كاتيَك ئةزموونةكان دةدويَن
(ضةند دميانةيةكى ئةدةبى)

لةفارسيةوة :كةريم سؤفى
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ثيَشةكى :

درةختىىقةدىىةدةوةرىىتِةر ةركةتةدوىىىِدةوة ةوىىةدة ة,ةلىىوةةةثىىزثقةليرةلىى ة
دةبيتةةةة,ةداةركةطةىانقةليادةةبةةناخقةلةةيدوةركةةةبضيتة,ةباشرتةجيطريةدةبيىتة
ةةدىىةدةةةبىىا اة ةدِنىىدةدىىةةةةخىىزركوطةدةةدةبيىىتة,ةركةةنىىةوةةةجىىِونقةةة ىىي ةةة
بةرةبِةمقةليادةةبةةرةةشتةدةبةخشيتةةةدميانةىانيانةركولوةةةدةةةةطةشاةةةدىةة
اةونةركةةنةدةىةنةةةة,ةدلاةىانةليادةةهةنارة ةخزش ةةةدلانيىايقةهةلادةمى نةةة
هةنطاةةىانقةدةمةنقةخزيانةنِيةدةىةنةةة.ة
ةةةدسةىةدنةلةةبِورةىانقةوةدة ةلجنريةةليكدونةةةيةىقةمامتاديكيانة ةركةةتةةة
ب ةطيانةننيةىةةذمارة ةركةوةةةدةوةبةميشكةبسثيةنةةةبةب ةدةنطقةبربكينةةةة.ة
لىىةناةةدنيىىا ةوةنسىىِةناة ةوةدةبىىدوة,ةخانىىةىانقةميشىىكةةبالانىىدة ةبىىةرلةنةك ة
ركةنطاةركةنطيانةل ةدةركرك ة,ةدةمارةىانةطةرمايقةبةةجةرتةةةةناخقةمةيظىةدةبةخشنة.ة
ةةة ىةة ثةركةىانقةركيذطار ةوةدة ةبةرةرةيةىدوةىةلاةةبِةنة,ةةينةةةةدميةنىةىانقة
ذيانقةوةديبة,ةدةردونةةة ةوةلمِةنقةل ةدةىةةيتةةةة,ةوةلمِةنةىانةبةةهىةمِةة
ركةنطةةةركةةةىانة,ةرةرةدايةوىةلمِةنةبىزةنىة ةةىانةدودةمىةلريننة,ةىارةىىة ة
هةرةلةةرةرةداةةةبةمةشيِةيةةركيضكة ةخز ةبةكيِةة,ةنةةةيةكةدةينىقةة ىاند ةة,ة
نةةةيىىةكةوىىةمةكيةدةيضىىي ة,ةنةةةيىىةكةبىىةيانقةدةيضىىي ة...ةوةمةيىىةةوىىةلمِةنقة
نىىةةةىانةبىىزةوىىاةدونقةبِورةىىىانة,ةهىىةرةةىِة ىىزنةنىىةةةة,ةنىىةةة ةلةدةويىىةة,ة
وةلمِةنيشة,ةوةلمِةنقةلةدةويةة,ةباةبةيةىةةةةبةة اة ةدلةلةمة ةندةوةلمِةنىةة
ركومينينية...ة دىاةوةلمِةنىةىانقةخزمىانةلىةةىايىةىانقةوةدةبىدوةبىريةبكةةيتىةةةةةة
وارز ةبريمانقةث ةواةةبدةينةةةلونستةةةلونيار ةخزمانقةث ةثاروةةبكةينةدىاةلىةة
بِورةىانقةدوهينانقةوةدةبيدوةبةهةةمةندةةةبةهةةبةخشةبنبة.ة
ة
ة
3

ضقليَك بؤ ضاوة نةخؤشةكان
(طفتوطؤيةكي ونبوو لةطةلَ نيما يوشيج)

*ةىاد ةبزةرةردونقةنيماة ِةمة,ةثيضةةونة ةبز ِةنقةثيشِةمة,ةبينيمةنيماةوةةة
ناركةلويقةةةهيةشانة ةىةةدذ ةىةوةنة,ةبةحالاةديكقةناوارايقةةةنا اةةركةونكةوة ة
ةةرنةطةدِةةةةةهيضةركوةةةىينةيةىقةلةدلادوةنييةة,ةوةمة ةحالاةديكقةشايسىتةةةة
شياة ةثيشةنطةةةطزركونكاريكقةهِنةر ةةةهِنةرمةنديكقةةوديعةبينةة،ةىةةلزذيكة
دةخادةةرةرةة ةهةرتةةةرزل ةىةرايةدييةةةة.ة
ةةةدةو ةوةةة ةنيماةلةةمةبةرتقة اةثيكةةدنةىة ةمنةطةيشىتة,ةىىةةمةبةرىتمة
بِةةركوةبز ِةنةىانقةبزومنةرةبارةتةبةةركةخنةةةةناركةلوييةىانقة(دةشتق)ةلةرةرة
شيعةةةنِييةىانقةةةبةدايبةدقةلةمةركةخِد ةىةرايةدقةوةةة.ةبةلمانيكقةنىةرمةةة
نيانةةةركيكةةدقة:ة
ةةة وةمةهيىة ةةةدزمةدانىةةشىتيكقةنىِيةنىنيةةةهةميشىةةهىةمِةةنِيكِولييىةكة,ة
هىىةمِةةشىىاكرييكقةنِيكىىةرةةةةلىىةةرىىةردةمقةخزيىىدوةىةةدِةةدىىةةبىىةرةشىىا اة ة
رةرلةنشتةىةدنةةةدذويةديكةدنةةةهةداةطالاتةثيكةدنيشةلة يةنةوىةةةىةرىانة ة
ىةةلةةبةرهةمةىانقةدينةطةيشتِةنة.ة
ةةة كادةدةنةثيِيستيشةناىاتةىةةلةيةكةرةردةمةةةركيذطاردوةشيِول ةشيعةةةدىنة
ةةطِداردونقةهةمِةةىةريكةةةىِةيةكةبنةةةلةيةكةوارتدوةبنة.ة
ةةةلةةةركيذطارة ةىةةلةةبةشقةركيذهة ادقةويةونةةةةشيعةيانةبةشيِول ةخزرورانقة
(دِرىستانق)ةدةةتة,ةلةبةشقةركيذواةو ةويةونةةةة،ةشيِول ة(كيةودق)ةباةةبِةةة.ة
ة
ة
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ةةة بزةوةةة ةجياةول ةشِينةىاريطةر ةبةرةرةشيِول ةشيعةةةةةهىةبيتة,ةوىةةوة
جياةول ةركيذطاريشةويد ةشِينقةخز ةهةيةةةةىاريطةريشىقةليىاد ةةة,ةليةةةةيىةة
ىةةدةبيىننيةلمىانقةشىيعة ة(رىاويبةدىةبةيز ة)ةلىةركةة ةشىيِولةةةةبىةةدىةةوة ة
لةطةلةلمانقةثيشينانقةخز ةجياةول ةهةبِةةة,ة ِنكةةةةكة(نيزومق)ةةدةنقة:ة
ة

لةطةلةهةمِةةخِ نةةةيةىقةركيذطارةة
دةخِلينةةةةديخيكقةد ةنيةىارة
ة

ةةةهةمانةوةةةشاكرية ةةةخيتةىةةبةرهةمةىانقةخز ةبالاةىةدةةةة,ةىةةدةبىةرة
شا اة ةةةدةرنانةةةركةدكةدنةةة ةهاة ةرخانقةخز ة,ةبة امةثاشانةلونةوةىىةة ة
خزمةديكقةطةةرة ةبةةوةدةبياتةىةدةةةة.ة(نيزومىقة)ةلىةبارة ةدةةرىةةدنىةةة ة
شاكريونقةثيشكةةدِةةلةة ي ةطشتقة،ة ةندونةبةيتةةشيعة ةهةيةة,ةدةماشىا ة
وةمةدةةةبةيتةةشيعةةةبكةنة:ةة
ة
دةمقةشريينقةخةلاكقةلةةلمامندوة
ةةكةذةهة ةىِشندةيةةلةةدا اة ةدةممدوة
ةةىِةدةرياةمنقةنةكيةدوةةدةةثةروةيزة
يةخةمةثةكةةلةةبةرد ةدانةةةةدةشةرة
ة
ة
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*ةنيماةلةبارة ةشيِول ةرةمبزليزمقةشيعةةىانقةخزيةةةةةدىقة:ةبةثيضىةةونة ة
بز ىىِةنقةهةنىىديكةلىىةةركةخنىىةطةونة,ةشىىيِول ةرىىةمبزليزمة رىىايقةبيانييىىةىةانة
نةىةوةةدةةةةة،ةةودا ةمةجال ةةشةىانةلةةبةرهةمةىانقةوةةرةثقةنةخِوررتوةةةة
لةنيِةبةرهةمةىانقةمىةة ناةجة لىةدينقةركيمىقةةةحىانزةةةهىةداةلىةنيِةط تِطىز ة
وارايقةركيذونة ةخةلاكيدوة,ةبةىارهينانقةةةشةةبزةةودا ةمةجال ةةةكةدوبيىكةبىاةة
بِةةةةليريشةدةبينةيتة,ةةةكةوةةةثةندةةباةة ةدةلايتة(ثاشقةناخزشييةىانة,ة
خزشيية)ةيانة(لةدةو ةداريكقة,ةرةةناى ةديت)ةىةةمةبةرتةدييىدوةباشىرتةبىِةنقة
ركيذطار ةوايندةيةة.ةلةنيِةرةدارةر ةبةرهةىانقةحىانزدوة,ةةشىةىانةبةشىيِة ة
مىىةجالةبىىةىارهادِةنةةةشىىاكريةنا ىىارةبىىِةةةىىىةةلىىةةةدي ىِةةثىىةردة ةدوثزشىىنيةةة
دةمِمىى وة ة،ةمةبةرىىتةىانةبطةيىىةنيتة.ةلةبىىةرةهىىةمانةهزيىىةةىىىةةوةخىىةلاكقة
هاة ةرخقةحانزةهةمةليقةدةةردةىةةدنةةةة,ةهةمةثلةةةةثايةشيانةنةدةنارىقة:ة
داةوةةةركودةية ةىةةنا ارةبِةةبلاق:ة
ةةةةةطِداردونةةةرةةونبي ةلةةشريولوةثةيةكةةةناىةنة
ةةةرةةحانزةليةةةبارىةينةبزة يةىقةد ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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*ةليةةدوةمامزرتاةنيماةثيشانقةدوةىةةدِةةدةةذيةةىاريطةر ةشيعةةىانقةحىانزةةة
نيزومقةةةغةلةليكيش ةلةرةرةشيِول ةحىانزةنِةرىيِةةىىةةهيشىتانةنادىةةوةةةةة
دةنياةدةةةبةيتقةبزةمنةخِيندةةةة:ة
ة
ةة
ةة

ةبةها ةهةمِةةطِدةىامنةلةةبالوركدوةبةنريكية ِةة
خِدويةة ارةنِةرمةبدةةدةرتةرةرةةةرامانيكقةد ة

ةة

ث ةهةلاطةةةةةةةرة مةبةرةرمةىةةةةة

ةة

داةدةرتةلةدزةهةلانةطةمةبزةدوةينيكقةد ة

ة
ةةةنيماةواماذة ةلير ةبةةشيعة ةديكةةدوةةةةلةمةبِورةةةةنِةريِيةدقة,ةلةةونىةة
وةمة ِورينة ةىةةدةلا :ة
ةةةة

وارةلةةتةةة ةديرتانةةبز ق؟ة

ةةةة

رزلتةهةمِةةبزة ةخةوثانةليرتةةبز ق؟ة

ةةةة

ةةكةبلايقةدسةمةلةةلورونةنةةةرتقة

ةةةة
ة

وةد ةىةةدزدةةرةرةهةمِةةلمانانةبز ق؟()1ة

ةةةنيماةيزشيجةلةبارة ةهةلاسةنطاندنةةةدودةةرييةىقةدةشتييةةةةةدق:ة
ةمىىنةبىىةةهةلاسىىةنطاندنةىة ةدةشىىتقةهىىيضةدلاطىىريةةةدلاطىىةونةنىىيمة,ةدةرىىتقةنِةرةريكقةبةدِوناةةةىارومةةةةدةرىتةركةنطينىةة,ةبىة امةدةبى ةوىةةةركورىتيية ة
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هةرةبلايمةىةةوىةةةدىةنياةميشىكقةثةخشىانةنارىينقةهةيىةة,ةنىةكةميشىكقةشىيعةة
نارنية!..ة
بىىزةهةلاسىىةنطاندنةةةدودةةريىىشة,ةةي ىةكو ةدِونىىايقةةةشىىارةلويقةلىىةةبابةدةىىىةدوة,ة
ةي دونيشقةثيِيستةة.ةدةب ةلةىادقةدسةىةدنةلةرةرةهِنةرمةنديكة,ةىاريطىةر ة
ىارةىة ةبةرةرةلمانةةةرىةردةمةىةة ةببينةيىتةىىةةدىاة ةركودةيةىىةة,ةوىةةىاتة
حِىمةبدريتة.ةمنةلةةب ةةي دونقةةةدلاةكةدقةهيضةىةريكةدلاطىريةنىاوةةةرىةبارةتة
بةةونة ةركةخنةةةةخةة ةلةةىارةىامنةدةطةنة,ةبةلةيقةةةنةرمةةةنيانقةدةنىِينمة
.ةهةرةةهاةنيماةلةرةر ةركييشتةةةةدقة:ة
ة(وىىةةة ةىىىةةبيىى ينطقةبةدةرىىتةةةيةة,ةلىىةةدةوةة ةىارةونىىةةةةديىىتة,ةهىىةرةهِنةرمةنىىديكةبىىا ةيىىانةخىىةو ة–ةرىىةردةمةىة ةدرةرىىتقةىىىةدةةةة,ةبزيىىةة
رةردةميكيشقةدةةيتةداةبنارةيتة)ة
ةةةلةميانة ةليكزلاينةةةيةىقةليرةبةةدةةرةبةر ةماهيةدقةشيعةة,ةبزمةدةرىىةةتة
ىةةنيماةلةةثينارةةىةدنقةشيعةدوةلةطىةلة(دةشىتقة)ةهىاةركوةنييىةةةةبةثيضىةةونة ة
بةكةو ةدةشتقةىةةدةلايت:ة
( ركةنطةةبةرديكةةةبةرثيقةرةطيكةبكةةيتةنِةلةةةةنالاةيةىقةلى ةبىةرلةبيتىةةةة,ة
بة امةوةمةنِةلةةةةنالاةية ةشيعةةنييةة,ةوةطةر قةهادِهىاةور ةثىةكةلىةةوالةوريشىقة
ىارمانةد ةبكات)ة
ة
ة
ة
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ة
*ةمامزرتاةنيماةبةةدةةوة ةثيضةةونة ةوةمةبز ِةنةيةةةةدةلايتة:ة
ة شاكريةىةريكةةىةةدِونا ةبةيانكةدنةةةطِورتنةةة ةوةةةهةرتةةشيعةييانة ةهةبيتة,ة شاكريةدةب ةىةررىتةىانقةهزنينىةةةةةةركيككسىتنقةشىيعةيقةهىةبيتةةة
وةمةىةررىتانة ةبىةيتنيةلىةة:ةشىةيِول ةهِنىةر ة,ةدةرىتِةرةىانقةركةةنبيى ةةة
ركةةونبي ة,ةركينِةسةةةدوركشتنقةركرتةىانة,ةىيشةةة...ةدىادة.ةشىاكريةثيِيسىتةة
ىةمةةةليرةشارةلويقةةةلونيار ةلةبارة ةىةررتةىانقةشيعةةةةنِةريندوةهةبيتةةة
منةخزمةبزةوةةةمةبةرتةةليادةةلةةركودة ةوىةديبانقةبىةرلةةةبىةركيزةىىةةةرىةرثيي ة
مِدىىا ا ةبةرهةمىىةىانقةىالرىىيكةةةىزنىىةىانةدةىةنىىةةةة,ةوىىةةوةبةرهةمىىةىانقة
ركوبةدةةومنةرةروةبنةىةدةةةة.ةمنةطةنجةنيمةةةويستاةثيمةناةةدىةةشةرىتةرىالاقة,ة
بةدري ى ويقةدةمىىةمنةمِدىىا ا ةبةرهةمىىةىانقةثيشىىينانةةةبةرهىىةمقةبيىىانقةىىىار ة
هةميشةييمةبِةةة.ة
ة
*ةنيماةوةمةدسانة ة بةةطةرمِطِركيةىقةدايبةدييةةةةةتةةةلةةحالاةديكىدوةىىةةبىزةة
خةندةيةىقةةودادور ةلةرةرةليِبِةة,ةةدق:ة
ةوةطةرةنةشارةلويةكةلةةوةجنامقةب ةمِدا ايقة,ةنةيتِونقةهةرىتةةةرىزلةىانقةخز ةخبادةةركةةة,ةناب ةخةلاكانقةرِةداة ةناةةىارةةةلةمحةدكيشةبةدناةةبكات!ة
منيشةليرةلةةةخةمةةةثةذورونةمةهةيةةىةة(دةشىتقة)ةرىةبارةتةبىةةخةوثىقةبىار ة
شيعة ةوةمةكيىةةهةيةدقة.ة
ة
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ة
*ةنيمىىا ةشىىاكريةدةو ةبارىىكةدنقةوىىةمةحالاةدانىىةةليرةوىىالوةةبةجةرطانىىةةركةة ة
ركةخنة ةلةخز ةىةدةةةدق:ة
ةمىنةوىىةةةةةبىزة ىىةندونةرىالةدة ىىيتةةلةمحىةديمةىيشىىاةةة,ةهيشىتا ةلىىةناةةىارةىىىانقةخزمىىدوةهىىةرةخىىةريكقةوىىةلمِةنةىىىةدمنة.ةلىىةةثيشىىةىقةوىىةةةىزمةلاىىةة
شيعةية ةبةناة ة(نيماةيزشيج)ة اثقةنارحقة–ةدوةىةةبةمةدةوييةة ىا ةىىةوةةةة,ة
ةدِةمةة:ةمنةليرةركةخنةةلةىارةىانقةخزمةدةطةمة.ة
ة
*ةلةةدومةلرينةرةةةثيشةنطقةشيعة ةنِي ةويةونيمةثةرقة:ةىةةواماجنقةخىز ةلىةة
طزركينقةشيِولة,ةةةكةدةلاينةنِيكِول ةخبادةةركةةة,ةةدقة:ة
ة منةبزةوةةة ةبتىِومنةباشىرتةهةرىتقةناخىةةةمةخبةمىةركةةةىىةةلةطىةلةوىيشةةةوالورةىانقةىزمة ايةديدوةديكة اةةة,ةبةكيارمةدوةمزريقاةلةةشىيعةةجيىاةبكةمىةةةة,ة
بزةوةةة ةبتِونة ةباشرتةهةرتةةشيعةييةىانةةةرفةبكىةينة,ةثيِيسىتةةىىزتةةة
بةنىىدةىانقةركوبىىةدةةةةة ةبنىىةينة.شىىتيكقةبةلاطىىةةنةةيسىىتةةىاديىىكةوىىة زرةة
شيِولةمانةهةلاب وردة,ةنا ارينةبةيتةةةديةةةشيعةةىانةىِرتةةةدريى ةبكةينىةةةة
داببنةةثةردةةةةثزشاىيكقةطِجناةدةةبزةدةربةكنقةةوداىانة,ةةودىةةةوداىىانقةىىيشة
بزةشيعةةبديلينةةةة,ةنةكةىيشقةكةرةةل ةىزنة.ةةةختقةدسىةةطةيشىتةةويىةةة,ة
مامزرتا ةشاكريةواماذة ةبةةطِدةيةىقةدةشتقةىةدةطِويةةدةلاقة:ة(شيعةةىانقة
نيماةىيشيانةديدوةنية)-:ةبزيةةطِدقة:ة
(ةشيعةةىانقةمنةهةمِةيانةىيشيانةديدويةة,ةبة امةنةكةىيشقةىزنة)...ة
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ةةوةمة ةبةشيكقةشيعةييةة,ةهةند ةدةربةكينةدةدِونةيتةلىةنيِةهىةمانةىىيشةةة
رةرةو ةىزنةخبةيتةةركةةة,ة بة امةخةةشقةىارةىةةليةةدويىةةىىةةلمىانقةركيذطىار ة
ويمةةةةشيِول ةذيانقةوةمةكي ةويمةة,ةويد ةدِونا ةوةمةويشة ةنييةة,ةبزةمنِةنىةة
:ةوةطةرةمبانةة ة رييىيكةلةرةرةبةحة ة(مِدةداريب)ة ةنريدةةرقةدوبةكيىة ينة,ة
لةطىىةلةبىىةىارهينانقةوىىةةةةشىىانة ةىىىةةثةيِةرىىيةبىىةةذيىىانةةةثيدوةيسىىتيةىانقة
وةمةكيىةمانة,ةةةكةوزدزمبيى ة,ةدارىةة,ةهيلاىقةةوارىننية,ةنةكيىىةةة...ةدىادةوىةةةةة
دةبيتةةىاريكقةخاةةةبى ةدىامةةةبىزةةنارىكقةةةدلاطىة ةهِنىةر ةخىز ةلةدةرىتة
دةدوتة,ةبزيىىةةدةب ى ةشىىاكري ةنِيكىىِولة,ةشىىيِول ةنِةرىىينقةدايبىىةتةبىىةذيانقة
وةمةكيىة ةخز ةهةبيتةةةلمانقةرةردةمةىة ةخز ةبكادةةهزىار ةبةيانكةدنةةة
طِورتنةةة ةةوداىانة.ةهةرةةكة زنةشىاكريونقةىىزنيشة,ةهىةمانةوىةةةىارةيىانة
ىةدةةةة.ة
ة
ةةةليرةلةةدوبِنةريتةىانةدةىةيةةةثيِيستيشةةبطزركدرينة,ةبة امةدةب ةبزونة ةىةة
وةةونةوةمةطزركينانةيانة زنةوةجنامةدوةةة.ةبزةدودةةريكةدنةةةحِىمىدونةلةرىةرة
زنيةدقةطزركونكارييةىقةهِنىةر ة,ةدةبى ةبطةركييينىةةةةرىةرةىىارةةركةرىةنرتةةة
بنةماةباشرتةىانقةىارةىةة،ةنةكةىارةةمامةناةةندييةىانة.ة
ة
ة
ة
ة
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*ةنيماةشيعة ة(ةكةدور)()2ة ةخز ةبةةشيعةيكقةمامةناةةند ةدوناةةةىىةةيىةىيكة
بِةةةلةةةشيعةونة ةىةةدةشتقةةةكةبةلاطىةةهينابِةيىةةةة,ةبزيىةةلىةمةبارةيىةةةة
ةدقة:ة
ةبىزةهةلاسىةنطاندنقةشىيعةةىانقةمىنة,ةثيِيسىتةةىزمةلاىةةشىيعة ة(وةنسىىانةة,ةمانطةشةةةدةدرةةشيتةةةة,ةةو ةلةمنة,ةوىا ةوادةميزودةىىانة,ةىىار ةشىةةةثى ة
...ةدىادةخبةيتىىةةبىةةرةمِدىىا اةةليكزلاينىةةةة,ةوينجىىاةدِونىا ةدودةةر ةةةحِىمىىدونة
خبةيتةةىارة,ةوةةىاتةشيعة ة(ةكةدور)ة ةثىةكةلىةةهةلاىة ة ىا ة,ةىىةةبةشىيكةلىةة
ركةخنةىانقةدةشتقةلةرةرةثانتايقةهىةمانةوىةةةهةلاىةة ىاثييانةةبنيىاتةنةوبىِةة,ة
نيزومقةةدةنقة:ة
ةةةةةةة

ةلةنيِةهةمِةةشتيكدوةهِنةرةةةخةة ةهةيةة
خةة ةةة ن ة,ةداةهِنةرةببينقة

ة
*ةنيماةيزشيجةلةةة ةندةىةرةةبةناةة–ةنِيكِولونة ةهيضةلةةباروةنةبِةةدلاقةثةكةةة
لةمةبارةيةةةةةدق:ة
ةمىىنةلىىةةثيشىىةىيدوةبىىزةنارىىاندنةةةديبينىىقة,ةىىىةميكةهيةشىىمةىةدةةةدىىةةرىىةرةشاكريونقة ةةىةةلةركةة ةىيشةةةدةربةكينةةةةبةرةةةب ةرةرةبةر ةبةركيقةدةىةنة
,ة لةنيِونةوةةةبةرهةمانة ةىةةداىِةويستاةةةىِةشيعةةبالاةىةوةةدةةةة,ةبةرهةمقة
ب ةرةرةبةرةةخةو ةليرةة,ةشيعة ةنِ ة,ةيانةشيعة ةرةربةرتةبةةثيضىةةونة ة
بز ِةنقةهةند ةىةسة,ة ىاريكقةوارانةنييةةةبةدايبةدقةمنةبىزةخىزمةنِةرىينقة
شيعة ةرةربةرتمةلة ةليرةطةونرتةةلةةنِةرينقةشيعة ةىالريكة.ة
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ة
*ة حةلمةدةىةدةركوةةبز ِةنقةمامزرتاةبىزومنةلىةبارة ةدةةةشىيعة ةديكىةةىىةةلىةة
ةدارةىة ةدةشتقة–ةدوةواماذةيانةث ةىةوبِةة,ةلةةةة امدوةةدقة:ة
ةشيعة ة(ىضقةخزر)ةىيشقةنييةةةةركيكةةةركةةونىيشةنييىةةمنىيشةدومةنىةناةةة,ةهةرةةهاةلةطةلةوةةةشيعةةشدوةىةةلةةىتيبقة(ىةلاةشية ةجةنط)ةطِوررتوةةدةةةة
,ة هاةركو ةنيمةةةلةةةبةكةويةشىدومةىىةةدونةرةىىة ةليرةركةدىقةةةدِنىد ةنِونىدةةةةةة
دسىىةىانقةلىىةةركورىىتييةةةةدةةرنة,ةوىىةمةةشىىانةةةةواةولونىىة ةلةطىىةلةويمىىةةةةبىىةة
ميشكقةويمةدوةواشناةنييةة,ةىة قةلةطةلةوةةةشدوةمنةنىالايمةخةوثىةة...ةهىةمِ ةة
دةةوةةىةدنيكة(دكام )ةلةطةلةبارةديخقةهةرةرةردةمةةةشىِينيكدوةمةةدويىةىيانة
لةنيِوندويةة.ة لةمةحالاةدةدوةهِنةرمةندونقةثيشىكةةدِةةوىةرىقةوىةةةيانةلةرىةرةة
ىةةركةةةةةوايندةةنزيكةببنةةةة,ةنةكةركةةةةةةركوبىةدةةة,ة ىِنكةةبزوظىىةةةةدىةىانةةة
جِةلاةةةةدةةوةىةدنة,ةلةةدايبةمتةندييةىانقةرةةشية.ة
ةةةمنةلةثيشةىقة(خانةةودة ةرةربال)ةدوةنِةريِمةةىةة(منة قلايكمةىةةرةةشتة
بزة اةةةنةخزشةىانةبةرهةمقةهيناةم)ةة
ة
ة
ة
ة
ة
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*ةةةخيتةطةيشتةةوةمةركرىتةيةةلىةنيِةةدةىىة ةدةشىتقة–ةدوةىىةةدةلاى ة:ة(خىزة
وادةميزودةشيعةةبزةجنزىةةةةشيتانةنانِةريت!)ةمامزرتاةبزةةخةنةيةىقةهاد ةةةةدقة:ة
ةدسىىةىانقة(مريدومىىاد)ةمةبةبريىةةدىىةةةة,ةمريدومىىادةلىىةةثينارىىة ةجنزىىىةةةةنةيشتةىاندوةبةمةجزرةةدةواخظ ة:ةوةةونىة ةىىار ة ىاىةةدةىىةنة,ةنةيشىتةنةةة
وةةونة ةىار ةخةوثة ةدةىةنةوةهةميىةننة,ةبىة امةوةةونىة ةهةنىد ةجىارة ىاىةة
دةىةنةةةهةند ةجاريشةخةوثةة,ةوةةونةةجنزىةنة.ة
ة
*ةبةمة جزرةةدسىةةخزشىةىانقةمامزرىتاةىىةةلةةثىة كر ةدامِ ىي ةخزيىدوةبىِةة,ة
ىزدايقةث ةهاتةىةةدة لةتةلةةشارةلويقةةةبةرنةوةونقةلونياريةىانقةوةةةدةىىةنة
لةدنيا ةوةدةبيادقةىزنةةةنِيدوة,ةبة امةديسانةدةةبارة ةىةدةةةةىةة:ة
ةشىىيعة ةرةربةرىىتة,ةجىىزرةةشىىيعةيكةةبىىزةطِدىىاردونةةةدةونة,ةنىىةكةهاةدىىاةةةهاةىيشبِةنةلةطةلةمزريقادوة.ةوةمةجزرةةشيعةة ةدةنياةلةرةرةوةةرةثاةدىزر ة
نىىةىةوةةة,ةلىىةةدِرىيىىاةةةة ادىىانقةديكىىة ةكةرةبيشىىدوةبىىاة ةهةيىىةة,ةبىىزةمنِةنىىةة
دةدىىِونةيةنىىاة ة(نىىالمةحيكمىىةتةلىىةةشىىاكريونقةدىىِرىقةةةحىىةليمةدةمىىِةسةلىىةة
شاكريونقةكةرةبقةبةيةةةدق)ةبيننية.ة
ة
ة
ة
ة
ة
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*ةمامزرىىتاةركينمىىايقةىىىةدمةىىىةةبىىزةواطىىادورةبىىِةنقةثىىرتةةدىىةةوةةلىىةةدي ىةكةوننيةةة
بز ِةنةىانقةوةةةلةبارة ةشيعة ةنِيِةة,ةبطةركيمىةةةةرىةرةىيشىقة(دةةنامىةةةة
ثينارىىىةةةةديبينىىىق)ةهىىىةرةةهاةةودة ةدوةوةطىىىةرةدةمِةمىىى ةةةناديارييىىىةكةلىىىةة
نِةرينةىةدوةهةبيتة,ةبزمةش ةبكادىةةةةةة ارةرىةر ةبكىاتةدىاةمنىيشةبتىِومنة
زركوةطة ةبز ِةنةىانقةمامزرتاةبةةلمانيكقةرادةةةةركةةونةخبةمةةبةردةرتةةة
ديد ةوارةلةةمةندونة.ة
ة
ة
ةةةةةخيتةبزةخِوحانيز ةىةدنةدةرتمةلىةنيِةدةرىتقةثيشىةنطقةشىيعة ةنىِيقة
ويةونقةبِةةةدقة:ة
ةجىىاريكقةد ةجىىةختةدةىةمىىةةةةىىىةةشىىيعةةىانقةمىىنةىيشىىيانةهةيىىةةةةهىىيضةيةىيكيانةب ةىيشةنىنية,ة بىة امةىيشىقةشىيعةةةنِيييىةىانقةمىنةبىةجزريكنةىىةة
ويد ةنادِونة ةلةرةرةواةول ةدةشتقةةةوةبِةكةداةخبِيندرينة.ة
ة
*ةلةرةرةبةند ةوةمةدسةةخزشىانةيدوة,ةمامزرىتاةىةةدىةةثيكىةننيةةةمنىيشةبىةة
نا ار ةلةةحزرةةر ةثةكةلةةبةرةىةتةةةلونيار ةوةةةدوبةكومةةةخِوحانيزيمةليكةدة.ة
ة
ة
ة
ة
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ثةركوةيزةىانة
 .1لةةدةد ةنِةرينةىةدوةدةلاقةوةمة ِورينة ة(بةرةلةر ةرالةنِةرةوةة)ةةودةة
بةرةلةر ةرالاقةىادقةوةجنامدونقةط تِطزيةىةدوة.ة
 .2ةكةدورة( مةبةرتةبزديكقةدرةختييةةطِويةةدةلاينةوةطةرةلةرىةرةدورةهىةجنريةة
ة

خبِي ة,ةبارونةدةبار )ة.

