةرىي شىيةةةةة.ةلي دةركييقةةةنزركمةرال ةبِةة

نقةوىةمةدةوييىة ةشىاكريةلىةركةة ةبىةها ةةةةةةبةشِي ني كةطةياندةىةةدةدِونة  ةىارةىىاة
.ةيىانةنىزمرتيشةلىةةىارةىىانقةحةيىدةرةلودةةبزونىة  ةةةةةةة,ةبةهاةوارىتةة,ةهِنةريةةةة

ةيةىقةطشتقة شيعةةىانقةرالاحقةيةكةناةوخنقةبى  ةطزركونكاريىانةدي دويىةةةةة,ةبةشيِ 
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وةةةشاكريي كةةىِشتة ةلمىانقةة.ةىةةدةنياةلي دةركييقةةةلي دةطزيقةثةيةكةةةدةىاتة
ةرىىةركي هىىةةل ةدةدوتة ةول ة,ةال ةلمىىانقةذونةيىىةةةةدىىةنياةبىىةةهي نانىىةةة ةهاةشيِ 
ة.اةوخنقةشيعةةىانقةدوثزشي تةن

يةةة ةدةب  ةبلاي مةىىةةهىةردةةىيانةوةةةنىدة ةةةة(ةبةروهةنقةةةبابا اهق)لةبارة ة
ىىىةةخىىز ةلةخزيىىدوة,ةبىىاةشىىيعةةىانيانةلىىةمةدزناغىىةدوةبطىىزركنة,ةبِي ةيىىانةدي دويىىةة
 ةخبةينىةةة(ةرثانلزةةةمةنِ ةهة ةوادةشق)هةرةةهاةدةب  ة.ةةةىاري كقةويجابيش
بة امة,ةلةطةل ةوةةة ةىةةوةمانةةخاةةنةشي ِول ةخزيانةبِةنةة.ةركيز ةوةمةدةةونةة

وىةمةة,ةلةطةل ةوىةةةطزركونكاريانىة ةىىةةبةرىةرةشىيعة ةدةيىة ةحةنتاىانىدوةهىاتةةةةةةةةة
بةط تِطزيىىةىقةةبىىةةشىىيعةةىانيانةدةرىىتيانة,ةهاةركي يانىىةةبىىةثي قةثي شىىنيارةىانةة

دةمةة  ةبلاي مةىةةرةرة ىاةة ةة.ةشيعة ةىةدةلةطةل ةشاكريونقةدةية ةحةنتاىانة
.ةشىيعة ةدةيىة ةحىةنتاىانةبىِةةةةةة,ةوةمةطزركونكاريىةةلةشىيعة ةوىةمةشىاكريونةدوةةةةة

شاكريي كقةةةىِةبابا اهقةبزةناراندنقةليربة ةشىاكريونقةوىةمةةة ىةيةةدةرىتةةةةة
ليرة.ةدوةبةرثةرىقةبةشىقةشىيعةةبىِةةةةةة(ةنةوادي) ِنكةةلةةطزظار ة,ةثي شكةرةبِةة

لةةدةةبةةبةرهةمةىانقةشىاكريونقةةة ىة ةوي مىةةواشىناةبىِةةىىةةدةياننِةرىقةةةةةةةةةة
ة.ثي شيانةةةةىاريطةرةبِةة

 ةداركوددةيةكةوةمةركةةدىة ةبىةك ةةةلةركي طىة ةمِدىا اةةخِي ندنىةةة ةةةةةة(ةبةروهةنق)
شىىيعةةىانقةةبِنيىىاد ةشىىيعةةىانقةخىىز ةلىىةةبِنيىىاد ة,ةبةرهةمىىةىانقةدةرةةةة

بة امةطةنتقةرةرةىقةوةمةهاةركي يانةةلةةةدوةبىِةةةة،دةية ة لةىانةدةةرخستةةةة
ي ي سىىتدوةلىىةةبزدىىة ة ىىةندينةبةياننامىىةةةةمانىىىةةهىىةةلايانةدوةوىىةمةطزركونكاريانىىةة

بةرىتي نةةةةةةوةةةهةة انة ةىةةوةمةدةةةهاةركي يىةةلىةمةة.ةرنِةردورةةةثي نارةةبكةنة
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لةينيةدقةوةمانةةهةمانةلةينيةدقةبةرةلةةةوةةةةبِةةىةوةجناميانةدوةثيشاندةر ة
خىز ةلىةةةة,ةوةمةةلةةحالاةدي كدوةىةةشيعة ةدةية ةحةنتاىانة,ةدةية ةحةنتاةبِةة

دةىةدةىةةثي نارةةطىةىلةديكىةةةةةبةردةنطةىانقثي نارةىةدنةدةدليةةةةةةدوةو ةلةة
ةةةيىةةةو,ةبزةدياردةىانةبديلنةةةةطةنتىقةرىةرةىقةبةروهىةنقةلةطىةل ةبابا ىاهقةةةةةة

.ةشيعة ةثزرىتةمىزدي ةنةبنِةرىنةةةة,ةىةدةيانةة  ةبةةبريةباةةرك ةبةرةلةةمزدي ةنة
ونةشىىىي ِةةةةنىىىاةةركيىقةة وةمىىىة ةدةبي تىىىةةهىىىز ةوىىىةةة ةىىىىةةجيىىىاةول ةلىىىةنيِ 

لةةركورتيشدوةدةبى  ةبلاىي نيةىىةةوةةونىةةىىةةلاقةشىيعة ةةةةةةة.ةشيعةةىانيانةثةيدوةبي تة
ة.ةةنةكةناةوخنةةةىاىلاةىة ةدةية ةحةنتاىانيانةلةبةرةشيعةةىانيانةىةدةة

ة
ة:ثةروةي ز

 .ةطشتةبينق:ةثاذبينقة،ةىلقةنطة ة:ةجزوقةنطة ة .1

ة.صادرودقةياةةوردودقةةانديشة .2
,ةرةونةشىيدةة.ةم(ةط تِطِةباشاكةونةنس ةنِ)ىتي بقةباشاكةونةومةةلة:ةرةر اةةة}

ة{.ة71ة–ة53صة,ةة1379ة–دهةونة,ةدشاروتةورةيجةوةلجلدوة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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 يانيس ريتسؤس
 دواطفتوطؤ.... نامة ذيان

باشىىِةر ة)لىىةةشاري ىىكة ةمىىزمنةظارىىياةةةةة1/5/1919ركيتسىىزسةلىىةةةةيىىانيس
دةوةمنىىىدولاقةخانةةودةيىىىةىقة.ةلىىىةدويكةبىىىِةةة(ةيزنىىىانة–ركيذهىىىة ادقةثلِثىىىِنزة

ة.دةةلاةمةند ةخاةةنةمِلاكةةةلةة ةةةلورةبِةةة
 ةرةرةدا ةرالاةىانقةدةمةنقةىةةدبِةةرىةردةمي كةىىةةخانةةودةىىةيانةلةةثىةركةةةة

بة امةلةةدةوييدوةوةمةخانةةودةيىةةلىةركةة ةبىار ةةةةة،خزشقةةةبةختةةةريدوةدةذيانة
دِةشقةنةبِةنقةةةمةينةدقةطىةةرةةة,ةوابِةرييةةةةركةةبةركةة ةىارةراتةبِةنةةةة

دةو ة.ةدوةبةويةىقةبةةنةخزشقةري ةىز ىقةدةويىقةىىةدةةةةة1921لةرالاقة.ةهادنة
بىاةىقةدِةشىقةشىي تةبىِةنةةةةة.ةة ةندةمانطي كةدويكيشقةبةةهىةمانةنةخزشىقة ىِةةةة

ة–دةةرةبىىةر ةوةرىىيناةة–دوةلىىةةنةخزشىىكانة ةدوننىىقةةة1938هىىاتةةةلةرىىالاقة
ة.ىزدايقةبةةذيانقةهاتة
ىىىةةهىىاةركي قةبىىةةةنا ةرىىةردةمقةة(ةلىىِ )خِشىىكةىة ة,ةجي ىىقةبريخسىىتنةةةيةة
دوةدةخةي تةةهةمانةنةخزشىكانةةةة1936وةةيشةلةرالاقة,ةمندولاييةدقةشاكريةبِةة

 ةخِشىكقةرىالاةىانقةدزنىاغقةخِي نىدنقةرىةرةدايقةلىةةةةةةةة(ةلىِ ة)ةل ةشاكريةلةطىة.ة
ة.بةرةرةدةباتة(ةطيتِ)شاري كقةبضِةكةبةناة ة

بىة امةة,ةدي نةةشىار ةوةرىيناةةة,ةدوةبزةدري  ةدونةبةةخِي ندنةىةيانةة1925لةرالاقة
وةةةنةخزشيية ة)وةةةندةةناخايةني تةىةةركيتسزسةخزيشقةدِةشقةري ةدةبي تة

لىةةةة1941هةداةرالاقة(ةهي شتاة ارةرةر ةبزةنةديلروبِةةةة,ةةداةوةةةرةردةمق
,ةىاثسىالِناةة,ةرىِيرتياةة)شِي نقةحةةونةةة ةرىيلدورونةذيىانةبةرىةرةدةبىاتةلىةةةةةةة
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لةةةماةونةدوةلةةوةريناةبزةدوبنيةىةدنىقةة(ةثارنيا,ة(ةىةتة–خانياة)وايِسةيِونيسة
لةمحىةتةةبةنا ىار ةدةرىتةبىزةليرةويشىقةدىِرسةةةةةةةة,ةب يِ  ةخز ةةةمانىةةة ةة

ةي ىىةكو ةركةةبىىةركةةة.ةدةبىىاتةةةلىىةةبىىارةديخي كقةليرةنالىىةباردوةذيىىانةدةطىىِلةري   ةة
,ةبِةنةةة ةبةةة ارةنِةرةةخةوثة ةىةةبةردةةومةهةركةشىة ةلىةةذيىانقةدةىىةدةةةةة

  ةبىة,ةهةرتةبةةشاكرييةدقةخز ةدةىىاتةةةهةرةلةرةردةمقةمندولاييةةةةركيتسزس
بةدةو ةثةناطةيةىدوةبزةخىز ةدةطىةركوةةةةلةركي طة ةشيعةةةة.ةثسانةةةةدةنِةري تة

بىاةة ةبىزةوامىاجنقةةةة,ةدوةلةشِي نقةحةةونةةةىة ةلةةرىِدريياةةة1929لةرالاقة.ة
ويلىهامةبىةةشىيعةةىانقةةةة,ةبةكةويىقةبىةةةخةةنىة ةواينىدةةةةةة.ةرزرياليزمةدةىادىةةةةة

ة.دةبةخشي تة
دوةة1935دةنِةرىى  ةةةلةرىىالاقة(ةدةوىتىىزر)دوةىزمةلاىىةةشىىيعة ةة1934لةرىىالاقة

دوةبةبزنىىة ةىىىِذرونةةةخىىِي نةركشىىتنقةةةة1936لةرىىالاقة.ةدةنِةرىى  ة(ةةوموىىةه)
شىيعةي كقةدري ى ةةة,ةذمارةيةكةلةةخزثيشاندةرونقةىةي كارونقةدِةدنةلةةدسىالزني كقةة

ة.دةنِةري تة(ةيزسوةثيتان)بةناة ة
ةة(ةطىِمةكويقة) ةديكتىادزرةوىةةةىتي بىةةةة ىةندةىتي بي كىقةدىة ةةةكةةةةةةة(ةمتاىسىاسة)
لىىىةةوةرىىىيناة(ةلي ىىىِسةوزلامىىىث)ةرىىىتِندةىانقةثةررىىىتطا ةلىىىةذي ةةو(ةلي كسىىىي)

ركيتسىزسةة,ةدىاةىىادقةجىةنطقةدةةةمىقةجيهىانقةةةةةة,ةلةةةماةةيىةدوةة.ةدةرِةدي ني تة
.ةبةناةنيشانقةهِنةرمةندةةةرةماىارةلةةشىانزيةةجزروةجزرةىانىدوةوىيشةدةىىاتةةةةة

ونىة ةىىةةهاةىىار ةةةةلةة(ةوىزثي ةو ةوةرىيناةة)ةة(ةةدةةةيقشانز ةن)ثاشانةدة ي تةة
 ةطزرونيبي   ةناةبزرةةةلةبريىةوة ةوةةةرةردةمقةبىِةةىىةةةة(ةمارياةىا س.ة)نةبِة

ة.ثاشانةبِةةةوةنسانة ةطزرونييةىانقةوزثي ةو ةوايندةة
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دةبي تىةةوةنىدومقةبىةرة ةةةة,ةلةرةردةمقةدوطريىةدنقةيزنانةلة يةنةنالييةىانىةةةةة
ىقةةةلةبةشةةوةدةبييةىةيىدوةدةرىتةبة ىا ةةة(ةE.A.M)والودخيِول ةنةدةةةيقة

ة.دةىاتة
جىاري كقةدىةةدةخيادىةةةةةةة(ةري )وةطةر قةطةركونةةة ةنةخزشييةةبةردةةومةىة ة

دةرىتةلىةةنِةرىنيةهىةلاناطةي تةةةةةةة,ةبىة امةلىةةةبارةديخىةةناخزشةشىدوةةةةة,ةناةج  ة
ليربىىة ةبةرهةمىىةىانقةوىةةةرىىةردةمة ةلةناة ىىِةنةىىىةةة)بىةردةةومةدةنِةرىىي تةة

دوةدي نةىةةدي يدوةة1944قةيةىةمقةِةنةخزةلةدةو ةركةةدوةةةشِةمةىة ةىانركورتة
لةةونىىةةركيمىىاني كقةطىىةةرةةةة,ةخىىاىقةيزنىىانةدوطىىريةدةىىىةنة,ةهي زةىىىانقةوينطليىىزة
وةريناةبةجق ةدةهىي لانةةةة,ةهةرةلةةةرالايدوةهي زةة ةثةىانة(ةدةولدةةىزمةلاةةشيعة

وني كقةطةةرةياندوةبىةرةةة ىياىانقةمةىىدينياةدةطةنىةةةةةة لىةة  ةة,ة(ةىىِلونقة)لةةركي ثيِ 
دةنِةرىي تةةةة(ةوةريناةلةني ِة ةىدو)دةدقةشانزطةرييةىقةيةكةثةردةيقةبةناة ة

ة.ركورتةةخزةثي شكة ةدةىةي تة
دوةبةناةنيشىانقةة(ةطزظسىتقة)لةبالاةىىةرةةة ةة,ةلةرةرةدا ةرىا انقةدةو ةجىةنطةةة

رةرثةرشىتقة ىاثكةدنقةليربىة ةةةة.ةرةرثةرشتيار ةدةدقةوةدةبقةويشةدةىاتة
هاةىاتةهاةىار ةةةرلنامة ة.ةدةىاتة(ةدزلستز ةديرتزيظسكقةة)بةرهةمةىانقة

ة.دةىاتةة–وةدةبيادقةوالودةة–ةودةة(ةنئاطةومادا)وةدةبقة
ةةثاشىانةبىزةةة(ةليمنىزسةة–ىزنتزثىزىلةة)دوةدةطريي ةةةرةرةداةبىزةةة1948لةرالاقة

ة.دةةرةدةخةي تةةةة(ةوا ةويرتودق)ةةلةةىزداييدوةبزة(ةماىةينيسزس)
جي ىىقةبريخسىىتنةةةيةةىىىةةلىىةماةة ة.ةةي ىىتةدوةوىىالودةدةىة1952لىىةمانطقةوىىابقة
ة.بالاةىةدنةةة ةبابةدةىانقةدةدةغةةبِةةة,ةدةةرخةوةةييدوة
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دوةة1955ثزيشىكةدةخىِول  ةةةلةرىالاقةةةة(ةناليضاةيزرطياد )خادِةةة1954رالاقة
ة(ة.وار )ىضي كيانةدةبي تةناة ةدةني نة

(ةكىِمقةح)خة ادقةنةدىةةةيقةة(ةرزنادا ةخزرةداة)بةهز ةشيعة ةة1956رالاقة
ة.ث  ةدةبةخشةي ت

(ةيزنىانقةرىةرهةنطةىانةة)را انقةرةرةدا ةديكتادزريةدقةنِي ةلةةيزناندوةىىةةبىةةةة
هىىيضةىزرىىثةةةة,ةلةرىىالاةةهىىي منةةةوارومىىةىانقةذيىىانقةشىىاكريةبىىِةةةةةة,ةنارىىةوةةة

لةطىةل ةة,ة ةنةهادزدةةبةردةمةىارةىانقةةةذيىانقةةىةردةطةرةيةىقةناخز ةةةبي زور
وةةةشدوةدةب  ةلي ةةدوةوةةة ةبريخبةينةةةةةةبةدلانياييةةةةبلاي نيةىىةةبةدري ى ويقةةة

 ييةةةيةكةرات,ةديخقةذيانيشدوةبِةبي تةدةمةنقةهةداةوةطةرةلةةناخزشرتينةبارة
ة.ةول ةلةنِةرنيةنةهي ناةةة

,ةركةةدوة ةىِدةدا ةرةرهةنطةىاندوةةدوةهاةىاتةلةطةل ة1967 ةنيسانقةة21لةة
دةطري  ةةةةةىِةهةلورونةىةرقةدةةدةيبةنىةةمةيىدونقةطىةةرة ةوةرىثةرىِورونقةةةةةة

ويبِةدرةمىِسةىىةةىةوبىِةةةشىِي نقةبةنىدةىىةدنةةةىزىةدنىةةةةةةطةدنىقةىىادقةةةةةةةةةة)
(ةثىىاردنقةلىىىةةسة)ةةدةويىىقةبىىزةةة(ةيىىىارةس)ثاشىىانةبىىزةدةةرطىىة ةةةة(ةطريوةةىىىانة

ة.دةطِولري تةةةة
ِةة1971دوةدىاةىزدىايقةرىالاقةةةةة1968ىىةمقةرىالاقةةةلةةدشةينقةية ظارىقةةلىةةىارل

لةمالاىىىةةةةلىىىةذي ةة ىىىاةدي ة ةدةبي ىىىتةةةبالاةىةدنىىىةةة ةةة(ةدةةرطىىىة ةرىىىامِس)
ة.بةرهةمةىانيشقةهي شتاةهةرةدةدةغةةبِةنة

والودونىىىةةبىىىزةوةرىىىيناةة,ةلىىىةذي ةةطِشىىىار ةنىىىاركةلويقةجيهانيىىىدوةةة1971رىىىالاقة
نيةةةركي زلي نانقةلةناةةةة ةيزنانةةةلةرىةرةةوي ستا ةرةردةمقةنار.ةدةطةركي تةةةة
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بزيىىةةركورىىتةةخزةلىىةدةو ةطىىزركونقةريارىىةتةةةةة,ةطةيشىىتِةةةةجيهانيىىدووارىىتقة
بةكةونامىة ةدىتىزرو ةةةة1975لونكز ةدسىالِينكقةرىالاقةةة(ةشكستةهي نانقةخِنتا)

هىامقةةيشىدوةلونكىز ةثريمنطةةة1978هىةرةةهاةلةرىالاقةةة.ةنةخة ةثى  ةدةبةخشى  ةةة
بةكةونانىىة ة,ةدوةلونكىىز ةىىىارلةمارىسىىقة يثزيىىكةيشىىة1984قةبىىةريتانقةةةلةرىىالا

ة.دىتزرو ةنةخة ةث  ةدةبةخشنة
وىاةة.ةبزةواشتقةث  ةدةدري ىتةةةخة ادقةلينني,ةدوةبةشانالييةةةةيشة1977لةرالاقة

ىةةدىىةةبىىةرة,ةبىىةمةجىىزرةةركيتسىىزسةدةو ةوىىةمةهىىةمِةةنةهامىىةدقةةةناخزشىىييةةة
ثابلزنرييدوة)ةرة ةرةردةمقةخز ةلةةونةةرتايشةةةركي زلي نانقةليرةلةشاكريونقةطة

(ةدىادة....ةثىزلةوي لىِورةةةلىِيسةوىاروطزنةةةةةةة,ةويلياةوةهةنبزرتة,ةنالمةحيكمةتة,ة
هةلابةدةةوةةةدنياية ةىىةةلي ىقةةةة–واروطزنةبةةطةةرةدةينةشاكري ةدنيا ةدةلوني تة

ة.بةةواطاينيةةةركةهةندةىانقةدةنارنية
 اتةةةنيشىانقةشىاناليانة ةثي شىكة ةةةةليرةخىةة,ةبةهز ةذيانةةةبةرهةمةىانيىةةةةة

وىةدةبيادقةمىانيز ةةةةةبىةةوةنىدومقةوىةىادمييا ةلونسىتةةةةةةةهىةرةةهاةىىةوةةة.ةىةوةةة
خىىة ادقة(ةذةر )قةنةرةنسىىاةةةوةنىىدومقةدةرىىتة ةرمي وىىةلامانياةوىىةىادمييا ةمىىا 

جيهانقةليننيةةةرةريىقةشانال ةوةجنِمةنقةواشتقةجيهانقةةةوةنىدومقةشىانال ةةة
(ةمبلىِرنة)لتِةر ةيزنانةةةوِرىرتولياةةانقةدِبةسةةةوةجنِمةنقةىِىزمةلاة ةوةديب

ة.ر ةدةةةةةدةيانةدومةلروةة ةىِلتِ
.ةليربة ةشارةىانقةيزنانةبةةشانالييةةةةركيتسزسةبةةهاةشىانقةخزيىانةدةلونىنةةةة

يةكةدنياةبةرهىةمقةة,ةركيتسزسةلةدةو ةشةرتةرال ةىار ةبةردةةومقةشاكريونةدوة
ىزمةلاىةةشىيعة ةةة(ة111)ليادةةلةة.ةوةدةبياتةبةخشيِةةثةكةلةةدوهي نانقةبةدنيا ة
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دةدىقةة,ةهىةرةةهاة ىةندونةةدىارةةةة.ة ا ةىةدةةةةةةليريشقةهي شتاة ا ةنىةىةوةنةة
ةةرطي ةكونةةةركيمانةةنزةبةرطييةىة ةةةدةةبىةرتةلىةةىزشىيعةةىانقةىىةةةةةة,ةشانزيقة

ةوةمانةةهةمِةيانةرةرجةمقةىارةىانقةوىةةة,ة ثةركةةدةدةنة(ة5111)خزيانةلةة
ة.ثي كةدةهي ننة

لمانقةليندةة ةجيهانقةةةرطي ةكدروةنةىىةةةة45بةرهةمةىانقةركيتسزسةبزةليادةةلةة
ة.ناةنيشانقةرةربةخزةلةخزةدةطةنة(ة251)

شىةة ةيىةكةةةة9331لىةةىادى مي ةةةة,ةثا ةوةمةذيانةةثىةكةلىةةبةخششىةةوةدةبييىةدوةةةةة
الدةةدةو ةيىة,ةلةةحالاىةدي كقةثىةكةلىةةناخزشىقةةةوىالوردوةةةةةةة11/11/1991شةممةة

 اة ةذيانقةبزةيةىجار ةلي ىكةة.ةيانيسةركيتسزرقةشاكرية,ةمانطةلةناةجق ةىةةدنة
هىةرةةكةة,ة ةبىاري كقةداليىةبار ةةةمادىةمينقةةةةةناةةوةمةجيهانة ةخستةةناةةواثزرك

ة ةوةنسىانةيقةبىةخزةةةطةدبىِةةةةةةة وىاةبىةمةجىزرة ةةةة,ة زنةذيانةىة ةليىادةةشىيِ 
ة ةوةنسىىانةة وىىاةبىىةمة,ةيقةبىىةخزةةةطةدبىىِةةوالودونىىةةوىىةةةذيانةىىىة ةليىىادةةشىىيِ 

ة.بةرةةةىةماىلةهةداهةدايقةركي قةطةدةةبةرة,ةجزرة ةوالودونةةةةرةربةرتانةة
لةباةةشىقةداشىةةةة,ةلةةلي دطةىىة ةخىز ةمىزمنةظارىياةةةةة,ةلةرةرةركورثاردة ةخز ة

بىىةردةةطىىةةرةةةةشىىكزمةندةىانقةوىىةمةشاري ىىكةةىىىةةناروةةبضىىِةىةدوةبىىةخاكةةةةة
ة.رثي ةدروة

ة
ة
ة
ة
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 فتوطؤِريتسؤس و دواط
نةرةيدةةنةنةرياد ةشاكريةةةنِةرةر ةوي ةونقةىةة ةندونةرالاةةلىةةيزنىانةدةذ ةةة

وىةمةط تِطزيىة ةلةشىار ةةةة,ةةةديرتايةدييةىقةنزيكىقةلةطىةل ةشىاكريدوةهىةبِةةةةةةة
دوةلةطىىةل ةشىىاكريةوىىةجنامةدوةةةىىىةةبىىةدةوةط تِطىىزةةةة15/5/1989وةرىىيناةلىىةة