ة
ة
ة{رةر ىىىاةةة:ةطزظىىىار ة(دكىىىاثِة,ةدةرةنىىىِة,ةذة.ة)1ة,ةورديبهشىىىتة–ة1372ة
(1993ةل)ةلة61ة–ة)65ة
ةديبينقة:ةوةمةط تِطزيىةةنىاة ةىةرىقةلةرىةرةنييىةة,ةلىةىزدايقةط تِطزيةىىةدوة
نِةرةوةةة,ةلةذمارة ة()22ة ةبالاةىةوةة ةىاةيانةةةرطريوةةة}.ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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شةهرنووش ثارسى ثوور لة دميانةيةكدا :
َةى نووسينى ضريؤكى زانستيم لةميَشكدا بووة)
َكةل
( هةميشة كةل
دميانة  :ناسر زراعةتى
ة
كورتة ئاماذةيةك :
ةةةنزيكة ةدةةمانطةلةمةةثيشةوةمةدميانةيةمةلةطةلةنِةرةر ةباشىقةهىاةةة امتة
شىىةهةةنىىِة ةثاررىىقةثىىِةرةوىىةجنامةدوةةةةماةةيىىةكةدةد ى ةدمياةنةىىىةمةلةرىىةرة
مِرةجةلةثيادةةىةدةةبةركيككستنةةةة ىاثمةىىةدةةةلةهةنتةنامىة ة(بالدىا ة)ةدوة
بالاةىةويىىةةةةىىىةةلةشىىار ةوزثسىىالة–ة ةرىىِيد ةدةردة ىىيتة.ةويسىىتاةمىىاةة ة
رالايكةةوةمة ةندة ثةركةيةمةلةبةردةرتدويةة.ةةوبزومنةهةمانةوىةمةدميانةيىةةدةو ة
ةندةمانطيكة,ةجاريكقةد ةلةة(رةلطارنِ)ة اثقةثاريسة,ةبالاةىةويةةةة.ةهةلابةدةة
وةمةشمةلةةيةىيكةلةةهاةركيكامنةبيستِةةةةةخزمةوةةةذمارةيةمةنةبينيِةة.ةدةدىقة
وىىةمةدميانةيةشىىمةلىىةناةةديرىىيية ةىزمثيِدةرةىىىةمةةنةىةدبىىِةة.ةوىىةمةشىىةةة
بةشيِةيةىقةليرةركيكةةدانةة,ةديلميةةةةةةدةةبارةةخِيندمةةةة.ة
ةةةةوبزومنةبابةديكقةخةو ةنييةةةةشايانقةخِيندنةةةيةة.ةهةرةةهاةبةرةرىةدنةةةة
ةةيادةبةخيةييةىقةخادِةةثاررقةثِةرة–ةيشةةىةةوِميدةةورمةراغةةةرة مةتةةة
بةةىةيفةةةرةرىةةدِةةبيتةةةجاريكقةد ةبزة رييىنِةرنيةديهةلاضيتةةةة.ة
ة
ة
ة
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ةةة رييىنِةرىىقةهاة ىىةر ةشىىةهةةنىىِة ةثاررىىقةثىىِةرةىىةةة ىىةندةرىىاليكةةلىىةة
وىةمةيكاةلةشىىار ةبريىلىىقةرىةرةبىىةةةياليىىةدقةىالي زرنيىاةدةذيىىتة.ةمىىانطقةوىىابقة
()2111ةبةبزنىىىة ةبالاةبِةنىىىةةة ةىتيبيكىىىقةنىىىِيقةبىىىةناة ة(شىىىيِو)ةلةرىىىةرة
بانطهيشتقة–ةبالاةىىةوةة ةبىارونة–ةهادىةةرىِيدةةة ىةندةشىاريكقةديكىةةلةةونىةة
طزدنبيةتةةةلةة ةةدارةةة رييكةخِيندنةةة ةهةبِةة.ةويِورة ةركيذ ةحةنتىةمقة
مىىانطقةوىىابقة()2111ةلىىةةطىىزدنبيةتةبةشىىيكقةلىىةةركيمانىىةةنِييةىىىة ةخىىز ة
خِينىىدةةةةةةلىىةةبةشىىيكقةديكىىة ةبةرنامةىةيىىدوة,ةلىىةبارة ةركيلاىىقةوانةةدىىانقة
رييىنِةرقة–ةويةونقةبةدايبةدقةلةةةرىا انة ةدةو ةشىزرك ةةدةوةةةة امىقةثةرىيار ة
وامادةبِةونقةدويةةةة.ة
لىىةىزدايقةبةرنامىىة ةهىىةمانةشىىةةدوة,ةهىىةليكةركةخسىىاةدىىاةثيكىىةةةةدوبنيشىىنيةةة
دميانةيةكةرالةبكةينة,ةوةمة ةدةدقةوةمةدميانىةةرىادةةةةىىِرتةةةديرىتانةيةة
ىةةبةةظيديزةدزمارىةوةةة:ة
ة
*ةخادِةةثاررقةثِةرة,ةةيستمةرِةدةلةمةهةلةةةةربطىةمةةةىىةميكةلىةبارة ةدةوة
ركيمانتانةبةناة ة(شيِو)ةيانةةةكةخزتةةدةنقة( رييىقةلونستق)ةىةةة
(هاةةةودايةىقةبا ةةةدرةرىتةةبىزةSceince Fictionةةبةر ىاةدانةطةدىِةةة)ة
بدةييتةةةلةبنةركةددوة زنةبِةةبريدانةلةةنِةرينقةوةمةجزرةة رييىةةىةدةةةة؟ةة
ةىاد ةيةىةمنيةنيلمقة( رييىقةلونستق)ةمةبينقةىةةبةلجنريةةلةرةردةمقةشاةلةةدةلةنزيزنةثيشانةدروة,ةمنةليرةهزطة ةوةمةلجنريةةدةلةنزيزنيةةبىِةمةةةبىز ة
دونيشىىتمةةةدةماشىىامةدةىىىةدة.ةبةرىىةرهادقةوسىىثاكةةة ىىرييىةةخةيالايةىىىةيمةليرة
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خز ةدةةيستة,ةثاشانةنيلميكمةبينىقةبىةناة ةرىتينلقةىزبةيىكة.ةبىةلاقة,ةوىةةة
ىادقةبزمةدةرىةةتةىةةدةب ة زنةويشةلةطةلةوةمة رييىةةلونستييةدوةبكىة ة,ة
دةىىىة ةىيشىىةةنةلسىىةنييةىانةبطِولرينىىةةةة,ةدةىىىةية ىىةمكةةكرينانييىىةىانة
خبةينىىةركةةة,ةبىىريمةىىىةدةةةةىىىةة ىىرييىقةلونسىىتقة,ةوةنسىىانةىانقةرىىةردةمقة
ويستايةة,ة وةنسانةيةىةةخةريكةةهةمانةرةردةمةةةركيذطار ةويمةةدينيتىةةوىاروةةة
.ةلىىىةمةرىىىزنطةيةةةة,ةهةميشىىىةة ىىىرييىقةلونسىىىتقةبىىىزةمىىىنةمايىىىة ةركومىىىانةةة
رةرجنةكوىيشانةبِةةة,ةداةوىةةةىادىة ةىىةةنيلميكىقةركةةرىقة–ةمةبينىقةبىةناة ة
(رىىِ ريس)ةنِةرىىينقةدارىزنسىىكقة.ةبىىةلا ة...ةهةلابةدىىةةبةدوخىىةةةةنىىةمتِونقة
ديالزطىىةىانقةوىىةمةنيلمىىةةدىىقةبطىىةمة,ة ىىِنكةةبىىةةلمىىانقةركةةرىىقةبىىِةة,ةبىىة امة
دةمتىىِونقةنىىاةوخنقةنيلمةىىىةةد ى ةبطىىةمة.ةوىىةمةنيلمىىةةليرةىىىار ةديكىىةدمة.ةلىىةة
نيلمةىىة ةىزبةيىىكة,ةىىىةةنيلميكىىقةوىىةمةيكايقةبىِةة,ةدىىةنياةيىىةكةىىىةسةبىىزةنىىاةة
بزشايقةوامسانةركةةونىةةدةىةيىتةىىةةهىةمانةىةرىةةلىةةدىةةوة ةنيلمةىىةدوةركيلة
دةطيةكيتةةةلةىزداييدوةبةشيِة ةمةلزدكةيةكةلةناةةلطقةوامسانةديتةةدةر ةىىةة
بةةشيِةيةىقةجِونةلةةنيلمةىةدوةنيشانةدروةةة,ةبة امةلةةنيلمقة(رىِ ريسة)ةدوة
ثالاةةونقةنيلمةىةةجزدىةةبىِةة,ةوىةةةثيىاةة ةىىةةوىانةةديكقةخىز ةدةةيسىتة,ة
بةشيِةيةىقةبةرجةرتةةدةبينةوة.ةوةمةنيلمةةرةبارةتةبةة(نهينقةطةردةةن)ةليرة
كارنانىىىىةدةةبىىىىِةة,ةلىىىىةةةرىىىىةردةميدوةهيشىىىىتاةيىىىىةىيتقةرىىىىزظيةدقةجىىىىارونة
هةلانةةةشابِةةةةة.ةبةهةرةحالة,ةبةبز ِةنقةمنةليرةدلاطىريةبىِةة.ةنىادِومنةبلاىةيمة
ىىىرييىقةلونسىىىتقة–ةمةليرةخِيندةةةدىىىةةةة,ةبىىىة امةىتيبىىىقةرىىىِ ريسة–ةمة
خِيندةةةدةةةة.ةنهينقةطةردةةنة–ةيشمةخِيندةةةدةةةة.ةةوبىزومنةلونيارييىةىانقة
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منةلةمةركة رييىقةلونستقةلة ِور ىيِة ةوىةمةدةةةىتيبىةةدةخِلينىةةةة,ةبىة امة
هةميشةةىةلاكةلاة ةنِةرينقةجزرةة رييىيكقةلونسىتقةلةميشىكمدوةبىِةةدىاةوىةةة
ىادىىة ةركيمىىانقة(شىىيِو)ةمةنِةرىىينقة.ةهةلابةدىىةةنىىادِومنةبلاىىيمةلىىةمةركيمانىىةدوةليرة
رةرىةةدِةمة,ةنةخيةة(شيِو)ةوةطةرةبةشيِة ةلجنريةي ةدةلةنزيزنقةثيشىكة ة
بكةيتة,ةىاريكقةرىةرىةةدِةةة,ةبىة امةةةكةبةرهىةميكقةوىةدةبقة,ةنىةخيةةلىةةة
بةكةويةدوةنيمة,ة ِنكةةليرةدريى ةة.ةليىادةةلىةة()511ة ثةركةيىةةةبىاسةةةخِورىقة
ريارىىقةةةىزمة ايىىةدقةةةلىىةمةجزرونىىة ةليرةديدويىىةةةةلىىةةوةجنامىىدوةركةنطىىةةبىىزة
خِينىىةرةىىىةميكةب ى ةلةةوةةةبيزورىىىةرةبيىىتة.ةبةهىىةرحالة,ةوىىةةة ةىىىةمنةةةكة
ركيمانيكقة( رييىقةلونستق)ةوارةلةةمةليقةبِةةبينِةرمة,ةبزمةنة ِةةةرةرة.ةة
ة
*ة لىةناةةهىةمانةبةشىىقةىىةةخِينددىةةةةىىىةةلىةةبزدىة ة ىىرييىقةلونسىتقةبىىِةة,ة
جىىةنابتانةليرةمةرىىةلةدانةخسىىتبِةةةركةةة,ةلةةونىىةةىزمة ايىىةدقة,ةريارىىقة,ة
مةرةلة ةجياجيا ةدايبةتةبةىيشة ةوانةةدانةلةةىزمةلاطة ةويةونىقةوىةمةكيدوة,ة
ىيشةىانقةوةمةرا انة ةدةويقة,ةىارةبار ةحكِمةتة,ةدودطاىانةةةبةردبارونكةدنة
ةة...ةدادة؟ة
ةبةلا ة,ةلةركورتيدوة,ةركيمانيكقةريارىييةة,ةبىزةمنِةنىةةدةدىِوننيةنىاة ةبنيىينية( رييىقةلونستيقةريارىقة)ة.ةبىةلاقة,ةدةبى ةليىادةةلىةنيِةوىةمةجىزرةةدةدانىةدوة
ثزلبةندةبكةيتة.ة
ة
ة
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ة
ة
*ةبةشةىانقةديكة ةىتيبةىة ةهةرةبىةمةةجزرةيىةةة؟ةهىةرةلىةةىيشىةةريارىقةةة
ىزمة ايةدييةىانةدةدةيت؟ة
بةلا ة,ةبةشيِة ةجزروةجزرة...ة ِنكةةوةةةمةيظةة,ةهىةمانة(شىيِوة)ةثالاىةةونقةىتيبةىىىىىةةليرةدوهينىىىىانقةوىىىىةجنامةدوةةةةةلىىىىةةركةةدىىىىقةثيشىىىىكة ةىةدنىىىىقة
دوهينانةىانيشيدوةبزةىزمةلاطةة,ةهةميشةةرىةر ةخىز ةلةبىةرد ةدةدوة,ةلة يىةكة
لةناةةةة ةويةونة,ةلة يةىقةد ةلىةدةرةةة ةويىةونة.ةهىةرةةىِةبامسىانةىىةدة,ة
لةناةةوةدةبيادقة رييىقةهاة ةرخقةويةونيدوة( رييىقةلونسىتقة)ةجىددميانةنةييىةة
يانةليرةىةمةة,ة وةطةرة رييىةةىِرتةةةجِونةىة ةرادوةهيدويةتةبىةناة ة(سة.ة
تة.ةلة.ةل)ةةة ةبنينيةىةةوةبزومنةيةىةمنية رييىقةلةمةجزرةةوةدةبةيىةةةليىادةة
لةشةرتةرالةبةرةلةةويستاةنِةرةوةةة,ةوةةوةمنةواطىادور ةىىاريكقةديكىة ةلىةمة
جزرةةنيمة.ةة
ة
*ةواياةلىةبري ةوىةةةدو ةىىةةةجىاريكقةد ةلىةمةبىِورةدوةىىارةبكىةيتة؟ةهىةرةةهاة
لةبزدة ة( رييىقةلونستق)ةدوةداة ةركودةيةكةدةدِونة ةىاربكة ة؟ةىار ةدةودىة ة
جةنابتانيشة( رييىقةلونستق)ةدةبيتةيانةويد ةدةةوةةبِةة؟ة
ةرةملانةرةشد ةبزةبيةىلقةهادبِةة,ةويمةةوامادة ةىزركةىىة ةبىِةينة,ةةدىقة:ة(يةىيكةلةىارةةرىةرةداييةىانقةمىنةىىةةنِةرىيبِةمة,ة ىرييىيكةبىِةةلونسىتقة,ة
بة امةدةويقةيةىسةرةديطةيشتمةىةةويد ةناب ةوةمةويشةةبكةم)ة.ة
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منيشةدةو ةنِةرينقة(شيِو)ةةومةبةلةينةدوهاتةىةةشتيكةلةمةشك ةةةشيِولةدوة
هةيىةة,ةمىنةبةدىةةوة ةدةرىىقةناىىةمة.ةةو ةبىزةدة ىمةىزمةلاطةيىةكةىىةةلةينىىقة
لونستييانةهةيةة,ةدةدِوننة ىرييىقةلونسىتقةبنِةرىنة.ةبىزةمنِةنىةةلىةخزرواةوة,ة
بةدايبةدقةلةةوةمةيكادوةهةيةةةةوةجنامةىةشقةليرةثىزلةدي ةةةدلاطىريةبةوىةجنامة
دةطىىاتة,ة بىىة امةلىىةةىزمىىةلاطاىانقةجيهىىانقةرىىييةمدوةةةكةويىىةونةىىىةةلةبنةركةدىىدوة
بِنياديكقةلونستقةنييةة,ةنِةرةرةىةشىقةهىةرةنادِونيىتةبىةمةشىيِةيةةىىاريكقة
رةرجنةكوىيشةوىةجنامةبىدوتة,ةوةطةر ىقةيةىىةمنية ىرييىقةلونسىتقةلىةدنيادوة,ة
لةناة ىىة ةويمىىةدوةبىىِةةةىىىةةىتيبىىقة(هىىةلورةةةيىىةكةشىىةة)ةةيىىةةةلىىةةيىىةىيكةلىىةة
رييىةىانقةوةمةىتيبةدوة,ةبزةمنِةنةةوةرثيكقةوارننيةبةةثار ةةثار ةيقةديننة
ةةثيكةةةيانةدة لكيننةةةدةبيتةةوةرثيكقةرةةشتقةةةدةرتةبةةنةكينةدةىىاتة.ة
لةشِينيكقةديكةدوة,ة ذنيكقةجادةةطةرةهةيةةىةةهىةمِةةخىةلاكقةشىاريكةدةىادىةة
مارىىقةةةثاشىىانةىىىةةدةليسىىمةىة ةدةشىىكيتة,ةمارىىييةىانةدةةبىىارةةدةبنىىةةةة
وادةميزودة...ةوةطةر قةبةدةةوة ة رييىقةلونستقةنييةة,ةبة امةبةهةرحالةلةنيِة
وةمةجزرةةدةدةةوةدةبييانةدوةجييانةدةبيتةةةة.ة
ة
*ةهىىةداةبةشىىيِةيةكةلىىةةشىىيِةىانةدةدىىِونة ةنىىاة ة ىىرييىقة(مارىىقة ىىا ك)ة
بهينةيتةيانةىارةىانقةلةمةجزرةة...؟ة
ةوةمة رييىةمةنةخِيندةةةدةةةة.ةة
ة
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ة
*ةوةةيشيانةلةمةجزرةيةةنزيكةة,ة رييىيكةةوةطةرةويسىتاةنةشىلايةنيةلونسىتييةة,ة
خةيالايكقةليرةبةهيز ةديدويةةةةبةرةرهادقةةةكة(هةلورةةةيةكةشةة)ةة ةديدويىةة
...ةليرةباشةة,ةلىةةةبةشىة ة ىرييىقة(شىيِوة)ةىىةةخِينددىةةةة,ةةةرى قة ىةندة
واميةيكقةديدويةةىةةوىةمةلونىاةطةجنةيىةةدويهينىاةةةةة ىةندةىاريىكةبىةةهزيانىةةةة
وىىةجنامةدةدوتة,ةبىىة امةبىىار ة ىىرييىةىةةليىىادةةلىىةةوةرىىتز ة(ديىىالزت)ةدويىىةة,ة
ركةةدوةيكةركةة ةدوةةةىةةباةىقة(شيِو)ةهةةولةدي ةىةةبةكيارةةلةةخِورةة ةشار ة
دارونة,ة وانةةديىكةبىةردةبىارونةبكىةنةثاشىانةبىةهز ةواميةةىىةةةةبةشىيِةيةىقة
دايبىىةدقةوانةةدةىىىةةركلطىىارةدةىىىةنةةةدةيهيننىىةةمىىالاقةدوهينةرةىىىةةةةلىىةة ة
بةرةرهادقةخز ةبةيانةدةىاتة.ةويمةةلةةركيطة ةديالزتةيىانةباشىرتةةويىةةبلاىينية
ثةريارةةةةة امقةطيةكةرةةةة–ةنِةرةرة–ةثة ةبةةبةرةرهادقةذيانقةوانةةدةىىةة
دةبىىىةينة.ةوىىىةمةشىىىيِولة ةهةلابةدىىىةةدلاطىىىريةةةدرةرىىىتةة.ةوىىىةمةبىىىارةديخقة
ليكزلاينةةةية ةىاريكقةطِجناةةة.ة ىِنكةةوىةةمةوانةةدىةةبةرىتةلمانةةوةةةنىدةة
رةرورزيقةوىةمةليكزلاينةةونىةةىىةوةةةةةةة امىقةدوةةدىةةةة,ةويسىتاة ةبِةةدىةة
شتيكقةوارىايقة,ة ليىادةةهىةةولةةةلونيارييىةىانقة ىرييكةلىةمةركيطايىةةةةدةطادىةة
خِينةرة.ة
ةركورتةة.ةة
*ةةودةةهةمِةةشتيكةلةةديةكةونينقةطيةكةرةةةدويةة؟ة
-ةبةلاقة,ةركورتةة.ة
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ة
*ة لةةةبةكةويةدوةنيتةىةةرىنِةربةندةىةدنىقة ىرييكةةةبارةديخةىىة ةةةبةدىةةوة ة
خستنةةوةرتز ةديالزتة,ةدةرتةةةثيقةنِةرةرةدةبةرىتيتةةةةةةدىاةركوددةيىةكة
رنِةربةند ةدةىاتة؟ة
ةنةخيةة,ةنىةكةبىةمةشىيِةيةة...ةثيِةنىد ةهةيىةة...ةبناغىة ةركيمانةىىةةخىز ةلةرىىةرةديىىالزتةدةومىىةلروةةة.ةلونىىا ة ة ةويمىىةة(شىىيِو)ةوىىةمةنِةرىىةرة ةلىىةة
وةمةيكاةةةلةطةلةخز ةبزةويىةونةهيناةةدىةةةة.ةبىةمةثييىةةهىةمِةةشىتيكةلىةنيِة
ثيِةند ةوىةمةدةةةىةرىةدوةثيكىةةةةةةدىةةوة ةوةنىدومانقةديكىة ةوىةمةىارخانىةة
لونستييةةشيِةةةةردةطةيتة.ةبةلا ةلىةمةىتيبىةدوةديىالزتةيىةىجارةليرةة,ةبىة امة
رنِةربةندييةىقةبزةمنةدرةرتةنةىةدةةةة.ةدةنياةركةنطىةةدىاةركوددةيىةكةخِينىةرة
ماندةةةبكاتة.ة
ة
*ةويِةةخزدانةبةدةةوة ةلةمةوةلمِةنةةركولينة؟ة
ةبةهةرحالةبزةخز ةوةلمِةنيكةبِةة...ةليرةلةةنِةرةرونةهةنةىىةةىارةىانيىانةةندةجارةدةنِةرنةةةةداةبةةةشتةةبطةنةىةةخزيانةمةبةرتيانةة.ةمنةكادةدىةنة
لةمةدةرحةةنِةرةرونةةنيمة,ةبىةلاكِةلىةةةىزمةلاىةةنِةرىةرونةمةةىىةة ىرييىةىانيانة
يةكةجارةدةنِةرنةةةة,ةوةطةرةليقةركول ةنةوة,ةوةةوةدةلايمة:ة(باشةة,ةبة ىةمكقة
...ةىار ةدةودةمةركورتةدةىةمةةةة)...ة
ة
ة
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*ةةودةةوةمةركيمانةدانةدةنياةيةكةجارةنِةريِةدةةةة؟ة
ةبةلاقة...ةة
*ةبةةثاىنِةركةدنةةةةيانةب ةثاىنِةرقة؟ة
ةهةرةركيمانيكقةمنتةبينيبيتة,ةيةكةجارمةنِةريِةدةةةة...ةة
*ةلةنيِةىارةىانقةجةنابتانة,ةبةدايبةدقة(دِباةةةودا ةشىة ة)ةةة(كىةدلاقةوىاة ة)ةةة
هةمانة(شيِو)ة,ةةوةديتةةبةر اةةىىةةثةخشىانةةةركرىتةةةةديالزطىةىةانيانةىىةميكة
ثيِيستيانةبةةةةهةيةةىةةويشيانةلةرةرةبكةيتة.ةويد ةهزيةىةشقةوةةةيىةةىىةة
بةةيةكةجارةنِةرةوةنةدةةةة؟ةهةلابةدةةوىةةةىارونىة ةةةكةىز ىرييكة(ذنىانقةبى ة
ثياة)ة ىةةلةبريمةةجةنابتانةلةةيةىيكةلةةىزركةىانقةركةخنةةةةليكزلاينةةة ة رييكة
لةةىزمةلاة ةنِةرةرونة,ةةوبزومنةلةرالاقة()1981ةبِةة,ة ةندة ىرييىيكتانةليىقة
خِيندنةةةةةةليكزلاينةةةشيانةلةرةرةىةوة,ةبزةوىةةة ةبكىةيةلةرىالاقة()1989ة
دوة.ة ا ةبكة ة,ة حةمتةنةوةمانةة ةندةجاريكةنِةرىةوةنةدةةةةوىةمةجزرةشىيانة
طةنتقةىةمرتةة؟ة
ة(ذنىىانقةبىى ةثيىىا ة)ةيىىشةهىىةرةدىىةنياةيىىةكةجىىارةنِةرىىةوةةدةةةةة.ة ىىرييىةةرىىةرةداييةىانقةنيىىِةوىىةمةىتيبىىةمةلةرىىالاقة()1976ةنِةرىىيِةة,ةثاشىىانةوىىةمة
رييىانةةداةدةو ةشزرك ةمانةةةةىةةدةةوةمةىةدنة,ةبزة اثكةدمنةبىةرك ةىىةدةنة,ة
بىىة امةدةرىىتكار ةبِنيىىاد ةرىىةرةىقة ىىرييىةىامنةنىىةىةدة,ةمةبةرىىتمةبِنيىىاد ة
رةرةىقةىارىةدنةنييةة,ةهةلاة ةبضِةىقةنيىةِةركرىتةةةةثةخشىانةىانةدةلاىيمة...ة
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بةلا ةهةند ةجارةوةمانةمة اكةىةدةةنةدةةةة,ةبة امةلةة(شىيِوة)ةدوةهىةرطيزةوةمىةة
نةىةوةةة.ة
ة(شيِو)ةشانسيكقةرةيةةةةرةمةرة ةهيناةةة!ةىتيبيكةبىِةةىىةةمىنةدةمِيسىتة
هةرةجيبةجقةبكةيىتةةةوىةمةىارةشىمةىىةدة,ةهةلابةدىةةلةناةةركورىتقةىارةىىةةدوة,ة
دةة ار ةدةنطةثيهةلاضنينقةنةخزشقةخةمزىقةبىِةمةىىةةمىاةة ة ىةندةمانطيىكة
بةجار ةدِونا ةىارىةدنقةل ةبةكيمة.ةوةةةىادقةدالةةشارةلو ةىزمثيِدةرةببىِةةمةةة
با ةرةرمةليقةدةرنةدة ِةةىةةدةب ة ىقةبكىةمة!ةبىزةمنِةنىةةنةمىدةلونقةوىةةة
بابةدة ةهةمِةةشةة ةنِةريِمةة,ةدةب ةلةرةرةديسكةىةةخةلنقةبكىةمةنىةةةكة
ركة ةبيتةةةةيانةنةمدةلونقةىةةناب ةدىةةوة ةنِةرىينةىانةهىةمِة ةلىةنيِةيىةكة
ديرييةدوةبثاريزمة.ةديريةيةىمةدةىةدةةةةةةهةر ىيمةدةنِةرىقةدةتسىتةةنيىِة
وىىةمةديرىىيةة,ةنزيكىىة ة()251ة ثىىةركةمةنِةرىىيبِةة.ةهةلاضىىنقةةةثاىنِةرىىقةةة
نةخشةراليشمةىةدبِةة,ةثاشانةبةهةلاىةةدةطمةيىةىمةدوطىةتة,ةلىةهيكةكوةهىةمِة ة
ثىةرك ةةةركييشىتة!...ة خزشىبةختانةةثيشىرتةدونةيىةىمة ىا ةىةدبىِةةدىاةبيدةمىةة
خِينةرونةبزةوةةة ةركو ةخزيانةلةرةرةبىدةنة,ةوىةةمةهىةبِةة,ةدةةبىارةةدةرىتمة
ىةدةةةةبةىارىةدنة,ةبىة امةبةدوخىةةةةوىةمةةجارةيىانة ةولدىةةةةخىةوثرتةلىةجاروةنة
وةجنامةدروة...ة
ة
ة
ة
ة
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*ة بىة ال ةيىةىيكةلىةةطةنتىةىانقةىىارثيكةدنقةىزمثيِدىةرةوةمةيةىىةةمىةيظةوةطىةرة
شيِول ةىارثيكةدنةىة ةبةةدرةرتقةةةدىةةوة ةنىةلون ةةةهىةرةبةركيكىةةتةنيىة ة
بيبةةةويشقةلةرةرةبكاتة,ةدةةوة ةماندةةةبِةنةىانقةبةخةرارةدة يتة.ةمنيشة
جاريكيانة()311ة ثةركةمةنِةريبِةة,ةىِركةةبضِةىةىةمةماليارةةةخيتةخةريكقة
ياريكةدنةبِةةبىةةىزمثيِدىةرة,ةدةطمةيىةىقةلى ةدوةةةدىةةوة ةبةرنامةىىة ةركة ة
ىةدةةةةةةهةمِةيةرةكيةةةة!ةهيضةشتيكمةنةمابِةة,ةنةركةشنِةسة,ةنةثاىنِةسة
,ةنةدونة ة اثكةوةة...ةباشةةباةةولةلىةةةةبيىننية,ةويسىتاةخىةريكقة ىةيتةخىادِةة
ثاررقةثِةرة؟ة
ةركيمانيكقةنِيمةبةناة ة(دونيشيةلةرةرةبىالاقةبىاة)ةنِةرىيِةةىىةةويسىتاةلىةذيةةاثدويةة,ةبالاةىةوةة ةبارونة اثقةدةىىاتة.ةرىةرةدايةركيمانةىىةةبىا ةدةرىتقة
ثيكىىةدةةةة,ة بىىة امةلةناةةركورىىتقةىارةىىىةدوةبىىةنيكة ةخىىزمةوارىىتةىة ةىىىةميكة
دوبةليِةة.ةدةبِويىةةدة ةةبىارةةىىةميكةبىز ةدونيشىتبامةةةىىارمةلةرىةرةبكةدويىةة,ة
ثيدو ِةنةةةيةىقةجدديمةبزةبكةدويةةيىانةليىقةبطىةركوبامةدىاةماةةيىةىقةبةرىةردوة
ديثةرك ة,ةثا ةدةةة–ةر ةرالاقةد ةهادبامةةةةرةر ةةة...ةبة امةويد ةخةريكةة
ة

ا ةدةىةيتة...ةركيمانيكقةمي ةةييةة.ة

ة
ة
ة
ة
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*ة ةرةردةميكةدةطةيتةةةة؟ة
ةلةرالاقة()1322ةهةداة ة(1953ةل)ةدةرتةث ةدةىاتةداةرىا انقة(1367ة–ة)1368ةهةداة ة(1988ة–ة1989ةل)ة.ة
ة
*ةةودةةديسانةهةرةباسةلةدةية ةرييةىانة(ثةجناىانقةلويينق)ةدةىةيتة؟ة
ةبةلاقة.ةة
*ةخادِةةثاررقةثِةرة,ةنةرمِةدانةىةةبةهز ةنةخزشقةبزةماةةيةكةلةةىارىةدنة
دوبىةكونة–ة بةهىىةرحالةبةدوخىىةةةةىىىةةوىىةمةنةخزشىىييةدانةهةيىىةة–ةهِنةرمةنىىدونة
كادةدةنةبةهِنةرةىةيانة,ةب ةهيز ةدةىةنةةبةهيز ة.ةدةمِيستةبثةرمةىةةوةمة
نةخزشييةةداة ةندةلةىار ةنِةريندوةليانقةىلةدوة ةةةداة ةنديشةيارمةدقةدوة ة؟ة
ةهةمِة ةهةرةليانةثيطةياندنةبِةةة.ةة
*ةةودةةنةدتِونيِةةهيضةرِةديكقةل ةببينقة؟ة
ةنىةخيةة...ةيىىةىيكةلةليانىةىانقةوةةةيىىةةىىةةدةبى ةواطىادور ةميشىىكمةوةةةبىىزةخةيالاكةدنقةوالودةبةجيقةنةهيلامة.ةلةيىنمةبى ةهيىزةة,ةبىة امةدِونىا ةخىةيالاكةدمنة
ليرةبةهيزةة.ةب ةهيز ةلةينمةلةةركيطة ةخةيالاكةدنةدةرةبِةةدةىةمىةةةة,ةبىة امة
ِنكةةهةمِةةىاتةدةنِةرمة,ةدةدةرمةميشىكمةبىةوالود ةبىةجقةبهىيلامةةةلةيىنمة
بةركةلاالاةةبيتةةة ناة ةلةينمةركيةدة ةبكىاتةةةلةوةجنامىدوة ىرييكةبيتىةةبةرهىةمة
هةلابةدةةوةمة ةليانةلةىارةىةمةدةدوتة.ةنا ارمةلةينمةركيكةةةثيكةبكىةمةةةلىةةة
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حالاةدة ةةةكةدةلاينة(ويلهام)ةدةةرةبكةةمةةةة.ةوةةةيةىةةىارةىةةخز ةلةخزيدوة
دةىةة ةةةويد ةنادِون ةببيتةةوةةةشتة ةىةةلةركورتيدوةدةبِويةةوةةةبيتة.ة
ة
*ة هيضةةةخيتةبريتةلةةةةنةىةدةةةدةةةةىةةبكةيةرىِةدةلىةمةحالاةدىةةببينىقة–ة
وةطةر ىىقةوةمىىةةطةنتيكىىقةبىىةدةرةلةةيسىىتةة–ةبىىةلاكِةبيىىقةةةلىىةىار ةنِةرىىيندوة
رِةد ةل ةببينقة؟ةةودةةىادةىانقةخزدانةرنِةردورةنةىةنة,ةليطةركينةهةرتةىةة
بةرةةشتقةخز ةبةكذيتةةدةرةةةة...؟ة
ةبىىةلاقةدسىىةىةةجِونىىةة,ةبىىة امةدةدةرىىمةركةةبىىةركةة ةهةلامىىةدقةنةخزشىىييةىةةببمةةةة,ةبةدايبةدقةىةةمنةبةدةنياةدةذيمةةةلةةة اديكةةةشاريكقةد ةلةةغةريبيدوة
...ةوةمة ةحالاةديكقةخةوثةة...ةوةطةرةلةث ةبكةةمة,ةى ةواطا ةليمةدةب ة؟ة
ة
*ةمةبةرتقةمنةوةةةيةةلةةونةةةختاندوةدةرتةبةةنِةرنيةبكةيتة...ةهةداةنىةكة
هةرةنِةرنية,ة ِنكةةنِةرنيةلةهةمِةةحالاةديكدوةدةرىيز ةدةةيتة,ةبةلاكِةدسةة
بكةيتةةةدزمىار ةبكىةيتة.ةثاشىةانةةةخىيتةىىةةدييىةةةةرىةرةخزتة,ةدسىةىةانة
لةمِرةجةلةثيادةةبكةيتةةةبيكةيتةةرةرةىاغةلةيانةوةمةىارةةبةةىةرىيكقةد ة
بسثية ةةةركيكِثيكقةبكةيتة,ةجيبىةجيقةبكىةيتة.ةوةطىةرةبةىىةلاكيشةنىةهاتة,ة
ةة ةبنييتة,هيضةبريتةلةمةةىةدةةةدةةةة؟ة
ةنةخيةة...ةداةويستاةبريمةلةةةةنةىةدةةةدةةةة.ةة
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*ةليرباشةة...ةخادِةةثاررقةثىِةرة,ةثيشىرتةجىةنابتانةىِردىةة ىرييىقةبىاة ةةة
جِونتىىانةنِةرىىيِةة,ةبىىة امةركيماننِرىىنيةةو ةىىىةدةةةةىىىةمرتةىِردىىةة ىىرييكة
بنِةرن؟ة
ةركورىىتةة...ةىىىةميكةلىىةةجكىىز ةىِردىىةة ىىرييكةدةر ىىِةميةة,ةهةلابةدىىةةويسىىتاةماةةيةىةةطة الاة ةركيمانيكمةلةميشكدويةةةةكةىز ىرييىقة(ذنىانقةبى ةثيىا ة)ةىىةة
(21ة–ة)25ةىِردىىىىةة ىىىىرييىةةةةبةرىىىىةرةةدوةيكىىىىقةنىىىىةبينةوةةبةيةىىىىىةةةة
دةبةرىىرتينةةةةةةلةىزداييىىدوةدةبيتىىةةةىزمة ايىىةدقةةةلىىةةدىىةةوة ةىةرىىايةدقة
ىىرييىةىانةةةثيِةنىىد ةهاةبةشىىقةنيِةونيىىانةثيىىكةديىىتة.ةويسىىتاةبرييىةىىىة ة
لةميشكمةدةر ِةةة...ةبزوننية قةدةبيتة...ة
ة
*ةشيِول ة(ذنانقةب ةثياة)ةبا ةبِةة,ة ةندةىِردىةة ىرييىيكةةىىةةهةريةىىةيانة
بزةخز ة رييىيكقةرةربةخزيةة,ةبة امةلةهةمانةىاددوةثيِةنديانةثيكةةةةهةيىةة
ةةلةىزداييدوةهةمِةةمةيظةىانةىزدةبنةةةةةةوةجنامطري ةطشتقةدرةرتةدةبى ة.ة
وةمىىة ةلىىةةةشىىيِولوةنةةبىىِةةىىىةةهىىةرةنِةرىىةريكقةديكىىةةوةطىىةرةديليبايىىةةةةة،ة
بةوارانقةدةرتقةل ةهةلانةدةطةتةةةبةهىةمانةشىيِةةدةةبىارة ةدةىىةدةةةة...ة
باشىىييةىة ةلةةةدويىىةةىىىةةدةةبىىارةةنةبِةةدىىةةةة...ةويسىىتاةدةىىىةيةوىىةمةىىىارةة
وةجنامةبدر ة,ةثا ةديثةركينقةنزيكىة ةدةةةدةيىةة...ةخىادِةةثاررىقةثىِةرةلىةمةة
بيستةةة ةندةرالاة ةركوبةدةةدوة,ةةودةةلةةىزركةىة ةىزمةلاة ةنِةرىةرونقةويىةونة
ىةةلةرىالاةىانقةيةىىةمقةدةو ةشىزركة ةدىاةوىةمةكية,ةىىةمةةةليرة,ةدةةرةةةنزيىكة,ة
واطامانةلةةيةىرت ةهةبِةةة.ةهةمانةىزركةىىانقةنِةرىةرونة,ةدسىةةةةبارىةىانةةة
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ىىرييكةخِيندنىىةةةىانة...ةثاشىىانةىىىةةىزمةلاىةة ةنِةرىىةرونةدوخىىةوة,ةلةبريمىىةة
بةدرةرتقةيةكةركيذةثىيشةدةرىتطريىةدنتانة,ةلةركيطىةةرىةرةىييةىة ةوىةنةيقياة
يةىىىدميانةبينىىقةىىىةةجىىةنابتانةليرةناركةحىىةتةبىىِةنةةةةدتىىانةطِويىىةةبةوىىىةديانة
طةدِةةة...ةلةبريدانةة؟ة
ةبةلاقة...ةبةلاقة...ةة
*ةثاشانةوةمةركةةدوةونةةهادنىةةثىيشة,ةلينىدونةةةة...ةىىةةلةلينىدونيشةدةر ىِةنة
ديسانةلةةىزركةىانقةثينجةشةمِونةيةىىدميانةدةبينىقةةة...ةركةةدوةطىةىلةديكىةة,ة
هةرةةهاةوةةةطةنتانة ةىةةلةدةو ة اثكةدنقة(ذنانقةب ةثيىا ة)ةهادنىةةوىاروةةة...ة
ثاشانةلةةةرةنةرة ةىةةشة ةرىالةبىةرةلةويسىتاةهامتىةةوىةمةيكاة,ةجىةنابتانة
دالةةهادبِةنةةلزسةوةجنلزسة...ةيةىةمنيةدسىةةىىةةىىةدمةوىةةةةبىِ ة:ة(خىادِةة
ثاررقةثِةرة,ةوةطةرةدةىة ةنةمينيتةةةةةةبطةركييتىةةةةويىةونة)...ةلةبريدانىةة؟ة
ويستاةدةمةة ةبثةرمة,ةواياةلةةةذيانةةركولينةىةةلةةوةمةيكاةبةرةر ةدةبةنة؟ة
ةنةخيةةىاىة ةلروكةدقة!ةنةخيةة...ةمىنةوةطىةرةثىارةمةةهىةب ة,ةدةطةركيمىةةةةويةونةبة امةب ةثارةة,ةنةخيةة...ةبةةةهزية ةىىةةمىنةنةخزشيشىمة...ةلةركورىتيدوة
لةبةرةوةمةهزيةة...ة وةطةرناةبةدلةحةلةدةىةمةلةةدةةرةبةرةةة ادقةخزمةوة.ةمىنة
لةةة ةىةةلةةوةمةيكايةة,ةواةبةةةجزرةية ةىةةثيِيستةةةةدةىةيةرِةدةنابينمة,ة
لةثةروةيز ةذيانقةوةمةيكايقةدةذيىمة.ةلمىانقةوينطليىزيمةبى ةهيىزةة,ةلةوةجنامىدوة
نىىادِومنةبىىةدةو ةركةةتةةةركةةدوةةةوةدةبييىىةىانقةوىىةمةيكادوةبضىىمة.ةحىىةلةناىىىةمة
دةماشا ةدةلةنزيزنةبكةمة,ة بةىِردقةواطادور ةهةةولاقةىزمةلاطة ةدةةرةبةريشىمة
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نيمة,ةبزةرىينةما ةليرةىىةمةدة ىمةلةبةروىةةة ةثىارةمةنييىةة,ة ىِنكةةهىةمِةة
جاريةدةب ةبليتةبةة()9ةدي رةبكةكمةةةبضمةنيلمةببينمة.ةدةنياةلةناةةويةونييةىاندوة
دةذيمة,ة بةةة ةباشةةىةةليربة ةىز كةرةىانقةديكة ةكادةدىةنةبىة زرةنة,ة
وةمة ةةو ةىةدةةةةىةةثيمةباشرتةةلةشِينقةخزمةمبينمةةةة.ةبزةمنِةنةةويسىتاة
لةهةمانةشاردوةنزيكةبيةىلقةىىةةدييىدوةدةذيىمة,ةثىزليكقة رييىنِةرىيمةهةيىةةةة
ةندةىةريكةبزةوةمةثزلةةدينة,ةىتيبيكيشمة ىا ةىىةدةةةةلىةةة ىرييىانة ةىىةة
مندو انةنِةريِيانةة,ة بة امةلةبةرةخزمةةةةبريدةىةمةةةةىةةوةطىةرةمىنةبضىمةةةة
ويةونةةةبتِومنةلةة ةواةوةثزليكقة رييىنِةرقةبكةمةةةةةةطةنجةةة ةونقة(17ة–ة
)19ةرالاقةبينةةةثيكةةةةويشةلةرةرة رييكةبكةينة...ة ةندةخزشةة!ة
لةركورتيدوةوةمةةىاريكقةدوهينةرونةيةة,ةىاريكةةدةب ةحسيبقةبزةبكىة ةةةمايىة ة
ركةلوبِةنقةهةرتةةةبريةة,ةبة امةبةب ةثارةةوةمةةدةىةية؟ة
منةب ةثارةمة,ةهةذورمة,ةطةركونةةةةبزةويةونةبزمنةطةنتةة,ةنادِومنةلىةة ةبى يمة...ة
بةهةرحالةلةوةمةيكاةدةرومةديكقةدياريكةوةمةبزةبةرهةمةهادِةةةىةةثيقةدةذيمة,ة
هةلابةدةةوةمة ةبةرزلةةةبةلةيقةهاةرييانةةةيةة,ةبىة امةلىةويةونة,ةوىةمةرىزلةةة
بةلةييةمةبزةمةيسىةرةنابيىتة,ةثاشىانةلةركورتيشىدوة,ةويىد ةلىةركةة ةدةةرةةنىقةةة
دةمارةىقة,ة دِونىا ةوىةةةمةنييىةةديسىانةبىينةةةدةرىتطريمةبكةنىةةةةةةمببةنىةة
ذةةر ةنالانةةميِوخنانةةةةمبكةنةةةةذيةةثةرىيارةةةةة امةيىانةمببةنىةةوىيظنيةيىانة
نالانةةليندونة...ةنةخيةةويد ةدِونا ةوةمةجزرةةىارونةمةنييةة,ةثةشىقةخىزمةليىقة
خِوردةةةة...ة ِورةجارةليندونقةىةوةمة...ةةوبزومنةويد ةبةرةة...ة
ة
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*ةىتيبقة(يادطارييةىانقةليندون)ةدانةىاريكقةرةرىةةدِةةبِةة,ةثيشِوليشقةلى ة
ىةوة.ةواياةلةركةونطة ةىةرايةدييةةةة,ةدِونقةوارىةةور ةدىالاقةلينىدونةلةميشىكةةة
دةرةةنقةجةنابتانةبسىةكيتةةةة؟ة ىِنكةةةةخىيتةمىةيظةدةنِةرىقةدىاةركوددةيىةكة
ميشكقةدةحةريتةةةة.ةبزةجةنابيشتانةهةرةوةبِةة؟ة
ةبىةلاقة...ةبىىاةمنِةنةيىةىتانةبىىزةبلاىىيمة.ةهاةركييىةىمةلىىةةبيةىلىقة–ةدوةهةيىىةةىىىةةبةلير ةبةةدةلةنزنةدسة ةلةطىةلةدةىىةمة.ةةمتةىىةةميشىكمةبى ةهيىزةة!ةبىة امة
ذمارة ةدةلةنزنقةوةمةهاةركييةمةوةلبةرةبِةة,ةبةمةدةوييىةةمالاةىىةة ةطِورىتةةةة.ة
منةيةىسةرةذمارة ةدةلةنزنةةنِييةىىةمةوةلبىةرةىىةدة,ةبىة امةذمىارة ةثيشىِةمة
لةياد ِةة...ةثا ةنِةرينقة(يادطارييةىانقةليندون)ةيشةركةةدوةيكقةلىةمةجىزرةة
ركةةيةدوة:ةوىةةةيادطارييانىىة ةىىىةةلىىةةليندونىىدوةهىىةمبِةنة,ةخىىز ةلىىةةخزيانىىدوةلىىةة
ميشكمةرِةونةويستاةليرةىةمةبرييانةىلةدةىةمىةةةة,ةىة ىقةةةختيىكةهةميشىةة
لةميشكمةبِةنةةةبريمةل ةدةىةدنةةةة.ة
ة
*ةثا ةبالاةىةدنىةةة ةىتيبىقة(ذنىانقةبى ةثيىا ة)ةهىةروةةهزريايىةكةبىةرثاةبىِةةةة
ماةةيةىيشةىةةديتةةليندونة,ةوةةجار ةليندونة زنةبِةة؟ة ةجىزرةةوىةلمِةنيكة
بِةة؟ة
ةبزةمنةوىةلمِةنيكقةدلاطىريةةةرىةةرجنةكوىيشةبىِةة,ةمنيىانةخسىتبِةةةلينىدونقةماددةةرةكىةىانة,ةبةةةهزية ةىةة(ىزميتة ةمِنكةروت)ةبزةخز ةلينىدونقةنىةبِةة
,ةدودةةرةىةيانةلةطىةلةبةشىقةمىاددةةرىةكىةرةىانةهاةبىة ةبىِةة,ةةةخىيتةلىةة
ةة امقةبةرثةرقةليندونةىةدوةىةةثةرقة:ة( ةىارة ة؟)ةةمتة:ة(نِةرةرمةةةمنيانة
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هيناةةدةةويةةة!)ةليرةليرةحةثةراة...ةبةهةرحالةوةلمِةنيكقةدلاطريةبِةةبىزمة.ة
ركةةةبةركةةةبِةنةةةمةلةطةلةذنانقةبةدبةختةىةةليربةيانةديهادقةبىِةنةةةبىةهز ة
ثيِةندييانةبةهيلاقةدا اخضيتقةىةدنةبةةماددةةرةكىةرةىانةةةةطريوبِةنةىىةةلىةة
وةنكانسىىتانةةةةبيطىىةةةدىىاةخزرورىىانةةةد ىاةرونة,ةهىىةرةةهاةهةنىىديكيانةدىىةرة ةةة
ىز ةر ةبِةنةةةوانةةدانقةلةمةجزرونةة...ةدادةوةطةرةحالامةبا ةبِةويةة,ةوةطىةرة
ميشىىكمةرىىاغةبِةويىىةة,ةركةنطىىةةمبتِونيبايىىةةليرةرىىِةدةلىىةمةوةلمِةنةيىىةةببيىىنمة,ة
يادطار ةلةطةلةخزمةببةمةةةةدىاةثاشىانةبينِةمسىةةةة,ةبىة امةلىةةبةدبىةختيمة,ة
لىىةركةة ةدةرةةنييىىةةةةليرةمانىىدةةةبىىِةمة,ةثاشىىانةلةهىىةمانةليندونىىدوةميشىىكمة
دةة ار ةنةخزشييةىقةىِشندةةةةدةرناكةبِةةىةةويستا ةرةيةمةثيىد ة ىزنة
بةليندةةيقةماةمة!ة
ة
*ةبةلاقة,ةوةةونة ةىىةةرىةردةميكةوىةلمِةنقةدىالاقةلينىدونيانةبينيىِةة,ةةةخىيتة
بةناةرا انةدةىةةنة,ةديدةطةنةىةةويد ةنادِوننةبةر ةوةمةجزرةةهةلةةةمةر ةةة
ىة ةةةهةةويةةبطةنة؟ة
ةبىةلاقةنىادِونة ة,ةهىةرىاريكةلةطىةلةدةمىةنيكةدةطىِجنقة,ةمىنةويسىتاةدِونىا ةمندولابِةمنةنييةة,ةنادِومنةببمةةوةىتةر ةباىلة–ة ة,ةهةرةةهاةنادِومنةببمىةةثيىانزة
ذةنيشة,ة ِنكةةثةجنةىامنةركةوةبِةينةةةةويد ةوةةةنىةرمقةةةدِونىا ةجِةلاىةيانة
ديىىدوةنييىىةة.ةنىىادِومنةبضىىمةةةةلينىىدونيشة,ةمةبةرىىتمةوةةةيىىةةويىىد ةحةةرىىةلاةمة
نةماةةة.ةة
ة
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*ة وةد ةوةةةوةلمِةنة ةثىزىلة رييىنِةرىقة ىزنةةلةطىةلةوىةةةدِدابيانىة ةىىةة
هةيةة؟ة
ةليرةباشةة...ةة
*ةليردةينيانةوانةةدنة...ةةونييةة؟ة
ةبةلاقة,ةليردةينيانةوانةةدنة,ةلةرةرةداةةةليرةطةرمِةطِركةبىِةة,ةبىة امةويسىتاةشيِة ةركةةديكقةيةكةنةلمقةبةخزةةةطةدِةةة.ةلةطةلةوةةةشدوة,ةحىةلةدةىىةنة
ىزببنةةةة,ة ِنكةةجز ةةةخةيشيكقةبزةنِةرنيةديدويةة.ة
ة
*ة ةندةىةرنة؟ة
ةذمارةىانيانة ةرثاةةنييةة...ةلةنيِونة(7ة–ة)11ةىةرنة.ةة
*ةةةكةطةةةثيكةلةيةكةدةمةندونة؟ة
ةليادةيانةلةةدويكبِة ةدةية ةرييةىاننة(ثةجناىانقةلويينق)ة.ةة
*ةجةنابتانةىارةىانقةخزدانةهةرلةة ةدةخِيننةةةة؟ة
ةنةخيةة.ةة
*ةلةبةر قة؟ة
-ةمنةلةشيِة ةىِردةة رييىدوةهيضمةنةنِةريِةةداةلةثزلدوةبيكِينمةةةة.ة
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*ةىِردةة رييكةناة,ةهةمانةوةةةركيمانانة ةىةةدةياننِةرقة...ة
ةنةخيةة,ةمنةوةمةثزلةةدةخةمىةةوةرىتز ةهاةركييىانة,ةثىيمةباشىرتةةىارةىىانقةوةةونةخبِيندرينةةةة.ة
*ةبريتةلةةةةنةىةدةةةدةةةةبزةمنِةنةة:ةىزركيكةيانة ةندةىزركيكقةناوارايقةرالة
بكةيتةةةىارةىانقةخزدقةديدوةخبِينييةةةةداةوةةونيشةةةكةيةىىةمنيةةخِينىةر ة
ركيمانةطِ ةبطةنةةةدز ةلةبارةيةةةةدسةيانةبزةبكةيتة؟ة
ةنةخيةةداةويستاةهةةلاقةلةمةجزرةمةنةدوةةة.ةة
*ةبرييشتةليقةنةىةدةةةدةةةة؟ة
ةنةخيةة...ة*ةبةهةرحالة,ةوةلمِةنيكةة,ةجةنابتانةهةمِةةهةنتةيةكةلةطةلة ىةندةىةرىيكدوة
رىىةرةىارتةهةيىىةةةةيةىىىد ةدةبيىىننةةةثةيكىىةةةة ىىرييكةدةخِينةنىىةةةةةةليىىقة
دةىزلانةةةة,ةخةو ةنييةةوةطةرةبةرهةمقةخزشتانةخبِيننةةةة...ة
ةنىىىالومنة...ةدةلونىىىقة؟ةيىىىةىيكةلىىىةةةهزىارونىىىة ةىىىىةةىارةىىىىان ةمىىىنةبىىى ةرةرثةرشتيارنةوةةةيةىةةحةلناىةمةدِررايقةويشةىة ةخىزمةخبةمىةةوةرىتز ة
ىةرانقةديكةةةةبلايمة:ة(ةةرةةةرةرثةرشتقةىارةىة ةمىنةبكىةة).ةهىةةلةدةدةمة
خزمةىار ةخزمةوةجنامةبدةمة...ة
ةة
*ةمنةدِدابييةىانةركودةرثيةمةىةةبابةدةىةةلةثزلةخبِيننةةةة.ةة
ة
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ة
ةبةركورتقةدةليقة.ةة
*ةبىىةلاقة,ةىىىاريكقةلىىةجقةةةشىىياةةة.ةويمىىة ة ىىةندةهاةركييىىةكةليىىةةدوةهىىةمِةة
هةنتةيةكةثيكةةةةىزرك ة رييكةخِيندنةةةمانةهةيةة.ةدةوة رييكةىةةنِةريِمةة
لةةةىزركةدوةخِيندمةةةة,ةلةةونةةواماذةةبةةبيستةخالةىىةوة,ةحىةةتةيىانةهةشىتة
خالامةثةرندةنةىةدة,ةبةهىةرحالةخىةلاكانقةديىشةبز ىِةنيانةهةيىةة,ةلةىزداييىدوة
نِةرةرةخىز ةبةكيىار ةلةرىةرةدةدوة.ةدةولدةةخىالةلةةونىةةركورىتةبىِةنةةة ىاىمة
ىةدنةةةةةةركةنطةةخزمةواطادوريانةنةبِةةوة.ةهةلابةدةةثيضةةونة ةجةنابتانة,ةوةةة
رييىانة ةىةةدةياننِةرمةلةةونةيةةداةبيستةجارةبياننِةمسةةةة.ة
ةركيمةبدةنةباةشتيكتانةبزةباسةبكةمة.ةىادقةىةةىتيبىقة(بةرىةرهادةةبضىِةكةةةرادةىانقةطيانقةدرةخت)ةدةر ِةة,ةدِدابييانقةثزلةىتيبةىىةةيانةلىةمنةىىةك ةةة
ثاشانةةمتة:ة(ةةرنةركةخنةةلةةةىتيبىةةبطىةنة؟ة)ةهىيضةيىةىيكتانةوامىادةةنىةبِةنة
ركةخنةةلةةىتيبةىةةبطةنةةةةديىانة:ة(دىزةمامزرىتا ةويمىة ة,ةنامانىةة ةركةخنىةة
لةىار ةجةنابتةبطةينة).ةةمتة:ة(هاةركييانقةخزشةةيستةمنةحةلةدةىةمةىةةويِةة
ركةخنةةلةىارةىة ةمنةبطةنة,ةحةلدةىةمةخةةشىقةىارةىىةمةبديلمىةةةة,ةدكىامة
ةويةةدسةةبكةنة؟)ةدسةيانةنةىةدة...ةبةهةرحالةىارةىةةبةمةجزرةيةة...ةوىةةونة
خِةركةةشتقةدايبةدييانةهةيةة.ة
ة
*ةرِثارتةدةىةمةخادِةةثاررقةثِةرة,ة اةةركةونقةىار ةباشرت ةجةنابتاننية.ة
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ة
{رةر اةةة:ة وةمةبابةدةةلة ثةركة ةgooyaة ةوينتةرنيتةةةةةةرطريوةةة.ة
هةينقة1110/8/01ة}ة
ة
بهزاد زةرين ثوور – لةدايكبووى  1968ز
َتبا) 1996
لة بةرهةمةكانى (خؤزطة لةهةر ضوار الوة خؤر هةال
ديوانة شيعر
ة
*ةجىىىةنابقةلةريىىىنةثىىىِةرة,ةةوبىىىزومنةدةو ةةةرطةدنىىىقةخىىىة ادقةطىىىةردةةنة,ة
وامادةبِةنتانةلةنيِةدنيا ة اثةمةنقةىىةمةةبِةةدىةةةة,ةهىز ةوىةمةمةرىةلةيةة.ة
بز قةدةطةركيتةةةة؟ة
ةدةو ةةةرطةدنقةوةمةخة ادةة,ةدزناغيكقةنىِيةلىةةذيامنىدوةدةرىتقةثيكىةدةىىةةمةرةلةىانقةب يِ ةةةبار ةوابِةر ة,ةليردةينةىاتةةةةلة ةمنيانةبزةخزيانةبةدة
.ة لةركورتيدوةهز ةرةرةىقةىةمةوامادةييمةلةبِور ةشىيعةيدوة,ةبىزةهىةةمانةهزىىارة
دةطةركيتةةةة.ة
ة
*ةباشةة,ةليرةركورتطزيانةةواماذةتةبةةىاىلاة ةمةبةرتةدوة؟ة
ةلةمةدزناغىةدوة,ة وىةةةرىادةةنايىا ةةةشىاكريونةية ةىىةةثيشىرتةخىز ةبةدةومىدوةدةهىىاتةةةمنىىقةلةطىىةلةخىىز ةركوثىىيضةدةىىىةدة,ةليرةىىىةمرتةبةدةومىىدوةديىىتة,ةبىىةة
دةربةكينيكقةدةة,ةلةبري ةوةةةدوبِةمةىةةمشِةريكةلةبار ةطِلةرونةةةب يِ ةخزمة
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خبزمة,ةلةةركورتيدوة,ة لةمةدزناغةدوةىةةدبِةمىةةنيىِةبزدةيىةىقةدىةةةةوىةةةبىةهزودة
لةريىىنةثىىِةرةةنىىةبِةمة,ةىىىةةبةكيىىارةبىىِةةببيىىتة.ةهةلابةدىىةةلةىزداييىىدوة,ةدةرىىتمة
ىةدةةةةبةةىارىةدنةلةرةرةشيعةة.ة
ة
*ةبةىِردقةةةثِختقةةة امةىةتةدويىةةةة,ةويسىتاةب ىةرمِةنة ةبةرنامةطىةليكتة
لةبِور ةشيعةدوةبزةخزتةطة الاةةىةدةةةة؟ة
ةدةلاينة:ةكادةدةنةبالرطانةةشكستةخِوردةةةىانة,ةدةىةةنةةدةو ةشيعةة!ةبزةوةةةمةرةلةيةةرةبارةتةبةمنةدرةرتةة.ةبةرنامةمةوةةةيةةىةةدةةوة ةىادقةخزمة
بزةشىيعةةدىةرخانةبكىةمةةةوىةةةىىارة ةبالاةىةدنىة ةة ةوىةجنامةبىدةمةىىةةدىالةة
ويمتيالةىةيمةةةرطةدِةةةبةشيِةيةىقةطشتقة,ةثيشة ةركيذنامةنِةريمةليىارةتة
ىةدةةةىشامةةةةةةهةرتمةوةةةةبِةةىةةوةطةرةةولةلةمةثيشىةيةةنىةهينمة,ةنىادِومنة
بةشاكري ةمبينمةةةة.ةةو ةبزةدة مةىةةخةوثرتينةنىةنةةتةبىزةشىاكرييكة,ةوىةةةة
بيتةىةةثيقةبلاينيةوينشالاالاةخِوةدةدكادةةركيذنامةنِةسة!ة
ة
*ةجةنابقةلةرينةثىِةرة,ةطِويىةةشىيعة ةوىةمةدزناغىةة,ةيىانةبةشىيِةيةىقةدىةة,ة
شيعة ةدةية ةحةنتاىانة,ةشيعةيكةةطزركونكىار ةبةرىةردوةهىادِةةة,ةبةدايبىةدقة
لةركةة ةلمانةةةواةولةةةطزشةةنيطىا ةشىاكريونةةةة,ةىىةةلةطىةلةشىيعة ةدزنىاغقة
وةمةكية,ةويرتةوةةةبةهاةةةشانالية ةبزةمنِةنةة,ةشيعة ةدةية ة لةىانةنىةماةةة.ة
جةنابتةركةتةةةركيشة ةوةمةطزركونكارييةةلةىِيِةةدةبينقةةةبةبز ىِةنقةدىزةوىةمة
طزركونةةلةطةلةشيعة ة ةشاكريونيكةدةرتقةثيكةدةةةة؟ة
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ةهةلابةدةة,ةمنةلةةةبةكةويةدوةنيمةىةةشيعة ةوةمةكية,ةويرتةشىيعةيكةقةبى ةبىةهاةةةةب ةشانالييةة!ةثاشانة(ديينةةرةرةوةةةمةرةلةية)ةبة امةليةةدوةدةب ةبلايمةىةةبةة
طةةوه ةركةةدقةشيعة ةوةمةكيةلةنيِة اثةمةنيةىاندوة,ةوىيرتةوىةمةطزركونكارييىةةلىةة
اثقةشىيعةةىانقةمنىةةةةدةرىتقةثيكىةدة.ةلةركورىتيدوةجِونينارىقةنىِية,ةيىانة
جِونينارقةشيعة ةدةية ةحةنتاىانة,ةلةطةلةشيعةةىانقةمنةدةرىتيانةثيكىةدة
ةةوةمة ةليرةركةةنةةةواشكةويةة.ةبةرلةةةة,ةهيضةجياةوليىةىقةديىارةلىةنيِونةوىةةة
شىىيعةونة ةىىىةةهاةركييىىانةدةياننِةرىىقة,ةلةطىىةلةشىىيعة ةبىىزةمنِةنىىةة:ةدةيىىة ة
شةرتةىانة,ةيانةبةرلةةة,ةبِةنقةنةبِةةىةةبتِونيتةدسةةلةبارة ةركةةديكةبكىاتة
بةناة ةشيعة ةدةية ةحىةنتاىانة.ةمةبةرىتةليىةةدوةوىةةةةنييىةةىىةةويمتيىالةةة
دايبةمتةندييةكةبزةخزمةبةشايانةبزومنة...ة
ة
*ةباشةة,ةخةريكةةويرتةوةمةىارةةدةىةيتة!...ة
ةدةماشىاىةة,ةلةطىىةلة ىىاثكةدنقةشىىيعةةىانقةمىنة,ةثيشىىنياريكةثيشىىكة ةبىىةةشيعة ةوةمةكيةىةوةىةةلة يةنةديرتانقةهاةةةة ىةمةثيشىِول ةىلةىىةوة.ةهةلابةدىةة
بةرةلةةةىادة ة,ةهةرتةبةمةلةرةةرةدةةدةىةوةةةهةمِةشيانةدونيانةبىةمةجىزرةة
ديةىةدنةةدوناةبِةة,ة بة امةوةةةشيعةةةبىِةنقةنىةبِةةىىةةركيطىةة ىارةيةكةبىزةوىةةة
مةرىىةلةيةةثيشىىنيارةبكىىاتة.ةبةهىىةرحالة,ةدةمارطىىةىلةلةىاريطىىةر ةشىىيعة ةمىىنة
بةرةرةىار ةديرتامنةةةةديارةةةةوةمة ةوىةةةةثيشىانةدةدوتةىىةةطِجنىاة ةةة
دِونايقةبزةيةىةمنيةجارةبةهز ةشيعة ةمنةةةةىةةدىةةىىارةةةواشىكةوةبىِةة,ةيىانة
لةركورتيدوةىةةدةةبةر ىاةة.ةلىةةةط تِطزيانىة ةىىةةلةطىةلةديرىتاندوةهىةمانبِةة,ة
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هىىةمِةيانةلةرىىةرةوىىةةةركويىىةةىىىزكةةةدىىةةباةبىىِةنةىىىةةةيىىةةكو ةوىىةةة ةىىىارةة
ةرةةذينةرةىانقةناةةشيعة ةشىاكريونقةةةكةشةمسىقةلىةنطةةةد ة,ةرىةيدةكىةىلة
رىىالاحقة,ةنةيشىىتةةرىىار ة,ةمةرىىعِةدةوةمحىىةد ةةة...ةدىىادةىىىةةلىىةةدةيىىة ة
شةرىىتةىاندوةوىىةجناميانةدوبىىِةة,ةبنىىةما ةجِونينارىىقةوىىةمةشىىاكريونةةلةطىىةلة
شيعةةىانقةبةرةلةشزرك ةهاةجِةتةبِةنة،ةجياةوليةىقةوةةدزيانةلةطةلةوةةونىدوة
نةبِةة,ة بة امةمنةيةىةمنيةىةسةبِةمةىىةةدىِونيمةوىةةةلةينيةدىةةةةوىةةةوايديالىةة
لةشيعةةىامندوةواشكةوةبكىةمةةةبىةةجىزرةةشىيعةيكةبطىةمةىىةةوةطةر ىقةركةتةةة
ركيشةىة ةلةشيعة ةنةةةغدويةةةةدةب ةبشزونقةىةةشىيعة ةنىةةةغةرةرة ىاةة ة
ركةرةنقةشيعة ةدةية ةشةرتةىانةبِةة.ةبة امةبنةما ةخسىتنةركةة ةىارةىىانقة
منة,ةهىةرةةىِةةمتة,ة دِونايىةىقةنىِيةبىزةشىيعة ةناررىقةثيشىنيارةدةىىاتةىىةة
ثاشرتةلةركيطا ةديرتانقةدةمةةةةبةرنةوةونةبِةة.ة
ة
*ةديارةةىةةىزمةلاةةشيعةةىةتةبةناة ة(خزلطةةلةهةرة ىِورة ةةةخىزرةهىة ادباة)ة
ةةىِةىزمةلاةةشىيعةيكقةوىةةمةدةيةيىةة,ةلة يىةنةليربىة ةهاةركييىانقةشىاكريدةةةة
ثيشِول ةل ةىةوةةة,ةطِمانةلةةةدوةنييةة,ةبة امةبزةدزةنةهادِةةةةةىىِةشىاكرييكة
,ةخزدانةبةةرةرةداةةدةرتةثيشكةرةدوبنينة,ةمةطةرةةةىِةركةخنىةطةيكةركةنتىارة
بكىىةيتةةةبةلاطىىة ةب ىةكةودوريشةبهينيىىةةةة,ةوىىةةجاةوىىةةةحِىمىىةةب ىدةةيتة,ةيىىانة
بانطةشة ةوةةةةبكةيتةطِويةةشيعة ةدزةرةرة اةة ةوةمةطزركونكارييىةةلمانييىةة
بِةةة؟ة
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ةرةيةىةة,ةمنةبةلاطةةدينمىةةةة,ةلةرىةرةداةةةركيطىةمةبىدةةبىاةجيىاةول ةنيىِونةبنةما ةجِونينارقةشيعة ةدةية ةهىةنتاىانةلةطىةلةثيشىرت ةركةةنةبكةمىةةةة,ة
ثاشانةبىةثيقةوىةمةجياةوليانىةةة,ةمةرىةلةىةةركةةنةبكةمىةةةة.ةوىةمةدةرىتِةرةةة
بنةماةدالةيةة,ةدةربةك ةثيشةنطةبىِةنقةشىيعة ةمنىةة,ةبةثيضىةةونة ةديةكةونينىقة
بز ِةنةىانقةليربة ةهاةركييانقةشاكريمةةةةىِة(نة ح)ة,ةيانةويد ةىةةدةخةينةة
ركةةة,ة ىةةلةبنةركةدةةةةثشتةبةةجيطريىةدنقة ةندةدايبةمتةنديةكةدةبةرية,ةبزة
منِةنةةدةةدة ةىةةشيعة ةوىةمةدزناغىةة,ةثىاذبينقةلةجيطىة ةطشىتةبينىقة()1ةةة
لمانقةط تِطز ةلةجيطة ةلمانقةوةدةبقةبةهاةةة...ةدوناةةة.ةدةمىةة ةبلاىيمةوىةةة
جزرةةشىتانةةركورىتةنىنية,ةركوليبىِةنةبىةمةدايبةمتةنديانىةة,ةةودىةةركةدكةدنىةةة ة
دايبةمتةنديةىانقةثيشِةة.ةجياةول ةرةرةىقةوةةةيةةىةةلةينيةدقةدةوليزمقةلولة
بةرةرةشيعة ةدزناغةىانقةثيشِةة,ةلةشىيعةةىانقةويمىةدوةةة نىةوةةة.ةوةطىةرناة
دايبةمتةنديىةىانقةدىةة.ةلىةنيِةشىىيعة ةدزناغىةىانقةثيشىِة ةهىةرةدةبينةيىىتة.ة
وةطةرةويمةةلةمةدزناغةدوةبزةمنِةنةةخزمانةدةخةينةةثىالةثىاذبينقة,ةخىزةطشىتة
بينقةبةةدةةوة ةةة ةنانيمةيانةىةةركةةةدةىةينةةلمانقةط تِطزة,ةخزةةولةلةةلمانقة
بةهادورةناهيننية,ةرىِةدةلىةةةدِونايانىة ةةةردةطىةينة.ةدايبةمتةنىد ةرىةرةىقة
هِنةر ةثزرتةمزديةنة,ةىةةشيعة ةدةية ةحىةنتاىانقةليىِةةنزيكىةة,ة بةدنىقة
يىىةىيكةلةنادةةوةيىىةةطىىةةرةىانقةهِنىىةر ةدزنىىةاغقةمزديةنىىةة.ةمىىزديةنيزمةبىىةةة
بانطةشةية ةىةةىةد ةرةبارةتةبةةىزدايقة ىةرخقةبىةرةلىةةمىزديةنةةةنىاظنية,ة
يانةبةشيِةيةىقةدةةديةكةونينقةدةوليزمقةركوطةياندةةةة,ةبىة امةشىيِول ةركةةبىةركةةة
بِةنةةة ةخز ةلةطةلةجيهانقةىالريكدوة,ةدةوليزمييةة...ة
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ة
*ةوِميىىدةةورمةبارىىةىةمانةوةةةنىىدةةثىىةرتةةةبىالاةةنىىةبيتةىىىةةنىىةدِوننيةىزيىىانة
بكةينةةةة,ةبارقةويمةةليةةدوةلةرةرةشيعة ةبةهزود ةلةرينةثِةرةة!...؟ة
ةبىىةلاقة,ةهزىىىار ةوىىةمةركةةنكةدنةةونىىةة,ةوةةةيىىةةىىىةةمىىنةلىىةةةبةكةويىىةدومة,ةوىىةةةبينينىىة ةىىىةةشىىيعة ةويمىىةةةثشىىتقةثىى ةدةبةرىىتيتة,ةبىىةبينينيكقةثزرىىتة
مزديةنيزمقةحسىيبةدةىةيىتةةةوىةمةبينينىة ة,ةيةىىةمنيةجىارةلةشىيعة ةمنىدوة
رةر ةهةلادوة.ة مةبةرتمةوىةةةةنييىةةىىةةويمىةة رىايقةجيهىانبينقةركيذواةوييمىانة
ىةةةةدةةةة.ةبةبز ىِةنقةمىنة,ةلىةجيهانقةهاة ىةرخدوة,ةوىيرتةهينانىةةنىاةةةةةةة

ناردنةةدةرةةة ة()2ةنيكةةبِةنقةنييةة.ةواماجنمةوةةةيةةىةةبةثيقةوةمةديةكةونينىةة
.ةخزمانةركةةنةبكةينةةةة.ةشيعة ةويمةةبةةواركورتةيةىقةركةخنةطةونىةةلىةركوبةدةةة
هةرةةهاةويلهامةةةرطةدنةلةمةبري ةثزرتةمزديةنيزمىةةديىتةةةرىِةدةلىةةهىةمةِةة
دِونايةىانقةمةيظايةدقةةةردةطةيتة.ةبزةمنِةنةة:ةمنةىةةبةرةةةلمانقةركيذونةةديمة
,ةلةهةمانةىاددوةشكزمةند ةةةشيِة ةىالريكيشةلةةشيعةةىامندوةديارنة...ة
ة
*ةرةيةىةة,ةمنةنةمطِتةشيعة ةوةمةدةيةيةة,ةشىكزةمةند ةنييىةة.ةبىةلاكِةطىِمتة
بىىىىةهادور ةةة يةنىىىىةةرىىىىةلبيةىانةقةةة ةنىىىىاةةة.ةةودىىىىةةويمىىىىةةنامانىىىىةة ة
بةشيعةةىامنانةةةةبةهاةةةشانال ةب ةيشنيةةةدِونايقةوةدةبقةةةهِنةرميانةةةىِة
شاكرييكة,ةبةركةة ةخِينةرةدوبدةينةةةة؟ة
ةبىىةمةثييىىةة,ةنارىىاندنقةجىىةنابتة,ةليىىادةة يىىةنقةجِوننارىىقةةةركولوندنىىةةةةدةطةيتةةةةةةجىةنابتةلوروةةيىةىقةطِجنىاةتةبةىارنىةهيناة.ةبىةةبز ىِةنقةمىنة,ة
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وةةة ةىةةلمانقةشيعةةلةةلمانقةغةيةةةشيعةةجياةدةىادةةةة,ةهىةمانةبىةهادور ة
ةةشاناليكةدنةة.ةلمانقةشيعةةنادِونيتةبةهادورةنةبيتة.ة
ة
*ةركةنطةةخةو ةنةبيتةىةةبلايمةلمانقةركةمسقة,ةبزةنِةنةةلمىانقةشىيعة ةشىاملِةة
...؟ة
ةنىىةخيةة,ةلمىىانقةشىىاملِةة،ةلمىىانقةديىىِونقة,ةيىىانةواروىاويىىكة–ةةة,ةىىىةةجىىزرةةلمانيكقةمي ةةيةثشىتةوةرىتِةرةبىةةوةدةبىةة.ةلةدةيىة ةشةرىتةةىاندوة,ةلمىانقة
شاملِةة,ةلمانقةلولةنةبِةة,ةوةطةرةبةكيارةبيتةوىةةةلمىانقةط تِطزيىةةبةةةدةرىتة
هينىىانقةخزمىىانةبىىزوننية,ةوىىةمةلمانىىةةلةدةيىىة ةشةرىىتةىاندوةركةةوجىىقةهىىةبِةة,ة
شىىيعة ةوىىةمةدزناغىىة ةىاريطىىةر ةلمىىانقةوىىةدةبقةلةرىىةرةنىىةبِةة.ةوىىيرتةوةمىىةة
دايبةمتةند ةشيعة ةدةية ةحةنتاىانةنييةة.ةدايبةمتةند ةويمةة.ةهةمانةبينينقة
ثزرتةمزديةنيزميةة.ةبةشىيِةيةىقةطشىتقة,ةوىةةةثيشىنيارونة ةىىةةركيذوىاةوةبىزة
ويمىة ةدةىىىةدة,ةلةركيطىىة ةشىىاكريونقةرىىةرىةةدِة ةويمىىةةةة,ةةةىىىِةشىىاملِةة,ة
نةةةغة,ةرثيهة ةةةهةداةيةدةلاالا ةركةويايقة...ةدةبِةةةشتيكقةناخةىقةةةلةطىةلة
ن ةريتةةىالريكيةىانقةويمةةديكة اةةدةبِةةةةشتيكقةدالة ةل ةةةبةرهةمةدةهاتة
.ة وةمةشاكريونةةبةةةلونياريةةدِة انىة ةىىةةرىةبارةتةبىةةنةريتىةةىالرىيكيةىانقة
خزمانةهةيانبِةة,ة دِونيانةوةمةديةكةونينانةةبةةباشرتينةحالاىةتةبىةىاربهيننة,ةمىنة
واماذةمةبةة(ركةويايق)ةىةدة.ةثيِيستةةوةةةةبلايمةىةةوةةةشارةلوييةىقةليرة ىاىقة
لةةوةدةبيادقةىالرىيكقةخزمانىدوةهةيىةة,ةلةطىةلةوىةةةهىةمِةةنيشىانةةةةمىزركةةة
مارىانىىىة ةلةشىىىيعةةىانقةدةدةنة,ةنىىىادِونة ةهىىىةرةوةبىىىةةرىىىادةيقةبىىىةةدىىىةكة
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شىىيعةةىانيدوةديثىىةركيتة.ةوىىةةةةةىىىِةشىىاكرييكة:ةليرةبىىا ةلمىىانةدةنارىىيتةةة
هةرتةةةر ةخز ةنيشانةدةدوتة.ةشىيعة ة(ركةويىايقة)ةبة يىةنقةىةمىةةةة,ةوىةةة
ىاريطةرية ةبةرةرةمنةةةةبىةجقةهيشىتةىىةةهىةرةوةبىةةرىانايقةبةرىةرةةشىةدوة
دينةثةركمة.ة
بةمةثييةة,ةدايبةمتةنديةىانقةشيعة ةدةيىة ةحىةنتاىانة,ةوىةةةشىتةانةةنييىةةىىةة
هاةركييانةواماذةيةث ةدةىةنة.ةوةةةدايبةمتةنديانة ةةةىِةمةي ةةة ةرىادةيقة
,ةيانةلمانقةركيذونةة,ة يىانةهىةداةشىيعة ة ىةندةركيسىايقةلىةةشىيعة ةدزناغىةىانقة
ثيشِة ةدةبينةيتة.ة وةمحةدةركةلوةوةمحةد ةشاكرييكةةىةةليرةلىةةشىيعةةىانقة
ةندةركيساينية.ةة
ة
*ةباشةة,ةليىةةدوةباشىرتةةويىةةىىةةجىةنابتانةبىاسةةلىةةدايبةمتةنديىةىانقةخزدىانة
بكةن؟ة
ةطىىِمتةىىىةةخارىىيةدقةرىىةرةىقةشىىيعة ةوىىةمةدزناغىىةة,ةديةكةونينىىقةثزرىىتةمزديةنيزمةة,ةثزرتةمزديةنيزمةلةةركورتيدوةجزرةةديةكةونينيكقةركةخنةطةونةيىةةبىزة
مزديةنيزمة.ةوىةةةبةلاينانىة ةىىةةمىزديةنيزمةدوبىِة ة,ةبىزةمنِةنىةةشىيكةدنةةة ة
جيهانيكقةبةدالةلةةىليشةةباةةىىانقةبىةةهز ةهِنىةر ةثزرىتةمىزديةنيزمةبىةد ة
هاتة,ةبةدةربةكينيكقةدةة,ة هةلاطةدنةةة بةدنقةهةمِةةوةةةىزرثةةةدةطةرونة ةىةة
نةياندةهيشتةجيهانةبةب ةثىةردةةةةىىِةخىز ةببينةيىتة.ةلةةونىة ةبةلاينىةىانقة
مزديةنيزمةبِةنةىةةبةد ةنىةهادنةةةمىزديةنيزمةخزيشىقةبىةىةدةةةة,ةبنةماىىة ة
خز ةىةدةبةةىليشةة,ةوةةةىليشانةةهةمِةيانةلةرةرةركيطة ةديلينىةةةةةةبينينىقة
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مةيظايةدقة,ة ىزرثةةةدةطةرة ةجدديانةهينايةةوىاروةةةةةكىةدلاقةمةيظايىةد ةىىةة
ثيشىىرتةوىىةةة ةىيشىىاةبىىِةة,ةجِةلاىىة ةوىىادةميزود ةلىىةنيِةبزدةيىىةىقةديىىاريكةوةة
لةدالبةدوة.ةلةبِور ةهِنةريشدوةمزديةنيزمةبةةوارورتةيةكةركييشتةىةةجِونينارقة
داىقة,ةدةةوة ةثيِةرةىانقةطشتقةةة ناة,ةبزةمنِةنةةلةةهِنىةر ةشىيِةىاريدوة,ة
شيِةىارةدةهاتةةةهةرشتيكقةحةل ةىلةباةةوارةلةة ةىةدبايىةةدةيةكىةدة,ةىىاد ة
ليقةدةثةرةوة ةثيِةريكتانةلةةىارةىةداندوةركة اةةىىةدةةةة؟ةدةطىِدةوة:ةوةةونىةة
ثيِةر ةىةرقةخزمنة.ةواةبةمةجزرةةهِنىةر ةمىزديةنةخىةريكةبىِةةدةطةيشىتةة
شِينيكةىةةهةمِةةجزرةةثيِةنديةىقةلةطةلة(بةردةنطةىة )ةركةتةدةىةدةةةة.ة
ةةخيتةدةلاينيةلةثزرتةمزديةنيزمدوةجزرةةطةركونةةةيىةكةبىزةنىةريتةدةبينىة ة,ة
ةودا ةوةةةةنييةةىةةبينيةةةبةدالبةةةبزدة ةىالريكةشيعةةبنِةرنية.ةلةةدزناغقة
مزديةندوةهةمِةةجزرةةثيِةريكقةطشتقةةةلونىةوةةةة نىةوةةة,ةثزرىتةمىزديةنيزمة
وىىةمةنادةةوةيىىة ة ىىاكةىىىةدةةةبىىةجيطريةىةدنىىقةثايىىة ةثيِةرةىىىانقةطشىىتقة,ة
ثيِةرةىىانقةدىىاىقةبىىةرةةثيشةبىىةدة.ةبىةمةجىىزرةة,ةثزرىىتةمىىزديةنيزمةلىىةنيِونة
نةريتةةةنِيكاريدوةناةبةندةةةثيكىةةةةبةرىتانيكقةهينايىةةىايىةةةةىىةةلةشىيعة ة
دةيىىة ةحىىىةنتاىانيشةوىىةمةخارىىىيةدةةبىىىةد ةدةىةيىىتة.ةبةثيضىىىةةونة ةوىىىةمة
ثيشِولية ةىةةمزديةنيزمةبةرنةوةونقةىةدةىةة ىينقةناةةنىدةنادِونيىتةبىةردةنطقةة
(مخاطب)ة ةوةةةبيتة ِنكةةهِنةر ةمزديةنةبةردةنطقةدايبةدقةهةيىةة.ةويمىةة
لة دةية ةحةنتاىاندوةةةلةشيعةةىامناندوةبةمةشيِوليكةدنةةطةيشتنيةىىةةنىادِوننية
شيعةيكةبلاينيةىةةهىةمةبىةردةنطقةطشىتقةةةهىةمةبىةردةنطقةدايبىةدقةبىزةخىز ة
ركوبكيشيتة,ةهةرةةىِةثيشرتةواماذةمةث ةىةد.ة