ة.وةدة11/11/1991دودةنةي تةبةرةلةةىز كةدنقةشاكريةلةة
ة

هةشىتاةرىالاتانةلىةةدةمىةنقةةةةة(ة1989)يةىةمةركيذ ةمىانطقةمايسىقةوىةمةرىال ةةةةة*ة
مىنةلىةةطةجني تييىةىقةبى  ةرىنِةردوةةةةةة:ة)بزةشاكريي كةىةةدةلاق ة,ةخزدانةبةرك  ةىةدة

هةشىتاةرىالاقةدةمىةنة ىقةدةطةيىةني تةةةوىةةةةةةةةة(ةثريةدةوةىةةثريةبِةنقةبىزةنييىةةة
ةهةمِةةرالاةة زنةدةبينيتة؟

ط تِطزةىةدنىقةبىةردةةومةةةةة امدونىةةة ةدايبىةتةبىةةةةةةة,ةةيستةي قةخزشةهاةركة-
ىىىةةخىىِد ةوىىةمةثةرىىيارونةةجىىزرةةدذةور ةةةهةمىىة طريةةةةةةة,ةهةنىىد  ةثةرىىيارةة

هةميشة ةوةةةدةرةةلةةطزركي دويةةىةةوىادةميزودةة,ةبزةمنةطةنتةبِةةة,ةطشتطرينة
ة,يىىانةلىىةةهةنىىد  ةحِىمىىدوةة,ةدسىىة ةطشىىتطري ة,ةلةطىىةل ةهةنىىد  ةلىىةةهةلاىىةىانةة

هةلابةدةةدميانةةةةط تِطزيىةىانقةة,ةبكةةي تةةةةناةةهةمانةدسةىةدنةىانقةخزيةةةة
ة.منةلةةناخقةشيعةةةةلةةناخقةبةرهةمةىاندويةة

هاةىىىارونةةةركةخنةطةونىىةةةةة,ةهاةركي يىىانة,ةبةرلىىةةة ةلة يىىةنةركيذنامةنِةرىىانةةة
منىىيشة,ةذيىىانةخىىز ةثةرىىيارمةدةخادىىةةبىىةردةمةة!ةثةرىىيارمةخبةي تىىةةبىىةردةمةة

هىيضةشىتي كمةةة,ةبزيىةةدةدىِومنةبلاىي مةةةة,ةدةةومةةة امقةثةريارةىانقةدةدةمىةةةةةبةر
نييةةداةلةةةدميانةةةةط تِطزيانةةبيكةمةةرةرةوةةةدسىانةمةىىةةلة يىةنةهىاةركي ةةةةةةة
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وةطةرة ةندةمةرةلةيةىيشةلةةشيعةمدوةهةبي تةةةمنة.ةديرتامنةدوةومةل  ةدةىةي ة
يانةنامىةة  ةة,ةيانةنادِومنة,ةيانةنايزومنةة:بةةةةودايةيةةىةة,ةدسةيانةلةرةرةنةىةمة

نىةكةهىىةرةة,ةرىةرةىيرتينةركةةدوةةىىانةةة,ةرىةرةجنامةة.ةلةبارةيانىةةةةدسىةةبكىةمةةةة
بةلاكِةركةةدوةةىانقةناةةىزمىةل ةة,ةدةنياةركةةدوةةىانقةدايبةتةبةةذيانقةىةرييةديمة

هاةجِروىىةديشةبىىةةخىىزمةدةدةمةىىىةةبلاىىي مةهىىةمِةةةةةةهىىةرةة,ةمي  ةةةىىىةمشانةةة
بز ىىقة؟ة,ةوةةىىىانقةجيهىىانيشةىىىةمِةليرةلىىةناةةشىىيعةةىامندوةبىىاسةىىىةوةنةةركةةد

 ِنكةةشيعةةبة  ةمنةةةةثانتايقةةةلةمينةيىةىقةبىةةةركودةةرىنِةردورةنييىةةىىةةةةةةة
شىيعةدوةدةدةغىةةةةة ِنكةةلة,ةهةند  ةشتةثةرندةبكاتةةةهةندي كيشقةةة ةبني تة

دةطةي تةةةةبةةهةمِةةشيعةةدةةوة ةذيانة!ةبِةنقةنييةة(ةنة)ةشة ة,ةبِةنقةنييةة
بىىىة امةهاةىىىىاديشةلةطىىىةل ةهىىىةمِةةهىىىةةلاي كقةة,ةثىىىاروديىسةةةدذةورييةىانىىىةةةة

ة.مةيظانةشدويةةلةةثي ناةةواةي تةةىةدنقةةةركي ككستنقةهةمِةةدذةورييةىانة
هىةمةلىةةبىارةديخقةمي ى ةةيقةةةلىةةةةةةة,ةشيعةةهىةمةلىةةركوبىةدةةدوةةةة,ةةةةنةلةمةبةرتي 

بىةةةجىزرة ةىىةةةةة.ةمةرِةدةلىةةواينىدة ةةةردةطةي ىتةةةةدةدِومنةبلاي ,ةهةمانةىاددوة
,ةثاشىانةةةبىريةخزمىانةدي نينىةةةةةةةة,ةهةند  ةجارةبةرةلةةوايندةةةةدوهادِةةدةذيىنةة

ةيةىقةدىةةةة.ةةودةةبةةلةينةدةخةينةةةةبريمانةةةبةةبريةةةر ةدةرىثي ةينةة بةشىيِ 
ةدسةىةدنةلةبارة ةهةشتاةرال ةدةمةنقةخزمةةةةىةةليرة ةكىةوبِةةةةةدى  ةبىِةةة

نةخزشقة,ةلةميانة ةبةدةوةدو ِةنةةةكةةدولاقةةةهة ادنة.ةلةةركةةدوة ةجزروةجزرة
,ةهىةرةةهاةلىةناةةبى  ةدودةةرييىةىانةةةةة,ةمةرةلةىانقةثةيِةنىد ةبىةةخي زونىدور ةةةة,ة

دىادةةةكةوىةةةةخىز ةةةة...ةثةرتقةةةبةىىةمةلونىنيةةةةة,ةبةهةةةةةدِوناةىِشتنةىانة
نىةكةدىةنياةمي ى ةة ةةةة,ةيهىانةبىدةمةةةدةنِي نق ةىةةدةرتةلةىزىةدنةةة ةمي  ةة ةج
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بزيةةبةمةجزرةةبةةجةنابتةدةلاي مةىةةهةشتاةرالاقةدةمىةنقةمىنةليرةليرةةة!ةيزنانة
ةبِةةلةراتةةةىادةةمةدةرىيدورةةلةبىة احةةةدذةورةةةرىةختةىانةةةة ونةليِ  ,ةثةكةةةليِ 

بة امةلةهةمانةىادىدوةثىةكةلىةةشىاد ةةةخزشىييةىقةدوهي نةرونىة ةبى  ةثسىانةةة ةةةةةةةةة
هىةمانةوىةةةشىتةةبىِةةىىةةليرةلىةةةةةةةة,ةةرددةةبلاي مةوةمةدوهي نانىةةة.ةمدوةبِةمةبةردةةو

.ةركةطىىىةلةةركةدكةوةةىىىىانقةذيىىىانقةىةرىىىييةديمةةةدنيىىىا ةثىىىِة ةدةىىىىةدةةةةةةةة
ةيةكةوةةةرادة ةىةةوالوري كة دةبِةةةهزىاري كقة,ةناخزشييةكة,ةركةجني كة,ةبةشيِ 

تي كقةركةلومةندونةةةةدلانةةويقةثاشانةهةر,ةبزةي نةرةةةةرةةذي نةرةداةشتي كةدوبهي نمة
وةمة ةبىِةةةهزىىاري كقةرىِةدةبىةخشةبىزةةةةةة,ةةةرةة:ة)ث  ةدةبةخشيمةداىِةبلاي مة

ة.(هِنةرةىةمة
بىةلاكِةة,ةمةبةرىتمةدىةنياةخىِد ةخىزمةنييىةةةةةةة,ةىةةباسةلةةهِنةر ةخىزمةدةىىةمةةة

مةبةرىىتمةوةةةيىىةةدىىِونيمةلىىةناخقةهىىةلورونةديىىاردة ةذيانىىدوةبكةةمىىةةةي ىىزة ةةةةةة
بةدلانياييةةةةثةجنةيانةخبةمىةةة,ةليرةمةرةلة ةدةرناكةةةبنةركةدقةةجي طريىةدنق

,ةو ةوىةةةهىةمِةةبى  ةدودةةرييىةةةةةةةي ىةكة,ةرةرةةةبياخنةمةةبةردةمةجيهانةدىاةبىزوننةةة
دىادةة...ة ةةراندنةةةةةةداريكقةةةطِشارةةةليرةلي كىةدنةةةبةرىةردوةرىةثاندنةةةةةة

لةطىىىةل ةوىىىةةة,ةنىىىةةذيىىىانةجِو:ةهي شىىىتاةدةلاىىىي مة,ةلةطىىىةل ةهىىىةمِةةوةمانةشىىىدوةة
داةهةمةخزمانةباشرتةبنيةةةهىةمةة,ةدةب  ةىاربكةينة,ةلةمحةديانةشدوةدةب  ةب ينة
ة.وةمةجيهانة ةباشرتةبكةينة

ة
ة
ة
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ة
نكىِلاقةىةدنىقةمةرطىةة؟ةهىةرةةهاةةةةة,ةباشةةهةرةلةرةرةوةةةبةكةويةيتةىةةشىيعةةة*ة

ةهي شىتاةهىةرةلىةةناختانىدوةمىاةةةةةةةة,ةوةةةطةجني تييىةةنىةمةة ةىىةةبارىقةدةىىةيتةةةةةة
ةثريبِةنقةبزةنييةةةةدري  ةةبةةذيانقةب  ةثسانةةةتةدةدوتة؟

ركةنطىةةوىيرتةلةبىةرةةةة,ةهةرةةىِة زنةليرةجارونةجةختمةىةدةةدةةةةةةطِدِةمةةة-
طِدىةىامنةرىِوةةبي نىةةبةر ىاةةةةوارىايقةةةةةة,ةليرةطِدنةةةةةةلةةرىنِةرةدي ثةركونىدنةةة

ةيةىقةطشىىتقة,ةبىىِةبنة ةرةهىىةمِةةبىىةلاكِةهىى,ةنىىةكةهىىةرةشىىيعةة,ةهِنىىةرةبةشىىيِ 
جةنطي كقةركيذونة ةبةردةةومنةلةطةل ةمةرطىدوةدىاةوىةةةشىِي نة ةىىةةةةةةة,ةهِنةرةىانة

هةرةبىةةثشىتةبةرىيةبىةةةلونينىقةةةةةة.ةلونيار ةةةواطادور ةلةبارة ةمةرطةةةةهةيةة
,ةبناغة ةدوىِداةةة,ةواةوتةةةوِمي دمانةبةةهةميشةيقةةةهةداةهةدايقة,ةمةرطةةةة

داةرىنِةرةةةىىِنةةة,ةدةو ةمةرطيشمانةمبي ني تةةةةةداةبةرهةمطةلي كةدوبهي ننيةىةةلة
ويرتةلةةةبةرتي نةةةةبةكةوييمةةويىةةىىةةلونىنيةةةة,ةةةىةلةبةر ةذيامنانةةو اةبكةينةةةة

خىالاقةة,ةخز ةلةخزيدوةثشتطري ةةةدِونايةىقةبزةدوهي نىانةة,ةلةبارة ةمةرطةةة ة
ة.دةرتثي كةةةةرةةذوندننةلةةثي ناةةدوهي نانةةةهي نانةةواروةةة

ة
شىىيعةة ىىييةة؟ةوايىىاةوىىةمةثةرىىيارةةةةة,ةباشىىةةوىىةد ة  ةجىىةنابقةركيتسىىزسةةة*ة

دةب  ةهةرةوةب  ةةة امةمبي ني تىةةةة؟ةيىانةدةدىِونةي ةبلاىي نيةوامىاجنقةةةةةة,ةجاةيدونييةة
ةخز ةلةخزيدوةطةيشتنةةبةمةةة امة؟,ةشيعةة

نةكةهةرةخةلاكانقةدةةلةةوي مىةةدةثةرىنةةةةة.ةثةريارةىانةدةىةي نة,ةدةماشاىةةة-
بةلاكِةوي مةةخزمشانةهةمِةةرىادي كةة,ةمة ةهةةل ةدةدةينةةة اميانةبدةينةةةةوي 
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,ةلةةىزمةلاطةةدةثةرىنيةة,ةلةةمي  ةةةدةثةرنية,ةلةبارة ةوةةةشتانةةةةدةثةرنية
لىةةة,ةلةةخةةنةىامنانةدةثةرنية,ةلةةنيكةةىانةدةثةرنية,ةلةةخةلاكانةدةثةرنية

 ةدبِةلامانةىةدةةةةىىةةثةرىيارطةىلةةةداةوةةةركودةية...ةوةندي شةىامنانةدةثةرنية
ةية ةوي سىتاةوي ىِةةوىةةةةةةةةة,ةةوةدي تةةثي شةىىةةبى  ةةة امةدةمي ني تىةةةةةةة وىاةبىةةةشىيِ 

ةيةىقةطشتقة ييةة؟ةبزةب  ةةة امةدةمي ني تةةةة ثةريارةةدةىةنةىةةشيعةةبةشيِ 
شيعةةلةىِ  ةدي تة؟ةشيعةةهةةل ةدةدوتةبة قةبطاتة؟ةواماجنقةشيعةة ييةة؟ة!ة

ثةريارونةةهةمِةيانةدةىةي نة؟ةهةرةةىِة زنةليرةلةةمةرىةلةىانةدةخةي نىةةةةوةمة
ركيذونىىةةىىىةةبىىةيتنيةلىىةةةيىىةىانةمةرىىةلةىانقجطىىةةلىىةةمةرىىةلةةىزمة ايةدي,ةركةةة

ةندييةىانقةمةييقة ليرةمةرةلة ةدةيشةهةنةةةةىِةمةرةلةىانقة,ةمةرةلة ةثيِ 
ةندةبةةنةلسىة,ةرةرةدانارقة,ةبِةننارقة يىانةبىةةةة,ةةنة ةبىِةنةةمةرةلةىانقةثيِ 

بز ىقةة,ةوي ستاةىىةةوي مىةةهادِةينةدىةةذيىانةةةةة:ةثةريارطةىلةةةكة,ةدةربةكيني كقةدةة
؟ةمةبةرىىتقة...وىىةد ةبز ىىقةهىىادِةينةة,ةدةمىىةينة؟ةىىىادق ةىىىةةبةكيىىارةةمبىىةينةةة

وادةميزودة ييةة؟ةوةمةثةرىيارونةةلىةةطىزركي نةةةهةلابةدىةةهىةةلاقةةة امدونىةةةيانةةةةةةة
,ةهيضةيةىي كةلةةةةة امانة ةىةةهةند  ةجارةدةياندةينةةةةةبة امةركةنطة,ةدةدةينة

ة.هةرطيزةركوليكةرةنةبنةةةوةمةطةنتانة ة ارةرةرةنةىةنة
ة

ةةونييةة؟,ةهةرةب  ةةة امةدةمي ني تةةةة,ةةودةة  ةشاكريونيشةوةمةثةريارةة*ة
ة...بةلاق ةةويةةةركةنطةةةردةدةيشةة-
ة
ة
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مبي ني تةةةةداةشاكريةبتِوني تةرةربةرتانةةةركةنطةةهةرةبةةوةنقةرتةبةب  ةةة ام*ة
ةدوهي نانقةدي دوةوةجنامةبدوتة؟ة–بلاي نيةةدةىاري ة–دةةةةواشكةودةة

ةيةىقةخىزةدةةرطىةدنةبى  ةةةةةة,ةبةةوةنقةرتةب  ةةة امةنامي ني تىةةةةةة- بىةلاكِةبةشىيِ 
مي كةةة ا,ةباشرتةبلاي نيةلةةةخزةبةدةةرطةدنةةةةلةب  ة ارةيقة.ةةة امةدةمي ني تةةةة

خىىز ة,ةبىىة امةهىىةمانةوىىةةةةوديعيةدىىة ةىىىةةةة امي ىىكةناديلي تىىةةةةة.ةناديلي تىىةةةة
,ةلةخزيدوةجزرةةةرةةذي نةرةةةبزةي نةري كةةدىاةثى  ةلةرىةرةوىةةةثةرىيارةةدوبطىةينةةةةةةة

بز ة؟ة ىِنكةةة,ةهةند  ةجاريشةثةرياري كةليرةلةةةة امي كقةرةرةثي يقةدةربةكدةةة
رتةةةليردةةةةهةميشةةلةبري ةوةةةةة امةدوبنيةىةةنا ارمانةدةىاتةبةردةةومةدِةلا
ة.ركةنطةةهةرةةة امةنةدري تةةةة

ة
يانةةوة,ةوارةلةةيةىقةدايبةديتةهةيةة,ةحةلةدةىةمةبثةرمةىةةواياةداةوةمةكي ة*ة

ةطةةرةدةينةوارةلةة ةوةمةكيدانة ييةة؟,ةباشرتةةبلاي مة
  ةىي شمةىي شةبي ىتةةةواشىتقةةةدنياةوارومةةةب,ةوارةلةةمةوةةةيةةىةةركيذي كةبي تةة-

هةرىةرةةةةلةةشىِي نقةخزمىانةبىةةةثىةرك ةدِونامانىةةةةلىةةهىةةلا ةةةةةةةة,ةجي طريةبي تة
وةةةدوبنيةىةةركي طةةنةدةينةجيهىانةركةةبىةركةة ةشىةرك ةنىاةةىقةببي تىةةةةىىةةبىزةةةةةةةة

ي ةونقةةةىارةرىىادةةة هىىةرةةهاةبىىاةهىىةمِةمانةةةىىىِةوىىادةميزودةةة.ةهىىةمِةيانةمىىالِا
دةرىتةلىةناةةدةرىتةةةة,ةندوةبىةةهىةمِةةركةطىةلةةةركة ىةلاةىةةةةةةةةلةرةرداثا ةجيها

هاةىارةةةهاةشانقةيةىرتبنيةبىزةباشىرتةىىةدنةةةخزشىرتةىةدنىقةذيىانقةةةةةةة,ةثي كةةةة
ة.دةةوة ةجيهانة

ة
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ةند ةبةةوي ةونةةةةهةيةة*ة داة ةركودةيىةكةواشىنايةديتةلةطىةل ةةةة,ةوةةةثةريارةةثيِ 
 ىقةلى  ةةة,ة ةنىِي ةة,ة ةىىزنةة,ةةةةةىِلتِةر ةوي ةوندوةهةيةة؟ةلىةبارة ةوةدةبياديىةة

ةدةلونيتة؟ةهةرةةهاة ةهةرتةةةىاريطةرييةىتةلةبارةيةةةةهةيةة؟ة
مىانقةة,ةوةةةندةةىةمةة,ةلونيار ةةةلونينقةمنةرةبارةتةبةةوةدةبيادقةناررقةة-

 ةجىا ةوىةةة ةةة!ةوةةةمةث  ةنادوتةىةةلةمةركةةةةةةبريةةةباةةرك ةخىزمةدةربىربكمةةة
ةيةىقةةةة.ةةلةةبارةيةةةةهةبي تةىةةركةخنةةةةهةلاسةنطاندمن دةنياةشىتي كةىىةةبةشىيِ 

,ةوةةةيىىةةىىىةةلمىىاني كقةلةركودةبىىةدةرةدةةلاةمةنىىد ةهةيىىةةةةةةةة,ةطشىىتقةدةيىىزومنةةة
شيعة ةبةرلةىةةنزيكة ةبزةليربة ةلمانانقةجيهانة,ةوةدةبيادي كقةطةةرة ةهةيةة

ِةةةة,ةهةرةةهاةلةةةبةكةويةشدومة.ةةةرطي ةكدروةنة لتىِةرةةةة ادي ىكةخىاةةنةوىةمةجىزرةةى
مريودىقةةة،ةوىةمةجىزرةةرىامانةةةثامشىاةةةةةمريودىةةركيشىنبريييةةطةةرةيىةةةةةةةة,ةبي تة

جطةةلةةة ةىىةةوةمةكيىىة ةبىةردةةومةةةة,ةشيعة ةبةدايبةدقةركي طةيةىقةدة ةنييةة
لىةةةشىيعةونة ةىىةةبةدوخىةةةةدةلاىي مةةةةةة.ةبي تةلةةبةخشينقةىارةةةبةرهةمقةطةةرةة

بةةةبةكةويةة,ةنةركةنسيمةخِي ندةةنةدةةةةةىةةبةةلمانق,ةبةب  ةلونينقةلمانقةناررقة
ةةوةمةكيةخاةةنةةلةةةةدِونايةىقةبةر اةنة هىةمةلىةةةة,ةطةيشتِةمةىةةبةركورتقةويِ 

بةةةري ةدة ةرةرةىارمانةلةطةل ةوىةمةة,ةبِور ةشيعةةةةهةمةلةةبِور ةثةخشاندوة
يستقةدةلومنةلةةدوهادِةدوةبىةةوي مىة ةبنارىي ندري نةةةة,ةىارونةدويةة ليرة.ةبزيةةبةثيِ 

ة.ليرةىةمةبةةشيعةةىانتانةواشنامة,ةبةدوخةةةةدةلاي مة
ة
ة
ة
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داةوةةةشىِي نة ةىىةةدةلومنةليىادةةبىةةةبةرهةمانىةةواشىنا ةىىةةثي شىكة ةبىةةةةةةةةةةة*ة
يىانة ىةندةرىالاي كةلةمةةبىةرةلىةةةةةةة,ةيانةبزدىامنةخِي ندةةةدىةةةةةة,ةجةنابتمةىةدةةةة

ةوي ةونةةةةبزدامنةركةةونةةىةدةةةة؟
ة.بةلاق ةة-
ةةرةرجندونتانةلةةليرةلةةشيعةديرتانةةةذيانةبةرةرةبةدنتانةلةةوي ةونةوي ستاةب*ة
ةيةىقةطشتقةبزةىزمة انقةخىةلاكقةوي ىةونةهةيىةةةةة,ة  ةثةيامي كتانةبزةوةةونةبةشيِ 

رىىةبارةتةبىىةةخىىةباتةىةدنيىىانةبىىزةةةدةرىىتةهي نىىانقةوىىالود ةةةدودثىىةرةةر ةةةةة
ةىزمة ايةدقة؟

ةلاكِةبىزةدىةةوة ةجيهىانةوىارومقةةةةةةةبىة,ةحةلةدةىةمةنةكةهىةرةدىةنياةبىزةوي ىةونةةةةةة-
وِمي ىىدةةورمةوىىةةةبىىِورةةهىىةبي تةىىىةةة.ةهي منىىقةةةواشىىتقةةةوىىالود ةجىىي طريةبي ىىتةة

دىةةوة ةةلةةةةة,ةوادةميزودةىانةدِوناةشىاروةةىانقةخزيىانةبىةةوىالود ةدةرخبىةنةةةةةة
داة,ةبتِوننةوةمةةلةةةةدِونايانةةبةةىةدةةةةوةجنامةبدةنة,ةدِوناىانيانةخبةنةةركةةة

ِةونةواشىكةوةبكةي ىتةنىةكةلىةةناة ىةيةىقةبةردةرىكدوةدىزر ةةةمزنزثىزلةةةةةةةةةبزةهىةمة
وىةةةة.ةبىةلاكِةهىةمِةةشىِي نةةةناة ىةيةىقةرىةرةركةة ةلةة ةبطةي تىةةةةةةةةةة,ةبكةي نة

دىىاةبتىىِوننةلةرىىةرةوارىىتقةجيهىىانةةةة,ةبةهةونىىة ةىىىةةهةنىىةةدِوناىىىانقةدوهي نىىانةةة
ةةدِونايانىةةلةرىةرةةةةهةلابةدةةبزةوةةة ةىةري كةبتِوني تةوةةةبةهةة.ةبياخنةنةركةةة

لىةةبنةركةدىةةةةةةبىةرةلىةةهىةمِةةشىتي كةنىةكةهىةرةةةةةةةةة,ةوارىتقةجيهىانةخبادىةةطىةركةةةةة
يستقةبةةيةكةجزرةةوالود ةهةيةة يسىتقةبىةةةةة,ةثيِ  بةلاكِةبةةدلانياييةةةةدةلاىي مةثيِ 