46

بنةما ةشيعة ةةة ة ةمنةلةرةرةركةدكةدنةةةةنييةة.ة
ليرةجارونةلةةرادةةةةختقةدوهينانقةبةرهةمدوة,ةواطادور ةوةةةةنيمةىةةثيِيسىتةة
ركةةبةركةةةبِةنةةةيةىقةطشتيمانةهىةبيتة,ةيىانةبةثيضىةةونةةةة,ةبةكيىارةلىةبارة ة
بةرهةممانةةةةدةرناىةينة.ةشيعة ةثزرتةمزديةنيزمة,ةثيكةةةةلكانيكقةنارىكقة
نيِونةلةينيةتةةةكةينيةدةةةةبةردةنطقةدايبىةتةلةرىةرةحسىيبقةركةةدكةدنىةةة ة
بةردةنطقةطشتقةبةدةرتةناهينيتة.ةوةةةيىةةىىةةخارىيةدقةرىةرةىقةشىيعة ة
دةية ةحةنتاىانةلةةشيعة ةثيشىِةدةةجيىاةدةىادىةةةةةةدىاىِةويسىتا ةثةجنىةة
نةخةوةةدةةرةرةوةمةحالاةدةة.ة
ة
*ة ةندينةرالاةةلةةةبةكةويةدومةوةطةرةخزمانةبةةبةردةنطةببةرتينةةةةةةثابةند ة
بنية,ةليانةبةةشىيعةمانةدةطةيىةننية,ةلةىاديكىدوةوةطىةرةلىةةجيىادقة(بىةردةنطة)ة
بلاىىينية(خِينىىةر)ة,ةوىىةةةطةنتىىةمانةنايةدىىةةثىىيشة.ةبىىاةةولةلةمىىةةبيىىننية,ةبىىة امة
جةنابتانةىاكةلةرينةثِةرة,ةشيعة ةخزدانةبةدةرتثيكقةوةمةطزركونكاريةةلونيىِةة
,ةوةمةجزرةةبانطةشةيةةدةدِونيتةوةةةطِمانةةلةميشكقةخِينىةرةدرةرىتةبكىاتة
ىةةنالانةدِةشىقةخىةيالةثىالاة ةبىِةةة!ةبىةمةثييىةة,ةوىةةةبانطةشىةيةةدةتادىةة
بةردةمةوةةةثةرة ةىةةبةةرد ةوامىاذةةبىةةةةبكىةيتةىىةةلةشىيعة ةجةنابتىدوة ة
جزرةةثيشنياريكةديار ةىةوةبِةة؟ة
ةمنةهةرةلةةبنةركةدةةةةلةةةبةكةويةدومةىةةشيعةةلةرةرةبنىةما ةخىةيالةةشىيِة ةخز ةبةرجةرتةةدةىاتة.ةمنةبنةمايةىقةنِيمةخستزدةةركةةة,ةهىةرةةهاةلمىانيكقة
دالةةىةةخاريةدقةرىةرةىقةبةيتيةيىةةةلىةةهاةىيشىة ةنيىِونةىىزنةةةنىِية.ةوىةمة
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بِنيادةة,ة لةهةمانةىاددوةخز ةلةةداكةةودايقةةةدىاكةركيسىايقةبىةةدةةرةدةطةيىتة,ة
هةرةةهاةبِةنقةبةمان يسىتةىىةةلةشىيعةة ةدزنىاغقةثيشىِةدوةبىاةبِ ةة,ةلةهىةمانة
ىاددوةثشتةبةندةةةىزلاةطةيةىقةدايبةدقةهةيةةىةةنىاهيلاقةشىيعةمةببيتىةةةركينىةةة.ة
لةركورىتيدوةبِنيىىاد ةشىىيعة ةمىىنة,ةخىىز ةوارورىىتة ةخىىز ةدةىىىاتة,ةلىىةةبىىِور ة
لمانيشدوةخزمةوارةلةةمةةىةةريستةمقةرةةشتقةةةرةثاة ةلمانةديىكةبشىكينمة
.ةلةهةمانة ىاددوةثيِةرشكينيمةلةةبِنياد ةدةرتِةر ةلماندوةبةةثشتةبةريةبةة
بِنيىىاد ةوىىةدةبقةوىىةجنامةدوةةة,ةلىىةبِور ةوارةلةةمةنىىد ةبىىزةلمىىانقةط تِطىىزة,ة
هةلابةدةةبةرةلةمنة,ةبةركيزةرةيدةكةىلةرالاحقةجيبةجي ةىةدةةةة.ة
ة
*ةبىىاسةىةدنىىتةلةهىىةمانةوىىةةةخالاةيىىةدوة,ةبانطةشىىة ةجىىةنابتةدةخادىىةةذةيىىةة
ثةريارةةةة...ة؟ة
ةدةماشاىةة,ة بزةمنِةنةةلةويشقةرةيدةكةىلةرالاحيدوةوىةمةوىارةلةةةةبىزةلمىانقةطِدارةبةةجزريكةةىةةشاكريةخز ةبةةدةةوة ةدةخادةةبةردةرتةوةةةلمانةةداةوةةة
شِينة ةىةةليرةلةةدرىةةةةلوروةةىانقةلمىانقةط تِطىزة,ةبىةب ةهىيضةبيانِةيىةىقة
شىىاكريونةة,ةدةخادىىةةنىىاةةشىىيعةةىانقةةةشىىاكريةبةدىىةةوة ةلىىةركةة ةرىىزلدوريةةةة
دِةشقةجزرةةبةدةبةىارهينانيكةدةبيتة.ةلةىاديكدوةلةشيعة ةمنىدوة,ةمةرىةلةىةة
ثيضةةونةيةةةةهيضةشتيكةبةب ةهزىارةةةبيانِة ةوارورتة ةشيعة ة,ةخز ةناخادةة
ركةةة.ةلمانقةبالور ةةةطِدارةلةشيعة ةرالاحيدوة,ةدةرة اديكقةركةها ةهةيةةةةوةمة
شيعةونةةدةىةيةىةيكاريكةيانةهةرةىةريكقةدةةطىِدبيتقة.ةهىيضةطزركونكاريةيىةةىقة
هةرتةثيكةوةةلةةركيطة ةشاكري ةوةمةلمانةةةةركةةةنادوتةىةةبلاىينية:ةبزمنِةنىةة,ة
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لمانقةط تِطزةبةنيِةيةكةنلتىةردوةديثىةركيِةة,ةرىةيدةكىةىلةرىالاحقةوىةمةلمانىة ة
بةب ةهيضةدةرىةتكار ةةةدةرىتةديِةردونيىكةدةخادىةةنىاةةشىيعةةىانيةةةة.ةمىنة
ويشةلةرةرةوةةةلوروةةةةةدرىانةةدةىةمةىةةلىةناةةبالوركيىدوةهةيىةةةةهىةةلةدةدةمة
ةودا ةركورتةدينةيانةجاريكقةدةةرةرةلةنِ ةبزةخزيىانةبطةركينمىةةةة.ةلةركورىتيدوة
لةطةلةنةريتةطىري ةوىةةةلمانىةدوة,ةةودىاةرىةرةداييةىانيةانةدةطةركينمىةةةة.ةوىةمة
ىارة ةلةركيطىة ةهىةمانةدو ةةةنىةريتقةوىةدةبقةوىةجنامةدةدةمة.ةبةهىةرحالة,ة
لمانقةركيذونةة,ةبةشيكةةلةةدو ةةةنةريتقةويمةة,ةشىاكرييشةثيِيسىتةةوىةمةدو ةةة
نةريتةةبةشيِةيةكةديكةبشكينقةةةدِوناةشاروةةىانقةوةمةلمانىةةواشىكةوةبكىاتة.ة
بزةمنِةنةة,ةلةهةمانةلماندوةدةلاييتة:ة(نالانةرةر ةلىةةهىيضةدةرنا ىيتة)ةهىةمانة
دسةمةلةشيعةمدوةبةمةجزرةةطزركيِةة:ة
ة
ةةةة

ةةخيتةلةىز انةبزنقةهةنطاة ةدالةةديتة

ةةةة

ناب ةلةثةجنةرةةةةرةرةدةربينقة

ة
وةمةرةرةدةرنةهينانةةلةةثةجنةرةةةة,ةلةناخةةةدوةةودايةىقةدىالة ةهةيىةة.ةىىةة
لةناخقةهةمانةوةةةثةندةةط تِطزةواميزة ةرةرةةةثةنهانةة.ةشاكريةوةمةةواشكةوة
دةىىىاتة,ةطةركوندنىىةةة ةةودىىا ةرىىةرةدايقةوىىةمةثةنىىدةة,ةبةشىىيكةةلىىةةوىىةرىقة
شاكريونة ةمنة.ة
ة
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*ةرىىةيةىةة,ةوىىةمةخارىىيةدةةلىىةةىىىار ةشىىاكريونقةدىىةيشة,ةلةةونىىةةشةمسىىقة
لةنطةةةديدوةدةىةةيتةةبةر اة؟ة
ةمنةلةةةبةكةويةدومةىةةوةمةخاريةدةة,ةدةنياةلىةىار ةمنىدوةهةيىةة,ةةيى كةو ةوةمىةةوةمةخالاة ةىةةواماذةمةثيدوة,ةبزة ةدقةوارىزيقةشىيعةةدةطةركيتىةةةة,ةلةىاديىدوة
ىةةخاريةدةىانقةرةرةىقةشيعة ةمنةثةيِةريةبةة ةدقةشادِةىلةشيعةةةةة.ة
وةةة ةهزىار ةوةةةيةةىةةشيعة ةهاةركييانة:ةلىةنطةةةد ةةةرىالاحقة,ةلةهىةمانة
ىادىىدوةمىىزرةةةويمىىزو ةىةرىىايةدقةوىىةةونقةثيِةيىىةة,ةنادِونيىىتةببيتىىةةبانطةشىىة ة
دِداخبانةيةىقةنِ ةلةشيعةدوة،ة وةةةيةةىةةدة لةدةىانةلةشيعة ةوةةونةطىزركونقة
بةرةر دوةنةهادِةةةةةوةمةدة لةدانةةلةشيعة ةدزناغةىانقةثيشىِة ةدةبينىة ة.ة
بزةمنِةنةة:ة ةوة,ةيانةدرةختة,ةىةةلةشيعة ةوةمةشاكريونةدوةهةيةة,ةهةمانةةوداة
ةةدة لةدةىانقةثيشينانةدةطةيةنيتةىةةةةىِةركةمىزةةةخىِولةةيىانةوةنسىانةةلىةة
شيعة ةشاكريونقةثيشِةدوةبةىارهادِةنة.ة
لةشيعةةىانقةويمةدوةوةمةدة لةدانةةطزركوةنةةةدة لةدقةدالةيانةهيناةةدةةواروةةة
.ةوةمةةخالايكةةلةجياةولييىةةىانقةشىيعة ةويمىةةلةطىةلةشىيعة ةثيشىِةة.ةةيى كةو ة
وةمةةةشةىانةلةشيعة ةويمةدوة,ةبةةرد ةلةبةردةرتقةخىِد ةشىتةىاندويةة.ةبىةة
دةربةكينيكىىقةدىىةة,ةدة لةدىىةةخِولةييىىةةركةمزييىةىانةلةشىىيعة ةويمىىةدوة,ةبىىةرةةة
دةوةةةدةطةركينةةةةةةلةناةةخِد ةشيعةةىةةدة لىةديكقةطِجنىاةةلةطىةلةةخىِد ة
شيعةةىةدوةبةةونةدةبةخشىيتة.ةهىةرةةهاةلىةبِور ةبِنياديشىدوة,ةشىيعة ةويمىةة
جيىىاةولةة.ةوىىةةةبِنيىىادة ةىىىةةلةرىىةرةبنىىةما ةلجنريةيىىقةركيككسىىتنقةديةكةىىىانة
لةشيعة ةوةمةهاةركييانةةدةبينةيتة,ةلةشيعة ةويمةدوةجيطةيانةبزةركيككسىتنيكقة
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دةةةةرةربةرترتة زلةىةدةةةة.ةوةمةبةدةويةىدوةهادنة ةبىةةرىِةد ةشىيعةةىةة
خز ةبةرةةثيشةدةركةوتة,ةنةكةلةرةرةوىةةةبنةمايىة ةىىةةشىاكريةبةنا ةةنيشىانقة
ثةيامة,ةيانةمةبةرتةلةةلةينيدويةة.ة
ة
*ة بةركيزةىاكةنة حةوةمةخالاةيةةبىةمةشىيِةيةةبىةيانةدةىىاتةىىةةشىاكريونقةوىةمة
دزناغةة,ةبةثيضةةونة ةشاكريونقةةة ة ةثيشِةة,ةخزيانةلةدةةر ةركينماييكاريكة
,ةيانة اىساليكقةىزمة ايةدقةنىابينةنة,ةديطةيشىتنقةمىنةبىزةدسىةىانقةجىةنابتة
وةةةيىىةةىىىةةشىىاكريونقةةةىىىِةلىىةنطةةةد ة,ةيىىانةرىىالاحقةوىىةةونيشةبىىزةخزيىىانةةة
شيعةةىانيانةبةهةمانةوةةةدةةرةةنارةوةونةةركولينة,ةلةىاديكدوةىىةةدة لةدىةىانقة
وةمةكيةدةنياةبزةخِد ةشيعةةدةطةركيتةةةة؟ة
ة منةلةطىةلةركوليبىِةمنةبىةةةخالاىة ةىىةةشىاكري ةوىةمةكية,ةخىز ةبىةة اىسىال ةىزمة ايةدقةنالونقةبةكةوييمةبةةة ةمكة ةهةيةةىةةلةةدةية ة لةىانةةةثةجناىانة
لةوارودوةبِةةة.ةويمةةبزةخزمانةبةةةدةةرةةركول ةننية,ةبة امةوةةةبزوظة ةىةةويمىةة
دةرتةثيكةر ةبِةينة,ةجزرةةىارىةدنيكقةىزمة ايةدقةهةيةة.ةىادقةهةرتةثى ة
دةىةينةىةةوةمةركيلاةة,ةويرتةبزةوةةةىزمةلاطايةةرِةدبةخشةنييةةىةةدييدوةدةذيىنة
,ة ركيلاقةطِمانكاريكةدةخةينةةوةرتز ةخزمانةةةبزةدةرةبِةةىةدنةةة ةوةمةركيلاىةة
,ة ةمبانةة ة,ةيانةنةمانةة ة,ةجزرةةثةياميكقةىزمة ايىةدقةدةخةينىةةوةرىتز ة
خزمانة.ةبةمةثيِدونطةة,ةبةثيضةةونة ةوىةةةىةرىانة ةبةكةويىانةةويىةةىىةةشىيعة ة
وةمةدةيةيةةثشتقةلةىيشةةىزمة ايةدييةىانةىةدةةةةةةهةرةلةبةرةهةمانةهز ة,ة
خِينةريانةلةدةرتةدوةةة!ة
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بةكةو ةمنةةويةةىةةهةمانةركةةبةركةةةبِةنةةةمانةلةطىةلةةلمىانقةطةياندنىدوة,ةخىز ة
لةخزيدوةجزرةةىةدةةةيةىقةىزمة ايةدييةة.ةدةماشىاىةةلمىانقةطةيانىدنة,ةشىتيكة
بةرةرةخِينةردوةدةرىةثينقةةةبةواركورىتةيةكةركينمىايقةدةىىاتةىىةةبىزةوىةةةليرة
بةرىىِةدةنييىىةة.ةوىىةمةدةةرخسىىتنةةة ةةودىىا ةطةيانىىدنقةلمىىانةةةلوروةةىىىانة,ة
ثةياميكقةطةةرةيةةىةةشىاكةريونقةوىةمةكيةةةةوةرىتزيانةطةدىِةةة.ةوةطىةرةلمىانقة
طةياندنةلةهةةلاقةوةةةدويةةخةلاكقةبةرةةةواركورتةيةىقةدايبةدقةركينمايقةبكىاتة,ة
ويمةةدةلاينيةنةخيةة!ةهىةرةةهاةوىةمةهةلىةةةدةخةينىةةبىةردةمقةوىةةونةةةخزيىانة
رةربةرتةةةرةرثشكةبنةلةهةلاب وردنة.ةويمةةبةةخِينةرةدةلاينيةويمةةنامانىةة ة
دزةبزةشِينيكةركينمايقةبكةينة:ةوةطةرةبينيتةىةريكةدزةبةرةةةشىتيكقةطِمىانربكة
(قطعي )ةركينمايقةدةىاتة,ةبزونةةىةةدرييةةةةدةيةة ةوىالود ةدىزةبىدليتة.ةويمىةة
ةةىِةشاكرييكة,ةوالود ةخِينىةرونقةشىيعةةىامنانةرىنِةردورةناىىةينةةةوةمىة ة
ثةياميكقةطةةرةيةة.ة
ة
*ةباشةة,ةةوبزومنةبارةىةمانةبةشيِةيةىقةليرةدلاطريةةةرةرجنةكوىيشةطةيشتِةةة
(دسةىةدنةلةبارة ةشيعة ةخزدانة,ةيىانةرىالاحقةةةلىةنطةةةد ةبىزةىىادقةدةو ة
اثكةدنقةوةمةط تِطزيانةةهةلادةطةينة,ةةةختىقةوىةةونيشةركوةةبز ىِةنقةخزيىانة
ركوطةياندةةةجةنابيشتانةةة امتانةبزيانةهةبِةة)ةة
بة امةلةشيعة ةدةية ةحةنتاىاندوة,ةدةةةرى ةبز ىِةنةةةبةكةويىقةرىةرجنةةكوىيشة
هةيىىةة!ةدةمىىةة ةركوةةبز ىىِةنقةجىىةنابتةلىىةمةبارةيىىةةةةبىىزومنة,ةهىىةرةةهاةبىىةة
ديةكةونينقةجةنابتة,ةنيشانةةةةىةرايةدييةىانقةوةمةجزرةةبةكةوييانةةىينة؟ة
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ة ةندةىةريكةلةةشاكريونقةوةمةدةيةيةة.ةبة ةمنةةةةةةىِةشاكريونقةجىدد ة.ةىارةىانيىىانةهةميشىىةةرىىةرجن كةوىيشةةةبايةخىىدورةبىىِةةة.ةىارةىىىانقةوةمانىىةة
بةجزرةةىاريكقةدايبىةتةبىةةخىِد ةخزيىانةجىيطريةبىِةةةةةبىةةىةشىِهةةويةىقة
ىةرىىقةطةيشىىتِةةة,ةلىىةةةشىىاكريونةة:ةكىىةىلةكةبىىدةلةكةلويقة,ةبىىةهزودةخِوجىىاتة,ة
ميهةدودةنة حة,ةحافظةمِرةة ة,ةشةهةومةشةيدويقة.ة
ة
*ةوِميدةةورمةطةنتار ةمِجامةلةةنةبنية.ةوىةةةطةنتىة ةىىةةدِةشىقةةة ىةىانقة
ركوبةدةةةببِةة.ةيةخة ةويمة ةنةطةيتةةةة؟ة
ةبةرةلةمةدةيةيةة,ةشيعةةىانقةركةلوة اية قةبةىاريكةدةلومنةىةةلىةةةدزناغىةدوةىة ةةةهةةويةىقةدايبةدقةةو اةىةدةةةرةرجنقةخِينةرونقةشيعة ةبزةوامادةييةكة
دةيارةةبةىيشةىةدةىةةليادةةلةناخقةشيعةةىانيةةةةثةنهانةةداةلةشك ةةةشيِة ة
شيعةةىانقة.ةهةلابةدةة اية قةبةدوخةةةةدةلايمة,ة اة ةلةةةثيشىنيارونةةثزشىقة
ىىةةشىيعة ةدةيىىة ةحىةنتاىانةهينايىةةوىىاروةةة.ةلةركورىتيدوةلةهىةمانة.ةجيطىىةةةة
ثيطة ةخز ةمايةةةة!ةهاةىاتةلةطةلةمىنةةةبىةهزودةخِوجىاتةديِونىةىانقةخىز ة
ا ةىةدة,ة هةلابةدةةشيعةةةرىةرةداييةىانقةخِوجىاتةبىةهيضةشىيِةيةكةلةطىةلة
شيعةةىانقةدةية ةحةنتاىاندوةنىةدةطِجناةةةلىةذيةةىاريطىةر ةلمىانقةشىاكريونقة
دةية ةحةنتاىاندوة,ةلمانقةىةميكةنىةرمرتةبىِةةةةهةلاِيسىتقةطىزركوةةركةةة ةىىةدةة
لمانقةركيذونةة.ةلةركةة ةبِنيادييةةة ة.ةدةرتقةلةبِنيادةةرِوةةةةبةرةر ىِة ة
دةةذمقةنايا ةةةثِختةةىيشىايةةةةةةلىةةةبِنيىادةةةةر ىةرخاةة ةشىيعة ةوىةمة
دةيةيةةنزيكةىةةدةةةة.ة
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كةىلةكةبدةلةكةلويقةىةةلةىزمةلاةةشيعة ةيةىةميدوة,ةهيشتاةلةنيِةبزدة ةشىيعة ة
دةيىىة ةحةنتاىانىىدوةجىىيطريةنىىةبِةةةةةنِيكارييةىىىة ةلىىةةركةهةنىىدةىانقةنيمىىايقة
دة يتةلةدةةةىزمةلاةةشيعةةىة ةوةمةدةوييةيدوة(ثىاريسةلىةرنِة)ةةة(وىةمةثشىيلةة
خزشةةيسىىتة)ة ىىىة ةةةهةةويىىةىقةةو اةىىىةدةىىىةةثشىىتقةبىىةجزرةةجةرىىارةتةةة
بِيةيةىقةخزةيستةبةرتِةةةبزةديكةشكاندنقةريستةمقةرةةشىتقةدةرىتِةر ة
لمىىانةةةركةةدىىقةبىىاة ةباىطةوةنىىد ةطةيانىىدنقةةوداىىىانةىىىةةطةةوهيىىدةر ةلةينىىقة
هزمشةندونة ةوةةةدةطةيةننة.ةوةةةلمانةبا ةدةناريتة,ةبة امةهةنديكةجارةوةمة
بز ىىِةنةةةبةكةوييىىةة,ةةةكةدةرىىتكةدةةةليرةلىىةخزىةدنةديتىىةةبةر ىىاةة.ةلةطىىةلة
وةةةشىىدوةلىىةةهةنىىد ةشىىِيندوة,ةىارةىىىة ةخىىز ةلةخزيىىدوةجىىز ةةةخةكيشىىيكقة
رةةشتييةةةةدةدِوننيةبلاينيةوةمةحالاةدة ة ِوريةىقةىارةىىانقةطةدِةةدىةةةة.ة
ويمىىةةليىىةةدوةلةبةرومبىىةرةشىىاكرييكنيةىىىةةىارةىىىة ةطةةوهيىىدةر ةشىىىيِولةةة
دِداخبانةيةىقةىةرييةةةةشيعةةىانيشقةثيشنيار ةدالةيانةثييةةىةةشىاكريةلىةة
دةةرةبىىةر ةدايبىىةدقةخزيىىةةةةبىىةرةلدةةةةديىىاردةةنيش ىةانةدةدوتة.ةبةهىىةرةحىىالة
ركةلومةنىىدمةلةرىىةرةوىىةةة ةىىىةةكةبىىدةلةكةلويقة,ةرىىنِةر ةجياىىىةرةةة ةنيىىِونة
شىىيعة ةنىىةةةىانقةويمىىةةةةشىىيعةةىانقةركةلوةبةروهىىةنقةةةنىىةةةىانقةوىىةةةة.ةبىىةة
بز ىىِةنقةمىىنةبىىةةهزشىىيارييةةةةوىىةمةشىىِينة ةهةلابىى وردةةةةةةةدةيىىةةيتةلىىةة
ويمتيالودقةهةردةةةبز ِةنة.ةبىزةبةرذةةةنىد ةشىيعةةىانقةرىِةدةةةربطةيىتة.ة
لةمةىزمةلاةةشيعةونةيدوةىةةدِونيِيةدقةوةمةهاةبةشيةةةةهاةبةنديةةوةجنامةبدوتة,ة
دييدوةرةرىةةدِةةة.ة
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لةبارة ة(ميهةدودةنة ح)ةيشةةةة,ةدةب ةبلايمةلةدةو ة ىاثكةدنقةدةوةديِونةىىة ة
بةناة ة( ِورةدةمةةةيةكةنيطا)ةهادةةناةةطةةةثقةشىاكريونقةدةيىة ةحىةنتاىانة.ة
لةهةردةةةديِونةىة ةثيشرتيدوة,ةبةبةكةو ةمنة,ةنة حةهةرطيزةبةشىاكري ةدةيىة ة
حةنتاىانةنةدةذميةدروة.ة
(شةهةومةشةيدويق)ة ركةنطةةبةرةلةةهةرةىةريكقةدةةىةةدبيتةةذيةةىاريطةر ةديىارة
وةةةثيشنيارونة ةىةةمنةىةدبِةمة.ةلةىارةىانيدوةدةطادةةىة ةةةهةةويةىقةديىارة
ةةليرةدرةةشاةةة,ةبة امةليرةركيكةةةثيكيشةنييةةةةدةدىِوننيةبلاىينيةهةنىد ةجىارة
ليرةديكةلاِثيكةلايشىىةة,ةلةطىىةلةوةمةشىىدوة,ةشىىاىار ةليرةنارىىكةةةىاىلاىىةةثِخىىتة
لةىارةىانيدوةدةىةةيتةةبةر اةة.ةمنةىارةىانقة(دىزة,ةكىةنقايقة,ةهيىِوةمةرىي ة,ة
شةهةومةرةنيعةلودة)ة ةلةنيِةوةمةطةةةثةيةةجقةدةىةمةةةة.ة
(حافظةمِرةة )ة ةبىةةديِونةىىة ةوىةمةدةوييىة ة,ةخىز ةةةىىِةىزلاةطةيىةىقة
بنةركةدقةشيعة ةدةية ةحةنتاىانةناراندة.ةطةيشيةبةمةشيعةةة(طةونةوارانة–ة
رىه ةةةممتنىعة)ةونىىةةةةهاةبةنىدةىةدنىقةىىىة ةةةهىةةو ةدةرةةةةلةطىةلةىىىة ةةة
هةةو ةشيعةة,ةىاريكقةثزرتةمزديةنستييةة.ةهةرةةهاةخِيندنةةة ةشيعةةىانقة
وةمةدةويية ةوةةة,ةشيعةةىانقةحافظةمِرةةيانةلة مةجدديرتةىىةدة.ةبةهىةرحالة
,ة لةطةلةةة نانقةشيعةةة ةولةىانةةةثشتةبةريةبىةة ىةندةشىيعةيكقة,ةبىة امة
طةينطةةةثةكةباية ة,ةدةدىِومنةبلاىيمةىىةةحيافظةمِرىةة ةبىةةيىةىيكةلىةةركةةةةليرة
دوهينىىةرةىانقةشىىيعة ةوىىةمةدةيةيىىةةدةذميةدريىىتة,ةركةنطىىةةكةبىىدةلةكةلوييشة
بةشيعةةةرةرىةةدِةةىانقة,ةجيطايةىقةلةمةجزرة ةبزةخز ةدةرخانةىةدبيتة.ة
ة
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*ةلةبارة ةمىزديةنةةةثزرىتةمزديةنىةةةة,ةلىةةةبةكةويىةدومةىىةةلىةنيِةىِلتىِةر ة
خزماندوة,ةدةب ةلةمينةيةىقةثيشينةمانةهةبِةةبيىتةىىةةوىةمةجىزرةةلةمينةيىةة
ليىىةةدوةنىىابينمة.ةبىىةمةثييىىةة,ةىىىادقةهيشىىتاةوارىىةةور ةوىىابِةر ةةةىزمة ايىىةدقة
مىىزديةنيزمةبىىزةمنِةنىىةةليىىةةدوةدةرنةىىىةةدِةةة,ة ىىزنةدةىىىةيةبىىاسةلةثزرىىتة
مزديةنيزمةبكةينةلةةشيعةدوة؟ة
ةرةيةىةة,ةىاد ةىةةنيماةهاتةةةمزديةنيزمقةلىةةشىيعةةىامنةخسىتةةركةةة,ةهىيضةجزرةةلةمينىةىقةمىزديةنيزمةلىةةة ادةىةمانىدوةنىةبِةة!ةوىيرتةوةطةر ىقةويمىة ة
لىىىةبِورةىانقةىزمة ايىىىةدقة,ةوىىىابِةر ة,ةريارىىىقة...ةمزديةنيزممىىىانةدىىىادقة
نةىةدةةةدةةةة,ة بة امةلةةطِدار ةهِنةريدوةبةدةةوة ةداديمانةىةدةةةدىةةةة.ةبىزة
منِةنةة:ةرادوةهيدويةتةبةرهةمقةةو ةنِةريِةةىةةشانةلةشىانقةبةرهةمىةىانقة
جزيسةةةثةيرتةةة...ةدةدوةةةهاةىاديشةةلةطةلةوةةونة.ة
لىىةبارة ةثزرىىتةمزديةنيزمىىةةةةوىىةمةشىىتةةركورىىتةة.ةىىىاد ةويمىىةةبريمةنىىدونةةة
هِنةرمةندومنانةبريةلةةةمةرةلةيةةدةىةينةةةةةةبةرهةمىةىانقةهِنىةر ةجيهىانقة
دةخِينينىىةةةةةةركةةبىىةركةة ةوىىةمةىارونىىةةدةبينىىةةةة,ةنىىادِوننيةوةمانىىةةلىىةنيِة
ىارةىىىانقةخزمىىانةةة ةبنىىىينية.ة ىىزنةدةىىىىةيةوىىةمةىىىىارةةلةينيانىىةةلىىىةنيِة
شىىىيعةةىامندوةرانسىىىزرةبكىىىةينة؟ةدىىىةنياةبىىىةةةبيىىىانِةة ةىىىىةةهةنىىىديكةلىىىةة
خِيندةةورةىامنانةواشنايةديانةلةطةلةوةمةطِدارونةةدوةنييةة!ة
ة
*ةمةرةلةىةةوةةةيةةىةةوةةونةةلةنيِةذيانقةىةرقةدزدوةبِةنيانةنييةة؟ة
ةمىىىنةهىىىةرطيزةلةطىىىةلةوىىىةةةبز ىىىِةنةدونيمة!ةويمىىىةةليرةبىىىةةةرد ةهةرىىىتةبةركةةدوةةىانقةجيهانقةهاة ىةر ةدةىىةينة.ةوةلاقىةىانقةثةيِةنىديكةدنة,ةوىةمةكية
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هةمِةةجيهىانقةبىةخزةةةطةدىِةةةةةهابةمىاسةطِدىةنقة:ةوىةةة ةوىةمةكيةبنىةما ة
لونيارييةة,ةبيننيةنييةة,ةبةلاكِةدسةةةةط تِطزيةةبينينقةويمةةليةةدوةشتيكقةدىةةة
,ةنابيتىىةةبةلاطىىةة,ة ىىِنكةةويمىىةةلةطىىةلةدىىةةوة ةبنكىىةةةةبِورةىىىانقةنيكىىة ةةة
ىِلتىىِةر ةجيهىىانقةهاة ىىةر ةلةحالاىىةدقةديىىالزتةةةط تِطىىزدوينةةةلةوةجنامىىدوة
بىىةهز ةدِوناىىىانقةثةيِةنىىديكةدنقةثيشىىكةةدِةة,ةةةكةوينتىىةرنيتة,ةمبانىىةة ةةة
نةمانةة ة,ةلةطةلةحالاةدقةثزرتةمزديةنيزمدوةركةةبةركةةينة.ةويمةةهىةةلةنىادةينة
ببينةةثزرتةمزديةنيزمة!ة ىِنكةةبى ةخِورىتقةخزمىانةةثزرىتةمىزديةنيزمنية!ة
ىاد ةدةرىمانةبةشِينقةرةردةمقةثزرتةمىزديةنيزمةىىةدةةةة,ةوىيرتةبةدةرىتة
خزمانةنييةةةةنا ارينةبةمةجزرةةبريةبكةينةةةةةةوةمةثيكةطةيشتنةةبثةركيتةةنىاةة
بةرهةىامنانة.ة وةمةةطِناهقةويمةةنييةةىىةةدىاةوىةمةكيةهةنىد ةلىةة(بىةردةنطانةة–ة
مخاطبان)ة–ةمانةهيشتاةدةرىيانةبةةمزديةنيزمةنةىةدةةةة!ة ةبطاتةبةةثزرىتة
مزديةنيزمة!ة
واياةدةب ةويمةةوارتقةىارةةةجِونينارقةبةرهةمةىامنانةلةرىةرةوىةةةبنةمايىةةةة
ديار ةبكةينة؟ة
ليرةىىىةسةبىةكةو ةةويىىةة,ة ىىِنكةةويمىىةةهيشىىتاةديلىىقةثيِةندييىةىانقة(شىىِونة–ة
ميطةل)ةينةناب ةدسىةةلىةبارة ةثزرىتةمزديةنيزمىةةةةبكىةينة!ةمىنةبىةةدِنىد ة
ثيضةةونة ةوةمةبز ىِةنةمة,ةىىةسةنىادِونقةبىةةهِنةرمةنىدةبلاى ة,ةوىةةهاةبكىةةةة
وىىةةهاةمةىىىةة!ةويمىىةةبىىةثيقةلونيىىار ةخزمانىىةةةةىىىارةدةىىىةينةةةديطةيشىىيةةة
وةلمِةنةىامنانة,ةركينماييمانةدةىةنة.ةة
ة
ة
ة
ة
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*ةشيعة ةدةية ةشةرتةةةحةنتاىانة,ةلةطةلةدةةوة ةوةةةخاريةدةةوةرييانىة ة
ىةةجةنابتةةةهاةركييةىانقةدةتةبارقةليِةةدةىىةنة,ةىة ىقةبةدوخىةةةةلة يىةنة
خِينىةرونةةةبالاةىىىارونة,ةثيشىىِول ةل ى ةنىىةىةوةةةةةثيِةنىىد ةخِينىىةرونقةىتيىىبة
لةطةلةشيعةةىةمرتةبِةةةةةبزةمنةوةمةةليرةمايىة ةدلاتةنطييىةةىىةةهةنىد ةىىار ة
ةةىِةوةةونة ة(مةيةمةحةيىدةرةلودةة)ةبالاةيىانةدةىادىةةةة,ةوةةةنىدةةخِينىةرة ة
هةبيتة؟ة
ةهةلابةدىىةة,ةوىىةةةمةرىىةلةيةة ةمنىىيشةمايىىة ةدلاتىىةنطقةبىىِةة,ةبىىة امةلىىةةةط تِطزية ةىةةبةمةدةوييةةلةطةلةبي ةنةجة ىلةهةمبِةة,ةوىةةةدةيطىِتةنزيكىة ة
لةهىىةمِةةشىىِينيكقةجيهانىىدوة,ةوىىةةةىىىارةةركةةىىىة ةةةىىىةمةبايةخانىىة ةىىىةةبىىةة
ةشنيكةليادةةلةةىِلتِةر ةطشتييةةةةنزيكنة,ةليادةةثيشىِوليانةلى ةدةىةيىتة.ة
بزيةةجيطة ةنيطةرونقةنييةةةةهِنةر ةجدديشةبةةديثةركينقةركيذطارةشِينقةخز ة
دةىادةةةة.ة
ة
*ةهةلابةدةة,ةركةنطةةةةىِةىاكةمِرةة ةطِدةنقة:ةوةمةةدةىةيةلة يةىةةةةبا ة
بيتة,ة ةودةةخِينةريكقةليرةبةهةرةشيِةيةكةبيتةلةطةلةشيعةةواشناةدةىاتة؟ة
ةبىىةةةمةرجىىة ةىىىةةثشىىتيِونيةىقةدىىةةوة ةهىىةبيتةةةهةنىىد ةلىىةةخِينىىةرونيشةديكة اةيانةلةطىةلةشىيعة ةركةرىةنةةةجدديىدوةهىةبيتة.ةهىةرةةهاةركةة ةجىدد ة
شيعة ةنةةة ةنِيمانةثشتطِ ةنةخةنة.ةهةلابةدةةمنةركةتةةةركيشة ةوةةةطةنتةة
بزةوةةةةدةطةركينمةةةةىةةدةلطىاةركوطةياندنىةةطةينطىةىانةةةطشىتيةيةىانقةويمىةة,ة
بةشىىيِةيةىقةطشىىتقةلةدةرىىتةحكِمةددويىىةة.ةوىىةمةدةلطىىاةركوطةياندنانىىةةدةب ى ة
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وةدةبيادقةغةيةةةحكِمقةبةشيِةيةىقةركةمسقةبنارىنة.ةمةبةرىتةلىةةهِنىةر ة
غةيةةةحكِمقة,ةهِنةر ةدذ ةحكِمةتةنييىةةة,ةهىةرةلىةةبنةركةدىةةةةدةبى ةوىةمة
ليكدونةةةيةةنةكيةبدر ةىةةهِنةر ةحكِمةدقة,ةنادِونةيتةثيقةبطىِدةة ةهِنىةرة.ة
بةمةثييةة,ةدةبى ةدةلطىاةركوطةيانىدةةةطشىتيةىانةركيذيىكةثىة ةبىةمةخالاىةةببىةنةةة
مةيدونةبزةهِنةرةةةوةدةبيادقةجدد ةةو اىىةنة.ةدةلطىاةركوطةياندنىةةطشىتييةىان ة
ةةىِةركوديزة,ةدةلةنزيزنة,ةرا انقةركوبةدةةة,ةبِوريانةبزةشىاكريونقةةة ىة ةويمىةة
نةركةخسىىاندةةةةدىىاةلةط ىةةلةخةلاكيىىدوةثةيِةنىىد ةببةرىىية.ةريسىىتةمقةدةلطىىاة
ركوطةياندنىىةىانقةويمىىةةلىىةمةدةةةدةيةيىىةدوة,ةبىىةهيضةشىىيِةيةكةلةبىىةرةدةرىىتقة
شاكريونقةةة ة ةويمةدوةنةبِةةة،ةبزيةةرةةشتييةةىةةخةلاكقةويمىةةبىزةمنِةنىةة
هِنةرمةندونقةثلىة ةثينجىةمة,ةيىانةياريزونىةىانقةدىزثقةثيىقةدةرىتة ةرىييةمة
باش ىرتةلىىةةشىىاةكريةىامنانةبنارىىنة,ةهةلابةدىىةةهةلِمىىةرجقةهادنىىةةرىىةرةىىىار ة
حكِمىىةديكقةنىىِيةلىىةةحالاىىةدقةطزركوندويىىةةةةركيذنامىىةىانيشةىىىة ةةةهةةويىىةىقة
ليادةيانةبزةليكزلاينةةة ةشيعة ةوةمةةة ةيةةركةخساندةةةة.ة
لةطةلةوةةة هةمِةةىزرثةةةدةطةرونة ةىةةهةبِةة,ةطةةةثىقةيةىىةمقةشىاكريونقة
ةةىِة اية قة,ةمِرةة ة,ةخزمة,ةكةبدةلةكةلويقةةة...ةماية ةرىةرجنةقةخىةلاكقة
بِةنةةةديِونةىانيانةركةةو ةةةنةيشتنيكقةباشيانةبةخزةةةبينيِةةةةدلانيىا ةبىنة
وةطةرةشيعة ةوةمةةة ةيةةبةةدرةرىتقةخبةيتىةةركةةةةةركةخنىةةةةليكزلاينىةةةيانة
لةرةرةوةجنامةبدر ة,ةشِينقةخز ةلىةناةةخِيةنىةرونقةشىيعةدوةدةىادىةةةة.ةوىةمة
ىىىة ةةةهىىةةوةنِييىىةة,ةوةطىىةرةدِةشىىقةةةرىىتانةنىىةىة ة,ةبىىةردةنطيكقةليرةبىىزة
شيعةةىامنانةبةديار ةدةهي ة.ة
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ة
*ةةةىِةدةوةثةريارة,ةدةمةة ةركوةةبز ِةنتانةلةبارة ةر ةشاكريةةةةبىزومنةىىةة
لةةدةية ةحةنتاىاندوةبانطةشة ةشيعة ةثيشىةكةةيانةدةىىةدة,ةوىةةونيشةبىةيتنية
لةةرةيدةكةىلةرالاحقة,ةدىتزرةبةروهةنقةةةكةىلةباباة اه ة؟ة
ةشيعة ةرالاحقةلةةدةية ةشةرتدوة,ةشِينكةةدِة ةهةمانةوةةةشىعةونةيةةىىةةنةةةغةدةينِةرقة,ة هةلابةدةةبةةبز ِةنيكقةدِنددةةلةةلمانقةركيذونةة,ةيىانةةةىىِة
خز ةطِدىةنقة:ةلمىانقةطِدىارةةةرىِةدةةةرطىةدنةلةة يةنىةةرىزلدورييةىانقةوىةمة
لمانةة.ة لةطةلةوةةةشدوةشيعة ةرالاحقةلةةىزداييدوةشتيكقةنِيقةنةخسىتةةرىةرة
دوبىقةوىةدةبيمانة,ة بىزةمنِةنىةةوةطىةرةشىيعة ةرىالاحقةلةطىةلةشىيعة ةنةةةغىدوة
بةروةردةبكةينة,ةلةةركةة ةبِنيادةةةة,ةليرةلةةشيعة ةنةةةغةرسرتةة.ةركةهةنىد ة
شيعة ةرالاحقةلةنيِةخِينةرونقةشيعةدوة,ةليادةةبةرةجنامقةهةمانةوةةةركةطىةل ة
رزلدورييةيةةىةةواماذةمةث ةىةدة.ةبزةدةيثكىقةىىار ةرىالاحقةدةبى ةلىةةىزمةلاىةة
شيعة ة(درةنطةهادقةركيةركو)ة دوةبىز ةبطىةركينيةىىةةلةةيىدوةبىةةبىةكةو ةمىنة ىةندة
ىاريكقةىةدةةةةىةةلةركةة ةناةةركيكة,ةلمانةةةبِنيادةةةة,ةبةطشىتقةثةيكىةريكقة
دِنىىدةةةدىىزلاقةدرةرىىتةىىىةدةةةة.ةبىىة امةدةو ةوةمىىةةرىىالاحقةبة اةثزشىىقةلىىةة
ثيشىىبينيةىانقةشىىيعة ةدةيىىة ةحىىةنتاىانةهىىةرةخىىةريكقةدةةبىىارةةىةدنىىةةةةةة
ليدةركييقةةةنزركمةرال ةبِةة.ةوىةمةرىِةربِةنةةةرةرىيشىيةة,ةشىيعة ةرىالاحقة
بةشِينيكةطةياندةىةةدةدِونة ةىارةىىاةنقةوىةمةدةوييىة ةشىاكريةلىةركةة ةبىةها ة
هِنةريةةةة,ةبةهاةوارىتة,ةيىانةنىزمرتيشةلىةةىارةىىانقةحةيىدةرةلودةةبزونىة ة.ة
بةشيِةيةىقةطشتقة,ةشيعةةىانقةرالاحقةيةكةناةوخنقةبى ةطزركونكاريىانةديدويىةة
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ىةةدةنياةليدةركييقةةةليدةطزيقةثةيةكةةةدةىاتة.ةوةةةشاكرييكةةىِشتة ةلمىانقة
ركيذونةيىىةةةةدىىةنياةبىىةةهينانىىةةة ةهاةشيِةرىةال ةلمىىانقة,ةهىىةةلةدةدوتة ةول ة
ناةوخنقةشيعةةىانقةدوثزشيتة.ة
لةبارة ة(بةروهةنقةةةبابا اهق)ةيةةة ةدةب ةبلايمةىىةةهىةردةةىيانةوةةةنىدة ة
بِيةيىىانةديدويىىةة,ةبىىاةشىىيعةةىانيانةلىىةمةدزناغىىةدوةبطىىزركنة,ةىىىةةخىىز ةلةخزيىىدوة
ىاريكقةويجابيشةة.ةهةرةةهاةدةب ة(رثانلزةةةمةنِ ةهة ةوادةشق)ة ةخبةينىةة
ركيز ةوةمةدةةونةة.ةلةطةلةوةةة ةىةةوةمانةةخاةةنةشيِول ةخزيانةبِةنةة,ةبة امة
لةطةلةوىةةةطزركونكاريانىة ةىىةةبةرىةرةشىيعة ةدةيىة ةحةنتاىانىدوةهىاتة,ةوىةمة
هاةركييانىىةةبىىةثيقةثيشىىنيارةىانة,ةبىىةةشىىيعةةىانيانةدةرىىتيانةةبةط تِطزيىىةىقة
شيعة ةىةدةلةطةلةشاكريونقةدةية ةحةنتاىانة.ةدةمةة ةبلايمةىةةرةرة ىاةة ة
وةمةطزركونكاريىةةلةشىيعة ةوىةمةشىاكريونةدوة,ةشىيعة ةدةيىة ةحىةنتاىانةبىِةة.ة
شاكرييكقةةةىِةبابا اهقةبزةناراندنقةليربة ةشىاكريونقةوىةمةةة ىةيةةدةرىتة
ثيشكةرةبِةة,ة ِنكةةلةةطزظار ة(وادينة)ةدوةبةرثةرىقةبةشىقةشىيعةةبىِةة.ةليرة
لةةدةةبةةبةرهةمةىانقةشىاكريونقةةة ىة ةويمىةةواشىناةبىِةةىىةةدةياننِةرىقةةة
ثيشيانةةةةىاريطةرةبِةة.ة
(بةروهةنق)ة ةداركوددةيةكةوةمةركةةدىة ةبى كة ةةةلةركيطىة ةمِدىا اةةخِيندنىةةة ة
بةرهةمىىةىانقةدةرةةةة,ةبِنيىىاد ةشىىيعةةىانقةخىىز ةلىىةةبِنيىىاد ةةشىىيعةةىانقة
دةية ة لةىانةدةةرخستةةةة،ة بة امةطةنتقةرةرةىقةوةمةهاةركييانةةلةةةدوةبىِةة
ىىىةةهىىةةلايانةدوةوىىةمةطزركونكاريانىىةةلىىةةبزدىىة ة ىىةندينةبةياننامىىةةةةماني يسىىتدوة
رنِةردورةةةثينارةةبكةنة.ةوةةةهةة انة ةىةةوةمةدةةةهاةركييىةةلىةمةةبةرىتينةةةة
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وةجناميانةدوةثيشاندةر ةوةةةةبِةةىةةلةينيةدقةوةمانةةهةمانةلةينيةدقةبةرةلةة
دةية ةحةنتاةبِةة,ةوةمةةلةةحالاةديكدوةىةةشيعة ةدةية ةحةنتاىانة,ةخىز ةلىةة
ثينارةىةدنةدةدليةةةةةةدوةو ةلةةبةردةنطةىانقةدةىةدةىةةثينارةةطىةىلةديكىةة
بزةدياردةىانةبديلنةةةةطةنتىقةرىةرةىقةبةروهىةنقةلةطىةلةبابا ىاهقة,ةوةةةيىةة
ىةدةيانةة ةبةةبريةباةةرك ةبةرةلةةمزديةنة,ةشيعة ةثزرىتةمىزديةنةبنِةرىنة.ة
وةمىىىة ةدةبيتىىىةةهىىىز ةوىىىةةة ةىىىىةةجيىىىاةول ةلىىىةنيِونةشىىىيِةةةةنىىىاةةركيىقة
شيعةةىانيانةثةيدوةبيتة.ةلةةركورتيشدوةدةبى ةبلاىينيةىىةةوةةونىةةىىةةلاقةشىيعة ة
دةية ةحةنتاىانيانةلةبةرةشيعةةىانيانةىةدةةةةنةكةناةوخنةةةىاىلاةىة ة.ة
ة
ثةروةيز:ة
 .1جزوقةنطة ة:ةثاذبينقة،ةىلقةنطة ة:ةطشتةبينقة.
 .2انديشةةصادرودقةياةةوردودقة.ة
{رةر اةةة:ةىتيبقةباشاكةونةومةةلة(ط تِطِةباشاكةونةنس ةنِ)ةم.ةرةونةشىيدة,ة
جلدوةلةودشاروتةورةيجة,ةدهةونة–ة1379ة,ةصة53ة–ة71ة}.ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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يانيس ريتسؤس
ذياننامة  ....دواطفتوطؤ
يىىانيسةركيتسىىزسةلىىةة1919/5/1ةلىىةةشاري ىىكة ةمىىزمنةظارىىياة(باشىىِةر ة
ركيذهىىىة ادقةثلِثىىىِنزة–ةيزنىىىان)ةلىىىةدويكةبىىىِةةة.ةدةوةمنىىىدولاقةخانةةودةيىىىةىقة
دةةلاةمةند ةخاةةنةمِلاكةةةلةة ةةةلورةبِةةة.ة
رةرةدا ةرالاةىانقةدةمةنقةىةةدبِةةرىةردةميكةىىةةخانةةودةىىةيانةلةةثىةركة ة
خزشقةةةبةختةةةريدوةدةذيانة،ةبة امةلةةدةوييدوةوةمةخانةةودةيىةةلىةركةة ةبىار ة
وابِةرييةةةةركةةبةركةة ةىارةراتةبِةنةةةة,ةدِةشقةنةبِةنقةةةمةينةدقةطىةةرةة
هادنة.ةلةرالاقة1921ةدوةبةويةىقةبةةنةخزشقةري ةىز ىقةدةويىقةىىةدة.ةدةو ة
ةندةمانطيكةدويكيشقةبةةهىةمانةنةخزشىقة ىِ ةة.ةبىاةىقةدِةشىقةشىيتةبىِةنة
هىىاتةةةلةرىىالاقة1938ةدوةلىىةةنةخزشىىكانة ةدوننىىقة–ةدةةرةبىىةر ةوةرىىيناة–ة
ىزدايقةبةةذيانقةهاتة.ة
جيىىقةبريخسىىتنةةةيةة,ةخِشىىكةىة ة(لىىِ )ةىىىةةهىىاةركيقةبىىةةةنا ةرىىةردةمقة
مندولاييةدقةشاكريةبِةة,ةوةةيشةلةرالاقة1936ةدوةدةخةيتةةهةمانةنةخزشىكانةة
.ةشاكريةلةطىةةلة(لىِ ة)ة ةخِشىكقةرىالاةىانقةدزنىاغقةخِينىدنقةرىةرةدايقةلىةة
شاريكقةبضِةكةبةناة ة(طيتِ)ةبةرةرةدةباتة.ة
لةرالاقة1925ةدوةبزةدري ةدونةبةةخِيندنةىةيانة,ةدينةةشىار ةوةرىيناة,ةبىة امة
وةةةندةةناخايةنيتةىةةركيتسزسةخزيشقةدِةشقةري ةدةبيتة(وةةةنةخزشيية ة
داةوةةةرةردةمقة,ةهيشتاة ارةرةر ةبزةنةديلروبِةةةة)ةهةداةرالاقة1941ةلىةة
شِينقةحةةونةةة ةرىيلدورونةذيىانةبةرىةرةدةبىاتةلىةة(رىِيرتياة,ةىاثسىالِناة,ة
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وايِسةيِونيسة(خانياة–ةىةت)ة,ةثارنيا)ةلةةةماةونةدوةلةةوةريناةبزةدوبنيةىةدنىقة
ب يِ ةخز ةةةمانىةةة ة,ةبةنا ىار ةدةرىتةبىزةليرةويشىقةدىِرسةةةلةمحىةتة
دةبىىاتةةةلىىةةبىىارةديخيكقةليرةنالىىةباردوةذيىىانةدةطىىِلةري ة.ةةي ىةكو ةركةةبىىةركةةة
بِةنةةة ةبةةة ارةنِةرةةخةوثة ةىةةبةردةةومةهةركةشىة ةلىةةذيىانقةدةىىةدة,ة
هةرةلةرةردةمقةمندولاييةةةةركيتسزسةهةرتةبةةشاكرييةدقةخز ةدةىىاتة,ةبىة ة
ثسانةةةةدةنِةريتة.ةلةركيطة ةشيعةةةةةبةدةو ةثةناطةيةىدوةبزةخىز ةدةطىةركوة
.ةلةرالاقة1929ةدوةلةشِينقةحةةونةةةىة ةلةةرىِدريياة,ةبىاةة ةبىزةوامىاجنقة
رزرياليزمةدةىادىةةةة.ةبةكةويىقةبىةةةخةةنىة ةواينىدةة,ةويلىهامةبىةةشىيعةةىانقة
دةبةخشيتة.ة
لةرىىالاقة1934ةدوةىزمةلاىىةةشىىيعة ة(دةوىتىىزر)ةدةنِةرى ةةةلةرىىالاقة1935ةدوة
(وىىةهةوم)ةدةنِةرىى ة.ةلةرىىالاقة1936ةدوةبةبزنىىة ةىىىِذرونةةةخىىِينةركشىىتنقة
ذمارةيةكةلةةخزثيشاندةرونقةىةيكارونقةدِةدنةلةةدسىالزنيكقة,ةشىيعةيكقةدريى ة
بةناة ة(وةثيتانيزس)ةدةنِةريتة.ة
(متاىسىاسة)ة ةديكتىادزرةوىةةةىتيبىةةةة ىةندةىتيبيكىقةدىة ةةةكة(طىِمةكويقة)ةةة
(ليكسىىىي)ةلىىىةذيةةوةرىىىتِندةىانقةثةررىىىتطا ة(ليىىىِسةوزلامىىىث)ةلىىىةةوةرىىىيناة
دةرِةدينيتة.ةلةةةماةةيىةدوة,ةدىاةىىادقةجىةنطقةدةةةمىقةجيهىانقة,ةركيتسىزسة
بةناةنيشانقةهِنةرمةندةةةرةماىارةلةةشىانزيةةجزروةجزرةىانىدوةوىيشةدةىىاتة.ة
ثاشانةدة يتةة(شانز ةنةدةةةيق)ةةة(وىزثيةو ةوةرىيناة)ةلةةونىة ةىىةةهاةىىار ة
بِةنة.ة(مارياةىا س)ة ةطزرونيبي ةناةبزرةةةلةبريىةوة ةوةةةرةردةمقةبىِةةىىةة
ثاشانةبِةةةوةنسانة ةطزرونييةىانقةوزثيةو ةوايندةة.ة
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لةرةردةمقةدوطريىةدنقةيزنانةلة يةنةنالييةىانىةةةة,ةدةبيتىةةوةنىدومقةبىةرة ة
والودخيِول ةنةدةةةيقة()E.A.Mةةةلةبةشةةوةدةبييةىةيىدوةدةرىتةبة ىا ةىقة
دةىاتة.ة
وةطةر قةطةركونةةة ةنةخزشييةةبةردةةومةىة ة(ري )ةجىاريكقةدىةةدةخيادىةةةة
ناةج ة,ةبىة امةلىةةةبارةديخىةةناخزشةشىدوة,ةدةرىتةلىةةنِةرىنيةهىةلاناطةيتةةة
بىةردةةومةدةنِةرىىيتة(ليربىىة ةبةرهةمىىةىانقةوىةةةرىىةردةمة ةلةناة ىىِةنةىىىةة
ركورتةةخزةلةدةو ةركةةدوةةةشِةمةىة ةىانِةنقةيةىةمقة1944ةدوةدينةىةةدييدوة
هيزةىىىانقةوينطليىىزة,ةخىىاىقةيزنىىانةدوطىىريةدةىىىةنة,ةلةةونىىةةركيمىىانيكقةطىىةةرةةةة
دةولدةةىزمةلاةةشيعة)ةهةرةلةةةرالايدوةهيزةة ةثةىانة,ةوةريناةبةجقةدةهىيلانةةة
لةةركيثيِونيكقةطةةرةياندوةبىةرةةة ىياىانقةمةىىدينياةدةطةنىةة(ىىِلونقة)ة,ةلىةة ة
دةدقةشانزطةرييةىقةيةكةثةردةيقةبةناة ة(وةريناةلةنيِة ةىدو)ةدةنِةرىيتةةة
ركورتةةخزةثيشكة ةدةىةيتة.ة
لةرةرةدا ةرىا انقةدةو ةجىةنطة,ةلةبالاةىىةرةةة ة(طزظسىتقة)ةدوةبةناةنيشىانقة
رةرثةرشتيار ةدةدقةوةدةبقةويشةدةىاتة.ةرةرثةرشىتقة ىاثكةدنقةليربىة ة
بةرهةمةىانقة(ديرتزيظسكقةةةدزلستز )ةدةىاتة.ةهاةىاتةهاةىار ةةةرلنامة ة
وةدةبقة(نئاطةومادا)ةةودةة–ةوةدةبيادقةوالودة–ةدةىاتة.ة
لةرالاقة1948ةدوةدةطرييةةةرةرةداةبىزة(ىزنتزثىزىلة–ةليمنىزسة)ةةةثاشىانةبىزة
(ماىةينيسزس)ةةةلةةىزداييدوةبزة(وا ةويرتودق)ةدةةرةدةخةيتةةةة.ة
لىىةمانطقةوىىابقة1952ةدوةوىىالودةدةىةيىىتة.ةجيىىقةبريخسىىتنةةةيةةىىىةةلىىةماةة ة
دةةرخةوةةييدوة,ةبالاةىةدنةةة ةبابةدةىانقةدةدةغةةبِةةة.ة
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رالاقة1954ةخادِةة(ناليضاةيزرطياد )ةثزيشىكةدةخىِول ةةةلةرىالاقة1955ةدوة
ىضيكيانةدةبيتةناة ةدةنينة(وار )ة.ة
رالاقة1956ةبةهز ةشيعة ة(رزنادا ةخزرةداة)ةخة ادقةنةدىةةةيقة(حكىِمقة)ة
ث ةدةبةخشةيت.ة
را انقةرةرةدا ةديكتادزريةدقةنِيةلةةيزناندوةىىةةبىةة(يزنىانقةرىةرهةنطةىانة)ة
نارىىةوةةة,ةلةرىىالاةةهىىيمنةةةوارومىىةىانقةذيىىانقةشىىاكريةبىىِةةة,ةهىىيضةىزرىىثةةة
دةطةرةيةىقةناخز ةةةبيزورىةر ةنةهادزدةةبةردةمةىارةىانقةةةذيىانقة,ةلةطىةلة
وةةةشدوةدةب ةليةةدوةوةةة ةبريخبةينةةةةةةبةدلانياييةةةةبلاينيةىىةةبةدريى ويقة
دةمةنقةهةداةوةطةرةلةةناخزشرتينةبارةديخقةذيانيشدوةبِةبيتة,ةيةكةراتة ييةة
ةول ةلةنِةرنيةنةهيناةةة.ة
لةة21ة ةنيسانقة1967ةدوةهاةىاتةلةطةلةركةةدوة ةىِدةدا ةرةرهةنطةىاندوة,ة
دةطري ةةةةةىِةهةلورونةىةرقةدةةدةيبةنىةةمةيىدونقةطىةةرة ةوةرىثةرىِورونقة
( ويبِةدرةمىِسةىىةةىةوبىِةةةشىِينقةبةنىدةىىةدنةةةىزىةدنىةةةةةةطةدنىقةىىادقة
طريوةةىىىانة)ةثاشىىانةبىىزةدةةرطىىة ة(يىىىارةس)ةةةدةويىىقةبىىزة(ثىىاردنقةلىىىةةسة)ة
دةطِولريتةةةة.ة
لةةدشةينقةيةىىةمقةرىالاقة1968ةدوةدىاةىزدىايقةرىالاقة1971ةلىةةىارلِةظارىقة
(دةةرطىىىة ةرىىىامِس)ةلةمالاىىىةةةةلىىىةذيةة ىىىاةدية ةدةبيىىىتةةةبالاةىةدنىىىةةة ة
بةرهةمةىانيشقةهيشتاةهةرةدةدةغةةبِةنة.ة
رىىىالاقة1971ةلىىىةذيةةطِشىىىار ةنىىىاركةلويقةجيهانيىىىدوة,ةوالودونىىىةةبىىىزةوةرىىىيناة
دةطةركيتةةةة.ةويستا ةرةردةمقةنارنيةةةركيزلينانقةلةناةةةة ةيزنانةةةلةرىةرة
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وارىىتقةجيهانيىىدوةطةيشىىتِةةة,ةبزيىىةةركورىىتةةخزةلىىةدةو ةطىىزركونقةريارىىةتةةة
(شكستةهينانقةخِنتا)ةلونكز ةدسىالِينكقةرىالاقة1975ةبةكةونامىة ةدىتىزرو ة
نةخة ةثى ةدةبةخشى ة.ةهىةرةةهاةلةرىالاقة1978ةيشىدوةلونكىز ةثريمنطةهىامقة
بىىةريتانقةةةلةرىىالاقة1984ةيشىدوةلونكىىز ةىىىارلةمارىسىىقة يثزيىىكة,ةبةكةونانىىة ة
دىتزرو ةنةخة ةث ةدةبةخشنة.ة
لةرالاقة1977ةيشدوةبةشانالييةةةة,ةخة ادقةليننيةبزةواشتقةث ةدةدريىتة.ةوىاة
بىىةمةجىىزرةةركيتسىىزسةدةو ةوىىةمةهىىةمِةةنةهامىىةدقةةةناخزشىىييةة,ةىةةدىىةةبىىةرة
رتايشةةةركيزلينانقةليرةلةشاكريونقةطةةرة ةرةردةمقةخز ةلةةونةة(ثابلزنرييدوة
,ةنالمةحيكمةتة,ةويلياةوةهةنبزرتة,ةثىزلةويلىِورةةةلىِيسةوىاروطزنةةة....ةدىادة)ة
واروطزنةبةةطةةرةدةينةشاكري ةدنيا ةدةلونيتة–ةهةلابةدةةوةةةدنياية ةىىةةليىقة
بةةواطاينيةةةركةهةندةىانقةدةنارنية.ة
بةهز ةذيانةةةبةرهةمةىانيىةةةة,ةليرةخىةة اتةةةنيشىانقةشىاناليانة ةثيشىكة ة
ىةوةةة.ةهىةرةةهاةىىةو ةةةبىةةوةنىدومقةوىةىادمييا ةلونسىتةةةوىةدةبيادقةمىانيز ة
وىىةلامانياةوىىةىادمييا ةمىىا رميقةنةرةنسىىاةةةوةنىىدومقةدةرىىتة ة(ذةر )ةخىىة ادقة
جيهانقةليننيةةةرةريىقةشانال ةوةجنِمةنقةواشتقةجيهانقةةةوةنىدومقةشىانال ة
ىزمةلاة ةوةديبانقةدِبةسةةةوةجنِمةنقةىِلتِةر ةيزنانةةةوِرىرتولياة(مبلىِرنة)ة
ةةدةيانةدومةلروةة ةىِلتِةر ةدةة.ة
ليربة ةشارةىانقةيزنانةبةةشانالييةةةةركيتسزسةبةةهاةشىانقةخزيىانةدةلونىنة.ة
ركيتسزسةلةدةو ةشةرتةرالةىار ةبةردةةومقةشاكريونةدوة,ةيةكةدنياةبةرهىةمقة
ثةكةلةةدوهينانقةبةدنيا ةوةدةبياتةبةخشيِةة.ةليادةةلةة()111ةىزمةلاىةةشىيعة ة