ة.ليرةجزرةةوالود ةةةوارومقةةةدودثةرةةر ةةةوارايشةةةةهةيةة
ة
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ديخقةةرةطىىةةرةيقةدةمىىةنتانةةةبىىارةةةجىىةنابتانةلةبىىة,ةوةةةنىىدة ةمىىنةبىىزومنةةة*ة
طةشىىتةةةرىىةنةرةناىىىةنة؟ةوةطىىةرةبتىىةة  ةةةةةةويىىد ةوةةةنىىدةة,ةدةندرةرىىتيتانة

رىىةنةري كيشةبكىىىةيتةهةلابةدىىىةةركةةبىىةركةةةبِةنىىىةةة ةمةدةرىىىيدورةةةدةرىىىناكةةة
 ىزنةلىةةةرىةنةرة ةةةة,ةهىةرةةىِةبىزةمنِةنىةةةةة,ةهةةلاةىانتةبةدةرىكةدةىةنىةةةةةة

وةطةرةوي مةةجىةنابتانةبىزةةة,ةةطةل ةوةةونةشدوةةوبِةة؟ةل,ةدةةبارةةبزةدِبةرتةىةدة
ةوامادةنةدةشةيفةبي ننة؟,ةوي ةونةبانطهي شتةبكةينة

بىة امةة,ةليرةليرمةحةلةدةىةدةبي مةةةبةةوي ةونةواشناةوة!ةليرةليرمةحةلةدةىةدةة-
هي زةةةدِونامةويرتةبةةرانايقةركي طةمةنادةنةةةهاةىاريمةناىىةنةة,ةلةب  ةبةختقةخزمة

دىاةةة11)ركةنطةةجةنابيشتةبا ةبزونيتةىىةةهىةمِةةرىالاي كةةةة,ةدةىةدةليرمةحةلة.ة
دوةةدنامةمةلةةة ادانقةجزروةجزرةةةةبةدةرتةدةطاتةبزةبةشىدور ةة(ة51داةة21

يسىتيظالاقةةبىزةنة,ةركي ةةةركةمسىقةهةمىةة ةشىنةةةةةة,ىةدمنةلةةىزنطةة ةجزروةجىزرةة
نة ةىةةبةدايبىةتةلىةةةةليرةجارونيشةبزةركي ةةةركةمسقةوةةةركي زلي نا...ةهةمةةركةنطةة

هىةرةةهاةة,ةبة امةبةدوخةةةةبةةهز ةب  ةدادةدقةلىةةركودةبىةدةرمةةة,ةبةندةةدةنةي تة
نىىادِومنة!ةبةدايبىىةدقةبىىزةمني كىىقةهةشىىتاةرىىالاةةةةةة,ةبىىةهز ةطىىةةرةيقةدةمىىةمنةةة

وةمىة ةيةىي كىةةلىةةةةة,ةليرةليريىشةبةدوخىةةةمةلىةمةركةةةةةةةةة.ةجي بةجي يانةبكةمة
يظةوىيرتةنادِوني ىتةوارةلةةةىىانقةخىز ةبي ني تىةةةةةةةخةمةىانقةرةردةمقةثري ةىةةمة

ة.ةد ة
ة
ة(لة1991)ة1369د ةماهة(ة37)مشارةة,ةدنيا ةركنة)طزظار ة:ةرةر اةةةة}

ةة{ة33ة–ة28صة
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ة.نةرةيدةنةنةريادة:ةةوا
 شاعريى نةناسراوى يؤنانى ئؤديسيؤس ئيليتيس

 ةة–خىىة ادقةنزبىى  ة(ة1979)لةرىىالاقةةشىىاكري ةيزنىىانقةوزديسىىيزسةويليتىىيسة
بةمة ةدةمقةوةطةرةىانقةوةةةىىادقةركةةونىدةةةةىىةةوةركة ىاةةدةىىةوةةةةةة,ةةةرطةتة

وةطةر قةويليتىيسةة.ةوةمةخة ادةةبدري تةةطةوهامةطةينةيانةجزر ةلِيسةبزرخيسة
ةةكةشىىىاكريونقة,ةدوةنىىىةبِةةة–ناةبانطييىىىةىقةوىىىةةدز ةلىىىةةدةرةةة ةيزنىىىانةةة

بىىةوةة ة ةة–هاة ىىةرخقةخىىز ةيىىانيسةركيتسىىزسةةةىانىىانقةةةجىىزر ةرىىي ةسةة
دوةدةو ةوىىةةة ةة–بىىة امةلىىةناةةيزنىىانةةة,ة(ةلة1963)هىىةمانةخىىة اتةلةرىىالاقةةة

ديروىيسةوىىىاةول ةبىىىزةليربىىىة ةبةرهةمىىىةةزيىىىثمزرىىىيقاذةنقةنارىىىةوةةمىىىيكسة
دوناةةىةدييةةرةةةدي كقةجىةماةةر ةة(ةوةىسيزنةويستق)شيعةييةىانقةناةةديِونقة

(ة1911)يتةلةرالاقةوزديسيزسةويليتيسةلةةدةةرطة ةىة.ةناةبانطقةثةيدوىةدة,ة
لةةثىاريسةة.ةلةدويكةبِةةةةلةىادقةجةنطقةدةةةمقةجيهانيدوةلةةوةلبانياةجةنطاةةة

ثاشانةطةركوةةدىةةةةيزنىانةةة,ةذياةةةة ِةةدةةوةمةريكاةةيةىي تقةرزظيةدقةجارونة
ة. ةثايتةختدوةجي طريةبِةةةة–ةثيناوةةةلةةشِدقةيةىقةبضِةىدوةلةة

ةة(ةرةرخزشي ةخزر)ةطةيةن  ةىةةمانا ةوةةة ةرةيةةةناةةشزرةدةىة ةوةةةةد
ة.ىة قةشاكريةبةدري  ويقةركيذةدةخةةتةةةبةشةةةىار ةدةىةدة!ة

 ةوىىةمةشىىاكريةةدىىاىِةوي سىىتاةبىىةةة(ةشىىياة ةبايىىة ةثي دونىىة)ركةخنىىةطةونةديىىِونقة
هىةرةةهاةبىةةطىةنطرتينةدةرىىتكةةدةىانقةةةة.ةباشىرتينةىارةىىانقةشىاكريةدودةنىي نةةةةة

ة.شيعة ةيزنانيشقةدةلوننة
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ةيةىقةطشتقةشاكري بابةدىةةشىيعةييةىانقةخىز ةلىةةرةةشىتقةةةةةةةةي نقةهىة,ةةبةشيِ 
ة:يزنانقةةةردةطةي تةةةكة

لةرةرةة ةهةمِةشيانةةةة,ةطِل ةةةطِلازورة,ة ياة,ةوامسانة,ةدةرياة,ةدةةرطةىانة
هةرةلىةمةركةةةةةةبةيةىىةمةشىاكري ةيزنىانقةدةلونىةي ةىىةةخىزر ةةةةةةةة.ةديشكقةخزرة

ة.ييةىانقةخز ةىةدةةةةبةةناةةند ةبابةدةةشيعة
ةةكةهزىاري ىكةبىزةبِورةىىانقةديكىىةةةةة,ةهىةرةةهاةديىاردةةرةةشىتييةىانقةديكىىة ةةةة

ة.بةىاردةهي ناة
ة:دوةلي قةثةرقةوركيذنامة ةطارديانةلةةدميانةيةىقةخي ة,ةدةو ةةةرطةدنقةخة ادقةنزب  ة

ةبز ِةنتةلةبارة ةخِورتةةةوارةلةة ةشيعةةةةة يية؟*ة
ىىىاد  ة,ةاةبىىانطةدةرىىىةدنةليرةرىىامناىرتةةةةلىىةةوارىىتقةنة,ةةةخىىتةدي ثىىةركينةةة-

ةجاتانة ةىتي بكانةىاندوةدةبينمة هةرتي كقةغةريبقةدومدةطةي ة,ةىتي بةىامنةلةنيِ 
بزيةةهةند  ة,ة ييانةلةمنةدةة  ة؟ةمنةهةةل ةدةدةمةلةبةر اةونةدةةرىةةمةةةة,ة

ىة ىقةحالاةدةىىةةةوةةة,ةىةسةةوةلةنةدةىةنةىةةهيضةخِورتةةةوارةلةةيةىمةنييةة
بة امةهيضة ىي  ي كةلىةةوانىةرينةلي كةدنىقةةةةة,ةمنيشة ةندةوارةلةةيةىمةهةيةة,ةنييةة

ةيةىقةرادةةةراىارةوارةلةة ةمنةوةةةيةةىةةطةجنانة..ةطشتقةةةرناطةمة بةشيِ 
وىىةمةجىىزرةةبىىةة.ةركةةةلىىةةىتي بىىةىامنةبكىىةنة,ةلىىةىادقةهةرىىتكةدنيانةبةدىىةنيايقة

  ةةوىةةةة,ةةةومةبىِةنةلةرىةر ةةةيةةةةبةرديةىطةيشتنةةىةرايةدييةةناركورتةةخز
ة.شيعةةبة  ةمنةةةةجةنطةةلةدذ ةلةمةنةةةىةةدنة,ةمنةبايةخدورةة

واةبىة زرةةدلانيىايقةخىزمةةةة.ةمنيشةبةدةنياةلةةشِدقةىة ةخزمدوةلةمةجةنطةدومة
ة–لةرىةردةمقةمىادد ةةة.ةوينجاةوةطةرةدالونجةبكىةمةيىانةلةرةرةةة,ةةةدةرتةدي نمة
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منةشيعةةةودةبينمةىةة.ةدةدري ةنةكةبةةجزرويةدقةدقةاية ةبةة ةندويةشدوةليادةةب
ة.رة مةدقةطيانقةمةيظايةدقةبثاري ز  ةةداىةةشتي كةةدةدِونق 

ة
ةلاي  ة؟لةبارة ةةةرطي ةكونةةةة قةدة*ة
بة امةشيعة ة,ةةةرطي ةكونةىة ةلةمحةدرتةدةبي تة,ةشيعةةهةر ةند ةبا ةبي تةة-

ىة ىقةشىيعة ةةة,ةوارىانرتةةة,ةد ةةلىةةةةرطي ةكونىدوةبىزةلمىاني كقةةةة,ةوارتةناةةجنقة
ة!ركةنطةةبةةةةرطي ةكونة اىرتةبي تة,ةخةو ة

لةطىةل ةوةةونىىة ةة.ةدةبى  ةخىز ةشىىاكريي كقة ىاكةبي ىتةةةةة,ةةةرطي ىةك ةرىةرىةةدِةةةة
وةطىةرةلةرىةرةداةةةةة,ةمةرةلةىةةليادةةبةندةةبةةشىانسةةةبةختىةةةةةة,ةهةمِةيدوة

ة.رةرىةةدنقةبةةنسيبةبِةة
ة

ةثي يانةةةةرةرراميتة؟ةوةد ةرةبارةتةبةةونة ةىة*ة
لىىىةني ِة.ة ةيزنىىىانقةة–هىىىةرةةهاةرىىىِلِمِسة,ةبةثلىىىة ةيةىىىىةمةهزلاىىىدرلنيةة-

ةليةمةبليكةبةةركةوياةشيعةييةىة ةةةديالنةدزماسةةةويليةتة,ةبةريتانياييةىانيشة
ة.ركومبزةةما رمق ة,ةلةني ِةنةركةنسييةىانيشة.ةةةشيلقة

,ةدايبىةدقةلىة  ةمىنةهةيىةةةةةةهةرةةهاةشاكري ةيزنانقةجزر ةرىي ةسةبايىةخي كقةةة
وةمة ةوةةةةناطةيةنق ةىةةمنةةةكةمنِةنةيةكة,ة ِنكةةهاةركي ةةةمامزرتامةبِةةة

ة.ةةرمةطةدِةةة
ة
ة{ة21/11/1979,ة(ة582)ذمارةة(ةولفةبْاة)طزظار ة:ةرةر اةةةة}
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(ةركومىانة)ىادقةخز ةلةةديرية ةدريوذةلةةطزظار ةركومىانة،ةهىةرةبىةناة ةةةة:ةدي بينقة
ة.ةةبالاةىةوةةدةة

ة
 يةكداةلة دميان( كرؤَل جاناثان)نووسةرَيك و عريفانى ِرؤذهةالت 

لىةةنيِيىزركةلىةدويكةةةةة1942ىىةيل ةلةرىالاقةةةةجاناثانةرقةوةمةيكايقةِركيماننةةةة
دويكىىقةطزرونيبي ىى  ة,ةنيلمنامىىةنِةسةبىىِةة,ة ةبىىاةىقة(ةرىىيدنقةىىىةيل .ة)بىىِةةة

ىةةهىةرةة,ةريانةىةدبِةةنا ا,ةثيشةىة ةدويكةةةباةىقة.ةدةنطكزشقةبةودةو ةبِةة
لىىةةرىىةرةدا ةذيىىانقة ةي تييىىةةةةرىىةردونقةطىىةرميانةةةىِي سىىتانةىانقةىىىةنار ةةة

ة.ركيذهة اتةةةركيذواةو ةوةمةيكاةبكاتة
ويىد ةة,ةلةةرةرةبةند ةىِذرونقةيىةىي كةلىةةهاةركي يىةىانقةبىةةطِللىة ةثىزليسةةةةةةةةةة

بيايىانقةنىادِرةةةةىة,ةوةمة ةلةرةردةمي كةبِةة,ةىةةدةةناةةهةرو ةشةركةةشزركةةةة
ة.دةنطةةةهةرويةىقةلير ةنابِةةةةة(ةد ةرالينجةر.ةجقة)
,ةماجسىىتي ة ةلىىةةلونكىىز ةظي ةجينيىىاةةةرطىىةتةةةةةجاناثيياندوةة1971لةرىىالاقةةةة

وىىةة ةبىىةرةةة,ةوىىارةلةة ةةة  ةةونىىةةةدنىىةةة ةلمىىانةلىىةةدةرةةة ةة ادةىىىة ة
ةدةةلاةدقةوةمةيكايقةلةةظيةنناةبةىي شةىةدة وةطةر ىقةبىزةةونىةةةةةة,دِداخبانة ةنيِ 

ة.ىةدبِةةوةةيانةبزةدارونةةةبةيةةةديشةبانطهي شت,ةةدنةةةة
لىةة ىِةنةةةةةيةىةمنية رييىقةخز ةلىةةرىةردةمي كدوةنِةرىقةىىةةدزنىاغقةبىةرةةةةةةةةة

 رييىةىةشقةبارقةلةةذيانقةثريةذني ىكةدةىىةدةىىةةلىةةنيِيىزركةبىةةةةةةةة,ةلونكزةبِةة
رىةطي كةة,ةةدةمقةةةوىاةةدونقةةبىزةهىاةة,ةدةنياةدةذياةةةلةبةرةدلاتةنطقةةةناوِمي ىد ةة

ة!.بة امةلةىزدايقة رييىةىةدوةرةطةىةةدةىِذي ,ةي قةخز ةدةىادةةهاةرك
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دةو ةبي دةنطقة:ةدةدِوننيةواماذةةبةمانةةبكةينة,ةلةميانة ةىزمةلاةة رييىةىانيدوة
ما ىكةدنقةشىانة ةمىي شةةةة,ةلوريىي كةلةةبىةرلويقةوامسانىدوةةة,ةوي سكةىانقةمانطة,ة

خىةةدِة ةنىاةةبلاي سىةةةة ىةندونةةةةة,ةرةرلةمينقةبىزةةة,ةداريكةدةرتقة,ةهةنطِينة
ة.ىِردةة رييىقةديكةة

ةخنةطةونىةةةةثي شىِولييانةلى  ةةةةليربة ة رييىةىانقةىةيل ةلة يةنةخِي نىةرونةةةركة
ة.ىةوةةة

ة رييىةىانتدوةدةردةىةةي تةىةةوةحةلةدةىةيتة*ة  ىرييكةلىةناةة ىرييىدوةةةة,ةلةنيِ 
ةيانةلةخزيةةةةدرةرتةدةبي تة؟,ةدةةبةخِورتقةخزدةةواياةوةمةحالاة,ةبطي ةكي تةةةة

ىىةةوةلىةىادقةدةرىتةثي كةدنىقةةةةة,ةثي شةىقةدةمةة  ةبلاي مةمنةلةةةنِةرىةرونةمةةة-
ليرةلةةهاةركي يامنةهىةنةبىةرةةة,ةركرتةةدةنِةرمةثاشانةدري  ة ةثي دةدةمة,ةنِةرنية

بىةمةةمىنةة,ةبرييىانةلىةةهىةمِةةشىتي كةىةدةةةدىةةةةةةةةة,ةلةدةرتةثي كةدنقةنِةرىنيةة
 ىرييكةدي تىةةمي شىكمةةةدري ى ة ةثى  ةةةةةة,ةدةرىتةبةهىةرةىاري ىكةبكىةمةةةةة,ةجزرةةنيمة
ةيادطارييةةنِةرةوةةىامنةهةلادةب ي ةمة.ةدةدةمة ة.هةند  ةجارونةلةنيِ 

ة
ةواياةهةميشةةدةنتةر ةنِةرينةةة ةيادةةةر ةلةطةل ةخزدانةهةلادةطةنة؟*ة
,ةةةدوةي كىقةرىةرجنةكوىي شةةةهىةرةركة,ةبضِةىمةثي يىةةةةهةميشةةدةنتةري كق,ةبةلاق ةة-

ثاشىىانةبةرىىةرةوىىةةةةة,ةدزمىىار ةدةىىىةمةة,ةيىىانةحالاىىةدي كقةرةررىىامكارةببيىىنمةةة
يستقةبزومنةلي قةهةلادةب ي ةمة,ةيادةةةرييانةدوةدة مةةةة ة.وةةة ةبةةثيِ 

ة
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,ةوةةةركةةدوةونة ةىةةدةيانبينقةةةلةناةةدةدقة رييىةىانتدوةبةىاريانةدةهي نىقةة*ة
ي ةىىىةةدِةةةىىىةةىارةىانتىىانةدةةبىىارةةبِةنىىةةةيانةبىىةخزةةةةوايىىاةدىىاةوي سىىتاةةوةرك

ةبينيبي تة؟
,ةدوةبضىىي تةةةطىىةةرةدةةبي ىىتةةو ةبىىزةدة ىىمةىىىةةوىىادةميزودة ىىةندةةبىىةةدةمةنىىةة-

لوريىي كةلةة)بزةمنِةنةة رييىقة.ةركةةبِةنةةة ةلةطةل ةنةلسةنةدوةدةطزركي تةركةةبة
(ةطزدىىىة) ة(ةرىىىتاةن)ةو ة ىىىةندةجاري ىىىكةخِي ندنىىىةةة ةد(ةبىىىةرلويقةوامسانىىىدو

وايىاةهِنىةرةلينىدةةةةةة:ةةةكة,ةىةةوةثةرىياري كقةليرةدي ني تىةةثي شىةةةةةةة,ةنِةريِمةة
دةبي ىىتة؟ةوايىىاةوي مىىةةري مىىانةثي ىىدروةةةطيىىانقةخزمىىانةب ةيشىىني؟ةهةنىىد  ةجىىارونةةة

ونةوةةةبةرهةمانةمدوةدةبينمةةةةىةةنِةريِمنة ةوةهةرتةدةىةمة.ةميانةيةكةلةنيِ 
ليرةلىةمنةدةةردىةةطةشىتةةةة,ةجىاريشةةو ةبىزةدة ىمةةةةةهةند  ,ةبةرهةمقةخزمةننية

ة!.دةىةنة
ة

ةرك*ة ةيمانةةة رييىةىانتانة؟واياةبريةباةةركةىانقةخزدانةدةواخننةةنيِ 
منةهةميشىةةلىةبري ةةة,ةةوةبزومنةهةمِةةىةري كةوةنطيزة ةدايبةتةبةخز ةهةيةةة-

.ةبِةبي ىتةةيىانةمةيظانىةةةة,ةوينجاةوةةةدوهي نانىةةهِنىةر ةبِةبي ىتةةةة,ةدوهي ناندوةبِةمة
يىاخِدةرىي يانة ةكيشىققةهةميشىةةبىِةنقةةةةةة,ةةي نة ةباةكةىةةدةةبىارةةدةبي تىةةةةةة

ة.بة امةطزركونقةبةرةردوةدي تة,ةهةيةة
ة

ةمةطةرةنيشانة ةبِةنةنييةة؟,ةباشةةطزركونة*ة
ةرةةنرت ةبكةةة؟ة-
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ة
ةوةدةردةىىىىةة  ةجىىىةنابتةلةمينةيىىىةىقةثي شىىىينةتةلىىىةةدي كىىىة اة ةوىىىاينزوةةةةة*ة

ةةونيية؟,ةهةيةةجزروةجزرةىاندوة
ىىةةة,ةةنطةةجي قةرومىانةبي ىتةةةرك,ةبزةةونييةةباةىمةجِةلةىةيةةةدويكمةمةريحييةةة-

بزونقةيةىي كةلةةبةويةىانيشمةرِنييةةةيةىي كيانةجِةلةىة ةوةردديىسييةةةوةة ة
ةونييىةة؟ةباشىةةوىةد ةدةلونىقةةةةة,ةبىِةةةبة ي شىتقة ي ىِرةةةة!ةديكةيانةمةريحييةة

ة!ةيذهة ادقةىةدةةة؟ي كقةركةةمةلةجزرةةكرينانبةخزشمةرك
ة

ىىةمرتةىزداييىةىقةةة,ةداةوةةةشِي نة ةىةة رييىةىانقةجةنابتمةخِي ندةةةدىةةةةة*ة
خزشىىيانةهةيىىةة؟ةليربىىة ة ىىرييىةىانتانةىزداييىىةىقةخىىةمبارةةةهةنىىد  ةجىىارةةةة

ىىةةىزداييىةىانقة ىرييىةىانتةخزشىقةةةةةواياةبريةلةةةةناىةيتةةةة,ةىةوةةيانةهةيةة
ةلوركةبةرةرنِةرةريدوةدةرةثي نق ؟ي تةةةبةةةجزرة ةىةةباب
لةطةل ةبالوركدوةىي شةمةهىةبِةةةة,ةمنةهةميشةةلةبارة ةىزدايقة رييىةىامنةةةةة-
,ةيىانةخىةمناكةبىزة ىرييىةىامنةهةلانابى ي ةمةةةةةة,ةمنةبةةوةنقةرتةىزدايقةخزشىقةة,ة

ة.دةنياةوةةةندةةبةرةةىةةخِورتةىانقة رييىةىةةخبِولي تة
,ةوىةةونةمىنةدةنارىنةةةىتي بىةىامنةدةىىةكنةةةةةة,ةباشىةةةةهةلابةدةةوي ستاةثةيِةنديمةةة

هىىةرةةهاةوةةونىىة ةلىىةةحالاةدي كىىدوةىىىةةثي شىىرتةهىىيضةىىىةسةبىىةدةو ةىتي بةىامنىىدوة
رةبارةتةبةةجىزر ةة,ةهةرىاد  ةدسةةلةطةل ةبالاةىةرةةةىانةدةىةمة.ةنةدة ِةنة

,ةةةنىةىانقةىتي بكانىةيانةدونى  ةةةلةرةرةركةدةلاي مةمنيش!ةىارمةدسةمةلةطةل ةدةىةن
ة.خزيانةىةكيارةبزةخزيانةثةيدوةدةىةنة
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ة
نةكةبزةىةرىانقةة,ةجةنابتانةدةنياةبزةخزدانةدةنِةرنة,ةباشةةبةمةحسي بةةب  ة*ة

ةديكةةبيكِي ني ننةةة؟
,ةذي نق ةةوىىادةميزودةلىىةبارة ةشىىتي كةةةةدةنِةرىىي تةىىىةةدةيىىِرةة,ةدةماشىىاىةةة-

رنةىةةخزيانةحةليانةوةةة رييىانةةدةنِة,ةي ة رييىنِةرةىامنةهةندي كةلةةهاةرك
وىةةة ةة:ة)ىةةدةلاق ة,ةثةندي كقةركيذهة اديشةهةيةة.ةنييةةةويشيانةبةةبالورك!ةلي يةة

ة(ة. ةةةوةة ةلةدلاةةةةدةنيشي تةب  ةوةم,ةلةدلاةةةةدةردة ي تة
ة

,ةركةنطىىةةوىىةةةتةبيسىىتبي تةىىىةةدةلاىىي نةبىىزةوىىةةة ةببيىىةةنِةرىىةري كقةبىىا ةةةة*ة
يستةةلةةذيانقةخزدانةةةةدة ةرتةبةةنِةرنيةبكةيتة؟ثيِ 

ذياني كيىانةهةيىةةلىةةةةة,ةليربىة ةىةرىايةدقة ىرييىةىانةةةة,ةداةركودةيىةكةدبِلامىةةةةة-
شىِي نةثي ىقةىةرىانقةةةة,ةلةةهةندي كةلىةة ىرييىةىامندوةةة,ةدةرةةة ة رييىةىةةةيةة