67

ا ةىةدةةةةةةليريشقةهيشتاة ا ةنىةىةوةنة.ةهىةرةةهاة ىةندونةةدىارة,ةدةدىقة
شانزيقة,ة ةةرطيةكونةةةركيمانةةنزةبةرطييةىة ةةةدةةبىةرتةلىةةىزشىيعةةىانقةىىةة
خزيانةلةة()5111ة ثةركةةدةدةنة,ةوةمانةةهةمِةيانةرةرجةمقةىارةىانقةوىة ةة
ثيكةدةهيننة.ة
بةرهةمةىانقةركيتسزسةبزةليادةةلةة45ةلمانقةليندةة ةجيهانقةةةرطيةكدروةنةىىةة
()251ةناةنيشانقةرةربةخزةلةخزةدةطةنة.ة
ثا ةوةمةذيانةةثىةكةلىةةبةخششىةةوةدةبييىةدوة,ةلىةةىادى ميةة9331ةشىةة ةيىةكة
شةممةة1991/11/11ةلةةحالاىةديكقةثىةكةلىةةناخزشىقةةةوىالوردوة,ةدةو ةيىةالدةة
مانطةلةناةجقةىةةدنة,ةيانيسةركيتسزرقةشاكرية.ة اة ةذيانقةبزةيةىجار ةليىكة
ناةةوةمةجيهانة ةخستةةناةةواثزركة ةبىاريكقةداليىةبار ةةةمادىةمينقة,ةهىةرةةكة
زنةذيانةىة ةليىادةةشىيِة ةوةنسىانةيقةبىةخزةةةطةدبىِةة,ةوىاةبىةمةجىزرة ة
والودونىىةةوىىةةةذيانةىىىة ةليىىادةةشىىيِة ةوةنسىىانةةيقةبىىةخزةةةطةدبىىِةة,ةوىىاةبىىةمة
جزرة ةوالودونةةةةرةربةرتانةة,ة بةرةةةىةماىلةهةداهةدايقةركيقةطةدةةبةرة.ة
لةرةرةركورثاردة ةخز ة,ةلةةليدطةىىة ةخىز ةمىزمنةظارىياة,ةلةباةةشىقةداشىةة
بىىةردةةطىىةةرةةةةشىىكزمةندةىانقةوىىةمةشاري ىىكةةىىىةةناروةةبضىىِةىةدوةبىىةخاكة
رثيةدروة.ة
ة
ة
ة
ة
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رِيتسؤس و دواطفتوطؤ

نةرةيدةةنةنةرياد ةشاكريةةةنِةرةر ةويةونقةىةة ةندونةرالاةةلىةةيزنىانةدةذ ة
ةةديرتايةدييةىقةنزيكىقةلةطىةلةشىاكريدوةهىةبِةةة,ةوىةمةط تِطزيىة ةلةشىار ة
وةرىىيناةلىىةة1989/5/15ةدوةلةطىىةلةشىىاكريةوىىةجنامةدوةةةىىىةةبىىةدةوةط تِطىىزة
دودةنةيتةبةرةلةةىز كةدنقةشاكريةلةة1991/11/11ةدوة.ة
ة
*ةيةىةمةركيذ ةمىانطقةمايسىقةوىةمةرىالة()1989ةهةشىتاةرىالاتانةلىةةدةمىةنقة
خزدانةبةرك ةىةدة,ةبزةشاكرييكةىةةدةلاقة:ة(مىنةلىةةطةجنيتييىةىقةبى ةرىنِةردوة
ثريةدةوةىةةثريةبِةنقةبىزةنييىةة)ةهةشىتاةرىالاقةدةمىةنة ىقةدةطةيىةنيتةةةوىةةة
هةمِةةرالاةة زنةدةبينيتة؟ة
ةهاةركيقةخزشةةيستة,ةط تِطزةىةدنىقةبىةردةةومةةةةة امدونىةةة ةدايبىةتةبىةةهةنىىد ةثةرىىيارة,ةىىىةةخىىِد ةوىىةمةثةرىىيارونةةجىىزرةةدذةور ةةةهةمىىة طريةةة
طشتطرينة,ةبزةمنةطةنتةبِةةة,ةهةميشة ةوةةةدةرةةلةةطزركيدويةةىةةوىادةميزودة
لةطىىةلةهةنىىد ةلىىةةهةلاىىةىانة,ةدسىىة ةطشىىتطري ة,ةيىىانةلىىةةهةنىىد ةحِىمىىدوة,ة
بكةةيتةةةةناةةهةمانةدسةىةدنةىانقةخزيةةةة,ةهةلابةدةةدميانةةةةط تِطزيىةىانقة
منةلةةناخقةشيعةةةةلةةناخقةبةرهةمةىاندويةة.ة
بةرلىىةةة ةلة يىىةنةركيذنامةنِةرىىانة,ةهاةركييىىانة,ةهاةىىىارونةةةركةخنةطةونىىةةةة
ثةرىىيارمةخبةيتىىةةبىىةردةمة!ةذيىىانةخىىز ةثةرىىيارمةدةخادىىةةبىىةردةمة,ةمنىىيشة
بةردةةومةةة امقةثةريارةىانقةدةدةمىةةةة,ةبزيىةةدةدىِومنةبلاىيمة,ةهىيضةشىتيكمة
نييةةداةلةةةدميانةةةةط تِطزيانةةبيكةمةةرةرةوةةةدسىانةمةىىةةلة يىةنةهىاةركيةةة
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ديرتامنةدوةومةل ةدةىةية.ة وةطةرة ةندةمةرةلةيةىيشةلةةشيعةمدوةهةبيتةةةمنة
دسةيانةلةرةرةنةىةمة,ةبةةةةودايةيةةىةة:ةيانةنايزومنة,ةيانةنادِومنة,ةيانةنامىةة ة
لةبارةيانىةةةةدسىةةبكىةمة.ةرىةرةجنامة,ةرىةرةىيرتينةركةةدوةةىىانة,ةنىةكةهىىةرة
دةنياةركةةدوةةىانقةدايبةتةبةةذيانقةىةرييةديمة,ةبةلاكِةركةةدوةةىانقةناةةىزمىةلة
ةةمي ةةةىىىةمشانة,ةهىىةرةةهاةجِروىىةديشةبىىةةخىىزمةدةدةمةىىىةةبلاىىيمةهىىةمِةة
ركةةدوةةىىىانقةجيهىىانيشةىىىةمِةليرةلىىةناةةشىىيعةةىامندوةبىىاسةىىىةوةنة,ةبز ىىقة؟ة
ِنكةةشيعةةبة ةمنةةةةثانتايقةةةلةمينةيىةىقةبىةةةركودةةرىنِةردورةنييىةةىىةة
هةند ةشتةثةرندةبكاتةةةهةنديكيشقةةة ةبنيتة,ة ِنكةةلةةشىيعةدوةدةدةغىةة
بِةنقةنييةة,ةةشة ة(نة)ةبِةنقةنييةة!ةشيعةةدةةوة ةذيانةدةطةيتةةةةبةةهةمِةة
ثىىىاروديىسةةةدذةورييةىانىىىةةةة,ةبىىىة امةهاةىىىىاديشةلةطىىىةلةهىىىةمِةةهىىىةةلايكقة
مةيظانةشدويةةلةةثيناةةواةيتةةىةدنقةةةركيككستنقةهةمِةةدذةورييةىانة.ة
لةمةبةرتينةةةة,ةشيعةةهىةمةلىةةركوبىةدةةدوة,ةهىةمةلىةةبىارةديخقةميى ةةيقةةةلىةة
هةمانةىاددوة,ةدةدِومنةبلايمةرِةدةلىةةواينىدة ةةةردةطةيىتة.ةبىةةةجىزرة ةىىةة
هةند ةجارةبةرةلةةوايندةةةةدوهادِةةدةذيىنة,ةثاشىانةةةبىريةخزمىانةدينينىةةةة,ة
ةودةةبةةلةينةدةخةينةةةةبريمانةةةبةةبريةةةر ةدةرىثيةينة.ةبةشىيِةيةىقةدىةة
دسةىةدنةلةبارة ةهةشتاةرالةدةمةنقةخزمةةةةىةةليرة ةكىةوبِةةةةةدى ةبىِ ةة
لةةركةةدوة ةجزروةجزرة.ةلةميانة ةبةدةوةدو ِةنةةةكةةدولاقةةةهة ادنة,ةنةخزشقة
,ةمةرةلةىانقةثةيِةنىد ةبىةةخيزونىدور ة,ةهىةرةةهاةلىةناةةبى ةدودةةرييىةىانة,ة
بةهةةةةةدِوناةىِشتنةىانة,ةثةرتقةةةبةىىةمةلونىنيةةة...ةدىادةةةكةوىةةةةخىز ة
دةنِينقةىةةدةرتةلةىزىةدنةةة ةمي ةة ةجيهىانةبىدةمة,ةنىةكةدىةنياةميى ةة ة
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يزنانة!ة بزيةةبةمةجزرةةبةةجةنابتةدةلايمةىةةهةشتاةرالاقةدةمىةنقةمىنةليرةليرة
ثةكةةةليِونةليِةبِةةلةراتةةةىادةةمةدةرىيدورةةلةبىة احةةةدذةورةةةرىةختةىانة,ة
بة امةلةهةمانةىادىدوةثىةكةلىةةشىاد ةةةخزشىييةىقةدوهينةرونىة ةبى ةثسىانةةة ة
بةردةةومدوةبِةمة.ةةرددةةبلايمةوةمةدوهينانىةة,ةهىةمانةوىةةةشىتةةبىِةةىىةةليرةلىةة
ركةطىىىةلةةركةدكةوةةىىىىانقةذيىىىانقةىةرىىىييةديمةةةدنيىىىا ةثىىىِة ةدةىىىىةدةةةة.ة
بةشيِةيةكةوةةةرادة ةىةةوالوريكة,ةركةجنيكة,ةناخزشييةكة,ةدةبِةةةهزىاريكقة
بزةينةرةةةةرةةذينةرةداةشتيكةدوبهينمة,ةثاشانةهةرتيكقةركةلومةندونةةةةدلانةةويقة
ث ةدةبةخشيمةداىِةبلايمة:ة(ةةرةة,ةوةمة ةبىِةةةهزىىاريكقةرىِةدةبىةخشةبىزة
هِنةرةىةمة).ة
ىةةباسةلةةهِنةر ةخىزمةدةىىةمة,ةمةبةرىتمةدىةنياةخىِد ةخىزمةنييىةة,ةبىةلاكِة
مةبةرىىتمةوةةةيىىةةدىىِونيمةلىىةناخقةهىىةلورونةديىىاردة ةذيانىىدوةبكةةمىىةةةيىىزة ة
جيطريىةدنقةليرةمةرةلة ةدةرناكةةةبنةركةدقة,ةبةدلانياييةةةةثةجنةيانةخبةمىةة
رةرةةةبياخنةمةةبةردةمةجيهانةدىاةبىزوننة,ةةيى كةو ةوىةةةهىةمِةةبى ةدودةةرييىةة,ة
ةةراندنةةةةةةداريكقةةةطِشارةةةليرةليكىةدنةةةبةرىةردوةرىةثاندنةةة...ةدىادة
لةطىىىةلةهىىىةمِةةوةمانةشىىىدوة,ةهيشىىىتاةدةلاىىىيمة:ةذيىىىانةجِونىىىةة,ةلةطىىىةلةوىىىةةة
لةمحةديانةشدوةدةب ةب ينة,ةدةب ةىاربكةينة,ةداةهةمةخزمانةباشرتةبنيةةةهىةمة
وةمةجيهانة ةباشرتةبكةينة.ة
ة
ة
ة
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ة
*ةباشةةهةرةلةرةرةوةةةبةكةويةيتةىةةشىيعةة,ةنكىِلاقةىةدنىقةمةرطىةة؟ةهىةرةةهاة
وةةةطةجنيتييىةةنىةمةة ةىىةةبارىقةدةىىةيتة,ةهيشىتاةهىةرةلىةةناختانىدوةمىاةة ةة
ثريبِةنقةبزةنييةةةةدري ةةبةةذيانقةب ةثسانةةةتةدةدوتة؟ة
ةهةرةةىِة زنةليرةجارونةجةختمةىةدةةدةةةةةةطِدِةمةة,ةركةنطىةةوىيرتةلةبىةرةليرةطِدنةةةةةةلةةرىنِةرةديثةركونىدنة,ةطِدىةىامنةرىِوةةبينىةةبةر ىاةةةةوارىايقة
بىىِةبنة,ةهِنىىةرةبةشىىيِةيةىقةطشىىتقة,ةنىىةكةهىىةرةشىىيعةة,ةبىىةلاكِةه ىةرةهىىةمِةة
هِنةرةىانة,ةجةنطيكقةركيذونة ةبةردةةومنةلةطةلةمةرطىدوةدىاةوىةةةشىِينة ةىىةة
لونيار ةةةواطادور ةلةبارة ةمةرطةةةةهةيةة.ةهةرةبىةةثشىتةبةرىيةبىةةةلونينىقة
مةرطةةةة,ة واةوتةةةوِميدمانةبةةهةميشةيقةةةهةداةهةدايقة,ةبناغة ةدوىِداةةة,ة
داةبةرهةمطةليكةدوبهيننيةىةةلةةدةو ةمةرطيشمانةمبينيتةةةة,ةداةرىنِةرةةةىىِنة
ةةىةلةبةر ةذيامنانةةو اةبكةينةةةة,ةويرتةلةةةبةرتينةةةةبةكةوييمةةويىةةىىةةلونىنية
لةبارة ةمةرطةةة ة,ةخز ةلةخزيدوةثشتطري ةةةدِونايةىقةبزةدوهينىانة,ةخىالاقة
دةرتثيكةةةةرةةذوندننةلةةثيناةةدوهينانةةةهينانةةواروةةة.ة
ة
*ةباشىىةةوىىةد ة ةجىىةنابقةركيتسىىزسة,ةشىىيعةة ىىييةة؟ةوايىىاةوىىةمةثةرىىيارةة
جاةيدونييةة,ةدةب ةهةرةوةب ةةة امةمبينيتىةةةة؟ةيىانةدةدىِونةيةبلاىينيةوامىاجنقة
شيعةة,ةخز ةلةخزيدوةطةيشتنةةبةمةةة امة؟ة
ةدةماشاىةة,ةثةريارةىانةدةىةينة.ةنةكةهةرةخةلاكانقةدةةلةةويمىةةدةثةرىنةةةويمة ةهةةلةدةدةينةةة اميانةبدةينةةةة,ةبةلاكِةويمةةخزمشانةهةمِةةرىاديكة
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لةبارة ةوةةةشتانةةةةدةثةرنية,ةلةةمي ةةةدةثةرنية,ةلةةىزمةلاطةةدةثةرىنية,ة
لةةخةلاكانةدةثةرنية,ةلةةنيكةةىانةدةثةرنية,ةلةةخةةنةىامنانةدةثةرنية,ةلىةة
وةنديشةىامنانةدةثةرنية...ةداةوةةةركودةية ةدبِةلامانةىةدةةةةىىةةثةرىيارطةىلة
ةوةديتةةثيشةىىةةبى ةةة امةدةمينيتىةةةة,ةوىاةبىةةةشىيِةية ةويسىتاةويىِةةوىةةة
ثةريارةةدةىةنةىةةشيعةةبةشيِةيةىقةطشتقة ييةة؟ةبزةب ةةة امةدةمينيتةةةة
!ة شيعةةلةىِ ةديتة؟ةشيعةةهةةلةدةدوتةبة قةبطاتة؟ةواماجنقةشيعةة ييةة؟ة
وةمةثةريارونةةهةمِةيانةدةىةينة؟ةهةرةةىِة زنةليرةلةةمةرىةلةىانةدةخةينىةة
ركةةة,ةجطىىةةلىىةةمةرىىةلةةىزمة ايةدييىىةىانةمةرىىةلةىانقةركيذونىىةةىىىةةبىىةيتنيةلىىةة
مةرةلة ةثيِةندييةىانقةمةييقة,ةليرةمةرةلة ةدةيشةهةنةةةةىِةمةرةلةىانقة
بِةننارقة,ةرةرةدانارقة,ةمةرةلةىانقةثيِةندةبةةنةلسىةةنة ةبىِةنة,ةيىانةبىةة
دةربةكينيكقةدةة,ةثةريارطةىلةةةكة:ةويستاةىىةةويمىةةهادِةينةدىةةذيىانة,ةبز ىقة
دةمىىةينة؟ةىىىادقةىىىةةبةكيىىارةةمبىىةينة,ةوىىةد ةبز ىىقةهىىادِةينة...؟ةمةبةرىىتقة
وادةميزودة ييةة؟ةوةمةثةرىيارونةةلىةةطىزركينةةةهةلابةدىةةهىةةلاقةةة امدونىةةةيانة
دةدةينة,ةبة امةركةنطةةهيضةيةىيكةلةةةةة امانة ةىةةهةند ةجارةدةياندةينةةةة,ة
هةرطيزةركوليكةرةنةبنةةةوةمةطةنتانة ة ارةرةرةنةىةنة.ة
ة
*ةةودةة ةشاكريونيشةوةمةثةريارةة,ةهةرةب ةةة امةدةمينيتةةةة,ةةونييةة؟ة
ةبةلاقةةويةةةركةنطةةةردةدةيشة...ةة
ة
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*ةركةنطةةهةرةبةةوةنقةرتةبةب ةةة امةمبينيتةةةةداةشاكريةبتِونيتةرةربةرتانةة
دةةةةواشكةودةة–ةدةىاريةبلاينية–ةدوهينانقةديدوةوةجنامةبدوتة؟ة
ةبةةوةنقةرتةب ةةة امةنامينيتىةةةة,ةبىةلاكِةبةشىيِةيةىقةخىزةدةةرطىةدنةبى ةةة امةدةمينيتةةةة.ةباشرتةبلاينيةلةةةخزةبةدةةرطةدنةةةةلةب ة ارةيقة,ةةة اميكة
ناديليتىىةةةة.ةبىىة امةهىىةمانةوىىةةةةوديعيةدىىة ةىىىةةةة اميىىكةناديليتىىةةةة,ةخىىز ة
لةخزيدوةجزرةةةرةةذينةرةةةبزةينةريكةةدىاةثى ةلةرىةرةوىةةةثةرىيارةةدوبطىةينة,ة
هةند ةجاريشةثةرياريكةليرةلةةةة اميكقةرةرةثييقةدةربةكدةةة,ةبز ة؟ة ىِنكةة
نا ارمانةدةىاتةبةردةةومةدِةلارتةةةليردةةةةهةميشةةلةبري ةوةةةةة امةدوبنيةىةة
ركةنطةةهةرةةة امةنةدريتةةةة.ة
ة
*ةحةلةدةىةمةبثةرمةىةةواياةداةوةمةكي ة,ةوارةلةةيةىقةدايبةديتةهةيةة,ةيانةةوة
باشرتةةبلايمة,ةطةةرةدةينةوارةلةة ةوةمةكيدانة ييةة؟ة
ةوارةلةةمةوةةةيةةىةةركيذيكةبيتة,ةدنياةوارومةةةب ةىيشمةىيشةبيىتةةةواشىتقةجيطريةبيتة,ة هةرىةرةةةةلةةشىِينقةخزمىانةبىةةةثىة كر ةدِونامانىةةةةلىةةهىةة ال ة
وةةةدوبنيةىةةركيطةةنةدةينةجيهىانةركةةبىةركةة ةشىة كر ةنىاةةىقةببيتىةةةةىىةةبىزة
هىىةمِةيانةمىىالاِيةونقةةةىارةرىىادةة.ةهىىةرةةهاةبىىاةهىىةمِةمانةةةىىىِةوىىادةميزودة
لةرةرداثا ةجيهاندوةبىةةهىةمِةةركةطىةلةةةركة ىةلاةىةةةة,ةدةرىتةلىةناةةدةرىتة
ثيكةةةة,ة هاةىارةةةهاةشانقةيةىرتبنيةبىزةباشىرتةىىةدنةةةخزشىرتةىةدنىقةذيىانقة
دةةوة ةجيهانة.ة
ة
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*ةوةةةثةريارةةثيِةند ةبةةويةونةةةةهةيةة,ةداة ةركودةيىةكةواشىنايةديتةلةطىةلة
ىِلتِةر ةويةوندوةهةيةة؟ةلىةبارة ةوةدةبياديىةةةةة,ة ةىىزنة,ة ةنىِية,ة ىقةلى ة
دةلونيتة؟ةهةرةةهاة ةهةرتةةةىاريطةرييةىتةلةبارةيةةةةهةيةة؟ةة
ةلونيار ةةةلونينقةمنةرةبارةتةبةةوةدةبيادقةناررقة,ةوةةةندةةىةمةة,ةمىانقةوةةةمةث ةنادوتةىةةلةمةركةةةةةةبريةةةباةةرك ةخىزمةدةربىربكمة!ة ةجىا ةوىةةة ة
ىةةركةخنةةةةهةلاسةنطاندمنةلةةبارةيةةةةهةبيتة.ةدةنياةشىتيكةىىةةبةشىيِةيةىقة
طشىىتقةدةيىىزومنة,ةوةةةيىىةةىىىةةلمىىانيكقةلةركودةبىىةدةرةدةةلاةمةنىىد ةهةيىىةة,ة
وةدةبياديكقةطةةرة ةهةيةة,ةشيعة ةبةرلةىةةنزيكة ةبزةليربة ةلمانانقةجيهانة
ةةرطيةكدروةنة.ةهةرةةهاةلةةةبةكةويةشدومة,ةة اديىكةخىاةةنةوىةمةجىزرةةىِةلتىِةرةة
بيتة,ة وىةمةجىزرةةرىامانةةةثامشىاةةةةةمريودىةةركيشىنبريييةةطةةرةيىةةة،ةمريودىقة
شيعة ةبةدايبةدقةركيطةيةىقةدة ةنييةة,ةجطةةلةةة ةىىةةوةمةكيىىة ةبىةردةةومة
بيتةلةةبةخشينقةىارةةةبةرهةمقةطةةرةة.ةلىةةةشىيعةونة ةىىةةبةدوخىةةةةدةلاىيمة
بةب ةلونينقةلمانقةناررقة,ةىةةبةةلمانقةنةركةنسيمةخِيندةةنةدةةةة,ةبةةةبةكةويةة
طةيشتِةمةىةةبةركورتقةويِةةوةمةكيةخاةةنةةلةةةةدِونايةىقةبةر اةنة,ةهىةمةلىةة
بِور ةشيعةةةةهةمةلةةبِور ةثةخشاندوة,ة بةةةري ةدة ةرةرةىارمانةلةطةلةوىةمة
ىارونةدويةة,ةبزيةةبةثيِيستقةدةلومنةلةةدوهادِةدوةبىةةويمىة ةبنارىيندرينة.ةليرة
بةدوخةةةةدةلايمة,ةليرةىةمةبةةشيعةةىانتانةواشنامة.ة
ة
ة
ة
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*ة داةوةةةشىِينة ةىىةةدةلومنةليىادةةبىةةةبةرهةمانىةةواشىنا ةىىةةثيشىكة ةبىةة
جةنابتمةىةدةةةة,ةيانةبزدىامنةخِيندةةةدىةةةة,ةيىانة ىةندةرىالايكةلةمةةبىةرةلىةة
ويةونةةةةبزدامنةركةةونةةىةدةةةة؟ة
ةبةلاقة.ة*ةويستاةب ةةرةرجندونتانةلةةليرةلةةشيعةديرتانةةةذيانةبةرةرةبةدنتانةلةةويةونة
,ة ةثةياميكتانةبزةوةةونةبةشيِةيةىقةطشتقةبزةىزمة انقةخىةلاكقةويىةونةهةيىةة
رىىةبارةتةبىىةةخىىةباتةىةدنيىىانةبىىزةةةدةرىىتةهينىىانقةوىىالود ةةةدودثىىةرةةر ة
ىزمة ايةدقة؟ة
ةحةلةدةىةمةنةكةهىةرةدىةنياةبىزةويىةونة,ةبىةةلاكِةبىزةدىةةوة ةجيهىانةوىارومقةةةهيمنىىقةةةواشىىتقةةةوىىالود ةجىىيطريةبيىىتة.ةوِميىىدةةورمةوىىةةةبىىِورةةهىىةبيتةىىىةة
وادةميزودةىانةدِوناةشىاروةةىانقةخزيىانةبىةةوىالود ةدةرخبىةنة,ةدىةةوة ةةلةةةة
دِوناىانيانةخبةنةةركةةة,ةبتِوننةوةمةةلةةةةدِونايانةةبةةىةدةةةةوةجنامةبدةنة,ةداة
بزةهىةمة ِةونةواشىكةوةبكةيىتةنىةكةلىةةناة ىةيةىقةبةردةرىكدوةدىزر ةةةمزنزثىزلة
بكةينة,ة بىةلاكِةهىةمِةةشىِينةةةناة ىةيةىقةرىةرةركةة ةلةة ةبطةيتىةةةة.ةوىةةة
بةهةونىىة ةىىىةةهةنىىةةدِوناىىىانقةدوهينىىانة,ةدىىاةبتىىِوننةلةرىىةرةوارىىتقةجيهىىانة
بياخنةنةركةةة.ة هةلابةدةةبزةوةةة ةىةريكةبتِونيتةوةةةبةهةةةةةدِونايانىةةلةرىةرة
وارىتقةجيهىانةخبادىةةطىةركة,ة لىةةبنةركةدىةةةةةةبىةرةلىةةهىةمِةةشىتيكةنىةكةهىةرة
ثيِيستقةبةةيةكةجزرةةوالود ةهةيةة,ةبةلاكِةبةةدلانياييةةةةدةلاىيمةثيِيسىتقةبىةة
ليرةجزرةةوالود ةةةوارومقةةةدودثةرةةر ةةةوارايشةةةةهةيةة.ة
ة
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*ةوةةةنىىدة ةمىىنةبىىزومنة,ةجىىةنابتانةلةبىىةةرةطىىةةرةيقةدةمىىةنتانةةةبىىار ةديخقة
دةندرةرىىتيتانة,ةويىىد ةوةةةنىىدةةةطةشىىتةةةرىىةنةرةناىىىةنة؟ةوةطىىةرةبتىىةة ة
رىىةنةريكيشةبكىىىةيتةهةلابةدىىىةةركةةبىىةركةةةبِةنىىىةةة ةمةدةرىىىيدورةةةدةرىىىناكة
هةةلاةىانتةبةدةرىكةدةىةنىةةةة,ةهىةرةةىِةبىزةمنِةنىةة,ة ىزنةلىةةةرىةنةرة ة
دةةبارةةبزةدِبةرتةىةدة,ةةوبِةة؟ةلةطةلةوةةونةشدوة,ةوةطةرةويمةةجىةنابتانةبىزة
ويةونةبانطهيشتةبكةينة,ةوامادةنةدةشةيفةبيننة؟ة
ةليرةليرمةحةلةدةىةدة!ةليرةليرمةحةلةدةىةدةبيمةةةبةةويةونةواشناةوة,ةبىة امةلةب ةبةختقةخزمة,ةهيزةةةدِونامةويرتةبةةرانايقةركيطةمةنادةنةةةهاةىاريمةناىىةنة
.ةليرمةحةلةدةىةدة,ة ركةنطةةجةنابيشتةبا ةبزونيتةىىةةهىةمِةةرىالايكة(11ةدىاة
21ةداة)51ةدوةةدنامةمةلةةة ادانقةجزروةجزرةةةةبةدةرتةدةطاتةبزةبةشىدور ة
ىةدمنةلةةىزنطةة ةجزروةجىزرة,ةركيةةةركةمسىقةهةمىةة ةشىنةة,ةبىزةنةيسىتيظالاقة
هةمةةركةنطةة...ةليرةجارونيشةبزةركيةةةركةمسقةوةةةركيزلينانة ةىةةبةدايبىةتةلىةة
بةندةةدةنةيتة,ة بة امةبةدوخةةةةبةةهز ةب ةدادةدقةلىةةركودةبىةدةرمة,ةهىةرةةهاة
بىىةهز ةطىىةةرةيقةدةمىىةمنة,ةبةدايبىىةدقةبىىزةمنيكىىقةهةشىىتاةرىىالاةة!ةنىىادِومنة
جيبةجييانةبكةمة.ةليرةليريىشةبةدوخىةةةمةلىةمةركةةةةةة,ةوةمىة ةيةىيكىةةلىةة
خةمةىانقةرةردةمقةثري ةىةةمةيظةوىيرتةنادِونيىتةوارةلةةةىىانقةخىز ةبينيتىةة
د ة.ةة
ة
{ةرةر اةةة:ةطزظار ة(دنيا ةركنة,ةمشارةة()37ةد ةماهة1369ة(1991ةل)ة
صة28ة–ة33ة}ةة

77

واة:ةنةرةيدةنةنةريادة.ة

شاعريى نةناسراوى يؤنانى ئؤديسيؤس ئيليتيس

شىىاكري ةيزنىىانقةوزديسىىيزسةويليتىىيسةةلةرىىالاقة()1979ةخىىة ادقةنزب ى ة–ة ة
ةةرطةتة,ة بةمة ةدةمقةوةطةرةىانقةوةةةىىادقةركةةونىدةةةةىىةةوةركة ىاةةدةىىةوة
وةمةخة ادةةبدريتةةطةوهامةطةينةيانةجزر ةلِيسةبزرخيسة.ةوةطةر قةويليتىيسة
ناةبانطييىىىةىقةوىىىةةدز ةلىىىةةدةرةةة ةيزنىىىانة–ةدوةنىىىةبِةة,ةةةكةشىىىاكريونقة
هاة ىىةرخقةخىىز ةيىىانيسةركيتسىىزسةةةىانىىانقةةةجىىزر ةرىىي ةسة–ة ةبىىةوةة ة
هىىةمانةخىىة اتةلةرىىالاقة(1963ةل)ة,ةبىىة امةلىىةناةةيزنىىانة–ةدوةدةو ةوىىةةة ة
مزرىىىيقاذةنقةنارىىىةوةةمىىىيكسةثيىىزديروىيسةوىىىاةول ةبىىىزةليربىىىة ةبةرهةمىىىةة
شيعةييةىانقةناةةديِونقة(وةىسيزنةويستق)ةدوناةةىةدييةةرةةةديكقةجىةماةةر ة
,ةناةبانطقةثةيدوىةدة.ةوزديسيزسةويليتيسةلةةدةةرطة ةىةيتةلةرالاقة()1911ة
لةدويكةبِةةةةلةىادقةجةنطقةدةةةمقةجيهانيدوةلةةوةلبانياةجةنطاةةة.ةلةةثىاريسة
ذياةةةة ِةةدةةوةمةريكاةةيةىيتقةرزظيةدقةجارونة,ةثاشانةطةركوةةدىةةةةيزنىانة
ةةلةةشِدقةيةىقةبضِةىدوةلةةوةثيناة–ة ةثايتةختدوةجيطريةبِةةة.ة
وةةة ةرةيةةةناةةشزرةدةىة ةوةةةةدةطةيةن ةىةةمانا ة(رةرخزشي ةخزر)ةةة
!ةىة قةشاكريةبةدري ويقةركيذةدةخةةتةةةبةشةةةىار ةدةىةدة.ة
ركةخنىىةطةونةديىىِونقة(شىىياة ةبايىىة ةثيدونىىة)ة ةوىىةمةشىىاكريةةدىىاىِةويسىىتاةبىىةة
باشىرتينةىارةىىانقةشىاكريةدودةنىينة.ةهىةرةةهاةبىةةطىةنطرتينةدةرىىتكةةدةىانقة
شيعة ةيزنانيشقةدةلوننة.ة
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شاكريةبةشيِةيةىقةطشتقة,ةهىةةةينقةبابةدىةةشىيعةييةىانقةخىز ةلىةةرةةشىتقة
يزنانقةةةردةطةيتةةةكة:ة
دةةرطةىانة,ةدةرياة,ةوامسانة,ة ياة,ةطِلةةةطِلازورة,ةلةرةرةة ةهةمِةشيانةةةة
ديشكقةخزرة.ة هةرةلىةمةركةةةةةةبةيةىىةمةشىاكري ةيزنىانقةدةلونىةيةىىةةخىزر ة
ىةدةةةةبةةناةةند ةبابةدةةشيعةييةىانقةخز ة.ة
هىةرةةهاةديىاردةةرةةشىتييةىانقةديكىىة ة,ةةةكةهزىاريىكةبىزةبِورةىىانقةديكىىةة
بةىاردةهيناة.ة
دةو ةةةرطةدنقةخة ادقةنزب ة,ة ركيذنامة ةطارديانةلةةدميانةيةىقةخيةودوةليقةثةرقة:ة
*ةبز ِةنتةلةبارة ةخِورتةةةوارةلةة ةشيعةةةةة يية؟ة
ةةةخىىتةديثىىةركينة,ةلىىةةوارىىتقةنةاةبىىانطةدةرىىىةدنةليرةرىىامناىرتةة,ةىىىاد ةىتيبةىامنةلةنيِةجاتانة ةىتيبكانةىاندوةدةبينمة,ةهةرتيكقةغةريبقةدومدةطةية
,ة ييانةلةمنةدةة ة؟ةمنةهةةلةدةدةمةلةبةر اةونةدةةرىةةمةةةة,ةبزيةةهةند ة
ىةسةةوةلةنةدةىةنةىةةهيضةخِورتةةةوارةلةةيةىمةنييةة,ةىة ىقةحالاةدةىىةةةوة
نييةة,ةمنيشة ةندةوارةلةةيةىمةهةيةة,ةبة امةهيضة ىي يكةلىةةوانىةرينةليكةدنىقة
طشتقةةةرناطةمة..ة بةشيِةيةىقةرادةةةراىارةوارةلةة ةمنةوةةةيةةىةةطةجنانة
لىىةىادقةهةرىىتكةدنيانةبةدىىةنيايقة,ةركةةةلىىةةىتيبىىةىامنةبكىىةنة.ةوىىةمةجىىزرةةبىىةة
يةىطةيشتنةةىةرايةدييةةناركورتةةخزيةةةةبةردةةومةبىِةنةلةرىةر ة,ةوىةة ةةة ة
منةبايةخدورةة,ةشيعةةبة ةمنةةةةجةنطةةلةدذ ةلةمةنةةةىةةدنة.ة
منيشةبةدةنياةلةةشِدقةىة ةخزمدوةلةمةجةنطةدومة.ةواةبىة زرةةدلانيىايقةخىزمة
ةةدةرتةدينمة,ةوينجاةوةطةرةدالونجةبكىةمةيىانةلةرةرة.ةلةرىةردةمقةمىادد ة–ة
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شدوةليادةةباية ةبةة ةندويةدقةدةدريةنةكةبةةجزرويةدقة.ةمنةشيعةةةودةبينمةىةة
داىةةشتيكةةدةدِونقةرة مةدقةطيانقةمةيظايةدقةبثاريز ة.ة
ة
*ةلةبارة ةةةرطيةكونةةةة قةدةلاي ة؟ة
ةشيعةةهةر ةند ةبا ةبيتة,ةةةرطيةكونةىة ةلةمحةدرتةدةبيتة,ةبة امةشيعة ةوارتةناةةجنقة,ةلىةةةةرطيةكونىدوةبىزةلمىانيكقةةد ة,ةوارىانرتةة,ةىة ىقةشىيعة ة
خةو ة,ةركةنطةةبةةةةرطيةكونة اىرتةبيتة!ة
ةةرطيىةك ةرىةرىةةدِةة,ةدةبى ةخىز ةشىىاكرييكقة ىاكةبيىتة.ةلةطىةلةوةةونىىة ة
هةمِةيدوة,ةمةرةلةىةةليادةةبةندةةبةةشىانسةةةبةختىةةةة,ةوةطىةرةلةرىةرةداةةة
رةرىةةدنقةبةةنسيبةبِةة.ة
ة
*ةوةد ةرةبارةتةبةةونة ةىةةثييانةةةةرةرراميتة؟ة
ةبةثلىىىة ةيةىىىىةمةهزلاىىىدرلنية,ةهىىىةرةةهاةرىىىِلِمِسة–ة ةيزنىىىانقة.ةلىىىةنيِةبةريتانياييةىانيشة,ةةليةمةبليكةبةةركةوياةشيعةييةىة ةةةديالنةدزماسةةةويليةتة
ةةشيلقة.ةلةنيِةنةركةنسييةىانيشة,ةركومبزةةما رمقة.ة
هةرةةهاةشاكري ةيزنانقةجزر ةرىي ةسةبايىةخيكقةدايبىةدقةلىة ةمىنةهةيىةة,ة
ِنكةةهاةركيةةةمامزرتامةبِةةة,ةوةمة ةوةةةةناطةيةنقةىةةمنةةةكةمنِةنةيةكة
ةةرمةطةدِةةة.ة
ة
{ةرةر اةةة:ةطزظار ة(ولفةباْة)ةذمارةة()582ة,ة1979/11/21ة}ة
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ديبينقة:ة ىادقةخز ةلةةديرية ةدريوذةلةةطزظار ةركومىانة،ةهىةرةبىةناة ة(ركومىانة)ة
بالاةىةوةةدةةةة.ة
ة
َت (جاناثان كرؤلَ) لة دميانةيةكدا
نووسةريَك و عريفانى رِؤذهةال
ةةةةركيماننِةرقةوةمةيكايقةجاناثانةىىةيلةلةرىالاقة1942ةلىةةنيِيىزركةلىةدويكة
بىىِةةة.ة(رىىيدنقةىىىةيل)ة ةبىىاةىقة,ةنيلمنامىىةنِةسةبىىِةة,ةدويكىىقةطزرونيبي ى ة
دةنطكزشقةبةودةو ةبِةة.ةثيشةىة ةدويكةةةباةىقة,ةنا اريانةىةدبِةة,ةىةةهىةرة
لىىةةرىىةرةدا ةذيىىانقة ةيتييىىةةةةرىىةردونقةطىىةرميانةةةىِيسىىتانةىانقةىىىةنار ة
ركيذهة اتةةةركيذواةو ةوةمةيكاةبكاتة.ة
ةةة لةةرةرةبةند ةىِذرونقةيىةىيكةلىةةهاةركييىةىانقةبىةةطِللىة ةثىزليسة,ةويىد ة
ىةةدةةناةةهةرو ةشةركةةشزركةةةة,ةوةمة ةلةرةردةميكةبِةة,ةىةةبيايىانقةنىادِرة
(جقة.ةد ةرالينجةر)ةدةنطةةةهةرويةىقةلير ةنابِةةةةة.ة
ةةةلةرىىالاقة1971ةدوةجاناثييانةماجسىىتية ةلىىةةلونكىىز ةظيةجينيىىاةةةرطىىةتة,ة
وىىارةلةة ةةة ةةونىىةةةدنىىةةة ةلمىىانةلىىةةدةرةةة ةة ادةىىىة ة,ةوىىةة ةبىىةرةةة
دِداخبانة ةنيِةدةةلاةدقةوةمةيكايقةلةةظيةنناةبةىيشةىةدة,ةوةطةر ىقةبىزةةونىةة
ةدنةةةة,ةوةةيانةبزةدارونةةةبةيةةةديشةبانطهيشتةىةدبِة.ة
ةةةيةىةمنية رييىقةخز ةلىةةرىةردةميكدوةنِةرىقةىىةةدزنىاغقةبىةرةةلىةة ىِةنةة
لونكزةبِةة,ة رييىةىةشقةبارقةلةةذيانقةثريةذنيىكةدةىىةدةىىةةلىةةنيِيىزركةبىةة
دةنياةدةذياةةةلةبةرةدلاتةنطقةةةناوِميىد ة,ةبىزةهىاةةدةمقةةةوىاةةدونقة,ةرىةطيكة
دةىادةةهاةركيقةخز ة,ةبة امةلةىزدايقة رييىةىةدوةرةطةىةةدةىِذي!.ة
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لةميانة ةىزمةلاةة رييىةىانيدوة,ةدةدِوننيةواماذةةبةمانةةبكةينة:ةدةو ةبيدةنطقة
,ةويسكةىانقةمانطة,ةلوريىيكةلةةبىةرلويقةوامسانىدوة,ةما ىكةدنقةشىانة ةمىيشة
هةنطِينة,ةدةرتقةداريكة,ةرةرلةمينقةبىزةة,ةخىةةدِة ةنىاةةبلايسىةةةة ىةندونة
ىِردةة رييىقةديكةة.ة
ليربة ة رييىةىانقةىةيلةلة يةنةخِينىةرونةةةركةةخنةطةونىةةةةثيشىِولييانةلى ة
ىةوةةة.ة
*ةلةنيِة رييىةىانتدوةدةردةىةةيتةىةةوةحةلةدةىةيتة,ة ىرييكةلىةناةة ىرييىدوة
بطيةكيتةةةة,ةواياةوةمةحالاةدةةبةخِورتقةخزدةة,ةيانةلةخزيةةةةدرةرتةدةبيتة؟ة
ةثيشةىقةدةمةة ةبلايمةمنةلةةةنِةرىةرونةمة,ةىىةةوةلىةىادقةدةرىتةثيكةدنىقةنِةرنية,ةركرتةةدةنِةرمةثاشانةدري ة ةثيدةدةمة,ةليرةلةةهاةركييامنةهىةنةبىةرة
لةدةرتةثيكةدنقةنِةرىنية,ةبرييىانةلىةةهىةمِةةشىتيكةىةدةةةدىةةةة,ةمىنةبىةمة
جزرةةنيمة,ةدةرىتةبةهىةرةىاريىكةبكىةمة,ة ىرييكةديتىةةميشىكمةةةدريى ة ةثى ة
دةدةمة.ةهةند ةجارونةلةنيِةيادطارييةةنِةرةوةةىامنةهةلادةب يةمة.ة
ة
*ةواياةهةميشةةدةنتةر ةنِةرينةةة ةيادةةةر ةلةطةلةخزدانةهةلادةطةنة؟ة
ةبةلاقة,ةهةميشةةدةنتةريكقةبضِةىمةثييىةة,ةهىةرةركةةةدوةيكىقةرىةرجنةكوىيشة,ةيىىانةحالاىىةديكقةرةررىىامكارةببيىىنمة,ةدزمىىار ةدةىىىةمة,ةثاشىىانةبةرىىةرةوىىةةة
يادةةةرييانةدوةدة مةةةة,ةوةةة ةبةةثيِيستقةبزومنةليقةهةلادةب يةمة.ة
ة
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*ةوةةةركةةدوةونة ةىةةدةيانبينقةةةلةناةةدةدقة رييىةىانتدوةبةىاريانةدةهينىقة,ة
وايىىاةدىىاةويسىىتاةةوةركيةىىىةةدِةةةىىىةةىارةىانتىىانةدةةبىىارةةبِةنىىةةةيانةبىىةخزةةة
بينيبيتة؟ة
ةةو ةبىىزةدة ىىمةىىىةةوىىادةميزودة ىىةندةةبىىةةدةمةنىةدوةبضىىيتةةةطىىةةرةدةةبيىىتة,ةركةةبةركةةبِةنةةة ةلةطةلةنةلسةنةدوةدةطزركيتة.ةبزةمنِةنةة رييىقة(لوريىيكةلةة
بىىىةرلويقةوامسانىىىدو)ةدةو ة ىىىةندةجاريىىىكةخِيندنىىىةةة ة(ناةرىىىت)ة ة(طزدىىىة)ة
نِةريِمةة,ةىةةوةثةرىياريكقةليرةدينيتىةةثيشىةةةة,ةةةكة:ةوايىاةهِنىةرةلينىدةةة
دةبيىىتة؟ةوايىىاةويمىىةةريمىىانةثيىىدروةةةطيىىانقةخزمىىانةب ةيشىىني؟ةهةنىىد ةجىىارونة
ميانةيةكةلةنيِونةوةةةبةرهةمانةمدوةدةبينمةةةةىةةنِةريِمنة.ةةوةهةرتةدةىةمة
بةرهةمقةخزمةننية,ةهةند ةجىاريشةةو ةبىزةدة ىمة,ةليرةلىةمنةدةةردىةةطةشىتة
دةىةنة!.ة
ة
*ةواياةبريةباةةركةىانقةخزدانةدةواخننةةنيِةركيمانةةة رييىةىانتانة؟ة
ةةوةبزومنةهةمِةةىةريكةوةنطيزة ةدايبةتةبةخز ةهةيةة,ةمنةهةميشىةةلىةبري ةدوهيناندوةبِةمة,ةوينجاةوةةةدوهينانىةةهِنىةر ةبِةبيىتة,ةيىانةمةيظانىةةبِةبيىتة.ة
ةينة ةباةكةىةةدةةبىارةةدةبيتىةةةة,ةيىاخِدةرىييانة ةكيشىققةهةميشىةةبىِةنقة
هةيةة,ةبة امةطزركونقةبةرةردوةديتة.ة
ة
*ةباشةةطزركونة,ةمةطةرةنيشانة ةبِةنةنييةة؟ة
-ةرةةنرت ةبكةةة؟ة
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ة
*ةةوةدةردةىىىىةة ةجىىىةنابتةلةمينةيىىىةىقةثيشىىىينةتةلىىىةةديكىىىة اة ةوىىىاينزوة
جزروةجزرةىاندوةهةيةة,ةةونيية؟ة
ةبزةةونييةةباةىمةجِةلةىةيةةةدويكمةمةريحييةة,ةركةنطةةجيقةرومىانةبيىتة,ةىىةةبزونقةيةىيكةلةةبةويةىانيشمةرِنييةةةيةىيكيانةجِةلةىة ةوةردديىسييةةةوةة ة
ديكةيانةمةريحييةة!ةبىِةةةبة يشىتقة يىِرة,ةةونييىةة؟ةباشىةةوىةد ةدةلونىقة
بةخزشمةركةةمةلةجزرةةكرينانيكقةركيذهة ادقةىةدةةة؟!ةة
ة
*ة داةوةةةشِينة ةىةة رييىةىانقةجةنابتمةخِيندةةةدىةةةة,ةىىةمرتةىزداييىةىقة
خزشىىيانةهةيىىةة؟ةليربىىة ة ىىرييىةىانتانةىزداييىىةىقةخىىةمبارةةةهةنىىد ةجىىارة
ىةوةةيانةهةيةة,ةواياةبريةلةةةةناىةيتةةةةىىةةىزداييىةىانقة ىرييىةىانتةخزشىقة
بيتةةةبةةةجزرة ةىةةبالوركةبةرةرنِةرةريدوةدةرةثينق؟ة
ةمنةهةميشةةلةبارة ةىزدايقة رييىةىامنةةةة,ةلةطةلةبالوركدوةىيشةمةهىةبِةةة,ةمنةبةةوةنقةرتةىزدايقةخزشىقة,ةيىانةخىةمناكةبىزة ىرييىةىامنةهةلانابى يةمة,ة
دةنياةوةةةندةةبةرةةىةةخِورتةىانقة رييىةىةةخبِوليتة.ة
ةةةهةلابةدةةويستاةثةيِةنديمةباشىةة,ةوىةةونةمىنةدةنارىنةةةىتيبىةىامنةدةىىةكنة,ة
هىىةرةةهاةوةةونىىة ةلىىةةحالاةديكىىدوةىىىةةثيشىىرتةهىىيضةىىىةسةبىىةدةو ةىتيبةىامنىىدوة
نةدة ِةنة.ة هةرىاد ةدسةةلةطةلةبالاةىةرةةةىانةدةىةمة,ةرةبارةتةبةةجىزر ة
ىارمةدسةمةلةطةلةدةىةن!ةمنيشةدةلايمةلةرةرةركةنىةىانقةىتيبكانىةيانةدونى ةة,ة
خزيانةىةكيارةبزةخزيانةثةيدوةدةىةنة.ة
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ة
*ةباشةةبةمةحسيبةةب ة,ةجةنابتانةدةنياةبزةخزدانةدةنِةرنة,ةنةكةبزةىةرىانقة
ديكةةبيكِينيننةةة؟ة
ةدةماشىىاىةة,ةوىىادةميزودةلىىةبارة ةشىىتيكةةةةدةنِةرىىيتةىىىةةدةيىىِر ةةذينقة,ةهةنديكةلةةهاةركية رييىنِةرةىامنة,ةوةةة رييىانةةدةنِةرنةىةةخزيانةحةليانة
لييةة!ةويشيانةبةةبالوركةنييةة.ةثةنديكقةركيذهة اديشةهةيةة,ةىةةدةلاقة:ة(وىةةة ة
لةدلاةةةةدةردة يتة,ةب ةوةمة ةةةوةة ةلةدلاةةةةدةنيشيت)ة.ة
ة
*ةركةنطىىةةوىىةةةتةبيسىىتبيتةىىىةةدةلاىىينةبىىزةوىىةةة ةببيىىةةنِةرىىةريكقةبىىا ة,ة
ثيِيستةةلةةذيانقةخزدانةةةةدةرتةبةةنِةرنيةبكةيتة؟ة
ةداةركودةيىةكةدبِلامىةة,ةليربىة ةىةرىايةدقة ىرييىةىانة,ةذيانيكيىانةهةيىةةلىةةدةرةةة ة رييىةىةةةيةة,ةلةةهةنديكةلىةة ىرييىةىامندوة,ةشىِينةثيىقةىةرىانقة
ةوديعقةدةبينةية.ة
ة
*ةواياةبة ةدزةةةدةبارة ةبابةتةطةنطرتةة,ةيانة زنيةدقةىارةىةة؟ة
ةليرةىتيبقةكيشقبال ةوارتةنزمةلةنيِةرِثةرمارىيتةىانقةوةمةيكاةدةنةيشىنة,ةيةىيكةلةةدايبةمتةندييةىانقةوةمةجزرةةىتيبانةةدىةبارةيانةلىةة()611ة ثىةركةة
ليادةةة,ةليرةبةةخةوثقةنِةرىةوةنةةةىةمتةرخىةمقةةةبى ةرىةرةبةريانةليرةثيىِةة
ديىىارةة.ةهىىةداةهةنىىد ةجىىارةرةرثةرشىىتقة ىىاثةكةدنةىة ةبىىةةخةوثىىقةىىىةوةةةةة
حسيبيكةبزة يةنقةلمانةةونقةةةهةلاة نقةنةىةوةةة.ة
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ة
*ةماةةيةىةةجةنابتانةوةمةيكادانةبةجقةهيشتِةةةةةرةةدانةلةةنةمساةىىةدةةةة,ة
ة يةنيكقةذيىانقةوىةمةيكايقةبيىزور ةىىةدةةنةةةلىةة دىانةثةرىندةنىةبِةةة؟ة ة
شتيكقةنةمساةرةرجنقةركوىيشاةنة؟ة
ةمىىىنةلةبىىىةرةويشىىىقةةخىىىزمةبىىىزةنةمسىىىاةهىىىادِةمة,ةمامزرىىىتا ةدِداخبانىىىةةنيِدةةلاةدييةىانقةوةمةيكاةبِةمة,ةبةكيارةبِةةبزةدارونةةةبةيةةةتةبضمة,ةبة امةركيكة
نةىةةتة.ةيةىيكةلةةخةةشةىانقةناةبانطةوةةةيةة,ةىةةهةمِةةىةرىيكة ىاةةركيقة
شتتةل ةدةىةنة,ةهةداةوةةةىةرانة ةواشنايةد ةةةنارياةيشتةلةطةلاياندوةنييةة,ة
بزيةةثياةةنا ارةدةبيتةىةميكةخز ةبدليتةةةة.ةماةةيةكةبِةةةولمةلةةونةةةدنةةةة
هينابِةة,ةبة امة ِنكةةةومةهةرتةدةىةدة,ةىةةوةحالاةدةىةمةلةناةةىزمةلادوةجزرةة
دةةرةةثةريزييةىقةبةخزةةةطةدِةةةةةهةلاسِىةةمتةدىاةركودةيىةكةدذةةىزمىةلاطايقة
ثةيدوةىةدةةةة,ةبزيةةبةكيارمةدوةدةرتةبةةونةةةدنةةةةبكةمةةةة.ة
ةةةةةةخيتةلةطةلةميشىكةةلينىدةةةىانقةطىةجنانةركةةبىةركةةةدةمبىةةةة,ةهةرىتقة
دوهينامنة ةيةدةىاتة.ةوىةةةشىتة ةىىةةلىةةوىةمةيكاةلىةدلاقةدوةمة,ةهىةركمينةدونىةة
بةركةولاةتةبينقة,ةيانةشتةطةةرةةىةدنةليرتةلةةدةبارة ةخز ةةةث دونقةشيتةبى ة
ناةةركيكة.ةبىزةدةماشىا ةنيلميىكةدة ىقة,ةيىةكةدنيىاةثيسىقةةةبزطىةنقةدةخةنىةة
بىىةردةمقةثيىىاةة...ةهةةولاىىةىانقةدةلىىةنزيزنةبىىةةهىىةمانةشىىيِةة,ةهىىةمِة ةهىىةرة
وةمةيكنية,ةوةةةشتانةةبةرةةةشيتةبِةمنةدةبةنة!ةمي ةةةةةديةكةونينةةدِةلاىةىانقة
نةمساييمة ةثةرندةة,ةوةطةر ىقةنةمسىاييةةىانيشةليرةنريكةةنانىةنة,ةببةخشىةة
مةبةرتمةهةمِةةنةمساييةىانةنييةة,ةبةلاكِةليادةةظيةنناييةىانةة.ة
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ة
ة
*ة زنةوةمةدسةيةةدةىةيتة؟ة
ةواياةدةلونيتةوةةونةةوةرلاةنةدلاطريننية,ةةشكةةةويدورينة,ةىاد ةلةمنةدةثةرنة,ة باشةةوةد ةبز قةبةجييانةناهيلاقةةةبةكي ة؟ةمنيشةهةمانةوةةةدسةيةةدةةبارةة
دةىةمةةةة,ةىةةوةرِيدييةىانةدةيلاينة:ة( زنةدةبيتةة اديىكةبىةمةجِونييىةةةة,ة
هقةوةمةجزرةةخةلاكةةىيِييىةةبيىتة!؟)ةمىنةلىةةظيىةنناةدةذيىمة!ةوىةةةهيمنىقةةة
وارومييىة ةطةرةىمىةة,ةليىةةدوةدةرىتةدةىىىةة ة,ة ىي ةةةخزشىقةدىةنياييتةةلى ة
ناشيِيننة,ةهةداةوةطةرةبةناةبانطيشةبيتة,ةبةةثيضةةونة ةلزسةوةجنلزسة.ة
ة
*ة لةةشِينيكدوةخِيندةةمةدةةةةىىةةهىةداةوامادةنىةبِة ةةينىةتةلةرىةرةبىةرطقة
ىتيبيكيشتة ا ةبكةيتةطزشةطريةبِة ة,ةباشةةوىةمةثةرىيارةةديتىةةثيشىةةةة:ة
بز ىىىقةدةنِةرىىىيتة؟ةمةطىىىةرةنادىىىةةيتةخبةييتىىىةةبةر ىىىاةةةبةرهةمىىىةىانتة
خبِيندرينةةةة؟ةيانةمةبةرتيكقةديكةتةلةةنِةريندوةهةيىةة(ثىارةة,ةروليكةدنىقة
خِورتةىانقةنا ة...,شتقةديكةة...؟)ة.ة
ةهز ةطزشةطريييةىةمةوةةةيةة,ةىةةوةلةناةةدةدقةركيشنبريييةكةرةرمةهةلادوةةةىةةليربة ةخةلاكقةدةيانةة ةلةرىةرةركةةةثىةرك ةطزظارةىىانة(خىةلاكقةثةرىنديانة
بكةن)ةب ةوةةة ةىاريكيانةىةدبيتة.ةدزةثيِيستةةجيىاةول ةلىةنيِونةناةبىانطقةةة
دِونايقةبكىةيتة!ةركةنطىةة(مادينىاة)ةوىةمةكيةيىةىيكةبيىتةلىةةىةرىانقةبىةناةبانطقة
جيهانة,ةىة قةهاةىاتةب ةدِونادةينةىةريشةة,ةبة امةداةوىةةةركودةيىةةهزشىيارةةة
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بةواطايةة,ةىةةخز ةبطةيةنيتةةرةرةبةرتةةةركةةثةرك ةهىةمِةةطزظىارةةةىتيبيىكة.ة
بىىةةدىىةةوة ةةةىىىِة ىىرييىقة(ثزشىىاىقةدىىالة ةويمثةودىىزر)ة ةهىىانسةىةيسىىتيةنة
وةندررنة–ةةة,ةوةمةشيانةماةةيةكةةةثاشانةلةبريةدةىةينة,ةلةةة,ةيىانةدرةنىطة
.ةخةلاكقةلييانةبيزورةدةبنة.ة
ة
*ةبريةركودىىانةلىىةبارة ةةةرطيةكونىىةةةة ىىييةة؟ةوايىىاةلىىةةةةرطي كةونىىقةبابةدىىةىانتانة
ركولين؟ة
ةةةرطيىىةكونةثىىةد ةثيكىىةةةةبةرىىتنةةة ةىِلتِةةرةىانىىةة,ةوةطىىةرةةةرطيىىةكونةنةبِةويةة,ةنةماندةدِونقةوةةةهةمِةةبةرهةمةةباشانةةخبِينينةةةة.ة
*ةبة امةلةنيِةيةىيكةلىةة ىرييىةىانتدوة,ةثالاىةةونقة ىرييىةىةةدةلاى ة:ةديىزمةلىةة
ةةرطيةكونةدةبيتةةةةرةرةدلامةبةةوةدةبيادقةةةرطيةكدروةةديكةدة يتة!؟ة
ةبىىةرةلىىةةهىىةمِةةشىىتيكة,ة ىىرييكةهةيىىةة,ةمىىنةليرة ىىرييىقةث ىةكةلىىةةمةدةرىىيمةنِةريِةة,ةوةطةر قةلةىادقةةةرطيةكوندوةبىزةلمانىانقةديكىةة,ةهةلاىة ةليرةلةوةةة
خةوثيانةد ةىةةدِةةة,ةبة امةلةطةلةوةةةشدوة,ةوةطةرةةةرطيةكونةنةبِةويىةة,ةوايىاة
دةمىىىانتِونقةبةرهةمىىىةىانقةىىىىالونتزوىقةةةرىىىةنةيسةخبِينينىىىةةةة,ةهةلابةدىىىةة
بةرهةمةىانقةمنةبزةةةرطيةكونةلةمحةدنة,ةليربة ةيادةةةرييةىانةباىطةوةةنىد ة
دايبىىةدقةىِلتىىِةر ةخزيىىانةهةيىىةةةةةشىىةىانقةبىىةة ىىةمكةةةدة لىىةدقةشىىاروةةة
ثةردةثز ةىةوةنة,ةبزةمنِةنةةلةةيةىيكةلةة رييىةىامندوةباىطةوةنديكةهةيىةةىىةة
دايبةدةةبةة(شةدامقةدِةدن)ةىةةثةيِةرتةةبىةةركةيمانىةىانقةىةيكىار ةرىةردةمقة
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را انقةدةيىة ةرىييةىانة.ةركةنطىةةخىةلاكيكقةليرةواشىنايةدقةةةلونيارييىانةلىةمة
بارةيةةةةنةبيتة,ةبةةدايبةدقةلةمةركةوةةةركيذطارةةةة.ة
ة
*ةنىاب ةجيىىاةوليقةىِلتىىِةريشةلىىةبريةبكةيىةتةةةثشىىتطِ ةخبةيىىتة,ةنيىىِة ةوىىةةة
وامةولونة ةىةةىارةىانقةدزةدةةلاةمةنددةةدةىةنة,ةلةمينىةةةةثانتىايقةىِلتىِةر ة
بةشيِةيةىقةدايبةدقةوةمةيكاييةة.ةبزةمنِةنةةخِيندنةةةةةدةرىكةدنقة(لوريىيكة
لةةبةرلويقةوامسانةةة)ةبةب ةدزمارىةدنقةديبينىقةةةياددوشىتةنِةرىينقةةةرطيىةكة
لةةميانة ةهةرةدةرةةيةىدوةىةةنزيكىةيقة()211ةجىارةنِةرىةوةةة,ةليرةدىِرسةةة
لةمحةتةديتةةبةر اةة!ةواياةبةنيالةنيتةىةميكةخاةةةركةةنرت ةبكةيتةةةةةةليىادةة
رِةدةلةةركةطةلةةبةردةرتةىانةةةربطةيتة؟ة
ةدةماشىىاىةة,ةطىىةةرةدةينةةةرطيىىةك ةويسىىثانيِىلة(رىىةدةرىىالةدةةرثىىةركيز ة)ةمىىارىيز ةبىىزةلمىىانقةوينطليىىز ةةةرطي ىةكوةةة,ةمىىارىيزةخزيشىىقةلمىىانقةوينطليىىز ة
دةلونيتة,ةبزيةةىاد ةةةرطيةكونةىة ةبةرةرةىةدةةةدىةةةةةةبىةروةرد ةىىةدةةةة,ة
ةدِةيةدقة:ة(دزةىتيبةىة ةمنتةباشرتةىىةدةةةة!)ةبىةةبةز ىِةنقةمىنة,ةةةرطيىةك ة
اكة,ةدةريرىتقةوىةمةجىزرةةىارونىةةديىتة.ة(طةيطىزر ةركةوبارىاة)ة ةلىةمةجىزرةة
ةةرطيةكونانةيةة.ة
ة
*ة وِميدةةورمةبةرهةمقةباشرتةثيشكة ةبكىة ةةةةةرطيىةك ة ىاىيشةثةيىدوبنةةة
وةةةبةرهةمانةتةبةباشقةةةربطيةكنة.ة
-ةرِثاسة.ة
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{رةر ىىاةةة:ةطزظىىار ة(طلسىىتانة)ةرىىالاقةدةةةمة,ةذمىىارةة()19ةمىىانطقةمىىةدود/ة
1379ة,ةةةرطيةكونقةبزةناررقة(أردةوللةةومةويق)ة}.ة