ة.ةوديعقةدةبينةي ة
ة

ةيانة زنيةدقةىارةىةة؟,ةواياةبة  ةدزةةةدةبارة ةبابةتةطةنطرتةة*ة
ةرِثةرمارىي تةىانقةوةمةيكاةدةنةيشىنةةةليرةىتي بقة- كيشقبال ةوارتةنزمةلةنيِ 
 ثىةركةةة(ة611)يةىي كةلةةدايبةمتةندييةىانقةوةمةجزرةةىتي بانةةدىةبارةيانةلىةةةة,ة

ليرةبةةخةوثقةنِةرىةوةنةةةىةمتةرخىةمقةةةبى  ةرىةرةبةريانةليرةثي ىِةةةةةةة,ةليادةةة
ةوثىىقةىىىةوةةةةةخةكةدنةىة ةبىىةهىىةداةهةنىىد  ةجىىارةرةرثةرشىىتقة ىىاثة.ةةديىىارة

ة.قةلمانةةونقةةةهةلاة نقةنةىةوةةةحسي بي كةبزة يةن
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ة
,ةماةةيةىةةجةنابتانةوةمةيكادانةبةجق ةهي شتِةةةةةرةةدانةلةةنةمساةىىةدةةةةة*ة

 ة يةني كقةذيىانقةوىةمةيكايقةبي ىزور ةىىةدةةنةةةلىةة دىانةثةرىندةنىةبِةةة؟ة ةةةةةةةةة
ةوىي شاةنة؟شتي كقةنةمساةرةرجنقةرك

مامزرىىىتا ةدِداخبانىىىةةة,ةخىىىزمةبىىىزةنةمسىىىاةهىىىادِةمةةةةمىىىنةلةبىىىةرةويشىىىقةة-
دةةلاةدي ي كةبة امةرك,ةبةكيارةبِةةبزةدارونةةةبةيةةةتةبضمة,ةةىانقةوةمةيكاةبِةمةينيِ 
ىةةهةمِةةىةرىي كة ىاةةركي قةةة,ةيةىي كةلةةخةةشةىانقةناةبانطةوةةةيةة.ةنةىةةتة

,ةلاياندوةنييةةهةداةوةةةىةرانة ةواشنايةد ةةةنارياةيشتةلةطة,ةشتتةل  ةدةىةنة
ماةةيةكةبِةةةولمةلةةونةةةدنةةةة.ةلي تةةةةثياةةنا ارةدةبي تةىةمي كةخز ةبدبزيةة

ىةةوةحالاةدةىةمةلةناةةىزمةلادوةجزرةة,ةبة امة ِنكةةةومةهةرتةدةىةدة,ةهي نابِةة
دةةرةةثةري زييةىقةبةخزةةةطةدِةةةةةهةلاسِىةةمتةدىاةركودةيىةكةدذةةىزمىةلاطايقةةةة

ة.دوةدةرتةبةةونةةةدنةةةةبكةمةةةةةبزيةةبةكيارمة,ثةيدوةىةدةةةة
هةرىتقةة,ةمي شىكةةلينىدةةةىانقةطىةجنانةركةةبىةركةةةدةمبىةةةةةةةةةةلةطةل ةةةخيت ةةةة

هىةركمي نةدونىةةةة,ةوىةةةشىتة ةىىةةلىةةوىةمةيكاةلىةدلاقةدوةمةةةةةةة.ةدوهي نامنة ةيةدةىاتة
بى  ةةةشيتيانةشتةطةةرةةىةدنةلي رتةلةةدةبارة ةخز ةةةث دونقة,ةبةركةولاةتةبينقة

يىةكةدنيىاةثيسىقةةةبزطىةنقةدةخةنىةةةةةةة,ةبىزةدةماشىا ةنيلمي ىكةدة ىقةةةةة.ةناةةركيكة
هىىةمِة ةهىىةرة,ةهةةولاىىةىانقةدةلىىةنزيزنةبىىةةهىىةمانةشىىي ِةةة...ةبىىةردةمقةثيىىاةة

ةونينةةدِةلاىةىانقةةدي ةكةةةمي  ةة!ةوةةةشتانةةبةرةةةشي تةبِةمنةدةبةنة,ةوةمةيكنية
ببةخشىةةة,ةةىانيشةليرةنريكةةنانىةنةةوةطةر ىقةنةمسىاييةة,ةنةمساييمة ةثةرندةة

ة.ةةبةلاكِةليادةةظيةنناييةىان,ةمةبةرتمةهةمِةةنةمساييةىانةنييةة
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ة
ة

ة زنةوةمةدسةيةةدةىةيتة؟*ة
ىاد  ةلةمنةدةثةرنة,ةةشكةةةويدورينة,ةواياةدةلونيتةوةةونةةوةرلاةنةدلاطريننيةة-
دةةبارةةيةةدسةةباشةةوةد ةبز قةبةجي يانةناهي لاقةةةبةكي ة؟ةمنيشةهةمانةوةة,ة

,ةة ادي ىكةبىةمةجِونييىةةةةةةة زنةدةبي تة:ة)دييةىانةدةيلاي نةىةةوةرِي,ةدةىةمةةةة
ييىةةبي ىتةةة وىةةةهي منىقةةةةة!ةمىنةلىةةظيىةنناةدةذيىمةةةةة(ة؟!هقةوةمةجزرةةخةلاكةةىيِ 

لىى  ةة ىي  ةةةخزشىقةدىةنياييتةةة,ةدةىىىةة  ةلي ىةةدوةدةرىتةةة,ةوارومييىة ةطةرةىمىةةةة
ي ننة ة.بةةثي ضةةونة ةلزسةوةجنلزسة,ةةبانطيشةبي تةهةداةوةطةرةبةنا,ةناشيِ 

ة
لةةشِي ني كدوةخِي ندةةمةدةةةةىىةةهىةداةوامادةنىةبِة ةةي نىةتةلةرىةرةبىةرطقةةةةةةة*ة

:ةباشةةوىةمةثةرىيارةةدي تىةةثي شىةةةةةةةة,ةىتي بي كيشتة ا ةبكةي تةطزشةطريةبِة ة
بز ىىىقةدةنِةرىىىيتة؟ةمةطىىىةرةنادىىىةةي تةخبةي يتىىىةةبةر ىىىاةةةبةرهةمىىىةىانتةةةةةة

روليكةدنىقةة,ةثىارةةة)نةةةة؟ةيانةمةبةرتي كقةديكةتةلةةنِةريندوةهةيىةةةخبِي ندري 
ة(ة.؟...شتقةديكةة...,خِورتةىانقةنا ة

يشنبريييةكةرةرمةهةلادوةةةىةةوةلةناةةدةدقةرك,ةهز ةطزشةطريييةىةمةوةةةيةةة-
خىةلاكقةثةرىنديانةةة)ةةثىةرك ةطزظارةىىانةةةىةةليربة ةخةلاكقةدةيانةة  ةلةرىةرةركة

ونةناةبىانطقةةةةةة.ةىاري كيانةىةدبي تةةب  ةوةةة (ةبكةن يستةةجيىاةول ةلىةنيِ  دزةثيِ 
وىةمةكيةيىةىي كةبي ىتةلىةةىةرىانقةبىةناةبانطقةةةةةةة(ةمادينىاة)ةنطىةةةرك!ةدِونايقةبكىةيتةة

بة امةداةوىةةةركودةيىةةهزشىيارةةةةةة,ةىة قةهاةىاتةب  ةدِونادةينةىةريشةة,ةجيهانة
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.ةهىةمِةةطزظىارةةةىتي بي ىكةةةةةةةثةرك ىةةخز ةبطةيةني تةةرةرةبةرتةةةرك,ةبةواطايةة
 ةهىىانسةىةيسىىتيةنة(ةثزشىىاىقةدىىالة ةويمثةودىىزر)بىىةةدىىةةوة ةةةىىىِة ىىرييىقة

يىانةدرةنىطةةة,ةلةةة,ةوةمةشيانةماةةيةكةةةثاشانةلةبريةدةىةي نة,ةةةة–وةندررنة
ة.خةلاكقةلي يانةبي زورةدةبنة.ة
ة

ةدىىةىانتانةونىىقةباببريةركودىىانةلىىةبارة ةةةرطي ةكونىىةةةة ىىييةة؟ةوايىىاةلىىةةةةرطي ةكة*ة
ة؟ولينرك
ِةةة- وةطىىةرةةةرطي ىىةكونةة,ةرةىانىىةةةةةرطي ىىةكونةثىىةد ةثي كىىةةةةبةرىىتنةةة ةىِلت

ة.دةدِونقةوةةةهةمِةةبةرهةمةةباشانةةخبِي نينةةةةاننةم,ةنةبِةويةة
ةيةىي كةلىةة ىرييىةىانتدوةةة*ة دي ىزمةلىةةةة:ةثالاىةةونقة ىرييىةىةةدةلاى  ةةةة,ةبة امةلةنيِ 

ة؟!دة ي تةةبةةوةدةبيادقةةةرطي ةكدروةةدي كةةةرطي ةكونةدةبي تةةةةرةرةدلام
مىىنةليرة ىىرييىقةثىىةكةلىىةةمةدةرىىيمةة,ة ىىرييكةهةيىىةة,ةبىىةرةلىىةةهىىةمِةةشىىتي كةة-

هةلاىة ةليرةلةوةةةة,ةوةطةر قةلةىادقةةةرطي ةكوندوةبىزةلمانىانقةديكىةةةةة,ةنِةريِةة
يىاةةوا,ةوةطةرةةةرطي ةكونةنةبِةويىةةة,ةبة امةلةطةل ةوةةةشدوة,ةخةوثيانةد  ةىةةدِةةة

هةلابةدىىىةة,ةدةمىىىانتِونقةبةرهةمىىىةىانقةىىىىالونتزوىقةةةرىىىةنةيسةخبِي نينىىىةةةةة
ليربة ةيادةةةرييةىانةباىطةوةةنىد ةة,ةبةرهةمةىانقةمنةبزةةةرطي ةكونةلةمحةدنة

دايبىىةدقةىِلتىىِةر ةخزيىىانةهةيىىةةةةةشىىةىانقةبىىةة ىىةمكةةةدة لىىةدقةشىىاروةةةةةة
وةباىطةوةندي كةهةيىةةىىةةةةبزةمنِةنةةلةةيةىي كةلةة رييىةىامند,ةثةردةثز ةىةوةنة

يمانىةىانقةىةي كىار ةرىةردةمقةةةةىةةثةيِةرتةةبىةةركة(ةشةدامقةدِةدن)دايبةدةةبةة
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ركةنطىةةخىةلاكي كقةليرةواشىنايةدقةةةلونيارييىانةلىةمةةةةةة.ةرا انقةدةيىة ةرىييةىانةةة
ة.ةةةبةةدايبةدقةلةمةركةوةةةركيذطارة,ةبارةيةةةةنةبي تة

ة
نيىىِة ةوىىةةة,ةتةةةثشىىتطِ  ةخبةي ىىتةنىاب  ةجيىىاةوليقةىِلتىىِةريشةلىىةبريةبكةي ىةة*ة

لةمينىةةةةثانتىايقةىِلتىِةر ةةةة,ةوامةولونة ةىةةىارةىانقةدزةدةةلاةمةنددةةدةىةنة
ةيةىقةدايبةدقةوةمةيكاييةة لوريىي كة)بزةمنِةنةةخِي ندنةةةةةدةرىكةدنقة.ةبةشيِ 

بةب  ةدزمارىةدنقةدي بينىقةةةياددوشىتةنِةرىينقةةةرطي ىةكةةةةة(ةلةةبةرلويقةوامسانةةة
ليرةدىِرسةةةة,ةجىارةنِةرىةوةةةةة(ة211)ميانة ةهةرةدةرةةيةىدوةىةةنزيكىةيقةةةلة

ةةنرت ةبكةيتةةةةةةليىادةةةواياةبةنيالةنيتةىةمي كةخاةةةرك!ةلةمحةتةدي تةةبةر اةة
ةرِةدةلةةركةطةلةةبةردةرتةىانةةةربطةي تة؟

(ةرىىةدةرىىال ةدةةرثىىةركي ز ةة)طىىةةرةدةينةةةرطي ىىةك ةويسىىثانيِىلةةة,ةدةماشىىاىةةة-
مىىارىيزةخزيشىىقةلمىىانقةوينطليىىز ة,ة ةبىىزةلمىىانقةوينطليىىز ةةةرطي ىىةكوةةةمىىارىيز

,ةدىةةةةةةبىةروةرد ةىىةدةةةةةةةةبزيةةىاد  ةةةرطي ةكونةىة ةبةرةرةىةدةة,ةدةلوني تة
ةةرطي ىةك ةة,ةز ىِةنقةمىنةةةبىةةبة!(ةدزةىتي بةىة ةمنتةباشرتةىىةدةةةة:ة)ةدِةيةدقة

 ةلىةمةجىزرةةةة(ةارىاةوبطةيطىزر ةركة)ة.يرىتقةوىةمةجىزرةةىارونىةةدي ىتةةةةةةدةر,ة اكة
ة.ةةرطي ةكونانةيةة

ة
وِمي دةةورمةبةرهةمقةباشرتةثي شكة ةبكىة ةةةةةرطي ىةك ة ىاىيشةثةيىدوبنةةةةةةة*ة

ة.وةةةبةرهةمانةتةبةباشقةةةربطي ةكنة
ة.رِثاسةة-
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/ةمىىانطقةمىىةدود(ة19)ذمىىارةة,ةرىىالاقةدةةةمة(ةطلسىىتانة)طزظىىار ة:ةرةر ىىاةةة}
ة{(ة.ويقأردةوللةةومة)ةةرطي ةكونقةبزةناررقة,ةة1379

 :هاِرؤَلد نيكلسن
ةذيان بةبَي شيعر مومكني نيية

ةدةمةنقةبةبزنة  ىىةنتةة,ة ةشىاكريةةة–رالاة ةهاركيلادةنيكلسنة(ة75)ةىةةدنةةنيِ 
هةريسةثةيامني ة ةهةنتةنامة ةوزبزي ةظةرةوةةةدميانةية ةلةطةل ةشاكريةرالدوةةة

ة:
كقةنِةرىىينقةمىىاةة ة ىى ةرىىال ةخىىةرية,ةهاركيلاىىدةنيكلسىىنةبىىةةدري ىى ويقةدةمىىةنقةة
دوةىتي بي كىىقةدلاطىىري ة(ة1921)لةرىىالاقة.ةمي ىى ةةيقةةةنةلسىىةنقةةةوىىةدةبقةبىىِةة

ة. ةشاكري ةبةناةبانطقةنةرةنسقةبالاةىةدةةةةة–لةبارة ةظريلنية
دوةةول ةلىىةةريارىىةتةهي نىىاةةةخىىز ةبىىةة ىىا ىقةوىىةدةبقةةةةةة(ة1929)لةرىىالاقة

بىالاة ةة,ةبىِةةة(ةيىكة ىةرخقةلزذة)دةوةىتي بقةوىةةةىاديشىقةةة.ةنةلسةنقةخةريكةىةدة
ة.ىةدةةةة

تةةبىةةوىةدة ةةةلىةىادقةخزيىدوةةةةةوةمة ةثِختةيةىقةوةةةدميانةيةيةةىةةثةيِةرىة
رةىىانقةخزيىدوةبىةةبزنىة ةوىةةة ةىىةةةةةةةةمة ةوزبزي ةظةرةلىةةيىةىي كةلىةةذماةةةناهةنتة

ة:بةدري   ةلةطةلايدوةرال ةدوبِةة,ةنيكلسنةثي  ةنابِةةةدةمةنقةحةنتاةرالاقة
ة

ةهِنةرةةجياجي*ة اىاندوةبةةبز ِةنقةدزةىامىةيانةبىزةىِلتىِةر ةمةيظايىةدقةةةةةلةنيِ 
ةلةرةةرييةة؟

ة.شيعةةة-
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ة
ةلةبةر قة؟ة*ة
وةةةركي طايانة ةىةةبةرةةةدِةلارتينةدنيا ة.ة ِنكةةشيعةةهةرتةدِةلارتةدةىاتةة-

لةركي قةشاكريونةةةةركورتةرك  ةىىةوةنةة,ةهةرتةةةر ةمةيظايةدقةركي نماييمانةدةىةنة
.ةةةمانةدةىةنةىةة زنةهةرىتةبىةةشىتةةطىةةرةىانةبكىةينةةةةةةشاكريونةني ة ةوة,ة
:ةبةدىةةوة ةركورىتةةىىةةدةلاىق ةةةةة,ةجزرةةوةةة ةىىةةشىيللقةشىاكريةةدِةيىةدقةةةةةةبةم
وىىةةونةبىىريةةةبةكةوىامنىىانةةة(ةشىىاكريونةيارىىاةدونىىةرونقةغىىةيةةةركةمسىىقةجيهىىاننةةة)

ةبةدةربةكينىىةةلىىةبريةنىىةىةوةةىانقةخزيىىانةبىىةيانةدةىىىةنةةةبىىا ايقةبىىةطيانقةوي مىىةة
وةمىة ةبةدايبىةدقةلىةةةةةة,ةنمانةدةبةنةنةةةبةرةةةدنيا ةبةىي شةةةدلاةكني دةبةخش

ذيىانةبىةب  ةةة,ةىادةدوةىةةشيعةةىانيانةداةركودةيةكةلةطةل ةدةمِمى ةواةي تىةةدةىىةنةةةة
 رييىنِةرىىانةهاةىارميىىانةناىىىةنةبىىزةدِةلاكةدنىىةةة ةةةة,ةشىىيعةةمىىِمكنيةنييىىةةة

بىىىةلاكِةدىىىةنياة,ةرىىىزلمانةهةرىىىتةىامنانةةةبىىىةرنةوةونكةدنقةبالنىىىة ةهةرىىىتةةة
ة.طزركةثانقةواطادور ةةةدلابينيمانةبةرنةوةونةدةىةنة

ني ةبِةنيىانةبىزةةة,ةوةطىةرةوىةةةنةبِةويىةةةةة,ةظريجينياةيلفةشتقةوةةدز ةني ةىةدةةمة
ة.وةةةمةيدونقةدلابينقةمنقةبةرنةوةونرتةىةدة.ةمنةمِمكنيةنةبِةة

بىىة امة,ةايةدييىىةةوىىةرىقة ىىرييىنِةسةبىىةرنةوةونكةدنقةطزركةثىىانقةهةرىىتقةمةيظةة
ة.واماجنقةشاكريةدِةلاكةدنةةة ةهةرتةىانةة

ة
ة ةركشتةيةىقةهِنةريتةهةلادةب وردة؟,ةوةطةرةدزةمةيظي كقةدوهي نةرةبِةو ة*ة
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هةمِةةىةسةشاكريي تقةبة ةةةثةرنددةةةبىةةبىةروةردةةة,ةشاكريي تيمةهةلادةب وردةة-
ة.لةطةل ةهِنةر ةديدو

ة
ةحةلتةدةىةدةببقةبة قة؟,ةوةطةرةنةدتِونيباةببقةبةةشاكرية*ة
ة.حةلمةدةىةدةببمةبةةظزلاتي ةةة-
ة

ةلةبةر قة؟*ة
ة!ة ِنكةةوةةةهةةيةي كقةرةية ةدنيا ةطالاتةةةةرزلةةةبةلةيقةبِةةة-
ة ي  ةلةةشيعة ةنِي ةةةردةطةيتة؟*ة
 ىىي  ةلىىةة.ةوىىزدنةشىىاكريةة,ةوىىزدنةشىىاكريةة,ةويليىىةتةشىىاكريةة.ةوىىي سة.ةدىىقةة-

رىىىثندةرةةةردةطىىىةمةبةدايبىىىةدقةشىىىيعةةةةةهةنىىىدي كةلىىىةةشىىىيعةةىانقةرىىىتيظنة
بىةركو ةمىنةةة,ةبة امةبىةدةرةلىةة ىةندةمةرىةلةيةكةةةةة,ةرةرةداييةىانيمةليرةثي كزشةة

ونةهةردةةةجةنطقةجيهانيدوةلةةركورتةركي قةخز ة  ةدوةةةةةهي شتاةهةرة شيعةةلةنيِ 
يانةدوةوةمىىة ةلىىةةةةةةهىىاتةىىىةةشىىاكريونةهىىةةلاةةة,ةوىىةمةركي يىىةة ىىةةدةةدةبىىةكي ةةة

,ةةةويلىهامةةةلمىاني كقةدىالةةبىزةشىيعةةبديلنىةةةةةةةةةةةيةىقةنىِي قةرىةةة ةةرةر اةة
لماني كيانةديلييةةةةىةةجياةولةبِةةلةطةل ةوةةة ةىةةلىةناخقةة,ةلةجيادقةوةةة ة

بزيىىةةشىىيعة ةنىىِي ة ىىِةةةبزدىىة ةخزثةرىىةند ةةة,ةوي مىىة ةوىىادةميزودةدوةهةيىىةة
ةةثي كقةدياريكةوةةبةمة ةبِةةبةةةةريلةيةىقةدايبةدقةىةةدةنياةطة,ةخزبةللزونقة

ة.ةةبةذمارةىةمةلي قةبةةواطانةةةدي قةدةطةنة
ة:رةر اةةة
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ة{.ة176صة(ة9)مشارةة,ةىتا ةه تةةة}
(ةركومىىان)ىىىادقةخىىز ةلىىةةطزظىىار ةركومىىانةلىىةةديرىىية ةدىىريوذةبىىةناة ةةة:ةدي بينىىقة

ة.بالاةىةوةةدةةةة
 ئينديرا كريشنان لة طفتوطؤيةكدا

 فانتازيا, خةياَل , منداَل , عيشق 
لىىةة(ةلة1943)ةوةىةيشىىنانةنِةرىىةر ةىتي بىىقةمنىىدو انةلةرىىالاقةةةةيِةةوينىىدخىىاد

ةبةكةونامىة ةبةىالزريزرىقةلىةةلونسىتةةةةة.ةةياليةدقةنادة ةهيندرتاندوةلىةدويكةبىِةةةةة
لةثال ة.ةهةرةةهاةلةةىزمةلاناريشدوةدبلزمقةبا ا ةهةيةة,ةثةرةةردةييةىاندوةهةيةة

بىة امةوي سىتاىةةدىةنياةخىِة ةةةةة,ةةبزةمندو انيشىقةدةنِةرىقةة,ةىار ةمانزرتايةديدوة
دةةةةةةةداىِةوي ستاةثي نجةىتي بقةبالاةىةدةة.ةدوةةدةةنِةرنيةةةبِورةىانقةمندو انة

ةنِةريِةيةىانقةمندو انةدةيانةةدارةةةىِردةة رييىقةبزةطزظارةةةناميلكةةدايبةدي
ة.ر  ةخة ادقةنةدةةةيقةةةرطةدِةةةةة

ِة)طزظىار ةة,ة ةبزةوي ىةونةةلةطةشتي كقةخي زونيدوةلةطةل ةثياةةىة ميِونىدور ةة(ةدىةىاث
وىةمةةةبزةواطادور ةةةلونيار ةثرتةلةةبارة ةركيشنبري ةةةوىةدةبقةمندو انىةةةةة,ةىةدة

ة.ةط تِطزيةيانةلةطةلايدوةرالةىةد
ةواياةنِةرةرونقةدايبةتةبةةوةدةبييادقةمندو انةلةةهيندرتاندوةهةيةة؟*ة
ذمارةيىانةلىةةثةجنىة ةةةة,ةةنِةرىنةةذمارة ةوةةةنِةرةرونة ةىىةةبىزةمنىدو انةدةةةة-

ةىانةيىانةةيىةوةةةىةي ةةةهةددةرتة ةىىةةبالاةىىةوةةةدايبةديةة!ةدةرتةدي ثةركةناىاتة
وةةةنىىدةةنييىىةةىىىةةذيىىانقة,ةحكِةمىىةديشةثي شىىكة ةبىىةةةنِةرىىةرونة ةدةىىىةنة
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بزيةةليربىة ةنِةرىةرونةةةكةىىار ةدةةةمةوىةجنامقةةةةة,ةنِةرةرةىانةدوبنيةبكاتة
ة.دةدةنة

ة
ةةةةطةنتانةة نيةىةةدي نةةركي قةنِةرةر ةمندو انة؟بةبةكةو ةدزةو*ة
,ةلةةةة امقةثةريار ةثي شِةدوةوامىاذةمةبىةةةةىىةدةىىةةيىةىي كةلىةةطةنتىةىانةةةةةةةةة-

دةبى  ةبىزةنارىاندنقةخىز ةةةةة,ةنِةرىةر ةوىةدةبقةمنىدو انةةةة.ةمةرةلة ةوابِةرييىةةة
بىةىانقةة اثكةدنقةىتي بىةىانقةدِداخبانىةةيىانةىتي ةةة,ةبالاةىةوةةىانة!ةلةشةركدوبي تة

دايبةتةبةةطةةرةةةةدةمةندورةىانةبىةةباشىرتةدةلونىنةىىةةهىةدقة ىاثكةدنةىةيانةةةةةةة
,ة ةوىىةةةنةخةيىىةةىىىةةلةرىىةرةبةرطةىىىة ةدةنِةرىىةي تة%ة11ىىىةمرتةةةةبىىةلير ة

هىةرةةهاةة!ةوةةيشةوةطةرةبالاةىةرةةةىةةبةةةي دونةبي تةةةوةمةبةكةةثارةيىةةبىدوتةةة
ة.ىةةليرةجارونةبةمةجزرةةنييةة,ةةي تةيشنةةة ةىتي بةىة ةبا ةبي تةداةب ةبالاةىةد

شاشىىة ةدةلىىةنزيزنةةةظيىىديزةةوةمةيىىىةةمنىىدو انة ىىةندونةرىىةكاتةلىىةةبةرومبىىةرةةة
نةةةشىىِي نةةور ةدي كدةرونىىة ةوىىةمةحالاةدىىة ةركيذةبىىةركيذةليىىادةةواشىىكةوةدودةنيشىى
ةرىادةةةبةةواطايقةدويكةةةباةكةةةمامزرتاةةةبةرثةرانقةديكة ةلىةمةىارة.ةدةبي تة

ةةهةةل ةبدةنةشةةوةةةوارةلةة ةخِي ندنةةةةلة يىةنةةةو ةىةدةةةةى,ةةةركةةخي نةر
!ةمندو انىىةةةةدةةبىىارةةلينىىدةةةبكةنىىةةةةىىىةةخةريكىىةةبىىةرةةةهةلاىىدي ةةدة ىىي تةةةةة

بىىزةوىىةةة.ةلي ىىدةبِةنقةوىىةمةبىىةةواطاييىىةةثلىىةةةةثايىىة ةنِةرىىةرونةباشىىرتةدةىىىاتةة
,ةنةبةرىةريدوةدةشىكق ةةةمندو انة ةىةةبةرةرةلمانقةوينطليزيدوةلولاىنةةةدةرىة ادياةة

ةيةىقةبةرنةوةونةهةيةة لةةوةجنامىدوةوىةةةنِةرىةرونة ةةةة,ةرةر اةة ةبيانقةبةشيِ 
,ةةةبةركةةةبِةنةةة ةثي شِولييةىقةليىادةةدونةةلةةرك,ةىةةبةلمانقةهيند ةدةنِةرنة
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,ةهىةمقةمنىدو انةةةحكِمىةديشةةةةربالاةىةرةةونةليادةةخزيانةدوةةدةة ىاثكةدنقةبةة
دو انقةبةركةمسقةناريِةةةوارانكارييانةبزةدةىاتةلةبِور ةنِةرةرونقةوةدةبقةمن

ةل ةبىىة امةديسىىانةهىىةرةهىىة,ةدىىادة...ةثي شىىكة ةىةدنىىقةىاغىىةلةةةدِونىىا ة ىىا ةةة
ةثيىةةلىةةخىِوردنةةةةةةطةيةننيةىىةةوةطىةرةرىةدونةركةةةدةدةينةىةةدويكةةةباةىانةد  ةب

يستةةهةندي ,ةثزشاكةةةىةررتة ةياريكةدنقةمندو انةخةر ةدةىةنة كيشىقةلىةةةةثيِ 
ة.بِور ةخِي ندنةةةةةةمِدا اىةدنقةمندو انةخةر ةبكةنة

ة
ة ةجزرةةناةوخني كةبةخزةةةدةطةنة؟,ةىتي بةىانقةمندو انةلةةهيندرتاندوة*ة
ىتي بىةىانةةي نىةدورنةةةنِةرىينةىانيشةةةة,ةبزةوةةةمندو انة ةىةةدةمةنيانةىةمةةة-

ةيةكةةة!ةهةرةةهاةىتي بقةبىةب  ةدةدىيشةهةيىةةةةة.ةدةبارةيانةىةمةة ةي نىةىانةبةشىيِ 
ة.دودةركي  ري نةىةةمندول ةخز ةبتِوني تة رييىةىةةبديلي تةةةة

ثىةرةةردةةةةوةمةجىزرةةىتي بانىةةهىةمةبىزةني ةىىارينةةةهىةمةخىةيالاكةدنقةمنىدول ةةةةةةةةةةة
ىةةلي ىةةدوةوةةةيىةةهةنىد  ةجىارةمنىدو انة ىةندةلي كدونةةةيىةىقةةةةةةةةةةرةية,ةدةىةنة

ني ِةوىةدةبيادقةمندو انىدوةنابي ىتةهىةمِةةشىتي كةةةةةةلىةة.ةجياجيايانةبزة رييىي كةهةيةة
ة.مندو انةبةةطشتقةهي زي كقةخةيالاكةدنقةبةةدينيانةهةيةة.ةبِدةي تة

ةيةكةركةةة ويقةبكاتةىةةشِي ني كةبزةبريىةدنةةة ةدةب  ةنِةرةرة رييىةىانةبةشيِ 
خزشىقةةبة امةلةةهةمِةة رييىةىاندوةدةبى  ةىزداييةىىةيانةبىةةةةة,ةمندول ةمبي ني تةةةة

ةيةىقةوارايقة ارةرةرةبكةي نة لةطىةل ةوةةةشىدوةةة,ةدةةوةةبي تةةةطةنتةىانةبةشيِ 
ةنطىةةمنىدول ة ىي  ةلىةةةةةةوةطةر ىقةركة:ةوةمةكيىةةديزرييةىقةديكةةهةيىةةىىةةدةلاىق ةةةة,ة

بزيىىةةدةىىىةي ةطةنتىىةىانةبىىةب  ة ارةرىىةر ةةةةة,ةىزدىىايقة ىىرييىةىةةةةرطةي ىىتةةة
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لةةونةيىىةةلىىةمة,ةىيانةبىزةبديلنىىةةةةةمبي نينىةةةةدىىاةمنىىدو انةخزيىانةركي طىىةة ىىارةيةةة
ة.ةةدوةةىانقةذيانةببي تةةةةركي طةيةةةةمندول ةباشرتةني ةةبي تةىةة زنةركةةبةركةة ةرك

,ةجطةةلةة ىرييىةىانقةثىةرييانةىىةةةةرطي ىةكدروةنةةةةة,ةمندو انةكاشققةنانتاليانةةةة
ايىةتةة رييىقةميللقةةةهةد,ةوةدةبيادقةهيند ةدةةلاةمةندةةلةة رييىقةنانتاليقة

طي ةكونىىةةة ةجىىزروةةجزريىىانةبىىةخزةةةة,ةةةرىىةربةدةةىىىةةبىىةثي قةطىىزركونقةركيذطىىارةة
لىةةهيندرىتاندوةركيذةبىةةةةة.ةركةةدوةةةةنهي نييةىانةلة  ةطةجنانةدلاطريدىةةةة.ةطةدِةةة

ركيذةذمىىارة ةخِي نىىةر ةوىىةمةجىىزرةةنِةرىىةرونةةلىىةةليادبِةندويىىةةةةنِةرىىةرونقةةةةة
.ةدِةنةىىةة يةنطريييىةىقةليريىانةهةيىةةةةةةىىةةةرخةيالاقةلونستقةلةةهيندرىتاندوةدةة

ة.ذياننامةةةة رييىقةمي  ةةييشةخِي نةر ةدايبةدقةخزيانةهةيةة
ة

ةلةىارةىانتدوةليادةةباية ةبةةخةيال ةدةدة ةيانةةوديعة؟*ة
بىزةمنِةنىةةلةرىالاقةةةة,ةمنةخزمةليادةة ىرييىقةةوديعىقةةةذياننامىةمةنِةرىيِةةةةةةةة-

بالاةىةرةةةيىةىقةحكِمىةدقةةة,ةردىةوبِةةناةلة(ةرالاقةىضز ن)لةدوةىةةبةةة1991
ة ةىتي بي كدوة اثقةىة دبِةةىةةلىةبارة ةة رييىةىانقةمنقةىزىةدبِةةةةةةةلةشيِ 

ة.نةةةةبِةةطةنتةىانقةىضز 
ةشِي نقةرةةشتةلةني ِةوةدةبييادقةمندو اندوة زنةدةبينقة؟*ة
ةدةدىقة ىرييىدوةركةةةةدةبى  ةركة,ةبةةبز ِةنقةمنةة- .ةي ىتةةويىةل ةبكةةةةشىتكار ةلىةنيِ 

بىة امةمنىدو انةخزيىانةحىةلةبىةةلىةةةةةةةة,ةىتي بةبزةمندول ةنادِونةي تةبةب  ةثىةيامةبي ىتةةة
بىةةةثي يىة ةىىةةةةة...ةةةشتقةلةمة رييىةدوةبةمةجزرةيةةخةيالاقةرك,ةدالابدونةناىةنة

ةيةىقةةة,ةركةةشتكار ةبةشي كقةجياةنةىةوةةيةةلةةوةدةبقةمندو انىدوةة دةبى  ةبةشىيِ 
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ة ىرييىدةة ىىةةوةلةمنىدول ةبكىاتةنا ىار ةثىةيةكةة ةةةةةة,ةوةوامىادةةبكىة  ةةةلي زونانةةلىةنيِ 
ة.ىةدنقةبي تة

ة
ةدريوذ ةىتي بةيانةطزظار ةمندو انةلةةهيندرتاندوة ةندةة؟*ة
ةة امدونةةة ةوةمةثةريارةةلةمحةدةةةةنىادِونةي ةدريوذةىىانةبىةةذمىارةةبلاىي نيةةةةةةة-

 ةثي كهادىة ةةوةمىة ةبىزةهاةىىار ةوىالازل ةبِنيىادةةةةة,ةوةةةة اىةةيانةوةةةةخةوثةة
ة!لمانةة,ةرةرةىيرتينةىي شةة.ةىزمةلاطة ةهيند ةدةطةركي تةةةة

قةهينىد ةلىةة ىِورةةةةلمان!ةةمسيمانةهةيةةوي ستاةلةةهيندرتاندوةهةذدةةلمانقةركةةة
لىةةحالاةدي كىدوةبىزةمنِةنىةةلمىانقةةةةةة,ةة ادةىةدوةدسة ةثي ىدةىةي ةةهةري مقةطةةرة ة

.ةهةري مةىانقةباشىِةرةدسىة ةثي ىدةىةي ةةةةدةنياةلةةيةىي كةلةة(ةدامي )بنةركةدقةمنة
(ة5111)ة ةةةبةةدريوذة–بةمةثي يةة اثقةيةىةمقةىتي بقةمنةىةةبةةلمانقةدامي ة

لىةمةذمارونىىةةة,ة ةىتي بىةةبالاةىةوةةىىانقةرىةرةبىةةحكِمىةتةةةةةةبىة امةدىريوذةة,ةدونةيىةةة
هةنىدي كةلىةةةهةري مانىةةلىةركةة ةركيشىنبريييةةةةةةةةة,ةلة يىةىقةديكةشىةةةةةة.ةليادةنة

ويىىد ةوىىةمةةىىىةمرتةثي شىىكةةدِةنةيىىانةلىىةدةودةنةشىىكةةدِةنةيىىانةهةنىىدي كيانةةثي 
ة. ةىتي بة ةىاريطةر ةخز ةدةخادةةرةرةدريوذجياةوليية ةوارتقةركيشنبري

ياتةدي ياندوةبةةةشىي ِةةةطزظارةىانقةمندو انةطشتطريدةنةةةلونيارييةىانةةةوةدةبةةة
دريوذ ةطزظارةىىانةبىةةةة.ةةيانةة  ةةركةةةىةةمندو انةةة ةونةدةياخنِولنةةةددةخةي ن

بىة امةلي ىةةدوةدريوذيىشةلىةةةةةة,ةلمانقةوينطليز ةةةهيند ةةةلمانىانقةديكىةةليرةدىةةةةةة
بةنطالة,ةهةري مةىانقةمهاروشرتوة.ةهةري مي كةةةةبزةهةري مي كقةديكةةجياةول ةهةيةة
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نةةةوِدارةثةدو ةةةدامي ةنادةةلةِرةة ةركيشنبريييةةةةثي شىكةةدِةدةة,ةىارنادوىاة,ة
يستيانةبةةىتي بةةةطزظار ةلي رتةهةيةة ة.ثيِ 

ة
ة
ة
ة

واياةهيضةمةلابةندي كةةةىِةمةلابةند ةثةرةةردةيقةنيكىة ةمنىدو انةةة ةونةيىانةةةة*ة
ة ا ىييانةهةيةة؟ةدووةجنِمةنقةىتي بقةمندو انةلةةهيندرتان

مةبىة اة,ةبةلاق ةوةمةجزرةةمةلابةندونةةلةةهةري مىةةجياجياىىانقةهيندرىتاندوةهىةنةةةةةة-
.ةىييةىانيانةجيىاةولنةةرودةةةةركي ى ة ة ىا ةة,ةةري مىةىانةةبةهز ةجياةوليقةلمانقةه

يةىي كىةةلىةةةةة(ةAWICة–يةىي تقةنِةرةرونةةةنةخشةرىالونقةىتي بىقةمنىدو انةةةة)
وةنىدومقةلىةةةة(ة411)يىةةةليىادةةلىةةةةةة–مةلابةندونة ةىةةبارةطاىة ةلىةةنيىِدة قةةة

شىىقةهةيىىةةىىىةةيقةني ىىِةنةدةةةيهىىةرةةهاةلقي كىى.ةرةرونسىىةر ةهيندرىىتاندوةهةيىىةة
مىنةة,ةبزةثي نجةرال ةدة ىي تةة,ةلةبِور ةىتي بقةمندو انةةة ةوندوة ا ىقةدةنِي ني تة

بزيةةمنةلةةنزيكةةةةواطادورمةىةة زنةلىةةة.ةوةندومقةجي بةجي كار ةوةةةمةلابةندةمة
ونةنِةرةرونة,ةثي ناة ةطةشةدونةبةةدِوناىانة ,ةنةخشةرىالونةة,ةةةىِةثةدي كقةنيِ 

ة.ىارةدةىاتة,ةرةرثةرشتيكارونقة ا ةةةخِي نةرونة,ةبالاةىارونة
هىةمِةةرىالاي كةبةرنامةيىةكةبىزةىارةىىانقةخىز ةةةةةةة,ةةي ةكو ةىزبِةنةةة ةمانطانةةةةة

ثيادةةدةىاتةبزةهاندونةةةلي كزلاينىةةةةلىةثي ناة ةباشىرتةىىةدنةةةدرةرىترتىةدنقةةةةةة
يةىي تييةةنادِوني تةلىةةركةة ةةهةلابةدةةوةطةر قةوةمة.ةوةدةبييادقةمندو انةةة ةونة
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بىىة امةهىىةمِةةرىىالاي كة,ةدوروييىىةةةةثشىىتطري ةنِةرىىةرونةةةنةخشةرىىالونةبكىىاتةة
خةرجقةرةنةرىةدنقةدةةةلي نةةدةطةي تةةوةرتزةبزةبةشىدوريكةدنةلىةةثي شىانطا ةةةة

ة.رالةدةىةي تةةىتي بقةمندو انةىةةلةةثزلزنيا
ة
ة
ة
ة
ة زنةوةجنامةدةدري تة؟,ةندوةلةةهيندرتانةلي كزلاينةةةةلةةبِور ةوةدةبيادقةمندو ا*ة
مةرىىىةلة ة,ةهىىىةمِةةرىىىالاي كةلةميانىىىة ة ىىىةندينةىىىىزن ةونسةةةرىىىيميناردوةةة-

ثي شكةةدنقةوةدةبييادقةمندو انةلةةهيندرتانةةة زنيةديقة ارةرةرةىةدنقةوىةةةة
,ةبالاةىىارونةة.ةطةنتانةةدةخةي نةةبةرةباسةةةلي كزلاينةةةةىةةركةةبةركةة ةنِةرىةرونةة

وةمىىىة ةةةكة.ةنىىىةرونةةةدويىىىكةةةباةىىىىانةةةىتي ىىىبةدونىىىةرةىانةدةبنىىىةةةةةةخِي 
نيشانةيةىقةثي زونينقةطشتقةبزةبايةخقةوىةدةبقةمنىدو انةةةىاريطىةر ةلىةةذيىانقةةةةةة

ة.مندو انةةةثي كهادة ةىةرايةدييانةركيلاقةخز ةدةبيني تة
دةويىىنيةطزركونكىىار ةبىىِور ةةة(ةAwic)نِةرىىةرونةةةنةخشةرىىالونقةطزظىىار ةةةةةة

وىةمةطزظىارةةمينبةري كىةةبىزةةةةة.ةبييادقةمندو انقةهيندةةةجيهانةبالاةدةىةنىةةةةةوةدة
بالاةىىىارونةةةهىىةمِةةوىىةةةىةرىىانة ةىىىةةطىىرييدة ةة,ةنةخشةرىىالونة,ةنِةرىىةرونة

ىي شىىة ةوىىةدةبييادقةمنىىدو اننةدىىاةلىىةمةركي طةيىىةةةةبانطىىةةول ةخزيىىانةبطةيةننىىةةةة
ة.طِي ضكةىانة
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ةيةىقةركوطِلةرونىةةبىزةىتي بىةىانقةمنىدو انةةةةةهةرةةهاةلةمةطزظارةدوةثي دو ىِةنةةةةةة
وىةمةطزظىارةةبةشىدوربِة ةبيانيشىقةهةيىةةةةلىةةبىِور ةخزيىدوةةةةةةةةة.ةبالاةةدةىةي تةةةة

ة.طزظاري كقةمنِةنةييةةلةةهيندرتاندوة
ىتي بنارىىقةةةواطىىادوريقةجزروةجىىزرةلىىةبارة ةىتي بىىقةمندو انىىةةةةةة,ةبالاةىىىارونةةةة

وامادةىةدنقةىتي بنارقةباشرتينةىتي بىةىانقةةةمنةخزمةركةةبةركةة .ةبالاةدةىةنةةةة
ة.ىةومةةةة(ةدةية ةركوبةدةة)مندو انقةهيندرتانة

دةةلاىةدقةة,ةرةرةجنامةلةةثي شانطا ةثزلزنياةخةويةركةةةةةة هةرةةهاةىتي بكانة ةنيِ 
 ةميزنيخةبانطهي شتقة ةندةنِةرةري كقةهيندرىتانيانةىةدبىِةةةةة–مندو انةةة ةونة
مىنةبىزةمىاةة ةةةة.ةةبارة ةوىةدةبييادقةمندو انىةةةةوامىادةةبكىةنةةةةةداةلي كزلاينةةةةلىة

بىزةوىةةةمةبةرىتةةةةة(ة1993مايسىقةة,ةنيسىانةةةة)شة ةهةنتىةةلةميانىة ةمىانطقةةةة
ة.بانطهي شتةىةوبِةمة

يسىىىتةةلةرىىىةرمانةمِدىىىا اةةلي كزلاينىىىةةة ةليىىىادةةلىىىةبارة ةوىىىةدةبييادقةةةةة ثيِ 
ةدو ةةةثي دوةيسىىىتقةمندو انىىىةةةةوىىىةجنامةبىىىدةينةدىىىاةباشىىىرتةبتىىىِوننيةدةركةبىىىةة

وةةىاتةدةدِوننيةببينىةةخىاةةنةوىةدةبييادي كقةمنىدو انقةةةةة,ةخِورتةىانيانةبكةينة
ة.ركورتةةةدرةرتة

ة
ةرينةما ةمندو انةلةةهيندرتاندوةلة ةبارةديخي كدويةة؟*ة
,ةرىىينةما ةبالرطىىانيقةخي زونىىقةةةطةةرونىىدوةةةقبىىةةبىىةروةردةلةطىىةل ةثي شىىكةةدنةة-

بةرهىةمةهي نىانقةنيلمىقةةةة.ةنةوةةةندةةثي شكةةدِةةنييةةرينةما ةهِنةر ةةةمندو ا
وةجنِمىةنقةنىيلمةبىزةمنىدو انةةة ةونةىىةةةةةةة.ةي دويىةةةمندو انةةة ةونةليرةطةنتقةلةةرك
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بة يىىةنقةىةمىىةةةةرىىا انةةبةرهىىةمةة,ةلة يىىةنةحكِمةدىىةةةةثشىىتطري ةدةىةي ىىتةة
ىةردقةدايبةتةةهةرةةهاةيارمةدقةوامادةىارونق.ةهي نانقةدةةةنيلمقةلةةوةرتزدويةة

وىةمةة,ةدةدوتةداةنيلمىقةبىِور ةذيىانقةةوديعىقةيىانةنيلمىقةلينىدةةةبةرهىةمةبي ىننةةةةةةةةةة
دةةة.ةوةجنِمةنةةدةةةرال ةجاري كةنيستيظالاي كةبزةماةة ةهةنتةيىةكةرىالةدةىىاتةةةة

دةماشىىىا ةنيلمىىىةىانقةمنىىىدو انةةةطىىىةةرونةدةىىىىةنةةةةةةهةلاسىىىةنطاندنلي نىىىة ة
ة.باشرتينيانةهةلادةب ي ةنة

يسىىتقةبىىةةدةةةنِةرىىةر ةمنىىدو انةهىىةبِةةةةكةوةنىىدومةلىىةةةوىىةمةليةةة  نةيىىة ةثيِ 
ةبةردوة ة.ةمنةيةىي كةبِةمةلةةةنِةرةرونةة.ةدةرتة ةبةركيِ 

منةجةختةلةرةرةبايةخقة رييكةدةىةمةةةةبزةدرةرتةىةدنقةنيلمي كقةبىا ةةةةة
بةبز ِةنقةمنةوةمةوةرىىة ةمةطىةرةلىةركي قةوامىادةيقةنِةرىةري كقةةةةةة.ةبزةمندو انة

ة.شقةمندو انةبي تةوةطةرةناةوارانةنابي تةبا
وةطىةرةة,ةبةرهةمةهي نانقةنىيلمةهةر ىةندةةلىةركةة ةهِنةرييىةةةةباشىيشةبي ىتةةةةةةةةةة

با ةنةبي تةلي نةىةةدةرتقةىةدةةةةبةةهةلابى وردنقةة(ة رييىةىة )ناةةركيىةىة ة
ة.ىتي بةةباشةىانقةمندو انةبزةوةةة ةنيلميانةلةرةرةوامادةةبكاتة

ة
ةةبةشىىدوريكةدنقةمنىىدو انةةة ةونةلىىةةوامىىادةىةدنقةنيلمي كىىدوةلىىةةةةةةةوامىىادةيق*ة

ةهيندرتانةلة ةوارتي كدوية؟
ةودةةوةةةنيلمةيةةىةةدةب  ةمندو انة,ةثي شرتةةو ةبزةدة ِةنةىةةنيلمقةمندو انةة-

ىاريطىةر ةة.ةبة امةوةمةكيىةةبز ىِةنةىةةطىزركوةةةةة,ةهةمِةةدةةرةىانقةدي دوةبطي ةكنة
يادةةدةبي تةىةةطىةةرةىانةببيىننةةةلىةةدىةدةرةةخزشىيانةرةنتىارةةةةةةةنيلمةةةختي كةل
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.ةبكةنةةةمندو انيشةركيلاىقةمنىدو انةببيىننةةةركةنتىار ةمندو انىة ةخزيىانةهىةبي تةةةةةةةة
بةهةرحال ةركةةدوةةىانةةةشِي نةىانةةةهي لاقة ىرييكةة.ةبةدةةوة ةةةىِةوةدةبيياتة

ة.لةةرينةما ةمندو اندوةلةةىةرايةدييةىانةطةنطرتةة
 ىزنةنيلمىقةباشىرتةبىزةةةةة)لةةريميناري كدوةىةةلة يىةنةلي نىةةةةبىةةناةةنيشىانقةةةةةةةة

منىىدو انقة,ةيىىةىي كةبىىِةمةلىىةةبةشىىدوربِةونة,ةرىىالىةوبِةة(ةمنىدو انةوامىىادةةبكىىةينة
وةىتةرمةبينقةىةةوارةلةةمةنىد ةخزيىانةبىزةركيل ةبينينىقةليىادةةثيشىانةدةدوةلىةةةةةةةةة

ةي نىةطة ةنىيلمةةةةة,ةي ةدقةدةرهي نىةرةةحةليانةدةىةدةبىةةرىةة,ةوامادةىةدنقةنيلمدوة
هةلابةدىةةوىةمةكية ةونةليىادةةلىةةةةةة.ةهةداةلةةدةدنِةرنيةبىزةنىيلمةبةشىدور ةبكىةنةةةةة