َد نيكلسن:
هارِؤل
ذيان بةبيَ شيعر مومكني نييةة

بةبزنة ةىةةدنةةنيِةدةمةنقة()75ةرالاة ةهاركيلادةنيكلسنة–ة ةشىاكرية,ةىىةنتة
هةريسةثةيامنية ةهةنتةنامة ةوزبزيةظةرةوةةةدميانةية ةلةطةلةشاكريةرالدوةةة
:ة
هاركيلاىىدةنيكلسىىنةبىىةةدري ى ويقةدةمىىةنقة,ةمىىاةة ة ى ةرىىالةخىىةريةكقةنِةرىىينقة
ميى ةةيقةةةنةلسىىةنقةةةوىىةدةبقةبىىِةة.ةلةرىىالاقة()1921ةدوةىتيبيكىىقةدلاطىىري ة
لةبارة ةظريلنية–ة ةشاكري ةبةناةبانطقةنةرةنسقةبالاةىةدةةةة.ة
لةرىىالاقة()1929ةدوةةول ةلىىةةريارىىةتةهينىىاةةةخىىز ةبىىةة ىىا ىقةوىىةدةبقةةة
نةلسةنقةخةريكةىةدة.ةدةوةىتيبقةوىةةةىاديشىقة( ىةرخقةلزذةيىكة)ةبىِةة,ةبىالاة ة
ىةدةةةة.ة
وةمة ةثِختةيةىقةوةةةدميانةيةيةةىةةثةيِةرىةتةةبىةةوىةدة ةةةلىةىادقةخزيىدوة
هةنتةنامة ةوزبزيةظةرةلىةةيىةىيكةلىةةذماةرةىىانقةخزيىدوةبىةةبزنىة ةوىةةة ةىىةة
نيكلسنةثي ةنابِةةةدةمةنقةحةنتاةرالاقة,ةبةدري ةلةطةلايدوةرال ةدوبِةة:ة
ة
*ةلةنيِةهِنةرةةجياجياىاندوةبةةبز ِةنقةدزةىامىةيانةبىزةىِلتىِةر ةمةيظايىةدقة
لةرةةرييةة؟ة
-ةشيعةة.ة
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ة
*ةلةبةر قة؟ةة
ة ِنكةةشيعةةهةرتةدِةلارتةدةىاتة.ةوةةةركيطايانة ةىةةبةرةةةدِةلارتينةدنيا ةهةرتةةةر ةمةيظايةدقةركينماييمانةدةىةنة,ةلةركيقةشاكريونةةةةركورتةرك ةىىةوةنة
,ةشاكريونةنية ةوة ةةمانةدةىةنةىةة زنةهةرىتةبىةةشىتةةطىةةرةىانةبكىةينة.ة
بةمةجزرةةوةةة ةىىةةشىيللقةشىاكريةةدِةيىةدقة,ةبةدىةةوة ةركورىتةةىىةةدةلاىقة:ة
(شىىاكريونةيارىىاةدونىىةرونقةغىىةيةةةركةمسىىقةجيهىىاننة)ةوىىةةونةبىىريةةةبةكةوىامنىىانة
بةدةربةكينىىةةلىىةبريةنىىةىةوةةىانقةخزيىىانةبىىةيانةدةىىىةنةةةبىىا ايقةبىىةطيانقةويم ىةةة
دةبةخشنةةةبةرةةةدنيا ةبةىيشةةةدلاةكنينمانةدةبةنة,ةوةمىة ةبةدايبىةدقةلىةةة
ىادةدوةىةةشيعةةىانيانةداةركودةيةكةلةطةلةدةمِمى ةواةيتىةةدةىىةنة,ةذيىانةبىةب ة
شىىيعةةمىىِمكنيةنييىىةة,ة رييىنِةرىىانةهاةىارميىىانةناىىىةنةبىىزةدِةلاكةدنىىةةة ة
هةرىىىتةىامنانةةةبىىىةرنةوةونكةدنقةبالنىىىة ةهةرىىىتةةةرىىىزلمانة,ةبىىىةلاكِةدىىىةنياة
طزركةثانقةواطادور ةةةدلابينيمانةبةرنةوةونةدةىةنة.ة
ظريجينياةيلفةشتقةوةةدز ةنيةىةدةةمة,ةوةطىةرةوىةةةنةبِةويىةة,ةنيةبِةنيىانةبىزة
منةمِمكنيةنةبِةة.ةوةةةمةيدونقةدلابينقةمنقةبةرنةوةونرتةىةدة.ة
وىىةرىقة ىىرييىنِةسةبىىةرنةوةونكةدنقةطزركةثىىانقةهةرىىتقةمةيظةايةدييىىةة,ةبىىة امة
واماجنقةشاكريةدِةلاكةدنةةة ةهةرتةىانةة.ة
ة
*ةوةطةرةدزةمةيظيكقةدوهينةرةبِةو ة,ة ةركشتةيةىقةهِنةريتةهةلادةب وردة؟ة
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ةشاكرييتيمةهةلادةب وردة,ةهةمِةةىةسةشاكرييتقةبة ةةةثةرنددةةةبىةةبىةروةردةلةطةلةهِنةر ةديدو.ة
ة
*ةوةطةرةنةدتِونيباةببقةبةةشاكرية,ةحةلتةدةىةدةببقةبة قة؟ة
ةحةلمةدةىةدةببمةبةةظزلاتيةة.ةة
*ةلةبةر قة؟ة
ة ِنكةةوةةةهةةيةيكقةرةية ةدنيا ةطالاتةةةةرزلةةةبةلةيقةبِةة!ةة*ة ي ةلةةشيعة ةنِيةةةردةطةيتة؟ة
ةدىىقة.ةوىىيسة.ةويليىىةتةشىىاكريةة,ةوىىزدنةشىىاكريةة,ةوىىزدنةشىىاكريةة.ة ىىي ةلىىةةهةنىىىديكةلىىىةةشىىىيعةةىانقةرىىىتيظنةةرىىىثندةرةةةردةطىىىةمةبةدايبىىىةدقةشىىىيعةةة
رةرةداييةىانيمةليرةثيكزشةة,ةبة امةبىةدةرةلىةة ىةندةمةرىةلةيةكة,ةبىةركو ةمىنة
شيعةةلةنيِونةهةردةةةجةنطقةجيهانيدوةلةةركورتةركيقةخز ة ةدوةةةةةهيشتاةهةرة
وىىةمةركييىىةة ىىةةدةةدةب ىةكية,ةوةمىىة ةلىىةةةةةةهىىاتةىىىةةشىىاكريونةهىىةةلاةيانةدوة
رةر اةةيةىقةنىِيقةرىةةة ةةةةويلىهامةةةلمىانيكقةدىالةةبىزةشىيعةةبديلنىةةةة,ة
لةجيادقةوةةة ة,ة لمانيكيانةديلييةةةةىةةجياةولةبِةةلةطةلةوةةة ةىةةلىةناخقة
ويمىىة ةوىىادةميزودةدوةهةيىىةة,ةبزيىىةةشىىيعة ةنىىِية ىىِةةةبزدىىة ةخزثةرىىةند ةةة
خزبةللزونقة,ة بةمة ةبِةةبةةةةريلةيةىقةدايبةدقةىةةدةنياةطةةةثيكقةدياريكةوةة
ةةبةذمارةىةمةليقةبةةواطانةةةديقةدةطةنة.ة
رةر اةةة:ة

92

{ةىتا ةه تةة,ةمشارةة()9ةصة176ة}.ة
ديبينىىقة:ةىىىادقةخىىز ةلىىةةطزظىىار ةركومىىانةلىىةةديرىىية ةدىىريوذةبىىةناة ة(ركومىىان)ة
بالاةىةوةةدةةةة.ة

ئينديرا كريشنان لة طفتوطؤيةكدا
عيشق  ,مندالَ  ,خةيالَ  ,فانتازيا
خىىادِةةوينىىديةوةىةيشىىنانةنِةرىىةر ةىتيبىىقةمنىىدو انةلةرىىالاقة(1943ةل)ةلىىةة
ةياليةدقةنادة ةهيندرتاندوةلىةدويكةبىِةةة.ةبةكةونامىة ةبةىالزريزرىقةلىةةلونسىتةةة
ثةرةةردةييةىاندوةهةيةة,ةهةرةةهاةلةةىزمةلاناريشدوةدبلزمقةبا ا ةهةيةة.ةلةثالة
ىار ةمانزرتايةديدوة,ةبزةمندو انيشىقةدةنِةرىقةة,ةبىة امةويسىتاىةةدىةنياةخىِة ة
دوةةدةةنِةرنيةةةبِورةىانقةمندو انة.ةداىِةويستاةثينجةىتيبقةبالاةىةدةةةدةةةةةة
دةيانةةدارةةةىِردةة رييىقةبزةطزظارةةةناميلكةةدايبةدييةىانقةمندو انةنِةريِةة
ةةر ةخة ادقةنةدةةةيقةةةرطةدِةةة.ة
لةطةشتيكقةخيزونيدوةلةطةلةثياةةىة ةبزةويىةونة,ةطزظىار ة(دىةىاثِة)ةميِونىدور ة
ىةدة,ة بزةواطادور ةةةلونيار ةثرتةلةةبارة ةركيشنبري ةةةوىةدةبقةمندو انىةةةةةوىةمة
ط تِطزيةيانةلةطةلايدوةرالةىةدة.ة
*ةواياةنِةرةرونقةدايبةتةبةةوةدةبييادقةمندو انةلةةهيندرتاندوةهةيةة؟ة
ةذمارة ةوةةةنِةرةرونة ةىىةةبىزةمنىدو انةدةةنِةرىنة,ةذمارةيىانةلىةةثةجنىة ةدةرتةديثةركةناىاتة!ةوةةةىةيةةةهةددةرتة ةىىةةبالاةىىةوةةةدايبةديةيىةةىانةيىانة
حكِةمىىةديشةثيشىىكة ةبىىةةةنِةرىىةرونة ةدةىىىةنة,ةوةةةنىىدةةنييىىةةىىىةةذيىىانقة
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نِةرةرةىانةدوبنيةبكاتة,ةبزيةةليربىة ةنِةرىةرونةةةكةىىار ةدةةةمةوىةجنامقة
دةدةنة.ة
ة
*ةبةبةكةو ةدزةوةةةطةنتانةة نيةىةةدينةةركيقةنِةرةر ةمندو انة؟ة
ة لةةةة امقةثةريار ةثيشِةدوةوامىاذةمةبىةةةةىىةدةىىةةيىةىيكةلىةةطةنتىةىانة,ةمةرةلة ةوابِةرييىةة.ةنِةرىةر ةوىةدةبقةمنىدو انة,ةدةبى ةبىزةنارىاندنقةخىز ة
لةشةركدوبيتة!ةبالاةىةوةةىانة,ة اثكةدنقةىتيبىةىانقةدِداخبانىةةيىانةىتيةبىةىانقة
دايبةتةبةةطةةرةةةةدةمةندورةىانةبىةةباشىرتةدةلونىنةىىةةهىةدقة ىاثكةدنةىةيانة
ىىىةمرتةةةةبىىةلير ة%11ة ةوىىةةةنةخةيىىةةىىىةةلةرىىةرةبةرطةىىىة ةدةنِةرىىةيتة,ة
وةةيشةوةطةرةبالاةىةرةةةىةةبةةةي دونةبيتةةةوةمةبةكةةثارةيىةةبىدوتة!ةهىةرةةهاة
بالاةىةدنةةة ةىتيبةىة ةبا ةبيتةداةب ةيشةيتة,ةىةةليرةجارونةبةمةجزرةةنييةة.ة
وةمةيىىىةةمنىىدو انة ىىةندونةرىىةكاتةلىىةةبةرومبىىةرةشاشىىة ةدةلىىةنزيزنةةةظيىىديزة
دودةنيشىنةةةشىىِينةةور ةديكدةرونىىة ةوىىةمةحالاةدىىة ةركيذةبىىةركيذةليىىادةةواشىىكةوة
دةبيتة.ة بةةواطايقةدويكةةةباةكةةةمامزرتاةةةبةرثةرانقةديكة ةلىةمةىارةةرىادةة
ركةةخينةرةة,ةةو ةىةدةةةةىةةهةةلةبدةنةشةةوةةةوارةلةة ةخِيندنةةةةلة يىةنة
مندو انىىةةةةدةةبىىارةةلينىىدةةةبكةنىىةةةةىىىةةخةريكىىةةبىىةرةةةهةلاىىديةةدة ىىيتة!ة
ليىىدةبِةنقةوىىةمةبىىةةواطاييىىةةثلىىةةةةثايىىة ةنِةرىىةرونةباشىىرتةدةىىىاتة.ةبىىزةوىىةةة
مندو انة ةىةةبةرةرةلمانقةوينطليزيدوةلولاىنةةةدةرىة ادياةنةبةرىةريدوةدةشىكقة,ة
رةر اةة ةبيانقةبةشيِةيةىقةبةرنةوةونةهةيةة,ةلةةوةجنامىدوةوىةةةنِةرىةرونة ة
ىةةبةلمانقةهيند ةدةنِةرنة,ةلةةركةةبةركةةةبِةنةةة ةثيشِولييةىقةليىادةةدونة,ة
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بالاةىةرةةونةليادةةخزيانةدوةةدةة ىاثكةدنقةبةةرهىةمقةمنىدو انةةةحكِمىةديشة,ة
نِةرةرونقةوةدةبقةمندو انقةبةركةمسقةناريِةةةوارانكارييانةبزةدةىاتةلةبِور ة
ثيشىىكة ةىةدنىىقةىاغىىةلةةةدِونىىا ة ىىا ةةة...ةدىىادة,ةبىىة امةديسىىانةهىىةرةهىىةةلة
دةدةينةىةةدويكةةةباةىانةد ةبطةيةننيةىىةةوةطىةرةرىةدونةركةةثيىةةلىةةخىِوردنةةة
ثزشاكةةةىةررتة ةياريكةدنقةمندو انةخةر ةدةىةنة,ةثيِيستةةهةنديكيشىقةلىةة
بِور ةخِيندنةةةةةةمِدا اىةدنقةمندو انةخةر ةبكةنة.ة
ة
*ةىتيبةىانقةمندو انةلةةهيندرتاندوة,ة ةجزرةةناةوخنيكةبةخزةةةدةطةنة؟ة
ة بزةوةةةمندو انة ةىةةدةمةنيانةىةمةة,ةىتيبىةىانةةينىةدورنةةةنِةرىينةىانيشةدةبارةيانةىةمةة.ةهةرةةهاةىتيبقةبىةب ةدةدىيشةهةيىةة!ةةينىةىانةبةشىيِةيةكة
دودةركي رينةىةةمندولةخز ةبتِونيتة رييىةىةةبديليتةةةة.ة
اكةدنقةمنىدولةثىةرةةردةة
ة
ةةة وةمةجىزرةةىتيبانىةةهىةمةبىزةنيةىىارينةةةهىةمةخىةيال
دةىةنة,ةرةيةةة ىةةليىةةدوةوةةةيىةةهةنىد ةجىارةمنىدو انة ىةندةليكدونةةةيىةىقة
جياجيايانةبزة رييىيكةهةيةة.ةلىةةنيِةوىةدةبيادقةمندو انىدوةنابيىتةهىةمِةةشىتيكة
بِدةيتة.ةمندو انةبةةطشتقةهيزيكقةخةيالاكةدنقةبةةدينيانةهةيةة.ة
ةةةدةب ةنِةرةرة رييىةىانةبةشيِةيةكةركويقةبكاتةىةةشِينيكةبزةبريىةدنةةة ة
مندولةمبينيتةةةة,ة بة امةلةةهةمِةة رييىةىاندوةدةبى ةىزداييةىىةيانةبىةةخزشىقة
دةةوةةبيتةةةطةنتةىانةبةشيِةيةىقةوارايقة ارةرةرةبكةينة,ةلةطىةلةوةةةشىدوة
,ةوةمةكيىةةديزرييةىقةديكةةهةيىةةىىةةدةلاىقة:ةوةطةر ىقةركةةنطىةةمنىدولة ىي ةلىةة
ىزدىىايقة ىىرييىةىةةةةرطةيىىتة,ةبزيىىةةدةىىىةيةطةنتىىةىانةبىىةب ة ارةرىىةر ة
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مبينينىةةةةدىىاةمنىىدو انةخزيىانةركيطىىةة ىىارةيةةىيانةبىزةبديلنىىةةةة,ةلةةونةيىىةةلىىةمة
ركيطةيةةةةمندولةباشرتةنيةةبيتةىةة زنةركةةبةركةة ةركةةدوةةىانقةذيانةببيتةةةة.ة
ةةةمندو انةكاشققةنانتاليانة,ةجطةةلةة ىرييىةىانقةثىةرييانةىىةةةةرطيىةكدروةنة,ة
وةدةبيادقةهيند ةدةةلاةمةندةةلةة رييىقةنانتاليقة,ة رييىقةميللقةةةهةدايىةتة
ةةرىىةربةدةةىىىةةبىىةثيقةطىىزركونقةركيذطىىارة,ةطيةكونىىةةة ةجىىزروةةجزريىىانةبىىةخزةةة
طةدِةةة.ةركةةدوةةةةنهينييةىانةلة ةطةجنانةدلاطريدىةةة.ةلىةةهيندرىتاندوةركيذةبىةة
ركيذةذمىىارة ةخِينىىةر ةوىىةمةجىىزرةةنِةرىىةرونةةلىىةةليادبِةندويىىةةةةنِةرىىةرونقة
خةيالاقةلونستقةلةةهيندرىتاندوةدةةرىىة ةدِةنةىىةة يةنطريييىةىقةليريىانةهةيىةة.ة
ذياننامةةةة رييىقةمي ةةييشةخِينةر ةدايبةدقةخزيانةهةيةة.ة
ة
*ةلةىارةىانتدوةليادةةباية ةبةةخةيالةدةدة ةيانةةوديعة؟ة
ةةمنةخزمةليادةة ىرييىقةةوديعىقةةةذياننامىةمةنِةرىيِةة,ةبىزةمنِةنىةةلةرىالاقة1991ةلةدوةىةةبةة(رالاقةىضز ن)ةناةلةردىةوبِةة,ةبالاةىةرةةةيىةىقةحكِمىةدقة
رييىةىانقةمنقةىزىةدبِةةةةةةةلةشيِة ةىتيبيكدوة اثقةىةدبِةةىةةلىةبارة ة
طةنتةىانقةىضز نةةةةبِةة.ة
*ةشِينقةرةةشتةلةنيِةوةدةبييادقةمندو اندوة زنةدةبينقة؟ة
ةبةةبز ِةنقةمنة,ةدةبى ةركةةةشىتكار ةلىةنيِةدةدىقة ىرييىدوةركةويىةلةبك ةيىتة.ةىتيبةبزةمندولةنادِونةيتةبةب ةثىةيامةبيىتة,ةبىة امةمنىدو انةخزيىانةحىةلةبىةةلىةة
دالابدونةناىةنة,ةخةيالاقةركةةشتقةلةمة رييىةدوةبةمةجزرةيةة...ةبىةةةثييىة ةىىةة
ركةةشتكار ةبةشيكقةجياةنةىةوةةيةةلةةوةدةبقةمندو انىدوة,ةدةبى ةبةشىيِةيةىقة
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ليزونانةةلىةنيِة ىرييىدةوةوامىادةةبكىة ة,ةىىةةوةلةمنىدولةبكىاتةنا ىار ةثىةيةكةة ة
ىةدنقةبيتة.ة
ة
*ةدريوذ ةىتيبةيانةطزظار ةمندو انةلةةهيندرتاندوة ةندةة؟ة
ة ةة امدونةةة ةوةمةثةريارةةلةمحةدةةةةنىادِونةيةدريوذةىىانةبىةةذمىارةةبلاىينيةوةةةة اىةةيانةوةةةةخةوثةة,ةوةمىة ةبىزةهاةىىار ةوىالازل ةبِنيىادة ةثيكهادىة ة
ىزمةلاطة ةهيند ةدةطةركيتةةةة.ةرةرةىيرتينةىيشةة,ةلمانةة!ة
ةةةويستاةلةةهيندرتاندوةهةذدةةلمانقةركةمسيمانةهةيةة!ةلمانقةهينىد ةلىةة ىِورة
هةريمقةطةةرة ةة ادةىةدوةدسة ةثيىدةىةية,ةلىةةحالاةديكىدوةبىزةمنِةنىةةلمىانقة
بنةركةدقةمنة(دامي )ةدةنياةلةةيةىيكةلةةهةريمةىانقةباشىِةرةدسىة ةثيىدةىةية.ة
بةمةثييةة اثقةيةىةمقةىتيبقةمنةىةةبةةلمانقةدامي ة–ةةةبةةدريوذة ة()5111ة
دونةيىةة,ةبىة امةدىريوذة ةىتيبىةةبالاةىةوةةىىانقةرىةرةبىةةحكِمىةتة,ةلىةمةذمارونىىةة
ليادةنة.ةلة يىةىقةديكةشىةةةة,ةهةنىديكةلىةةةهةريمانىةةلىةركةة ةركيشىنبريييةةةة
ثيشىىكةةدِةنةيىىانةهةنىىديكيانةىىىةمرتةثيشىىكةةدِةنةيىىانةلىىةدةودةنةةويىىد ةوىىةمة
جياةوليية ةوارتقةركيشنبري ةىاريطةر ةخز ةدةخادةةرةرةدريوذ ةىتيبة.ة
ةةة طزظارةىانقةمندو انةطشتطريدةنةةةلونيارييةىانةةةوةدةبياتةديياندوةبةةةشىيِةة
دةخةينةركةةةىةةمندو انةةة ةونةدةياخنِولنةةةدةيانةة ة.ةدريوذ ةطزظارةىىانةبىةة
لمانقةوينطليز ةةةهيند ةةةلمانىانقةديكىةةليرةدىةةة,ةبىة امةليىةةدوةدريوذيىشةلىةة
هةريميكةةةةبزةهةريميكقةديكةةجياةول ةهةيةة.ةهةريمةىانقةمهاروشرتوة,ةبةنطالة
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,ةىارنادوىاة,ةوِدارةثةدو ةةةدامي ةنادةةلةِرةة ةركيشنبريييةةةةثيشىكةةدِةد ةنةةة
ثيِيستيانةبةةىتيبةةةطزظار ةليرتةهةيةة.ة
ة
ة
ة
ة
*ة واياةهيضةمةلابةنديكةةةىِةمةلابةند ةثةرةةردةيقةنيكىة ةمنىدو انةةة ةونةيىانة
وةجنِمةنقةىتيبقةمندو انةلةةهيندرتاندوة ا ىييانةهةيةة؟ة
ةبةلاقةوةمةجزرةةمةلابةندونةةلةةهةريمىةةجياجياىىانقةهيندرىتاندوةهىةنة,ةبىة اةمةبةهز ةجياةوليقةلمانقةهةريمىةىانة,ةرودةةةةركيى ة ة ىا ةىييةىانيانةجيىاةولنة.ة
(يةىيتقةنِةرةرونةةةنةخشةرىالونقةىتيبىقةمنىدو انة–ة)AWICةيةىيكىةةلىةةة
مةلابةندونة ةىةةبارةطاىة ةلىةةنيىِدة قة–ةيىةةةليىادةةلىةة()411ةوةنىدومقةلىةة
رةرونسىىةر ةهيندرىىتاندوةهةيىىةة.ةهىىةرةةهاةلقيكىقةنيىىِةنةدةةةييشىىقةهةيىىةةىىىةة
لةبِور ةىتيبقةمندو انةةة ةوندوة ا ىقةدةنِينيتة,ةبزةثينجةرالةدة ىيتة,ةمىنة
وةندومقةجيبةجيكار ةوةةةمةلابةندةمة.ةبزيةةمنةلةةنزيكةةةةواطادورمةىةة زنةلىةة
ثيناة ةطةشةدونةبةةدِوناىانة,ةةةىِةثةديكقةنيِونةنِةرةرونة,ةنةخشةرىالونة,ة
بالاةىارونة,ةرةرثةرشتيكارونقة ا ةةةخِينةرونة,ةىارةدةىاتة.ة
ةةةةيةكو ةىزبِةنةةة ةمانطانةة,ةهىةمِةةرىالايكةبةرنامةيىةكةبىزةىارةىىانقةخىز ة
ثيادةةدةىاتةبزةهاندونةةةليكزلاينىةةةةلىةثيناة ةباشىرتةىىةدنةةةدرةرىترتىةدنقة
وةدةبييادقةمندو انةةة ةونة.ةهةلابةدةةوةطةر قةوةمةيةىيتييةةنادِونيتةلىةةركةة ة
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دوروييىىةةةةثشىىتطري ةنِةرىىةرونةةةنةخشةرىىالونةبكىىاتة,ةبىىة امةهىىةمِةةرىىالايكة
خةرجقةرةنةرىةدنقةدةةةلي نةةدةطةيتةةوةرتزةبزةبةشىدوريكةدنةلىةةثيشىانطا ة
ىتيبقةمندو انةىةةلةةثزلزنياةرالةدةىةيتة.ة
ة
ة
ة
ة
*ة ليكزلاينةةةةلةةبِور ةوةدةبيادقةمندو اندوةلةةهيندرتانة,ة زنةوةجنامةدةدريتة؟ة
ةهىىىةمِةةرىىىالايكةلةميانىىىة ة ىىىةندينةىىىىزن ةونسةةةرىىىيميناردوة,ةمةرىىىةلة ةثيشكةةدنقةوةدةبييادقةمندو انةلةةهيندرتانةةة زنيةديقة ارةرةرةىةدنقةوىةةة
طةنتانةةدةخةينةةبةرةباسةةةليكزلاينةةةةىةةركةةبةركةة ةنِةرىةرونة.ةبالاةىىارونة,ة
خِينىىىةرونةةةدويىىىكةةةباةىىىىانةةةىتيىىىبةدونىىىةرةىانةدةبنىىىةةةة.ةوةمىىىة ةةةكة
نيشانةيةىقةثيزونينقةطشتقةبزةبايةخقةوىةدةبقةمنىدو انةةةىاريطىةر ةلىةةذيىانقة
مندو انةةةثيكهادة ةىةرايةدييانةركيلاقةخز ةدةبينيتة.ة
ةةةنِةرىىةرونةةةنةخشةرىىالونقةطزظىىار ة()Awicةدةويىىنيةطزركونكىىار ةبىىِور ة
وةدةبييادقةمندو انقةهيندةةةجيهانةبالاةدةىةنىةةةة.ةوىةمةطزظىارةةمينبةريكىةةبىزة
نِةرىىةرونة,ةنةخشةرىىالونة,ةبالاةىىىارونةةةهىىةمِةةوىىةةةىةرىىانة ةىىىةةطىىرييدة ة
ىيشىىة ةوىىةدةبييادقةمنىىدو اننةدىىاةلىىةمةركيطةيىىةةةةبانطىىةةول ةخزيىىانةبطةيةننىىةة
طِيضكةىانة.ة
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ةةةهةرةةهاةلةمةطزظارةدوةثيدو ىِةنة ةةيةىقةركوطِلةرونىةةبىزةىتيبىةىانقةمنىدو انة
بالاةةدةىةيتةةةة.ة وىةمةطزظىارةةبةشىدوربِة ةبيانيشىقةهةيىةةةةلىةةبىِور ةخزيىدوة
طزظاريكقةمنِةنةييةةلةةهيندرتاندوة.ة
ةةةبالاةىىىارونة,ةىتيبنارىىقةةةواطىىادوريقةجزروةجىىزرةلىىةبارة ةىتيبىىقةمندو انىىةةةة
بالاةدةىةنةةةة.ةمنةخزمةركةةبةركةة ةوامادةىةدنقةىتيبنارقةباشرتينةىتيبىةىانقة
مندو انقةهيندرتانة(دةية ةركوبةدةة)ةىةومةةةة.ة
ةةةرةرةجنامةلةةثيشانطا ةثزلزنياةخةويةركةةة,ةهةرةةهاةىتيبكانة ةنيِدةةلاىةدقة
مندو انةةة ةونة–ة ةميزنيخةبانطهيشتقة ةندةنِةرةريكقةهيندرىتانيانةىةدبىِةة
داةليكزلاينةةةةلىةةبارة ةوىةدةبييادقةمندو انىةةةةوامىادةةبكىةنة.ةمىنةبىزةمىاةة ة
شة ةهةنتىةةلةميانىة ةمىانطقة(نيسىانةةة,ةمايسىقة)1993ةبىزةوىةةةمةبةرىتةة
بانطهيشتةىةوبِةمة.ة
ةةةثيِيسىىىتةةلةرىىىةرمانةمِدىىىا اةةليكزلاينىىىةةة ةليىىىادةةلىىىةبارة ةوىىىةدةبييادقة
مندو انىىىةةةةوىىىةجنامةبىىىدةينةدىىىاةباشىىىرتةبتىىىِوننيةدةركةبى ىةةدو ةةةثيدوةيسىىىتقة
خِورتةىانيانةبكةينة,ةوةةىاتةدةدِوننيةببينىةةخىاةةنةوىةدةبيياديكقةمنىدو انقة
ركورتةةةدرةرتة.ة
ة
*ةرينةما ةمندو انةلةةهيندرتاندوةلة ةبارةديخيكدويةة؟ة
ةبىىةةبىىةروةردةلةطىىةلةثيشىىكةةدنةقةرىىينةما ةبالرطىىانيقةخيزونىىقةةةطةةرونىىدوة,ةرينةما ةهِنةر ةةةمندو انةوةةةندةةثيشكةةدِةةنييةة.ةبةرهىةمةهينىانقةنيلمىقة
مندو انةةة ةونةليرةطةنتقةلةةركيدويىةة.ةوةجنِمىةنقةنىيلمةبىزةمنىدو انةةة ةونةىىةة
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لة يىىةنةحكِمةدىىةةةةثشىىتطري ةدةىةيىىتة,ةبة يىىةنقةىةمىىةةةةرىىا انةةبةرهىىةمة
هينانقةدةةةنيلمقةلةةوةرتزدويةة.ةهةرةةهاةيارمةدقةوامادةىارونقةىةردقةدايبةتة
دةدوتةداةنيلمىقةبىِور ةذيىانقةةوديعىقةيىانةنيلمىقةلينىدةةةبةرهىةمةبيىننة,ةوىةمة
وةجنِمةنةةدةةةرالةجاريكةنيستيظالايكةبزةماةة ةهةنتةيىةكةرىالةدةىىاتة.ةدةةة
لي نىىىة ةهةلاسىىىةنطاندنةدةماشىىىا ةنيلمىىىةىانقةمنىىىدو انةةةطىىىةةرونةدةىىىىةنةةة
باشرتينيانةهةلادةب يةنة.ة
ةةةوىىةمةلي نةيىىة ةثيِيسىىتقةبىىةةدةةةنِةرىىةر ةمنىىدو انةهىىةبِةةةةكةوةنىىدومةلىىةة
دةرتة ةبةركيِةبةردوة.ةمنةيةىيكةبِةمةلةةةنِةرةرونةة.ةة
ةةة منةجةختةلةرةرةبايةخقة رييكةدةىةمةةةةبزةدرةرتةىةدنقةنيلميكقةبىا ة
بزةمندو انة.ة بةبز ِةنقةمنةوةمةوةرىىة ةمةطىةرةلىةركيقةوامىادةيقةنِةرىةريكقة
باشقةمندو انةبيتةوةطةرةناةوارانةنابيتة.ة
ةةةبةرهةمةهينانقةنىيلمةهةر ىةندةةلىةركةة ةهِنةرييىةةةةباشىيشةبيىتة,ةوةطىةرة
ناةةركيىةىة ة( رييىةىة )ةبا ةنةبيتةلي نةىةةدةرتقةىةدةةةةبةةهةلابى وردنقة
ىتيبةةباشةىانقةمندو انةبزةوةةة ةنيلميانةلةرةرةوامادةةبكاتة.ة
ة
*ةوامىىادةيقةةةبةشىىدوريكةدنقةمنىىدو انةةة ةونةلىىةةوامىىادةىةدنقةنيلميكىىدوةلىىةة
هيندرتانةلة ةوارتيكدوية؟ة
ةثيشرتةةو ةبزةدة ِةنةىةةنيلمقةمندو انة,ةةودةةوةةةنيلمةيةةىةةدةب ةمندو انةهةمِةةدةةرةىانقةديدوةبطيةكنة,ةبة امةوةمةكيىةةبز ىِةنةىةةطىزركوةةة.ةىاريطىةر ة
نيلمةةةختيكةليادةةدةبيتةىةةطىةةرةىانةببيىننةةةلىةةدىةدةرةةخزشىيانةرةنتىارة
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بكةنةةةمندو انيشةركيلاىقةمنىدو انةببيىننةةةركةنتىار ةمندو انىة ةخزيىانةهىةبيتة.ة
بةدةةوة ةةةىِةوةدةبيياتة.ةبةهةرحالةركةةدوةةىانةةةشِينةىانةةةهيلاقة ىرييكة
لةةرينةما ةمندو اندوةلةةىةرايةدييةىانةطةنطرتةة.ة
ةةةلةةريميناريكدوةىةةلة يىةنةلي نىةةةةبىةةناةةنيشىانقة( ىزنةنيلمىقةباشىرتةبىزة
منىدو انةوامىىادةةبكىىةينة)ةرىىالىةوبِةة,ةيىىةىيكةبىىِةمةلىىةةبةشىىدوربِةونة,ةمنىىدو انقة
وةىتةرمةبينقةىةةوارةلةةمةنىد ةخزيىانةبىزةركيلةبينينىقةليىادةةثيشىانةدةدوةلىةة
وامادةىةدنقةنيلمدوة,ةحةليانةدةىةدةبىةةرىةي ةدقةدةرهينىةرة,ةةينىةطة ةنىيلمةةة
هةداةلةةدةدنِةرنيةبىزةنىيلمةبةشىدور ةبكىةنة.ةهةلابةدىةةوىةمةكية ةونةليىادةةلىةة
وامادةىةدنقةنيلمدوةبةشدورييانةهةيىةةةةكةلىةةركيلاىقةوةىتىةر ة.ةدةبى ةوىةةة ة
بلايمةىةةليرةلةةنيلمةىانقةمندو انقةرينةما ةهينىد ة,ةخىة ادقةنيىِةدةةلاىةدييانة
بةدةرتةهيناةةةةبزةلمانانقةديكةةديبالذةىةوةنة.ة
ة
*ة وةد ةشانز ةمندو انةةةشانزطةر ةبِةىزلاةةلةة ةوارتيكدويةةلةةهيندرتانة؟ة
ة شانزةةةشىانزطةر ةبِةىزلاىةةلىةةهيندرىتاندوةهِنىةريكقةىزنىةة,ةلىةةركوبىةدة ةدوةطةةةثىىقةشىىانزيقةطىىةركيكةدة ىىِةةةةطِنىىدةىانةةةهىىةرةشىىةةة ةبةرنامةيىىةىيانة
ث يشكة ةدةىةدةةةركةةبةركةة ةدةماشاىةرونقةليرةدةبِةنةةةةبةدايبىةدقةمنىدو انة
.ةدةويىىقةهيىىد ةهيىىد ةشىىانزيقةمنىىدو انةجيىىاةبىىِةةةةةةةطىىةةرةىانةشىىانزطةر ة
ىزميدييانةبزةبةةثيكةننيةهينانقةمندو انةثيشكة ةدةىىةدة.ةثاشىانةمنىدو انيشة
ركيلايىىانةديىىدوةبينىىقة,ة ىىرييىةىانقةوىىاذة انةديكىىة اةةبىىةةمزرىىيقاةةة ىىةندةطيىىةةة
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ركةةةيةىقةمندولة–ة طةةرةةىةةبةهز ةدةمامكةةةماركةركيلاقةواذةلايىانةدةبينىقة.ة
وةمانةةبةشيكقةطةنطنةلةةشانزيقةمندو انة.ة
ة
*ةواياةىتيبكانة ةدايبةتةبةةمندو انةلةةهيندرتانةهةيةة؟ة
ةىتيبكانةىانةلةةهيندرتانةركيلايكقةطةنطةدةبيننةلةةثيشىكةةدنقةوىةدةبييادقةمندو اندوة.ة ويمةةلةةهةمِةةدِداخبانةىاندوةىتيبكانة ةمندو امنانةهةيةة.ةدِدابييانة
هةنتانةةدةدِوننةىتيبيكةيانةدةةونةلىةةىتيبكانىةةبىةةوةمانىةتةخبىِولنةةةبيبةنىةة
مالاةةةة.ة
ةةة ىتيبكانة ةدِداخبانةىانةبزةىةكينقةىتيبةبِدجة ةرا انةيانةهةيةة.ةبىةةلير ة
ىتيبىىةىانقةخزيىىانةلىىةةثيشىىانطا ةنيِخىىزيقةةةنيِدةةلاةدييىىةىانقةىتيىىبة–ة ة
نيىىِدة قةدةىىىةكنة.ةىتيبىىةىانقةىتيبكانىىة ةدِداخبانىىةةحكِمييىىةىانةلة يىىةنة
ةةلورةدىىقةثىىةرةةردةةةةنيةىةدنىىةةةةوامىىادةةدةىىىةينة.ةلةناة ىىةةديهادييةىانىىدوة
ىتيبكانة ةطشتقةهةيةةةةىتيبكانة ةطةركيىةىانيشةىتيبةبزةوةةةناة انةةدةبةنة
ىةةىتيبكانةيانةديىدوةنييىةة.ةهىةرةةهاةىتيبكانىة ةوىةهليشةبىزةمنىدو انةهةيىةة.ة
لةةونةةدةدِونة ةواماذةةبةة()BC ROYةبكةيتةلةةنيىِدة قةوىةمةىتيبكانةيىةة
لةىادقةدوخسيةةةثشِة ةدِداخبانةىاندوةليرةدةلاةبالاكةةهيضةىةرىيكقةبةد ةةمىةنة
طىىةةرةةمزلاىىةدقةبىىةةوةنىىدومبِةنةيىىانةبىىةةوةمانىىةتةةةرطةدنىىقةىتيبيىىانةلىىةةة
ىتيبكانةيةدوةنييةة.ة
ةةة ليةةدوةةةكةبريخستنةةةةثيِيستةةباريكقةىتيبكانةىانقةمالاةةة ةبكىةمةىىةة
ثيشىىىنيار ة()Awicةيىىىةة.ةوةندومى ىةةخزبةخشىىىةةخزمىىىةدطِلورةىانقةلي نىىىةة,ة
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ىتيبكانة ةبضِةىيانةلةةمالاةةةدوةهةيىةةةةىتيىبةبىةةوةمانىةتةدةدةنىةةمنىدو انقة
طىىةركةكة.ةلي نةىىىةةهةميشىىةةبىىةدةو ةثةيىىدوىةدنقةىتيبىىقة ىىاىةةةيةةبىىزةوىىةمة
ىتيبكانةيىىةة.ةويمتيىىال ةوىىةمةىتيبكانانىىةةةي ى كةو ةبىىةهيزىةدنقةوىىارةلةة ةىتيىىبة
خِيندنةةةة,ةلةنيِونةوةندومانةةةخىاةةنةىتيبكانىةدوةىىةةكادةدىةنةنِةرىةرةيىانة
دونةرةيانةمامزرتايةة,ةوةةوةلةةخةمقةثتةةىةدنقةثيِةندييةىانيشةة.ة
ةةةكادةدىىةنةمنىىدولةرىىةبارةتةبىىةةةىتيبىىة ةدةخيِينيتىىةةةة,ةىاردونىىةةةةنيشىىانة
دةدوتة,ة وةمةىاردونةةةيةةيارمةديمانةدةدوتةىىةةبىزوننية ةجىزرةةىتيبيىكةليىادةة
ماية ةبايىة ةةةثةرىةندةىةدنىةة.ةىتيبكانىةىانقةمالاىةةةةة,ةهزىىاريكقةباشىنةىىةة
نِةرىىةرونةةةبالاةىةوةةىىىانةلىىةةركيطايىىةةةةبتىىِوننةىتيبىىقةباشىىرتةةةدلاطريدىىةةةة
رةرجنةكوىيشرتةبزةمندو انةخبةنةةركةةة,ةبةةةري ةدة ةمىنةيىةىيكمةلىةةوةنىدومانقة
وةجنِمةنقةىتيبكانةة,ةلةمةجزرةةطة الاةةةةنةخشةةرالييةدوة ا ىانةةبةشىدورمةةة
حىىةلةدةىىىةمةوىىةةة ةبىىريةخةمىىةةةةىىىةةوىىةمةثىىالنةةةنةخشةرىىالييةة,ةخىىة ادقة
نيِدةةلاىىةدقةبىىزةطةشىىةدونةبىىةةوىىارةلةة ةخِيندنىىةةةةلىىةة يىىةنة( IBBY
)ASAHIة ةذوثزنقةةةرطةدِةةة.ة
ة
{رةر ىىاةةة:ةطزظىىار ة(دكىىاثِ)ةذمىىارةة()6ةئييا ةرةمييا ة–ة1372ة ةهىىةداة ة
(1993ةل)ةرىىالدونقةدميانىىةة:ةويسىىماكي ةرىىاملقة,ةهايىىدةةكىىامة ة,ةويلىىهامة
مةهِيزونقة}.ة
ة
ة
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رِؤماننووسى ليبيايى (ابراهيم الفقية)
لة دميانةيةكى خاكةراييدا