دةبى  ةوىةةة ةةة.ةوامادةىةدنقةنيلمدوةبةشدورييانةهةيىةةةةكةلىةةركيلاىقةوةىتىةر ةةةةة
خىة ادقةني ىِةدةةلاىةدييانةةةة,ةبلاي مةىةةليرةلةةنيلمةىانقةمندو انقةرينةما ةهينىد ةة

ة.ةدةرتةهي ناةةةةبزةلمانانقةديكةةديبالذةىةوةنةب
ة

ةوةد ةشانز ةمندو انةةةشانزطةر ةبِةىزلاةةلةة ةوارتي كدويةةلةةهيندرتانة؟*ة
دوةلىةةركوبىةدةةةة,ةشانزةةةشىانزطةر ةبِةىزلاىةةلىةةهيندرىتاندوةهِنىةري كقةىزنىةةةةةةةةة-

طِنىىدةىانةةةهىىةرةشىىةةة ةبةرنامةيىىةىيانةةةطةةةثىىقةشىىانزيقةطىىةركيكةدة ىىِةةة
ي شكة ةدةىةدةةةركةةبةركةة ةدةماشاىةرونقةليرةدةبِةنةةةةبةدايبىةدقةمنىدو انةةةث
دةويىىقةهي ىىد ةهي ىىد ةشىىانزيقةمنىىدو انةجيىىاةبىىِةةةةةةةطىىةةرةىانةشىىانزطةر ةةة.ة

ثاشىانةمنىدو انيشةةة.ةىزميدييانةبزةبةةثي كةننيةهي نانقةمندو انةثي شكة ةدةىىةدةة
دي كىىة اةةبىىةةمزرىىيقاةةة ىىةندةطي ىىةةةةة ىىرييىةىانقةوىىاذة ان,ةركيلايىىانةدي ىىدوةبينىىقة
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.ةطةةرةةىةةبةهز ةدةمامكةةةماركةركيلاقةواذةلايىانةدةبينىقةةةة–ةمندول ةةةةيةىقرك
ة.وةمانةةبةشي كقةطةنطنةلةةشانزيقةمندو انة

ة
ةواياةىتي بكانة ةدايبةتةبةةمندو انةلةةهيندرتانةهةيةة؟*ة
لةةثي شىكةةدنقةوىةدةبييادقةةةىتي بكانةىانةلةةهيندرتانةركيلاي كقةطةنطةدةبيننةة-

دِدابييانة.ةوي مةةلةةهةمِةةدِداخبانةىاندوةىتي بكانة ةمندو امنانةهةيةةة.ةمندو اندو
هةنتانةةدةدِوننةىتي بي كةيانةدةةونةلىةةىتي بكانىةةبىةةوةمانىةتةخبىِولنةةةبيبةنىةةةةةةةة

ة.مالاةةةة
بىةةلير ةة.ةيةةىتي بكانة ةدِداخبانةىانةبزةىةكينقةىتي بةبِدجة ةرا انةيانةهةةةة

دةةلاةدييىىةىانقةىتي ىىبةةةةة خىىزيقةةةنيِ   ةة–ىتي بىىةىانقةخزيىىانةلىىةةثي شىىانطا ةنيِ 
ىتي بىىةىانقةىتي بكانىىة ةدِداخبانىىةةحكِمييىىةىانةلة يىىةنةةة.ةنيىىِدة قةدةىىىةكنةة

لةناة ىىةةدي هادييةىانىىدوة.ةةةلورةدىىقةثىىةرةةردةةةةني ةىةدنىىةةةةوامىىادةةدةىىىةي نةة
 ةطةركيىةىانيشةىتي بةبزةوةةةناة انةةدةبةنةىتي بكانة ةطشتقةهةيةةةةىتي بكانة

.ةهىةرةةهاةىتي بكانىة ةوىةهليشةبىزةمنىدو انةهةيىةةةةةةةة.ةىةةىتي بكانةيانةدي ىدوةنييىةةةة
بكةي تةلةةنيىِدة قةوىةمةىتي بكانةيىةةةةة(ةBC ROY)لةةونةةدةدِونة  ةواماذةةبةة

مىةنةةلةىادقةدوخسيةةةثشِة ةدِداخبانةىاندوةليرةدةلاةبالاكةةهيضةىةرىي كقةبةدةة
طىىةةرةةمزلاىىةدقةبىىةةوةنىىدومبِةنةيىىانةبىىةةوةمانىىةتةةةرطةدنىىقةىتي بيىىانةلىىةةةةةةةةةة

ة.ىتي بكانةيةدوةنييةة
يستةةباري كقةىتي بكانةىانقةمالاةةة ةبكىةمةىىةةةةةةة لي ةةدوةةةكةبريخستنةةةةثيِ 

,ةةةخزبةخشىىىةةخزمىىىةدطِلورةىانقةلي نىىىةةةةندومىىىو.ةيىىىةة(ةAwic)ثي شىىىنيار ة
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دوةهةيىةةةةىتي ىبةبىةةوةمانىةتةدةدةنىةةمنىدو انقةةةةةةةىتي بكانة ةبضِةىيانةلةةمالاةةة
لي نةىىىةةهةميشىىةةبىىةدةو ةثةيىىدوىةدنقةىتي بىىقة ىىاىةةةيةةبىىزةوىىةمةةةةةة.ةطىىةركةكة

و ةبىىةهي زىةدنقةوىىارةلةة ةىتي ىىبةويمتيىىال ةوىىةمةىتي بكانانىىةةةي ىىةكة.ةىتي بكانةيىىةة
ونةوةندومانةةةخىاةةنةىتي بكانىةدوةىىةةكادةدىةنةنِةرىةرةيىانةةةةةةة,ةخِي ندنةةةة لةنيِ 

ةندييةىانيشةة,ةدونةرةيانةمامزرتايةة ة.وةةوةلةةخةمقةثتةةىةدنقةثيِ 
ىاردونىىةةةةنيشىىانة,ةكادةدىىةنةمنىىدول ةرىىةبارةتةبىىةةةىتي بىىة ةدةخيِي ني تىىةةةةةةة

وةمةىاردونةةةيةةيارمةديمانةدةدوتةىىةةبىزوننية ةجىزرةةىتي بي ىكةليىادةةةةةةة,ةدةدوتة
هزىىاري كقةباشىنةىىةةةةة,ةةةةىتي بكانىةىانقةمالاىةةة.ةماية ةبايىة ةةةثةرىةندةىةدنىةةةةة

لىىةةركي طايىىةةةةبتىىِوننةىتي بىىقةباشىىرتةةةدلاطريدىىةةةةةةةةةةىةوةةىىىاننِةرىىةرونةةةبالاة
بةةةري ةدة ةمىنةيىةىي كمةلىةةوةنىدومانقةةةةة,ةرةرجنةكوىي شرتةبزةمندو انةخبةنةةركةةة

ىانةةبةشىدورمةةةةطة الاةةةةنةخشةةرالييةدوة ا ةلةمةجزرة,ةوةجنِمةنقةىتي بكانةة
خىىة ادقة,ةوىىةةة ةبىىريةخةمىىةةةةىىىةةوىىةمةثىىالنةةةنةخشةرىىالييةةةةحىىةلةدةىىىةم

دةةلاىىةدقةبىىزةطةشىىةدونةبىىةةوىىارةلةة ةخِي ندنىىةةةةلىىةة يىىةنةةةةةة  IBBY)نيِ 

ASAHIة. ةذوثزنقةةةرطةدِةةة(ة
ة
 ةهىىةداة ةة1372ة–ةمييا ةةرئييا (ة6)ذمىىارةة(ةدكىىاثِ)طزظىىار ة:ةرةر ىىاةةة}
ويلىىهامة,ةكىىامة ةهايىىدةة,ةويسىىماكي ةرىىاملقةة:ةرىىالدونقةدميانىىةةة(ةلة1993)

ة{.مةهِيزونقة
ة
ة
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ة
ة
ة
ة
ة
ة

 (ابراهيم الفقية)ِرؤماننووسى ليبيايى 
 لة دميانةيةكى خاكةراييدا

يةىي كةةلىةةةنِةرىةرةةثىةكةبةرهىةمةةةةةةة(ةويربوهيمةوةل ةد )نِةرقةليبيايقةركيمانةةة
خىىاةةنةنيكةونىىة ةليبيىىايقةىىىةةدىىاىِةوي سىىتاةبةشىىي كقةليرةلىىةةبةرهةمىىةىانقةةةةةةة

وىىةةةىي شىىانة ةىىىةةوىىةمةنِةرىىةرةةلىىةة,ةةرةلمىىانقةوينطليىىز ةةةركطي ةدروةنةدىةةرىىة
طةنتي كنةثةيِةريةبةةىي شىة ةطشىتقةةةطىةرماةةةةةة,ةركيمانةىانيدوةدةياخنادةةركةةة

هةرةةهاةبةةدةةركيانقةوةلمِةني كدوةطِلةرةدةىىاتةىىةةخىةلاكقةةةة,ةطةرمةىانقةمةيظة
ني ة ةطزظىار ةةوىةمةط تِطزيىةةلة يىةنةثىةيامةةةة.ةدةبىنةةةوارياةهةمِة ةثي يىدوةركةتة

ة.ةةةلةطةل ةنِةرةردوةبةةلمانقةكةرةبقةرالدروةةة(ةالمجلة)
ة

ىةوةةةبةةوينطليز ةةةبالاةىةوةنةدةةةةةددوةىةةبةمةدةوييةلةةةركيمانةةر  ةبةرطيية*ة
رىةبارةتةبىةةةة,ةدةبيننيةجةنابيشتةةةكةليربىة ةنِةرىةرونقةديكىة ةكىةرة ةةةةة،ة

هةيىىىةة؟ةلةبةر ىىىقةلىىىةةةةجىىىزرةةطىىىةي ةدةرةنييىىىةىتة,ةشاررىىىتانيةدقةركيذوىىىاةوة
 رييىةىانتدوةدةنياة رايقةوةمةجزرةةشاررىتانيةدييةتةىةديدىةةةة؟ةلىةةىادي ىدوةةةةة
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ىةةوي مةةوةمةكيةدةدِوننيةهي ماةبزةمنِةنة ةديكة ةةةكةشاررىتانييةدقةذوثىزنقةةةةة
ةدادةبكةينة؟...ة ينقةةة

بة امة,ةمنةطةي ةدةرةةنيمةنييةة,ةرةبارةتةبةةشاررتانييةدقةركيذواةوة!ةنةخي ةةة-
ةيةىقةوارىىايقة ىىاةةدةبةكي تىىةةمنِةنىىة ةةةةة نِةرىىةري كةيىىانةهِنةرمةنىىدي كةبةشىىيِ 

هىةداةوةطىةرةوىةمةجىزرةةةةةةةلةةمنِةنة ةبا ادةةةةردةطىة  ةةةثي شكةةدِةةدةةةةرِةدة
دىىاةلىىةةة,ةوىىةةوةهىىةةل ةدةدوتةبيانهي ني تىىةةوىىاروةةةةة,ةمنِةنانىىةةبِةنيشىىيانةنىىةبي تةة

ونةية ونةهةديقةدقةذيىانقةخىز ةةةوىةمةجىزرةةةةةةركي طايةةةةبتِوني تةجزرةةثيِ  كةلةنيِ 
ةةكةدةلونىنيةة.بديلي تىةةةةة(ةخز )منِةنانةدوةجي طريةبكاتةىةةلةةوةجنامدوةبتِونق ة

ولةبىزةدةرىكةدنىقةةةةةةةة ونةىةدنةيةىي كةةلةةىىزنرتينةركي طىاةيىانةبايةخىدوردةينةشىيِ  ثيِ 
وةمةكيىىة ةةة. ِنكةةهةمِةةشتي كةلةركي قةثي ضةةونةىة ةدةىةي ةبزونةي تة,ة(ةخِد)

شاررتانييةدقةركيذواةوةلةةبةرلدةينةدةيثكىدوةةةرىتاةةةىىةةوىادةميزودةلىةةركةةدىقةةةةةةة
درةرىىتكةدنقةشاررىىتانييةديدوةبىىةهز ةثي شىىكةةدنقةدةىنىىةلزذياةةةبةدةرىىتقةةةةة

ة.هي ناةةة
لة يةىةةةةلةةةبةكةويةدومةىىةةوةطىةرةنِةرىةري كةلىةثي ناةةنارىينقةةةةةة,ةبةمةجزرةةةةة

طاىىة ةخىز ةةةدةركةنىةىةدنقةناىتىةرةىانقة ةول ةةةةةةة يةنةةجياجياىىانقةىزمةلاة
وةةوةهيضةنةنطقةةةىةمقة,ةدةوىةةدِةيقة اةةبةةشاررتانييةدقةركيذواةودوةخبشي   ة

دةب  ةوةةةةبلاي مةىةة,ةبة امةلة يةىقةديكةةةةرةبارةتةبةةخِد ةخزمةةةة,ةنييةة
رىتةنىةىةدةةةةةةةةهيضةطةي ةدةرةةنييةىقة  ةمنةدرة,ةبةرجةرتةةىةدنقةركيذواةوة

ةدىاىي كقة ِنكةةلةةنامخىةةةةخىزمةبىةةةةة!ةمنيشةبةطةي قةدةرةةنييةةةةدي قةناركةومنة
ة ىرييىةىامندوةدومنةبةمىةدوةنىاةةةةةةة,ةدةلومنة(ةكةرة )  ىِنكةةة,ة ةندينةجارةلىةنيِ 
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ثالاىةةونةيىانةىةرىىايةدييةىانقةنىاةةليربىة ة ىىرييىةىامنةذيانيىانةثةيِةرىتةةبىىةةةةةةةة
بىةةخىزةةةةوىةةوةة,ةوةطةر قةدةشضنةةركيذواةوة,ةةبقةكةرةةةشاررتانييةدقةويسالمق

لتِةرةةةشاررىتانييةدقةةةرةةشىتةةمةيظايةدييىةىانقةخزمانىةةةةبىزةةةةةةبةةهةمِةةىِ
بىىةةةوِمي ىىدة ةىىىةةلةةي ىىدوةوةلمِةنىىةىانقةلونسىىتقةةةركيشىىنبري ةة,ةوىىةة  ةدة ىىنة

يسىىتةبةدةرىىتةبي ىىننةةةبىىةةةهزيىىةةةةوةلمِةنىىةىةةةة قةذيىىانقةخزيىىانقةثىى  ةةةانثيِ 
هيضةيىةىي كةلىةةةثالاةةونانىةةنكىِلاقةلىةةهةديقىةدقةمةيظايىةدقةةةةةةةة.ةبكةنةةدةةلاةمةند

ة.خز ةناىاتةةةركةدقةدةىادةةةةةةلةني ِةىزمةلاطا ةركيذواةو ةدِةتةنادري ن
ةبةرهةمةىانقةمنةدة نىةرايةدةةة ةةركيذواةوةداةبةخزةةةبىةةىزمىةلاي كةةةييةىانقةنيِ 

ركورتةةلىةةمةيىدونقةةة.ةدقةخزيانةة اةةلونيار ةةةبري ةلونستقةبطةركي نةةةةوةلمِةنة
ةوديعىةدقةجيهانيىىدوةشىتي كةبىىةناة ةدةوىىةةدِةيقةيىىانةطةشىةىةدنةةةثي شىىكةةدنةةةةة

بىة امةةةخىيت ةىىةةبةخزمانىدوةةةةة.ةهةيةةةةهةرةيةىةشيانةثلةةةةثاية ةخزيانةهةيةة
هةنىىدي كقة,ةانةبةرةةثي شىىةةةةهىىةنطاةمانةنىىاةةةدي كمدةبيىىننيةهةنىىة،ةدة ىىينةةة

ىىىةةدةبىى  ةبىىةةةرد ةشىىِي نقةخزمىىانةلىىةةةةيىىةوىىاةلي ةةدو!ةوةةةديكىىةمانةبىىةرةةةدة
ثلةىانقةطةشةىةدنةةةثي شكةةدنقةشاررتانييةدقةجيهانيدوةبنارىنيةةةبىزوننيةلىةةةةة
,ةخستنةةركةة ةبةرهةمقةلونستقةةةركيشنبري ةدنيا ةوةمةكيدوة ةشِي ني كيانةهةيةة

ينةةكقةثةكشنطدورةبِدي بةلاق ةوةمةةركورتةةىةةوي مة ةركيذطاري كةخاةةنةشاررتانيية
بة امةركي مةث  ةبدةنةىةةدونةبةةةشدوةبني مةىةةوي مةةوي ستاةلىةةحالاىةدي كقةخةوثىقةةةة,ة

مةبةرىىتقةمىىنةلي ىىةةدوةوىىةةةةنييىىةةىىىةةوةوي مىىةةلىىةني ِةةةةة.ةثاشىىكةةدِةيدوةدةذيىىنةة
بىة امةوي مىةةوةمةكيىىةةدىةنياةةةةة,ةبىةلاق ةة!ةشاررتانييةدقةوةمةكيدوةوامادةييمانةنييىةةة

دةرىىىتكةةدةىانةةةبةرهةمىىىةىانقةشاررىىىتانييةدقةة(ةمسىىىتهلك) ةرىىىاغكةرةةة
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هةرةلةمةوادارةةةةدةمانىةة  ةلىةركي كةخسىتنةىانقةهىةمِةةدِوناىىانقةةةةةة,ةركيذواةوينية
.ةوةمةناةةندةةدةرناىةةلةةماةةيةىقةلةمةنقةليرةىةمىدوةبىةجق ةبهىي لانيةةةة,ةخزمانة

ةرةدويد ةدةب  ةوي مةةةردبينانةةبزوننيةىةةبز ِ ؟ةة ةبيستةةةيةىةةةةينةدةةنيِ 
لةةبةرومبةرةركةةبةركةةةبِةنةةة ةمةرةلةىانةلةةهةمِةةبِورةةنِي يةىانىدوةدةبى  ة ةةة

بىىىة امةلىىىةبارة ةبايةخىىىدومنانةبىىىةةة،ةجىىزرةةخارىىىيةدي كقةدايبىىىةديمانةهىىىةبي تة
ة.شاررتانييةدقةديكةةةةىةةجةنابتانةواماذةدانةث  ةىةدةةةة

ونةىِلتِةر ةميللةدانةةةةهةيىةةةةةةمنةبةكةومةبةةمكِمكةدنقةثةيِةندييةىانقةةة نيِ 
وةمة ةبةةثي دوةيستييةىقةذيار ةةةذيانقةبزةهاةىىار ةميللىةدانةلةطىةل ةيةىديىدوةةةةة

 ىىىِنكةةناىتىىىةر ةطةشىىىةىةدنةةةرىىىِةدةةةرطةدنىىىقةميللىىىةدانةلىىىةةةةةة,ةدةلومنة
داديكةدنىةةةةةةوةلمِةنىةىانقةيةىىد ةخىةملايِةةبةدايبىةدقةبىزةوىةةةميللةدانىة ةةةةةةةةة

شىىِي نةةورةةةجي مىىاة ةوارىىةةور ةةِةريىىانةلىىةةيةىىىد ةنزيكىىةةةيقةةةىِلتركيشىىنبري
ويسىىىتعمار ةركوبىىىةدةةةببىىىِةةةركي طةدىىىةةةةىزرىىىثي كةلةبىىىةردةمةدومةلرونىىىدنقةةةةةةة
يسىتييةىقةبايةخىدورةةةةةةة ونيانىدوةوةمىة ةةةكةثيِ  ثةيِةندييةىقةمكىِمةةةثتىةةةلةنيِ 

ةبة امةرةبارةتةبىةةثةرىيارةىة ةجىةنابتةلةمىةركةوىةمةرى  ةةةةةة.ةطةنطقةخز ةهةيةة
طِويىةةليىادةةجىةختمةلةرىةرةشاررىتانييةدقةةةةةة,ةبةرطة ةبةرهةمقةوىةمةدةوييةمىدوةةة

ة.دادة...ةنةكةشاررتانييةدقةذوثزنقةةة ينقةةةىزرياةةة,ةركيذواةوةىةدةةةة
ي كدوةبكةةمىةةةدِةي ى ةىىةةلىةةةةةة زنةدةدِومنةلةطىةل ةشاررىتانييةدةةةدةب  ةبلاي مةمنةةة

واشنانيمة؟ةطِناهةةةةىةمتةرخةمقةهةداةلةةدةةرةةة ةناينارمةةةثي قة,ةنزيكةةةة
دوةركي ىىقةدىىةةوةىةدنقة(ة1961)مىىنة ىىييةةىىىةةبىىةريتانياةلىىةةدةيىىةىانقةرىىا انقةةةة

و ةةي ىةكة,ةخِي ندنقةثي دوةمةةةمنقةنا ارةىةدةةةةىةةشاررتانييةدقةركيذوىاةوةبنارىمةةة
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لةرىىةرةدةرىىتقة,ةلتىىِةرةةةةةرطةدنىىقةلىىةةركيذوىىاةوةِوىىةةةةثي شىىِول ةىىىةدنةلىىةةى
ةة(ةركناكىةةدىةنتاة ةة)بىةلاكِةرىةرةبىةةةة ىة ةةةةةة،ةقةثي نةىةدةةةةة ة ةمنةدةرت
دىةيبةة)ةةثىا ةوىةةونيشةةة(ةدزنيوةوةحلةىيم)ةة(ةدةهاةحِري ن)دةو ةوةةةةة ةية

دةرىتقةة,ةدىادةة...ةةة(ةييا نىةةرىِلةميانةة)ةة(ةكةبدةلسة مةوةلعجيلق),ة(ةصاحل
رىةرونة ةةث  ةىةدةةةةةةداىِةوي ستا ةبةردةةومةةهةرةيةىي كةلةمةركيشىنبريةةةنِةة

بىىةخزةةبىىةةدي ةكةونينىىقةجياجيايانىىةةةةلىىةةهىىةةلاقةوةةةدوبِةنىىةةىىىةةوة ىىزنةركي طىىاةةة
 ىىارةيةىقةطِجنىىاةةبديلنىىةةةةبىىزةركةةبىىةركةةةبِةنىىةةة ةشاررىىتانييةدقةركيذوىىاةوةة
منيشةبةدةةر ةخزمةهةةلامةدوةةةوةةةمةرةلةيةةلةىالاةركيذنةيةىقةديكةةةةخبةمةة

ة.بةرةمِدا اةةلي كدونةةةة
ة

ىةةىةرىايةدييةىقةة(ةلي ةو مامخ)لةمةبةرهةمة ةجةنابتانةدةبيننيةِةنةةبزةمن*ة
ةةختي كقةلير ةلةةبةريتانياةبةرىةرةبىةدةةةةةثاشىانةبىزةةةةة,ةرةرةىقةركيمانةىةيةة

ليبياةدةطةركي تةةةةةةدةرتةلةىارةدةىي شي تةةةةةةةولةلةةدةرسةطِدنةةة ةلونكىزةة
ركةةةلىةةبيايىانةدةىىاتةةةكىةةدولاقةةةةةلةةدري  ة ةركيمانةىةدوةدةبيننيةىىةةة,ةدةهي   ة

,ةوايىاةوىةمةىزداييىةةةةة,ةديلينةةة ةبريةةةباةةركةةباةةىانقةبا ةةةباثريونقةدةبي ىتةة
ةىاردونةةةيةىقةرةلبقةنييةةلةبةردةمةشاررتانييةدقةركيذواةوةدوة؟

ةيةة(ةخلي ةو مام)منةلةةخستنةةركةة ةة- ةيستِةمةةىةرايةدييةىقة,ةدوةبةمةشيِ 
ة!ىةرايةدييةكةىةةلةةدةيةوندويةة,ةشانةبدةمةخاةةنةىي شةةني

ىةرىىايةدييةكةىىىةةناهاةرىىةنطةةةةليىىادةةرىىزلدورةةيىىاخِدةدِةشىىقةجىىزرةةةةةةةةةةةة
ىىىةةىةرىىايةدييةىةةىىىةةدي يىىدوةجىىزرةةة,ةخزرىىةثي نيةكةةةدةمارطريييىىةكةهىىادِةةة
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ىاردونةةةيىىةىقةدةىةةي تىىةةبةر ىىاةةىىىةةلودة ةليرةلي كىىةدنةةةرىىتةمةةةبةرىىةردوةة
ة.رةثاندنةة

ة
ة
ة

ةيةة*ة ةيستِةدةةىزمةلاطة ةكةرةبقةلةةبزدة ةداىةىةري كدوةنيشانة,ةواةبةمةشيِ 
ةبدةيتة؟

وةمةةدىةنياةبىِةنقةداىةىةرىي كةةلىةةدةةرةةبىةر ةةةةةة,ةنةخي ةة,ةةةىِةلةرةةرةتةة-
وةمةةنييةةىةةوةلةنةبكةينةىةةهةرةىةرىايةدييةكةلة يىةنةنِةرىةري كةةةةةةة,ةوي مةة

ويىد ةوةطىةرةةة,ةبىةمةبز ىِةنةةةة!ةمةلاطاىةيةةثِختةةةةطِشةوةة ةىز,ةخبةي تةةركةةة
ِة(ةدل)نِةرةري كةلةبارة ةىةرايةدقة ركورىتةةىىةةةةةوايىاةدةىىةي ةة,ةةرىي تةةي كىةةةةبن

!ةنىىاىةي ة,ةىزمةلاطايىةكةلىىةمةىةرىىايةدييةدوةبةرجةرىىتةىةينة؟ةهةلابةدىىةةنىىةخي ةةة
ة.وةمانةةدةنياةلةةةمنِةنانةنةىةةلةني ِةىزمةلاطةدوةبِةنيانةهةيةةةةبةسة

ة
ة ةةةةةةةةةديا*ة رةةدةنياةهىةرةبىزةديلينىةةة ةبىةروةدىار ةلةطىةل ةويديىدوةلىةة ِور ىيِ 

ةةةكةمنِةنةةهي ناةةة؟(ةخزنارني)هةمانة
 ِنكةةبِةنقةوةةةدةنياةبةيانطةر ةحالاةدي كقةداىةىةرييةةةةدىةنياةة!ةلةةونةيةةة-

ونةرةدونةمنِةنىة ةديكةيىةةىىةةلةذيانىدوةهةيىةةةةةةة ,ةخستنةةركةة ةمنِةنةيةكةلةةنيِ 
بةيانطىىةر ةىةرىىايةدقةركيشىىنبريي كقة(ةخليىى ةو مىىام)ةةركةنطىىةةبلاي ىىقةىىىةةهةلابةدىى
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بةدايبىةدقةركيشىنبريي كةىىةةةةة,ةرىتةةةبةلاق ةركو,ةهةلابةدةةداةركودةيةكة,ةهةلاكلايسكاةةة
ة!ةدويةةهةرتةدةىاتةةةدرنةوةةةةةلةةثةروةي ز

وني كقةىالا ىامقةخزرىةثي نةرةبةرىةرةةةةلةةرزنطة ةرتةمكار ةريارقةةةحكىِمةكةةةة
هىةرةةهاةدةةرةدروةةبىةةلجنريةيىةكةدوبِنىةريتقةنىاركي كقةةةةةة,ةىزمةلاطة ةىز ىةريدوةة

بزيةةدةيةة  ةخز ةبطةيةني تةةني ِةىزمةلاطةيةىقةىةوةةةةةوىالودةلىةةهىةمِةةةةة,ةىزنة
ة.بِورةىاندوة

لىىةةةديىىِ ةثىىةردةةةةة(ةخليىى ةو مىىامة)لىىةركي قةخسىىتنةةركةة ةىةرىىايةدقةةةمىىنةةة
يىىكةبكةةمىىةةةةىىىةةلىىةةدنيىىا ةدةرةةننارىىيدوةدةمِيسىتةلىىةةةثزلبةندييىىةةبىىاةةةنزة

لةةي دوةىةةطيانقةوادةميزودةياخِدة,ةرةبارةتةبةةىةرايةدقةوادةميزودةلةةوارودويةة
ة!ىةرايةدقةوادةميزودةلةةر  ة يةنقةلي كةجياةةةديار ةدةىةي تة

ليىىادةةثةيِةرىىتةةبىةةىزمىىةلاي كةمةرىىةلة ةغىىةريزةةةةةةوىىةةة يةنةيىىةةىىةة:ةيةىىةمةة
ىىىةةلىىةني ِةخىىةةنةةة(ةوىىةة)ريزةيقةىىىةةةةكةلوروةةةناةيىىانةنىىاةةةىاردونىىةةة ةغىىة

ة.خةيالاةىاندوةوامادةيقةهةيةة
ثةيِةرتةةبةةةي دونةةةوايدياةةةكيشوةةة ىاىةةةةة(ةمنقةبا ا)ىةةناةنةوةةة:ةدةةةمة

ة. اىةةىارييةةةة
ىةةلةةركي طة ةوةةةةةةلةني ِةىِة ىةةةةىىز انةةة(ةوارايقةمنق)ةىةةناةنةوةة:ةري يةمة

ةيةىىةمقةةلةبةشق,ةطةركةكةةةشةدامةىاندوةثةيِةند ةلةطةل ةيةىديدوةدةبةرتنيةةة
مة(ةخليى ةو مىامةة)بةدرةنطةةةختةةةة يىةنقةيةىىةمقةىةرىايةدقةةةة,ةركيمانةىةمدوة

جي طريةدةبي تةىىةةة(ةمتناقض)ةةةوةةةلةطةل ةىزمةلاطايةىقةهاةدذخستِةةدةةركةةةى
يدوةذياة ةيىةكةبىارةىىزتةةةةةة!ةةةداىِةوي ستاةنةناريِيةدقةةةنةةلةنيِ  وةةةخز ةلةنيِ 
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ويىىد ة,ةي تىىةةةةقةخي زونىىقةةةكةشىىريةدطةريدوةدةديلةبةنىىد ةطريخىىِوردةة ةذيىىانة
جلاىىةة ةوىىةنطيزةةةةمىىةي ةةةوارةلةةةىىىانقةةة دةني ىىتةةةلةهىىةمِةىىىزتةةةبةنىىدةة

ة.جةختكارييةىقةركةهاةدةىاتة
ة
ة

ةةوةنالادِةنقةب,ةلةبةشقةدةةةمدوة*ة دىاةة,ةةركي ةىةدةةةةوةةتةبةرةةةذياني كقةشيِ 
ةشاري كةيةىقةمنِةنةيقةدومبةلري   ة؟

ة!وةمةيانةركورتةة,ةبةلا  ةة-
ة

ثةيِةنىد ةبىةةركوبىةدةةةةةةةةة,ةبة امةةوةدي تةةبةر ىاةةوىةمةشاري ىكةةمنِةنةييىةةةةةة*ة
ة ةمنِةنةييةةبةةنيسبةتةةوديعىةدقةوىةمةكي ةةة,ةهةبي تة واياةوةمةيانةباشرتينةشيِ 

ةىزمةلاطةىةمانة؟
هىةنطاةنانةبىةرةةةركوبىةدةةةةةة,ةبىةةبز ىِةنقةمىنةةةة,ةبىةمةجىزرةةنييىةةةةةةمةرةلةىةة-

بىة امةوىةةة ةىىةةةةة,ةةةكةشىتي كقةوارىايقةهىيضةبايىةخي كقةنييىةةةةةةة,ةياخِدةوايندةة
,ةهي نانىةةىايىة ةحالاىةدي كقةنانتاليىايقةبىِةنةةةةةة,ةنيال ةرةرةىقةمنةبِةةةلي ىةةدوةة

ةلِمةرجىةىانقةجىزرةةةةةودةةدومةلروندنقةشاري كقةواماجندورةةةغةيةةةةوديعقةىىةةهة
شِي ني كةىةةدي يدوةشةركةةشىزركةةةرىتةمكار ةةةةة,ةذياني كقةوايدياىلةدي يدوةبةد ةبي تة

ة!مةينةدييةىانقةمةيظةهةرةباريشقةنةبي تة
ة
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ىةةدِةةدىةةبىةرةةة,ةبة امةوي مةةدةبيننيةىةةهةمانةشار ةمنِةنةيقةةةواماجنىدورةة*ة
دةرىتةبىةةةة,ةةةرةىانقةوةمةشارةة ِنكةةيةىي كةلةةلوناةط!ةهةركةشةةةةي ةونكةدنة

ونةوايىدياةةةدىز ةةةةة!ةدةىاة(ةدز )درةرتكةدنقة دوة...ةويد ة ةهاةىي شىةيةكةلىةنيِ 
ةةمنِةنةيىىةةهىىةرةدةبىى  ةثةيِةنىىد ةبىىةةهىىةلورةرىىال ةةةةةةةةة هةيىىةة؟ةوايىىاةوىىةمةشىىيِ 

ة!لةمةةبةرةةةةهةبي تة؟
مىىنةدىىةنياةبةشىىقةدةةةمىىقةة,ةمىىنةوىىةمةجىىزرةةمةبةرىىتةمةنىىةبِةةةةة.ةنىىاة,ةنىىاةة-

ة ةنانتاليىىايقةنةخشةىي شىىاةةةةركيمانة هىىةةلاقةمىىنةلي ىىةةدوةدىىةنياةة,ةىىىةممةبةشىىيِ 
 ىىِنكةة,ةخسىىتنةةركةة ةوىىةلمِةني كقةطيىىانقةةةنىىاةةىقةيىىاخِدةكاري انىىةةبىىِةةةةةة

بىة امةة,ةثالاةةونقة رييىةىةةبةرةةةشاري كقةثةكةلىةةخىةةنةةةخىةيال ةىىز ةدةىىاتةةةةةة
رةوةةةيةةىةةدزدةةذي ةةبز قةوةمةشارةةثةيِةرتةةبةةركوبةدةةةةةة؟ةوةمةيانةلةبة

لةبىةرةوةمةشىةةةة(ةهىةلورةةةيىةكةشىةةةةةة)ىاريطةر ةةةىة ةةةهةةو ةوةنسانةىانقة
ىزنىةةشىاري كةةىىةةوىادةميزودةةةةة.ةدرةرتكةدنقةشارةىة ةهةمانةناةنيشانقةهةيىةةة

جىاري كقةديكىةةبىةرةةةوىةة  ةطةركوةنةدىةةةةةةبىةخزةةبىةةهىةمانةثزشىاىقةركي ىكةةةةةةةةةةةةة
وةمىىةيانةلىىةةركورىىتيدوةدرةرىىتكةدنقةةة,ةيانةدِونىىا ةبةختىىةةةر ةةةخزشىىطِلةرونة

شاري كقةوارةلةةمةندونةيةةىىةةدي يىدوةدةلاى  ةدينىِة ةرىةبارةتةبىةةخي ىةةةةبي ىةةةةةةةةةةةة
دنيايىةكةة.ةةيانةدةرىتطريةدةبي ىتةةةجِونقةةةكيشىوةةةخزشةةيسىتقةةة امىقةدىةةوةةةة

شىىةركةةة،ةلينىىدون.ة  ةلىىةةكيشىىوةةةدودثىىةرةةر ةىىىةةدي يىىدوةشىىِي نةثي ىىقةرىىتةمةدىى
وِمي دةةةواةودىةىانقةهىةرةةة,ةنييةةةة,ةدادة...ةلةرةرةىِررقةدةرة اتةةةثي كدودونة

بىىة امة,ةداىي ىىكةلىىةني ِةوىىةمةشىىارةدوةبىىةةرىىانايقةةةبىى  ةطىىةي ةةةطىىزل ةبىىةد ةدي ىىتةة
لةركورتيدوة,ةرةبارةتةبةةدرةرتكةدنقةدز ةلة يةنةيةىي كةلةةلوناىانقةوةمةشارةة
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ةةمىىةرتةهي نىىةرةىانقةىىىةةةوةمىىةةجىىزرةةناركةلوييةىىىةةرىىةبارةتةبىىةةثيشةرىىالييةة
 ِنكةةهادنةةوةة  ةبزةىةرايةدقةبنةركةدقة,ةهةركةشةةلةةذيانقةوادةميزودةدةىةنة

ةهةديقةددوةهي مايةىىةةبىزةوىةةة ةةةةةوةمةىي شةيةةلة,ةدةدةغةةدةىةي تة,ة رييىةىةة
وىىادةميزودةلىىةني ِةنىىاخقةخزيىىدوةجىىزرةةنةهامةدييىىةكةلىىةخز ةباردةىىىاتةىىىةةلىىةةةة

دةبي تىىةةبةرثةرىىيار ةهىىةمِةةوىىةمةةي ةونكارييانىىة ةلىىةةةةبنةركةدىىدوةوةمىىةةخزيىىةدق
ىارةرىىادقة,ةةةخىىيت ة ثىىةركةىانقةمي ىى ةةةهةلادةدةينىىةةةةة,ةجيهانىىدوةركةةةدةدةنة

دلاتةلي نقةوةةدزةدةبيننيةىةةمنىدولاقةرىاةوةدِةشىقةرةررىامقةةةثىريةةةىةنىةنتقةةةةةةة
وىىةمةهىىةمِةةىِشىىتةةةىِشىىتارةةة:ةبىىةةنا ىىار ةلىىةةخزمىىانةدةثةرىىنية,ةدةىىىاتة

ي ةونكارييةةلةثا ة قة؟ةوايىاةنىاىةي ةوي مىةةلىةةباةةشىقةواشىتقةةةوارىِةدةيقةةةةةةةةةةة
بةويةديدوةذيانةببةينةةرةرة؟ةبةبةكةو ةمنةوةمةةبابةدي كقةشايستةةبةةةيةةىةةهةرة
ىةرةةةةلةةشِي نقةخزيدوةهةةلاقةمةردونة ة ارةرةر ةخبادةةىارةةةدري كقةنةىاتة

ة.
داة ةركودةيةكةدةىةي ةبتِوننيةةوديعيةتة,ةبةةبز ِةنقةجةنابتةةةكةنِةرةري كة*ة

ة ة رييكةخبةينةةرةرةىاغةلة؟ة ةبةشيِ 
ة.منةليادةةهةةلاقةوةةةةدةدةمةىةةخزمةلةةةمةرةلةيةةبةدةةرةبطةمةة-
ةيةكةىىةةلىةةدِونابي ىتةةودىةةةةةةة,ةوىةدنةشمةوةمةخزةبةةدةةرةطةدنةةةركةةة بةهةرةشىيِ 

انةدةوةةدةةلةمةبىِورةدوةدري ى ةةثى  ةةةةية،ةيانةثي شةةةدةة،ةيانةنزمرتة،ةبةرةةةبةرلدة
ةرةة) ِنكةةطِورتنةةة ةةوديعةبىزةرىةرةىاغىةلةةةة,ةدةدةمة (ةةةكةةي نةيىةىقةوىاخيِ 

,ةي نجانةلةةةوديعةىاري كقةخةو ةنييةةهةلابةدةةهةلا,ةىاري كقةوةةةندةةدرةرتةنييةة
هىىةرةلةبىىةرةوةمةشىىةةىىىةةمىىنةبىىةةنا ىىار ةخىىزمةلىىةةرىىِةدةةةرطىىةدنةلىىةةوىىةةلورةة
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ديكةةةةدةبينمةةةةىةةدِونا ةوةةةمةثى  ةدةبةخشىنةبتىِومنةدةةرونةةةةةوامةولةىانق
دةةر ةركةةدوةةةةىةرىىايةدييةىانةبىىدةمةىىىةةثةيِةنىىد ةني ىىِونةخِي نىىةرةةةبابىىةتةة

ة.بةردةةومةبثاري زي ة
باشىةةة,ةىادى مي ةةدةخِي ني تىةةةةةة(ة3ة–ة2)خِي نةر ةركيمانةىة ةمنةلةةمىاةة ةةةةة

رىال ةذيىانقةلىةةةةة(ة61)ىةري كةىةةليادةةلىةةةمنة زنةدةدِومنةذيانةةةرةربِردة ة
ىاد مي ةةةةكةخز ةثي شكة ةبةةخِي نةرةبكةمة؟ةويىد ةنا ىارمةةة(ة3ة–ة2)ماةة ة

ثةناةببةمةةبةرةثةناةةةثي ضةةةنانتاليا ةهِنةر ةدىاةبتىِومنةبةرىةرةوىةةةىارونةمىدوةةةةةة
ة.لول ةوة

ة
عي كىقةة ةةوديطِورىتنةةةة)بةمةثي يىةةديىارةةجىةنابتةلةطىةل ةركي بىال ةركياليزمىدوةةةةةةة*ة

ةتة؟دذ ةةةثي ضةةونةةبي(ةركةةت
هةلابةدةةجزرةةركيىاليزمي كقةة.ةمنةركياليزمقةركورتةةخزةركةتةدةىةمةةةة,ةركورتةةة-

 ةهةيىىةةىىىةةلةرىىةرةدةرىىتقةمىىارىيزةةةبىىزرخي سةةةوامىىاديةةةةةةة–وةنسىىِةناة ة
مىنةليىادةةهىةةل ةةةة,ةنِةرةرونقةديكة ةنِي كِول ةوةمةيكاية دنيةرةر ةهةلاىدوةةةة

!ةبة امةبةةناةوخني كقةكةرةبقةركةطةلة,ةةمةلةطةل ةوةمةركياليزمييةدوةىارةبكةمةدةد
ركورىتةةىىةةةة.ةةبةةبز ِةنقةمنةركياليزمقةركورتةةخزةناىةي ةبةةهيضةوةجنامي كةبطىاتة

بىىة امةمىىنةخىىزمةلىىةةةخالاىىةةةةثي طةيىىةةةة,ةةةويلهامىىةةةذيىىانةرةر ىىاةة ةرىىةةة ة
هةنىىد  ةجىىارةلىىةة!ةرةةشىىتييةدويةةةدةبينمىىةةةةىىىةةلىىةةبةرومبىىةرةوىىةمةركياليزميىىة

ةوديعيةددوةدزةدةىةةيتةةبةرةهةند  ة ةىةةراتةىةةجيهىاني كقةدىالةتةلةبىةردةمةةةة
وىةمةجىزرةة ةىةرىادانةةلىةةثةيِةنىد ةركورىتةةخزدونةةةةةةةة.ةدوةبزةنةخشةةدةىي شق ة
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لىةمةرىةرةبةندةدوةمىنةةو ةبىزةةةةة,ةبىة امةخىِد ةةوديعةىىةةنىنيةةةةة,ةلةطةل ةةوديعةىةة
بزيةةلةة رييكةةةركيمانةىامنىدوةة!ةةة ةةوديعةبةةدةنياةبةسةنييةةخستنةةرك,ةدة مة

هةةل ةدةدةمةرِةدةلةةثىةناةةةثي ضىةةنىةنتال ةةةخىةيالابال ةةةوةنسىِةناةييةىانةةةةةة
دةرىىة ادقةخةةنىىةةة)نىىاة ةنىىاةةةة(ةرىىةبة ةحىىانزة)يىىانةةةكةدىتىىزرةة,ةةةرطىىةمة

ورىتيدوةمىنةثىةناةةةةلةرك(ةيانةلولابِةنقةخةيالاةةوةنسىِةناةييةىانة,ةوةنسِةناةييةىانة
دةبةمىىةةبىىةرةلجنىىريةةثةكيرةرىىةىقةجادةةطةرونىىة ةوةنسىىِةناة ةدىىاةبتىىِومنةةةةةةةة
رةردةمي كقةدري  خايةنةبةةركةةدوةةةجياجياىانةةةةخبةمةةني ِةبزدةيةكةىىةةنىاة ةةة

بة امةوةمةجزرةةىارةة ىزنةمةيسىةرةدةبي ىتة؟ةهىةرةةىِةثي شىرتةةةةةة,ةدةني مةركيمانة
مةول ةجزروةجىزرةةةةدةبي ىتةىىةةوىةةةدِونايىةمانةةةةةةطِمتةوةمةةلةركي قةوةةةوالورةةةوا

ةثانتىايقةةوديعىدوةلىةةجِةلاىةةدوبىنيةةةةةةةة وىةمةىىارة ةبىةةةةة.ةث  ةبدوتةداةبتىِوننيةلىةنيِ 
بةلاكِةوي مةةجاري كقةديكةة,ةةودايقةب  ةبايةخكةدنةةةثشتطِ  ةخستنقةةوديعةنييةة

قةحىةدةسةةةةةوديعةدرةرتةدةىةينةةةةةةبةرهةمقةدةهي ننيةةةلةركي قةواةي تةةىةدن
دىادةبىزةوىةةة ةبتىِوننيةبطةينىةةةةةةة...ةطِمانةةةخةةنةةةخىةيال ةةةهىزرةةةبريهادىةةةةةة

ة.نةكةدةنياةهةرة يةنقةجةرتةيقةةةركةةىةشييةىة ةة،ةدِة ايقةطيانقةةوديعيةت
ة

ركي طىامةبىدةةىىةةهي مىاةبىزةةةةةة,ةوي ستاةجىةنابتةىىةةبىاسةلىةةخىةيالاكةدنةدةىىةيتةةةةةةة*ة
ةيةىقةوارىايقةةةةةبكةمةىةةليرب(ةخةيالاةةجِونةىان) ة ةنِةرىةرونقةكىةرة ةبةشىيِ 

ةةدةىةنة ثالنىقةنِةرىينقة ىرييكةةةطىزركينقةبىزةةةةةة,ةبةبةكةو ةجةنابتانة.ةبارقةليِ 
ةيةىقةطشىتقةدىاة ةةةةةة ثالني كقةةوديعقةبةمةبةرتقةنِي كةدنىةةة ةىزمىةلاطاةبةشىيِ 

ةركودةيةكةلةةدِونادويةة؟
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ة ةة- ةةركيلاي كىقةبىةرلدةةةةدةر ىِةمةةىىةة(ةخةيالاىةةجِونىةىانةة)منةخزمةلةة ِور يِ 
ي,ةلةةة ةىةةهةيةةبةةوةدة ةدةبةخشي تة ةستيشةناىاتةنكِلاقةلةةةةبكةمةىةثيِ 

بةكةومةةوبِةةىةةلىةةركي ىقةوىةةةىِردىةةةةةةة،ةمنيشةةةختق ةلةةرةرةدا ةنِةريندوةبِةم
يىاخِدةبىةلةةدةينةةة,ةدةدِومنةبريةباةةرك ةكةرة ةبطزركمة,ة رييىانة ةدةيانِةرمة
ونياندوةبةرثاةبكةمةةىاتةشزركشي كقةطةةرة بة امةوةلمِةنةني ة ةىةدمةىىةةة!ةلةةنيِ 

وةمةكيىىىة ةبةركودةيىىةىقة!ةلىىةةخىىةةنةبينينةىامنىىدوةلةرىىةرةخىىزةةخاىىىةركويقةوةة
مىادِةل ةطةيشىتمةةوىةةةدةناكةدىةةىىةةوىةةة ىرييىانة ةدةياننِةرىمةلىةةىي شىةةةةةةةةةةةةةة

يشةطةنتىىةىانقةمةيظايىىةدقةبىىةةطشىىتقةدةدةي ىىنةةةلةرىىةرةوارىىتي كقةبىىةرنةوةونةةةةة
وةةوةةة ةىانقة,ةوةطةرةةة ة ةوةمةكي ةنةخيِي ننةةةة,ةشايستة ةخِي ندنةةةنة

وةمة ةحةديقةدي كةةرةبارةتةبىةةنِةرىةرونةةةةة.ةدوهادِةةحةمتةنةدةخيِي ننةةةة
مِدةنىةببقةةةة,ة ةةرككىةةكىة ةمةةوىةب ة,ةهىزمرييسةة:ةهِنةرمةندونقةطىةةرة ةةةكةة

بةمةجزرةةمىنةويىد ةدِةشىقةوىةمةةةةة...ةلةةمي  ةةدوةركةة ةدوةةة,ةهتدة...ةشكسثرية
خىةيال ةثالاةيىىةةنىىاوةىىىةةوةبىىةةخي ةويىىقةكىىةد  ةةةوىىاةةل ةىزمةلاطىىةةبطىىزركمةيىىاخِدةة

وةمةكيىةةمنةداةركودةيةكة!ةىِدةدايةكةبةرثاةبكةمةىةةهةمِةةحِىمةكونةىانةركومالاق ة
وةةةبةكةويةمة ةدرةرىتةبىِةةةىىةةنِةرىةرةركيلاي كىقةمةيظايىةدقةدةطي ىةكي ةةةهىةةل ةةةةةةةةة

دوتةداةوةةةندة ةبز ةدةىةي ةبةشي كةلةةطزشةةداريكةةةنةلونةوةةىانقةذيانةبزةدة
ة.لةمةةليادةةهيضقةديكةمةطةرةكةنييةة,ةخِي نةرونةركيشنةبكادةةةة

ة
ة ة رييكةيانةشىيعةةيىانةةة*ة واياةمةبةرتقةجةنابتانةوةةةيةةىةةوةدة ة ةلةشيِ 

بطي ىىةكي ة؟ةوايىىاةوةمىىة ةةشىىانزطةر ةنىىادِونق ةركيلاي كىىقةىاريطىىةرةلىىةني ِةىزمةلاىىدوةةةة
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دىةنياةلةىادي كىدوةىىةةةةة:ة)دةةثادكةدنةةة ةهةمانةةدةىة ةظزلاتي ةةنييىةةىىةةدةلاىق ةةةة
وىةةةىادىةةدةدىِون  ةةةة,ةىزمةلاطةةثي دوةيستيةىانقةخز ةلةنانةةةخزروكةدوبنيةبكاتة

ة؟(ة رييكةةةشيعة ةجِونةدوبهي   ة
وىةدة ةثىا ة ىىةيةةةةةهِنىةرةة:ة)وىينبةخةلىدةةنةطِدِةيىةدقةةةة,ةبىةرةلىةةظىزلاتي ةةةةةة-

ةودىةةدةويىةمنيةرىةرهةلادونقةطةشىةىةدنةةةةةةة(ة ةيةدةردةىةنةدةرىةدنقةىزمةلاطة
ة. ةيةدةرىةدنقةىزمةلاطةيةة

وينبةخةلدةةنةىزمةلاطة ةبةةدرةختي كةدة ِي   ةىةةدةب  ةليرةبةباشقة اةدي ة ة
 ىةيةدةردةىىاتةةةةة,ةوةمةدرةختة ةثاشقةركةطِركيشةةةةلىوةةةطىة اىانةةة.ةبكةي تة

وىىةدةبياديشةلىىةةركورىىتيدوةدةوةبةرهىىةمةةةبىىةر ةوىىةمةجىىزرةةةةةةةة.ةةرةدةطةي ىىتةةبىى
خِنضىةةةةبىةرةىانةيةىىةمنيةةةة,ةهةرةةهاةةةخيت ة ناةةهةلادةرتق ة.ةىزمةلاطةيةيةة

لىىةمةركةةةةةةهِنىىةرةةةوىىةدة ةدةوة.ةبةشىىنةىىىةةدةىةةنىىةةبىىةرةدىىةةذمقةمةدةرىىقة
ةىزمةلاطةدوةدي نةةبةرهةمةةةدوهي نانة هةرةةهاةيةىةمنيةرىيماةة,ةبةرهةمنةىةةلةةنيِ 

دةىةةنىةةليىانةةة,ةةةدياردةنةىةةلةىادقةمةدةرقةةة ىةىةةرىادةىانقةةي ةونكاريىدوةةةة
ة.ثي طةيشية

!ةلةةذيانىدوةهِنىةرةةةوىةدةبياتةلىةةثي دوةيسىتييةةرىةرةىييةىانقةداىىدوةنييىةةةةةةةةةةةةة
دادةهِنةرة...ةثي دوةيستقةبنةركةدقةةةرةرةىقةوةةةنانةةةوالود ةةةدودثةرةةر ةةة

وىىةةة!ةةدةبياتةدةدىىِوننةةة امىىقةثي دوةيسىىتقةبا اىىىانقةوىىادةميزودةبدةنىىةةةةةةةوىى
ثي دوةيسىىتييانةةىىىةةلىىةةةجىىِةددوةثشىىتةبىىةةنىىة ةةةبىىةها ةمةيظايىىةدقةدةبةرىىيةة
ةيةىقةرةةشىتقةهاةرىةنطةةلةطىةل ةخزشىطِلةرونقةةةنىةركةحنايقةذيىانقةةةةةةة بةشيِ 

ة.مةيظايةديدوة
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ة
ر ةةةبةرىي تقةةةدةوىىةةدِةيقةلىةةةةةة ادانقةكةرةبقةهةميشةةلىةةوىةجنامقةهىةذوةةة*ة

مةينةديدوةدةذينة؟ةواياةدسةىة ةجةنابتانةبةةةمانايةيةةىىةةبىةرةلىةةدىةختكةدنقةةةةة
وِمي ىىد ةوىىةةةةنىىاىةي ةىىىةةبةرهىىةمي كقةوىىةدةبقةيىىانةهِنىىةر ةةة,ةوىىةمةىزرىىثانةة

ةدوبهي نةي ةىةةخاريةدقةوةدةب ةجيهانقةدي دوةبي تة؟
بةرىقةة,ةلةة ادقةوي مةدوة ينقةهةذورة,ةةةوةةةمةرةلةيةةداةوةمةركودةيةةركةهاةنيية-

دةرتةةةة ينقةديكة ةبةرنةوةونقة,ةبة امةلةةدةكةوةمانيشدوة,ةةةدةوىةةدِةةهةيةة
هىةمهي نانقةشاررىتاني تقةجيهىانقةةةةردةةلاةمةندونيشةهةنةةىةةطةةرةدةينةبةشقةبة

ةىانقةيىىبىىة امةوي سىىتاةوىىارةلةة ةمىىنةوةةةيىىةةىىىةة ىىرييىةةنِي ,ةرىىاغةدةىةنىىةةةة
ولةةبةهةركمي نةىانىىدوةخبىىِي نةي ةوىىةةةةةةةكىىة رةبقةلىىةةدِداخبانةىانىىدوةلىىةةدىىةكةشىىيِ 

لةطىةل ةة.ةمةرةلةية ةركةنطةةخي ةوييةكةبةةركةةدقةركيشنبرييقةني ِةىزمةلاطةةبىدوتةة
دةلومنةىةةنادِونة  ةةوةلةةةوةةةمةرة نةة ارةرةرةةةيةىالةبكةي نةةةة,ةوةمانةشدوة

ة.
 ادكةدنقةنةجيبةمةح ِةلةبةةخة ادقةنزب  ةةةبةةبز ِةنقةدزةوي ستاةةةثا ةخة*ة

,ةةةرطي ةكونقةليرةلةةبةرهةمىةةطةنطىةىانقةنِةرىةرونقةكىةرة ةبىزةلمانىانقةديكىةةةةةةةةة
ةوارتقةركيمانقةكةرةبقةلةةدنيا ةوةدةبيدوة زنةدةبينقة؟

طِمىىانقةدي ىىدوةنييىىةةوي سىىتاةلةرىىةرةوارىىتقةجيهانيىىدوةدىىاةركودةيىىةكةهةرىىتةبىىةةةةة-
يسىتةةةةة,ةوامادةبِةمنانةدةىةي تة بة امةنةكةبةةةماناية ةىةةجيهىانةلىةةوارىتقةثيِ 

,ةوةطىةرةهىةرةوي سىتاةلةيىنةبىدةينق ةةةةةة,ة اة ةبةكيِةدةةركيمانةةة ىرييىقةكىةرةبقةةة
ليرةبىةةرسىتقةةة,ةدةبيننيةةةرطي ةكونقة رييكةةةركيمىانقةكىةرةبقةبىزةلمانىانقةد ةةةةة
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 يىةنقةةوةمة ةبىةةبىةكةو ةمىنةلةبىةرةثلىةةةةبىةها ةهِنىةر ةةةةةةةةةة,ةوةجنامةدةدري تة
يستقةبةةبةرنامةيةىقةركي كة.ةجِوننارقةركيمانقةكةرةبقةنييةة بةلاكِةوةمةىارةةثيِ 

يستة ةيةىقةمزدي ةنةةةلةرةرةوارتقةثيِ  ةةثي كقةبةرنةوةونةهةيةةداةبتِونق ةبةشيِ 
ةيةىقةطشىتقةةةةةة,ةبةةخةلاكقةجيهامنانةبناري   ة لةةحالاةدي كىدوةىىةةكىةرة ةبةشىيِ 
هةلابةدىةةمةبةرتيشىمةوىةةةةنييىةةىىةةدومىةلروةةةةةةةةةة.ةةوةمةجىزرةةبةرنامىةيانةنييىةةةة

دةلطا ةركوطةياندنقةكةرةبقةدايبةتةبةةركوثةركوندنقةوةمةجزرةةىارونة ةنييىةةهىةداةةة
منةخزمةلةمةبِورةدوةوةلمِةني كقةليرمةهةيةةةة ةندةرالاي كةلةمةةةبىةرةطزظىاري كمةةة

.ةبىالاةةدةىىةدةةةةةةبةةلمانقةوينطليز ةةةبةهز ةدومةلروةي كقةخي ةخِول ةبةريتانقة
لي ةةدوةمةبةرتمةطةياندنقةبةرهةمةةةواىار ةوةدةبقةكةرةبقةبِةةبةةخةلاكانقةد ة

بة امةوةجنامةىة ةبة قةطةيشتة؟ةهيضة؟ة ِنكةةوةمةطزظارةةدةو ةماةةيةىقة,ة
,ة ِنكةةلة يةنةكةرة ةخزيةةةةهيضةثشتيِونييةىقةل  ةنىةىةوةة,ةىِرتةلةىارخةوة

هىةرةةهاةىارمةنىدونقةطزظارةىىةةةةة,ةةليرةىةمقةهةبِةةة ةىةةبِدجةيةىقةجطةةلة
,ةدةرتةهةديانةةةرنةدةطةتةةةهاةبةشقةىةدنيانةخزبةخشانةةةةبةخزركويقةبىِةةة

لةطةل ةوةةةشدوةىةري كةثةيدوةنةبِةةىةةخةرجقةلة اثدونةةةىةكينقةىاغةلةخبادىةةة
ة.وةرتز ةخز ةةةبز ةدوبنيةبكاتة

ركةةة,ةدىادةة...ة ة رييكةةةركيمانةةةشىيعةةةوةمةحالاةدةةةةنةب  ةدةنياةهةرةلةبِورةةة
وىاةبىةمةةة,ةبىةلاكِةلىةليرةبىِرو ةبةرهىةمهي نقةديكىة ةكىةرةبقةركةةةدةدوتةةةةةةة,ةبدوتة

مةرىةلةىة ةليرةة,ةجزرةةبةهيضةىلزجي كةنةيتِونقةبكةةي تةةةةرةرةركة ةخز ة
وةطىىةرةوىىةدة ةةة,ةةةىىىِةهىىةرةىا ايىىةىقةديكىىةةىىىةةدةخةي تىىةةبىىالوركةةة,ةرىىادةيةة
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يستقةخز ةل  ةنةىةي تةهِنةريشةثش وةةوةركي طا ةل  ةدةنطةدةبي تةةةة,ةتيِونقةثيِ 
ةدة ي تة ة.ةةبةةرستقةبةركيِ 

ة
ونةشىىىكزمةند ةدةرىىىة ادقةةةيىىىوايىىىاةلىىىةمةركةةةةةةهىىىيضةثةيِةنديةة*ة ةكةلىىىةنيِ 

ةىانقةوىىىةمةيىىىشاررىىىتانييةدي كدوةهةيىىىةةبىىىزةبىىىةجيهانيكةدنقةبةرهةمىىىةةوةدةبية
ةشاررتانييةدةة؟

مةرةلةيةةىاريطةرييةىقةوةةةدز ةلةةبِور ةبىةجيهانيكةدنقةةوةةة,ةبةبةكةو ةمنةة-
بىةةدايبىةدقةوةطىةرةبةرهةمةىىةةخىز ةةةةةة,ةبةرهةمقةوىةدةبقةيىانةهِنةريىدوةنابي ىتةةةةة

بزرىينىاةة)خاريةدقةهِنةر ةبا اةةبةرل ةدي دوبي تةبزةمنِةنةةدىزةدةماشىا ةة ادىقةةةة
,ةوردةينةة ادىةةةبضىِةىرتينةةةهىةذةة,ةة ادي كةةلةرةرةوارتقةجيهانيىدوةة,ةبكةة(ةنارز

ةجيهانيىىدوةبىىة امةدِونيِيىىةدقةنيلمىىقةوىىةةدزةبةرهىىةمةبهي نىىق ةىىىةةلةرىىةرةوارىىتقةةة
,ةيىشةبةهىةمانةشىي ِةةةةة(ةرةنيطال)هةرةةهاةة ادقة,ةرةرىةةدنةةةدةرتةبهي نق ة

ىىىةةلىىةةركي ىىقة رييىنِةرىىي كيانة(ةوىىةلبانيا)يىانةلىىةةمةيىىدونقة رييىنِةرىىيدوةةةكةة
ة.ةناةبانطقةجيهانقةةةرطةدِةةةدةبينني(ةويسماكي ةدةدر )بةناة ة

ة
ةدسةىاندوةجزرةةدذويةدييةكةدةىةةي تىةةبةر ىاةةةة*ة !ةواياةةولةنةناىةيتةىةةلةنيِ 

كةرة ةبزةخستنةةركةة ةبةرهةمةةوةدةبييةىانقةخزيانة:ةهةرةةكةلة يةكةدةلاي قة
؟ةةرنامةيةىقةركي كةةةثي كيانةنييةلةرةرةوارتقةشاررتانييةدقةوةمةكي ةجيهانيدوةب

مةوادارةةةةهةمِةةىةمةةةىِردقةةةىةمتةرخةمييةكةدةخةينةةوةرتز ةة ادىانقةةلة
ة ادي كقةةةكةبزرىيناةنارزىةةوىةمةشىِي نةةةة:ةلة يةىقةديكةةةةدةلاي قة!ةكةرةبقة
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 ىىىِنكةةبةرهىىىةمي كقةوىىىةةدز ة,ةلةرىىىةرةوارىىىتقةجيهىىىانقةةةدةرىىىتةهي نىىىاةةة
وايىاةبىةةبىةكةو ةةةةة!خستزدةةةةىةةشايستة ةةةدةرتةهي نانقةوةمةرىةرىةةدنةيةةة

وىىةمةجىىزرةةة,ةجىىةنابتانةة ادىىانقةةةكةوىىةلبانياةيىىانةة ادىىانقةوىىةمةيكا ة دىىنيةةةةة
ةبةرنامةيةةركي كةةةثي كةمانةهةبِةةة؟

ة ادانىة ةةبة امةهىةرةيىةىي كةلىةمةةةة,ةنةبِةةةيانةجزرةةبةرنامةيةىقةلةم,ةنةخي ةةة-
ةمةجىزرةةةخِدونةخارىيةدقةدايبىةتةبىةخزيانةبِةينىةةىىةةلةطىةل ةوىةةةةةةة,ةباسةىةونة

بىىةهز ة,ةبىزةمنِةنىىةةة ادىقةوىةلبانياةةةة,ةبةرنامانىةدوةهاةرىةنطةةةهىىاةدةنطةبىِةةةةةة
ركذي مي كقةديكتادزر ةدزداليتار ةهةميشةةلةذي ةة اةدي ة ةةةرانسزر ةدةلطاىىانقةة

بةرهةمىةىانقةخىز ةةة(ةويسىماكي ةدىةدر ةة)ةةخىيت ةىىةةةة,ةركوطةياندنقةركيذواةوةبِةةة
 ىِنكةة ىرييىةىانقةوىةةةلىةةةةةة,ةِول ةلى  ةىىةوةةةليرةبىةةطىةرمقةثي شىةةة,ةبالاةىةدةةةة

ةشىانةةة ةبلىزىقةةةةةةةة راية ةجزرةةركذي مي كىدوةويلىهامقةةةرطةدبىِةةىىةةلةطىةل ةهةلِا
ركيذهىىة ادقةلةجيهانىىدوةليرةبىىةةثةريشىىةةةةبىىِةةدىىاةبزونةي ىىتةلىىةةةديىىِ ةثىىةردةةةةةة

ة!دوةلةةوةلبانياة ةدةنطِبارةة(ةوةنِةرةدزجة)وارنينةىانقةحكِمةدقة
ِمةرجىةةمي  ةةييانىةدوةةةمانةىة ةوةةةلةطىةل ةوىةمةجىزرةةهةلةةةبِةةىةةركيواةلي ةةدوةةةة

هةرةلةبةرةوةمةهزيةشىةةةةبىِةةىىةةلةرىةرةوارىتقةةةةةة.ةهاةدةنطةةةهاةواهةنطةبِةة
بىىة امةرىىةبارةتةبىىةةة ادىىانقة.ةجيهىىانقةثي شىىِولييةىقةلىىةةركودةبىىةدةر ةلىى  ةىىىةوة

ة ةركةةدي كىة,ةوةمةيكا ة دنية  ىِنكةةة,ةقة ةرىثاةةهةيىةةةةدةب  ةبلاي نيةلةةي دوةشيِ 
ىِلتِةرةةةشاررتانييةدقةوةمةة ادانةةلةني ِةمندولادونقةةي دونةةةهةرىتقةركيوىاةويقةةة

جطىةةة.ةلمانقةواخانتنقةوةمةة ادانةيةة,ة ِنكةةلمانقةوةةرةثايقة,ةوامادةيقةهةية
ةونينقةهزرةونانقةوةةرةثايقةةةوةمةيكاييدوةشاررتانييةدقةوةمةة ادانىةةةلةمةةلةةدي ةك
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ةةطشتييةىة ةشاررتانييةدقةركيذواةوةدةطةنةةخىزةة,ة ويىد ةة.ةدري  ةبِةنةةة ةشيِ 
لةبةرةوةمةهزيانةةبزةنارينقةشاىاري كقةوةدةبقةيانةهِنةر ةلةمةجزرةةة ادانىةدوةة

يستيانةبةةبِةنقةبةرنامةيةىقةدايبةتةنييةة ة.وةةةندةةثيِ 
ة
ة
ة
ة

 ةشىتي كتانةبىزةرىةرةةةة,ةةةكةنِةرىةري كةة(ةوةمحةدةويىربوهيمةوةل ىةد ةة)ةنابقةج*ة
ة؟لةةدنيا ةركيماندوةلي دةةىةدةةةةوةلمِةنةةةداديكةدنةةة ةةة ة ةبةرةلةةخزدان

داةوةةةشِي نةيةةىةة,ةطِمانقةدي دوةنييةةبةرلةنةك ةنِةرةري كةيانةهِنةرمةندي كةة-
مةنىدةىةدنىقةةةبزوننيةيانةببيننيةداة ةركودةيةكةبةشدور ةوةةةلةةلي ىدةىةدنةةةدةةلاةة

منةبىةةىِردىةة ىرييكةةةة,ةبةةةة ة ةركوبةدةةةةةةهةبِةةةةنقةثةيِةند وةلمِةنةىا
رىا اني كقةليرةلىةةدةمىةمنةلىةمةبىِورةدوةبةرىةرة ىِةةةىىةةةةةةةةةة,ةدةرتمةث  ةىىةدةةةةة

مىنةلىةةةة,ةلةةمةيدونقةىِردةة ىرييىدوةة,ةبةرةجنامةىة ةشة ةىزمةلاةة رييكةبِةة
رةةةةبةةنسيبمةبِةةةوةةةثادوشتةةةخة ادانة ةىةةلةمةبِو,ةىارةىانقةخزمةركوليمة

مىنةخىزمةةة,ةنِةرىيدوةةبىة امةلىةبِور ةركيمانةة,ةمةدةدةنةطةةوهقةوىةةةرىةرىةةدنةةة,ة
بةدري  ةةثي دةر ةىىار ةمامزرىتايانقةديكىةةدةلومنةةةلىةمةدةرةولة ةهادِةمةدىةةةةةةة

 ةة–وةةةمامزرىتايانة ةىىةةيةىىةمةبىةرد ةبناغىة ةركيمىانةةةةةةة.ةناةةوةمةمةيدونةةةة
طِمىىانقةدي ىىدوةنييىىةةىىىةةةةة.ةدييانىىةةوارىىتي كقةبىىا اةةةكىىةرةبييانةدومةلرونىىدةةطةيانة

نا ىارةةة,ةنِةرةري كةىاد  ةخز ةلةةبةرومبةرةوةلمِةني كقةلةمةجزرةةدةبيني تىةةةةة
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ىارةىة ةخز ةلةةةشِي نةةدةرتةث  ةبكىاتةىىةةوىةةونقةبىةرةلىةةةىزداييىانةثى  ةةةةةةةة
لامةمىنةلةبةرهةمةىامنىدوةهىةةةةة.ةنةكةوةلمِةنقةوىةةونةدةةبىارةةبكادىةةةةةةة,ةهي ناةةة

بىىزةمنِةنىىةةلىىةةة,ةدوةةةشىىتي كقةدىىالةةخبةمىىةةرىىةرةوىىةلمِةنقةةة ىىة ةركوبىىةدةةةةة
ة ةطِنىدي كقةنىِي مةىي شىاةةةىىةةثي شىرتةمنِةنىة ةنىةبِةةةةةةةةةةة .ةبةرهةمةىامندوةشىيِ 

ونةركيمىىانةة,ةهىىةرةةهاةهىىةرةبىىزةمنِةنىىةةةة  ةنىىةجيبةة– ةمىىنةةةركيمىىانةةة–لىىةنيِ 
ةةةلىةةبةرهةمةىانيىدوةةةمىةح ِةلةهىةةلاقةدوةة,ةمةح ِةلدوةجياةول ةرىةرةىقةهةيىةةةة

ةيةكةىىةةهىةرةبىةرطي كقةةةةة,ةشتة ةةة ةةجياجياىىانةبطةي تىةةةةةةةرةرةطِل بةشىيِ 
ةند ةبةةةة ىةىةيةةةةهةيىةةةةة–ركيمانة بىة امةىىار ةمىنةطي ةكونىةةة ةةةةة!ةةىة ةثيِ 

وىىةةةرىىادانة ةىىىةةىةرىىايةدقة,ةبىىةلاكِةطي ةكونىىةةة ةرىىادةىانةة,ةةة ىىةىانةنييىىةة
 ىةىةةرىادقة ىِةنةةني ىِةةةةة,ةيانةبةرةرةدةبىاتةةرةرةىقة رييىةىةةلةةغِربةددوةذ

داديكةدنةةةيىىةىقةكرينىىانقةةة ىىةىةةرىىادةىانقةركةةبىىةركةةةبِةنىىةةة ةلةطىىةل ةةةةةة
هةرةةهاةخستنةةركةة ةهةمِةةوةةةهاةدذيانة ةىىةةلىةةةةة.ةنيشتمانقةركورتةدينةيدوة

ونةدوةهةنةة لةركورىتيدوةهىةةلاقةمىنةبىزةدي كشىكاندنقةرىةردةمةةةليىادةىةدنىقةةةةةةةةة,ةنيِ 
اييةدوةدةة ىار ةةهةلابةدةةمنةلةمةركورت.ةخِي نةرةرةىة ةشتي كقةنارةوةةة  ةدةبا

ةةكة زنيةدقةرِةدةةةرطةدنةلةةطيىانقةة,ةىزرثةةةدةطةرةةةةطةنتقةليرةهادِةمة
ةةدوركشتنقة رييىةىةةبكاتةةةب  ةوةةة ةشيعةيشة شيعة ةب  ةوةةة ةىارةلةةشيِ 

ةةرىىىةرةىار ةبىىىةة ىىىِنكةةشىىىيع,ةدةة ىىىار ةىىىىِرتةهي نىىىانةةةةةرىىىتانةبي ىىىتة
بةشىي كةةةثىاذةةةيىشةبةيىةكة يىةنةيىانةةةةة–هةيىةةةةركيمىانةةة(ةىليات)هةمة يةنييةةةة

ة(ة.جزويات)
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وةمةةبةشىي كةبىِةةلىةةةشىتانة ةىىةةمىنةهىةةلامةدوةةةبيكةمىةةرىةرةوىةلمِةنقةةةةةةةةةةةةةة
وةةةمةرةلةية ةوةطةرةهادبايةةلة يةنةركةخنةطةونةةةةثي شىرتةة.ةةة ة ةركوبةدةةة

وةةوةجةرارةتةةةلودقةوىةةةمةة,ةويةةةةثشتيِونقةل  ةنةىةوبايةةبارقةلي ِةةنةىةوبِة
مىىنة,ةلةطىىةل ةوةمانىىة ةهةمِةيىىدوة,ةنىىةدةىةدةوىىةمةبانطةشىىةيةةبىىزةخىىزمةبكىىةمةة

ةدةىةمةدي ةكةونينقةركةخنةطةونةالاييةةةةثي شِول ةلةةركوةةبز ِةنةةبةةثةرك ةخزشح
بابةدةىىةةة ىِنكةةخىِد ةةة,ةةةهةرطيزةبةرطة ةلىةةةشىتانةةناىىةمةىىةةنِةرىيِمنةةةةةة

ة.دةب  ةبةرطة ةلةخز ةبكاتة
ة
ة31/9/1995لىةةة(ة815)ذمىارةةة(ةوجمللىةة)وةمةط تِطزيةةلةةطزظار ة:ةدي بينقة}

بالاةىةوةةدةةةةةةلة يةنةحمةمةدةكةىلةكةركةر ةىةوةةةبةةناررقةةةلىةةطزظىار ةةة
بةدوخىةةةةىىادقةخىز ةدىةنياةنزدزىىزثقةىةدنىقةةةةةةة,ةبالاةىةوةةدةةةة(ةدنيا ةركن)

بزيىىةةذمىىارةةةةمي ىى ةة ةدةر ىىِةنقةطزظارةىىىةمةةة,ةرىىتةىىىةةدبِةةبابةدةىىىةمةدة
ة{.نةنِةريِةة ِنكةةلةرةر ةنةبِةة

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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