ةةةركيماننِةرقةليبيايقة(ويربوهيمةوةل ةد )ةيةىيكةةلىةةةنِةرىةرةةثىةكةبةرهىةمةةة
خىىاةةنةنيكةونىىة ةليبيىىايقةىىىةةدىىاىِةويسىىتاةبةشىىيكقةليرةلىىةةبةرهةمىىةىانقة
ةةركطيةدروةنةدىةةرىةةرةلمىىانقةوينطليىىز ة,ةوىىةةةىيشىىانة ةىىىةةوىىةمةنِةرىىةرةةلىىةة
ركيمانةىانيدوةدةياخنادةةركةةة,ة طةنتيكنةثةيِةريةبةةىيشىة ةطشىتقةةةطىةرماةةة
طةرمةىانقةمةيظة,ة هةرةةهاةبةةدةةركيانقةوةلمِةنيكدوةطِلةرةدةىىاتةىىةةخىةلاكقة
وارياةهةمِة ةثييىدوةركةتةةدةبىنة.ةوىةمةط تِطزيىةةلة يىةنةثىةيامةنية ةطزظىار ة
(المجلة)ةةةةلةطةلةنِةرةردوةبةةلمانقةكةرةبقةرالدروةةة.ة
ة
*ةلةةةركيمانةةر ةبةرطييةددوةىةةبةمةدةوييةةىةوةةةبةةوينطليز ةةةبالاةىةوةنةدةةةة
،ةدةبيننيةجةنابيشتةةةكةليربىة ةنِةرىةرونقةديكىة ةكىةرة ة,ةرىةبارةتةبىةة
شاررىىىتانيةدقةركيذوىىىاةوة,ةجىىىزرةةطىىىةيةدةرةنييىىىةىتةةهةيىىىةة؟ةلةبةر ىىىقةلىىىةة
رييىةىانتدوةدةنياة رايقةوةمةجزرةةشاررىتانيةدييةتةىةديدىةةةة؟ةلىةةىاديىدوة
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ىةةويمةةوةمةكيةدةدِوننيةهيماةبزةمنِةنة ةديكة ةةةكةشاررىتانييةدقةذوثىزنقةةة
ينقةةة...ةدادةبكةينة؟ة
ةنةخيةة!ةرةبارةتةبةةشاررتانييةدقةركيذواةوة,ةمنةطةيةدةرةةنيمةنييةة,ةبة امةنِةرىىةريكةيىىانةهِنةرمةنىىديكةبةشىىيِةيةىقةوارىىايقة ىىاةةدةبةكيتىىةةمنِةنىىة ة
ثيشكةةدِةةدةةةةرِةدةلةةمنِةنة ةبا ادةةةةردةطىة ة ةةهىةداةوةطىةرةوىةمةجىزرةة
منِةنانىىةةبِةنيشىىيانةنىىةبيتة,ةوىىةةوةهىىةةلةدةدوتةبيانهينيتىىةةوىىاروةةة,ةدىىاةلىىةة
ركيطايةةةةبتِونيتةجزرةةثيِونةيةكةلةنيِونةهةديقةدقةذيىانقةخىز ةةةوىةمةجىزرةة
منِةنانةدوةجيطريةبكاتةىةةلةةوةجنامدوةبتِونقة(خز )ةبديليتىةةةة.ةةكةدةلونىنية
ثيِونةىةدنةيةىيكةةلةةىىزنرتينةركيطىاةيىانةبايةخىدوردةينةشىيِولةبىزةدةرىكةدنىقة
(خِد)ة,ة ِنكةةهةمِةةشتيكةلةركيقةثيضةةونةىة ةدةىةيةبزونةيتة.ةوةمةكيىىة ة
شاررتانييةدقةركيذواةوةلةةبةرلدةينةدةيثكىدوةةةرىتاةةةىىةةوىادةميزودةلىةةركةةدىقة
درةرىىتكةدنقةشاررىىتانييةديدوةبىىةهز ةثيشىىكةةدنقةدةىنىىةلزذياةةةبةدةرىىتقة
هيناةةة.ة
ةةةبةمةجزرةة,ة لة يةىةةةةلةةةبةكةويةدومةىىةةوةطىةرةنِةرىةريكةلىةثيناةةنارىينقة
يةنةةجياجياىىانقةىزمةلاةطاىىة ةخىز ةةةدةركةنىةىةدنقةناىتىةرةىانقة ةول ةةة
دةوىةةدِةيقة اةةبةةشاررتانييةدقةركيذواةودوةخبشي ة,ةوةةوةهيضةنةنطقةةةىةمقة
نييةة,ة بة امةلة يةىقةديكةةةةرةبارةتةبةةخِد ةخزمةةةة,ةدةب ةوةةةةبلايمةىةة
بةرجةرتةةىةدنقةركيذواةوة,ةهيضةطةيةدةرةةنييةىقة ةمنةدرةرىتةنىةىةدةةةةةة
منيشةبةطةيقةدةرةةنييةةةةديقةناركةومنة!ة ِنكةةلةةنامخىةةةةخىزمةبىةةدىاىيكقةة
(كةرة )ةدةلومنة,ة ةندينةجارةلىةنيِة ىرييىةىامندوةدومنةبةمىةدوةنىاةةة,ة ىِنكةة
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ثالاىةةونةيىانةىةرىىايةدييةىانقةنىاةةليربىة ة ىىرييىةىامنةذيانيىانةثةيِةرىتةةبىىةة
شاررتانييةدقةويسالمقةةةكةرةبقة,ةوةطةر قةدةشضنةةركيذواةوة,ةوىةةوةبىةةخىزةة
بةةهةمِةةىِلتِةرةةةشاررىتانييةدقةةةرةةشىتةةمةيظايةدييىةىانقةخزمانىةةةةبىزة
وىىةة ةدة ىىنة,ةبىىةةةوِميىىدة ةىىىةةلةةيىىدوةوةلمِةنىىةىانقةلونسىىتقةةةركيشىىنبري ة
ثيِيسىىتةبةدةرىىتةبيىىننةةةبىىةةةهزيىىةةةةوةلمِةنىىةىةانقةذيىىانقةخزيىىانقةثىى ة
دةةلاةمةند ةبكةنة.ة هيضةيىةىيكةلىةةةثالاةةونانىةةنكىِلاقةلىةةهةديقىةدقةمةيظايىةدقة
خز ةناىاتةةةركةدقةدةىادةةةةةةلةنيِةىزمةلاطا ةركيذواةو ةدِةتةنادرين.ة
ةةةىةرايةدييةىانقةنيِةبةرهةمةىانقةمنةدة نةةركيذواةوةداةبةخزةةةبىةةىزمىةلايكة
وةلمِةنةةةلونيار ةةةبري ةلونستقةبطةركينةةةةة ادقةخزيانة.ةركورتةةلىةةمةيىدونقة
ةوديعىةدقةجيهانيىىدوةشىتيكةبىىةناة ةدةوىىةةدِةيقةيىىانةطةشىةىةدنةةةثيشىىكةةدنة
هةيةةةةهةرةيةىةشيانةثلةةةةثاية ةخزيانةهةيةة.ةبىة امةةةخىيتةىىةةبةخزمانىدوة
دة ىىينةةةة،ةدةبيىىننيةهةن ىديكمانةبةرةةثيشىىةةةةهىىةنطاةمانةنىىاةةة,ةهةنىىديكقة
ديكىىةمانةبىىةرةةةدةوةةة!ةوىىاةليةةدويىىةةىىىةةدةب ى ةبىىةةةرد ةشىىِينقةخزمىىانةلىىةة
ثلةىانقةطةشةىةدنةةةثيشكةةدنقةشاررتانييةدقةجيهانيدوةبنارىنيةةةبىزوننيةلىةة
خستنةةركةة ةبةرهةمقةلونستقةةةركيشنبري ةدنيا ةوةمةكيدوة ةشِينيكيانةهةيةة,ة
بةلاقةوةمةةركورتةةىةةويمة ةركيذطاريكةخاةةنةشاررتانييةديكقةثةكشنطدورةبِةينة
,ة بة امةركيمةث ةبدةنةىةةدونةبةةةشدوةبنيمةىةةويمةةويستاةلىةةحالاىةديكقةخةوثىقة
ثاشىىكةةدِةيدوةدةذيىىنة.ةمةبةرىىتقةمىىنةليىىةةدوةوىىةةةةنييىىةةىىىةةوةويمىىةةلىىةنيِة
شاررتانييةدقةوةمةكيدوةوامادةييمانةنييىةة!ةبىةلاقة,ةبىة امةويمىةةوةمةكيىىةةدىةنياة
رىىىاغكةرةةة ة(مسىىىتهلك)ةدةرىىىتكةةدةىانةةةبةرهةمىىىةىانقةشاررىىىتانييةدقة
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ركيذواةوينية,ةهةرةلةمةوادارةةةةدةمانىةة ةلىةركيكةخسىتنةىانقةهىةمِةةدِوناىىانقة
خزمانة,ة وةمةناةةندةةدةرناىةةلةةماةةيةىقةلةمةنقةليرةىةمىدوةبىةجقةبهىيلانية.ة
ويد ةدةب ةويمةةةردبينانةةبزوننيةىةةبز ِةينةدةةنيِةرةدة ةبيستةةةيةىةةة؟ة
لةةبةرومبةرةركةةبةركةةةبِةنةةة ةمةرةلةىانةلةةهةمِةةبِورةةنِييةىانىدوةدةبى ة ة
جىىزرةةخارىىىيةديكقةدايبىىىةديمانةهىىىةبيتةة،ةبىىىة امةلىىىةبارة ةبايةخىىىدومنانةبىىىةة
شاررتانييةدقةديكةةةةىةةجةنابتانةواماذةدانةث ةىةدةةةة.ة
ةةةمنةبةكةومةبةةمكِمكةدنقةثةيِةندييةىانقةنيِونةىِلتِةر ةميللةدانةةةةهةيىةةةة
وةمة ةبةةثيدوةيستييةىقةذيار ةةةذيانقةبزةهاةىىار ةميللىةدانةلةطىةلةيةىديىدوة
دةلومنة,ة ىىىِنكةةناىتىىىةر ةطةشىىىةىةدنةةةرىىىِةدةةةرطةدنىىىقةميللىىىةدانةلىىىةة
داديكةدنىةةةةةةوةلمِةنىةىانقةيةىىد ةخىةملايِةةبةدايبىةدقةبىزةوىةةةميللةدانىة ة
ركيشىىنبرييقةةةىِلتِةريىىانةلىىةةيةىىىد ةنزيكىىةةةةشىىِينةةورةةةجيمىىاة ةوارىىةةور ة
ويسىىىتعمار ةركوبىىىةدةةةببىىىِةةةركيطةدىىىةةةةىزرىىىثيكةلةبىىىةردةمةدومةلرونىىىدنقة
ثةيِةندييةىقةمكىِمةةةثتىةةةلةنيِونيانىدوةوةمىة ةةةكةثيِيسىتييةىقةبايةخىدورة
طةنطقةخز ةهةيةة.ة بة امةرةبارةتةبىةةثةرىيارةىة ةجىةنابتةلةمىةركةوىةمةرى ةة
بةرطة ةبةرهةمقةوىةمةدةوييةمىدوة,ةطِويىةةليىادةةجىةختمةلةرىةرةشاررىتانييةدقة
ركيذواةوةىةدةةةة,ةنةكةشاررتانييةدقةذوثزنقةةة ينقةةةىزرياةةة...ةدادة.ة
ةةةدةب ةبلايمةمنة زنةدةدِومنةلةطىةلةشاررىتانييةدةيكدوةبكةةمىةةةدِةيى ةىىةةلىةة
نزيكةةةة,ةهةداةلةةدةةرةةة ةناينارمةةةثيقةواشنانيمة؟ةطِناهةةةةىةمتةرخةمقة
مىىنة ىىييةةىىىةةبىىةريتانياةلىىةةدةيىىةىانقةرىىا انقة()1961ةدوةركيىىقةدىىةةوةىةدنقة
خِيندنقةثيدوةمةةةمنقةنا ارةىةدةةةةىةةشاررتانييةدقةركيذوىاةوةبنارىمة,ةةيى كةو ة
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وىىةةةةثيشىىِول ةىىىةدنةلىىةةىِلتىىِةرةةةةةرطةدنىىقةلىىةةركيذوىىاةوة,ةلةرىىةرةدةرىىتقة
ةة ة ةمنةدةرتقةثينةىةدةةةة،ةبىةلاكِةرىةرةبىةةةة ىة ة(ركناكىةةدىةنتاة ة)ةةة
دةو ةوةةةةة ةية(دةهاةحِرين)ةةة(دزنيوةوةحلةىيم)ةةةثىا ةوىةةونيشة(دىةيبة
صاحل)ة,ة(كةبدةلسة مةوةلعجيلق)ةةة(رىِلةميانةنىةةييا

)ةةة...ةدىادة,ةدةرىتقة

ث ةىةدةةةةةةداىِةويستا ةبةردةةومةةهةرةيةىيكةلةمةركيشىنبريةةةنِ ةرىةرونة ة
بىىةخزةةبىىةةديةكةونينىىقةجياجيايانىىةةةةلىىةةهىىةةلاقةوةةةدوبِةنىىةةىىىةةوة ىىزنةركيطىىاة
ىىارةيةىقةطِجنىىاةةبديلنىىةةةةبىىزةركةةبىىةركةةةبِةنىىةةة ةشاررىىتانييةدقةركيذوىىاةوة
منيشةبةدةةر ةخزمةهةةلامةدوةةةوةةةمةرةلةيةةلةىالاةركيذنةيةىقةديكةةةةخبةمةة
بةرةمِدا اةةليكدونةةةة.ة
ة
*ةبزةمنِةنةةلةمةبةرهةمة ةجةنابتانةدةبيننية(خلي ةو مام)ةىةةىةرىايةدييةىقة
رةرةىقةركيمانةىةيةة,ةةةختيكقةلير ةلةةبةريتانياةبةرىةرةبىةدةةةةةثاشىانةبىزة
ليبياةدةطةركيتةةةةةةدةرتةلةىارةدةىيشيتةةةةةةةولةلةةدةرسةطِدنةةة ةلونكىزة
دةهي ة,ةلةةدري ة ةركيمانةىةدوةدةبيننيةىىةةركةةةلىةةبيايىانةدةىىاتةةةكىةةدولاقة
ديلينةةة ةبريةةةباةةركةةباةةىانقةبا ةةةباثريونقةدةبيىتة,ةوايىاةوىةمةىزداييىةة,ة
ىاردونةةةيةىقةرةلبقةنييةةلةبةردةمةشاررتانييةدقةركيذواةوةدوة؟ة
ةمنةلةةخستنةةركةة ة(خلي ةو مام)ةدوةبةمةشيِةيةة,ةةيستِةمةةىةرايةدييةىقةخاةةنةىيشةةنيشانةبدةمة,ةىةرايةدييةكةىةةلةةدةيةوندويةة!ة
ةةة ىةرىىايةدييةكةىىىةةناهاةرىىةنطةةةةليىىادةةرىىزلدورةةيىىاخِدةدِةشىىقةجىىزرةة
خزرىىةثينيةكةةةدةمارطريييىىةكةهىىادِةةة,ةىىىةةىةرىىايةدييةىةةىىىةةدييىىدوةجىىزرةة
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ىاردونةةةيىىةىقةدةىةةيتىىةةبةر ىىاةةىىىةةلودة ةليرةليكىىةدنةةةرىىتةمةةةبةرىىةردوة
رةثاندنةة.ة
ة
ة
ة
*ةواةبةمةشيِةيةة,ةةيستِةدةةىزمةلاطة ةكةرةبقةلةةبزدة ةداىةىةريكدوةنيشانة
بدةيتة؟ة
ةةةىِةلةرةةرةتة,ةنةخيةة,ة وةمةةدىةنياةبىِةنقةداىةىةرىيكةةلىةةدةةرةةبىةر ةويمةة,ة وةمةةنييةةىةةوةلةنةبكةينةىةةهةرةىةرىايةدييةكةلة يىةنةنِةرىةريكةةةة
خبةيتةةركةةة,ةثِختةةةةطِشةوةة ةىزمةلاطاىةيةة!ةبىةمةبز ىِةنةة,ةويىد ةوةطىةرة
نِةرةريكةلةبارة ةىةرايةدقة(دل)ةيكىةةةةبنِةةرىيتة,ةوايىاةدةىىةيةةركورىتةةىىةة
ىزمةلاطايىةكةلىىةمةىةرىىايةدييةدوةبةرجةرىىتةىةينة؟ةهةلابةدىىةةنىىةخيةة,ةنىىاىةية!ة
وةمانةةدةنياةلةةةمنِةنانةنةىةةلةنيِةىزمةلاطةدوةبِةنيانةهةيةةةةبةسة.ة
ة
*ةديا رةةدةنياةهىةرةبىزةديلينىةةة ةبىةروةدىار ةلةطىةلةويديىدوةلىةة ِور ىيِة ة
هةمانة(خزنارني)ةةةكةمنِةنةةهيناةةة؟ة
ةلةةونةيةة!ة ِنكةةبِةنقةوةةةدةنياةبةيانطةر ةحالاةديكقةداىةىةرييةةةةدىةنياةخستنةةركةة ةمنِةنةيةكةلةةنيِونةرةدونةمنِةنىة ةديكةيىةةىىةةلةذيانىدوةهةيىةة,ة
هةلابةد ىةةركةنطىىةةبلايىىقةىىىةة(خلي ى ةو مىىام)ةبةيانطىىةر ةىةرىىايةدقةركيشىىنبرييكقة
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هةلاكلايسكاةةة,ةهةلابةدةةداةركودةيةكة,ةبةلاقةركورىتةة,ةبةدايبىةدقةركيشىنبرييكةىىةة
هةرتةدةىاتةةةدرنةوةةةةةلةةثةروةيزدويةة!ةة
ةةةلةةرزنطة ةرتةمكار ةريارقةةةحكىِم كةونيكقةىالا ىامقةخزرىةثينةرةبةرىةرة
ىزمةلاطة ةىز ىةريدوة,ةهىةرةةهاةدةةرةدروةةبىةةلجنريةيىةكةدوبِنىةريتقةنىاركيكقة
ىزنة,ة بزيةةدةيةة ةخز ةبطةيةنيتةةنيِةىزمةلاطةيةىقةىةوةةةةةوىالودةلىةةهىةمِةة
بِورةىاندوة.ة
ةةةمىىنةلىىةركيقةخسىىتنةةركةة ةىةرىىايةدقة(خليىى ةو مىىامة)ةلىىةةةديىىِ ةثىىةردةةةة
دةمِيسىتةلىىةةةثزلبةندييىىةةبىىاةةةنزةيىىكةبكةةمىىةةةةىىىةةلىىةةدنيىىا ةدةرةةننارىىيدوة
رةبارةتةبةةىةرايةدقةوادةميزودةلةةوارودويةة,ةلةةيدوةىةةطيانقةوادةميزودةياخِدة
ىةرايةدقةوادةميزودةلةةر ة يةنقةليكةجياةةةديار ةدةىةيتة!ة
يةىىةمة:ةوىىةةة يةنةيىىةةىىةةةليىىادةةثةيِةرىىتةةبىةةىزمىىةلايكةمةرىىةلة ةغىىةريزةةةة
ىاردونىىةةة ةغىىةريزةيقةىىىةةةةكةلوروةةةناةيىىانةنىىاةةة(وىىةة)ةىىىةةلىىةنيِةخىىةةنةةة
خةيالاةىاندوةوامادةيقةهةيةة.ة
دةةةمة:ةىةةناةنةوةةة(منقةبا ا)ةثةيِةرتةةبةةةي دونةةةوايدياةةةكيشوةةة ىاىةةةة
اىةةىارييةةةة.ة
رييةمة:ةىةةناةنةوةةة(منقةوارايق)ةىةةلةةركيطة ةوةةةةةةلةنيِةىِة ىةةةةىىز انة
ةة طةركةكةةةشةدامةىاندوةثةيِةند ةلةطةلةيةىديدوةدةبةرتنية,ةلةبةشقةيةىىةمقةة
ركيمانةىةمدوة,ة بةدرةنطةةةختةةةة يىةنقةيةىىةمقةىةرىايةدقة(خليى ةو مىامة)ةمة
خستِةةدةةركةةةىةةوةةةلةطةلةىزمةلاطايةىقةهاةدذة(متناقض)ةجيطريةدةبيتةىىةة
داىِةويستاةنةناريِيةدقةةةنةةلةنيِيدوةذياةةة!ةوةةةخز ةلةنيِةيىةكةبىارةىىزتةةة
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بةنىىد ةطريخىىِوردةة ةذيىىانةقةخيزونىىقةةةكةشىىريةدطةريدوةدةديلةيتىىةةةة,ةويىىد ة
جلاىىةة ةوىىةنطيزةةةةمىىةي ةةةوارةلةةةىىىانقةةة دةنيىىتةةةلةهىىةمِةىىىزتةةةبةنىىدةة
جةختكارييةىقةركةهاةدةىاتة.ة
ة
ة
*ةلةبةشقةدةةةمدوة,ةوةةتةبةرةةةذيانيكقةشيِةةوةنالادِةنقةبةركيةىةدةةةة,ةدىاة
شاري كةيةىقةمنِةنةيقةدومبةلري ة؟ة
ةبةلا ة,ةوةمةيانةركورتةة!ةة
*ةبة امةةوةديتةةبةر ىاةةوىةمةشاري ىكةةمنِةنةييىةة,ةثةيِةنىد ةبىةةركوبىةدةةةةةة
هةبيتة,ة واياةوةمةيانةباشرتينةشيِة ةمنِةنةييةةبةةنيسبةتةةوديعىةدقةوىةمةكي ة
ىزمةلاطةىةمانة؟ة
ةمةرةلةىةةبىةمةجىزرةةنييىةة,ةبىةةبز ىِةنقةمىنة,ةهىةنطاةنانةبىةرةةةركوبىةدةةةياخِدةوايندةة,ةةةكةشىتيكقةوارىايقةهىيضةبايىةخيكقةنييىةة,ةبىة امةوىةةة ةىىةة
نيال ةرةرةىقةمنةبِةةةليىةةدوة,ةهينانىةةىايىة ةحالاىةديكقةنانتاليىايقةبىِةنة,ة
ةودةةدومةلروندنقةشاريكقةواماجندورةةةغةيةةةةوديعقةىىةةهةةلِمةرجىةىانقةجىزرةة
ذيانيكقةوايدياىلةدييدوةبةد ةبيتة,ةشِينيكةىةةدييدوةشةركةةشىزركةةةرىتةمكار ةةة
مةينةدييةىانقةمةيظةهةرةباريشقةنةبيتة!ة
ة
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*ة بة امةويمةةدةبيننيةىةةهةمانةشار ةمنِةنةيقةةةواماجنىدورة,ةىةةدِةةدىةةبىةرة
هةركةشةةةةيةونكةدنة!ة ِنكةةيةىيكةلةةلوناةطةةرةىانقةوةمةشارةة,ةدةرىتةبىةة
درةرتكةدنقة(دز )ةدةىاة!ةويد ة ةهاةىيشىةيةكةلىةنيِونةوايىدياةةةدىز ة...ةدوة
هةيىىةة؟ةوايىىاةوىىةمةشىىيِةةمنِةنةيىىةةهىىةرةدةبىى ةثةيِةنىىد ةبىىةةهىىةلورةرىىالة
لةمةةبةرةةةةهةبيتة؟!ة
ةنىىاة,ةنىىاة.ةمىىنةوىىةمةجىىزرةةمةبةرىىتةمةنىىةبِةةة,ةمىىنةدىىةنياةبةشىىقةدةةةمىىقةركيمانةىىىةممةبةشىىيِة ةنانتاليىىايقةنةخشةىيشىىاةةة,ةهىىةةلاقةمىىنةليىىةةدوةدىىةنياة
خسىىتنةةركةة ةوىىةلمِةنيكقةطيىىانقةةةنىىاةةىقةيىىاخِدةكاري انىىةةبىىِةةة,ة ىىِنكةة
ثالاةةونقة رييىةىةةبةرةةةشاريكقةثةكةلىةةخىةةنةةةخىةيالةىىز ةدةىىاتة,ةبىة امة
بز قةوةمةشارةةثةيِةرتةةبةةركوبةدةةةةةة؟ةوةمةيانةلةبةرةوةةةيةةىةةدزدةةذيةة
ىاريطةر ةةةىة ةةةهةةو ةوةنسانةىانقة(هىةلورةةةيىةكةشىةةةة)ةلةبىةرةوةمةشىةة
درةرتكةدنقةشارةىة ةهةمانةناةنيشانقةهةيىةة.ةىزنىةةشىاريكةةىىةةوىادةميزودة
جىاريكقةديكىةةبىةرةةةوىةة ةطةركوةنةدىةةةةةةبىةخزةةبىةةهىةمانةثزشىاىقةركيىكةةة
دِونىىا ةبةختىىةةةر ةةةخزشىىطِلةرونةيانة,ةوةمىىةيانةلىىةةركورىىتيدوةدرةرىىتكةدنقة
شاريكقةوارةلةةمةندونةيةةىىةةدييىدوةدةلاى ةدينىِة ةرىةبارةتةبىةةخيىةةةةبيىةةةة
جِونقةةةكيشىوةةةخزشةةيسىتقةةة امىقةدىةةوةةيانةدةرىتطريةدةبيىتة.ةدنيايىةكة
دى ةلىىةةكيشىىوةةةدودثىىةرةةر ةىىىةةدييىىدوةشىىِينةثيىىقةرىىتةمة.ةلينىىدونة،ةشىىةركةة
ثيكدودونةلةرةرةىِررقةدةرة اتةةة...ةدادة,ةنييةةةة,ةوِميدةةةواةودىةىانقةهىةرة
داىيىىكةلىىةنيِةوىىةمةشىىارةدوةبىىةةرىىانايقةةةبى ةطىىةيةةةطىىزلةبىىةد ةديىىتة,ةبىىة امة
رةبارةتةبةةدرةرتكةدنقةدز ةلة يةنةيةىيكةلةةلوناىانقةوةمةشارةة,ةلةركورتيدوة
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وةمىىةةجىىزرةةناركةلوييةىىىةةرىىةبارةتةبىىةةثيشةرىىالييةةةمىىةرتةهينىىةرةىانقةىىىةة
هةركةشةةلةةذيانقةوادةميزودةدةىةنة,ة ِنكةةهادنةةوةة ةبزةىةرايةدقةبنةركةدقة
رييىةىةة,ةدةدةغةةدةىةيتة,ةوةمةىيشةيةةلةةهةديقةددوةهيمايةىىةةبىزةوىةةة ةة
وىىادةميزودةلىىةنيِةنىىاخقةخزيىىدوةجىىزرةةنةهامةدييىىةكةلىىةخز ةباردةىىىاتةىىىةةلىىةة
بنةركةدىىدوةوةمىىةةخزيىىةدقةدةبيتىىةةبةرثةرىىيار ةهىىةمِةةوىىةمةةيةونكارييانىىة ةلىىةة
جيهانىىدوةركةةةدةدةنة,ةةةخىىيتة ثىىةركةىانقةمي ى ةةةهةلادةدةينىىةةةة,ةىارةرىىادقة
دلاتةلينقةوةةدزةدةبيننيةىةةمنىدولاقةرىاةوةدِةشىقةرةررىامقةةةثىريةةةىةنىةنتقة
دةىىىاتة,ةبىىةةنا ىىار ةلىىةةخزمىىانةدةثةرىىنية:ةوىىةمةهىىةمِةةىِشىىتةةةىِشىىتارةةة
ة يةونكارييةةلةثا ة قة؟ةوايىاةنىاىةيةويمىةةلىةةباةةشىقةواشىتقةةةوارىِةدةيقةةة
بةويةديدوةذيانةببةينةةرةرة؟ةبةبةكةو ةمنةوةمةةبابةديكقةشايستةةبةةةيةةىةةهةرة
ىةرةةةةلةةشِينقةخزيدوةهةةلاقةمةردونة ة ارةرةر ةخبادةةىارةةةدريكقةنةىاتة
.ة
*ةبةةبز ِةنقةجةنابتةةةكةنِةرةريكة,ةداة ةركودةيةكةدةىةيةبتِوننيةةوديعيةتة
بةشيِة ة رييكةخبةينةةرةرةىاغةلة؟ةة
ةمنةليادةةهةةلاقةوةةةةدةدةمةىةةخزمةلةةةمةرةلةيةةبةدةةرةبطةمة.ةةةةوةمةخزةبةةدةةرةطةدنةةةركوىةدنةشمة,ةبةهةرةشىيِةيةكةىىةةلىةةدِونابيىتةةودىةة
بةرةةةبةرلدةة،ةيانةنزمرتة،ةيانةثيشةةةدةة،ةيانةدةوةةدةةلةمةبىِورةدوةدريى ةةثى ة
دةدةمة,ة ِنكةةطِورتنةةة ةةوديعةبىزةرىةرةىاغىةلة(ةةكةةينةيىةىقةوىاخيِةرة)ة
ىاريكقةوةةةندةةدرةرتةنييةة,ةهةلابةدةةهةلاينجانةلةةةوديعةىاريكقةخةو ةنييةة,ة
هىىةرةلةبىىةرةوةمةشىىةةىىىةةمىىنةبىىةةنا ىىار ةخىىزمةلىىةةرىىِةدةةةرطىىةدنةلىىةةوىىةةلورةة
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وامةولةىانقةديكةةةةدةبينمةةةةىةةدِونا ةوةةةمةثى ةدةبةخشىنةبتىِومنةدةةرونة
دةةر ةركةةدوةةةةىةرىىايةدييةىانةبىىدةمةىىىةةثةيِةنىىد ةنيىىِونةخِينىىةرةةةبابىىةتة
بةردةةومةبثاريزية.ة
ةةةخِينةر ةركيمانةىة ةمنةلةةمىاةة ة(2ة–ة)3ةىادى ميةةدةخِينيتىةةةة,ةباشىةة
منة زنةدةدِومنةذيانةةةرةربِردة ةىةريكةىةةليادةةلىةة()61ةرىالةذيىانقةلىةة
ماةة ة(2ة–ة)3ة ىاد ميةةةةكةخز ةثيشكة ةبةةخِينةرةبكةمة؟ةويىد ةنا ىارمة
ثةناةببةمةةبةرةثةناةةةثيضةةةنانتاليا ةهِنةر ةدىاةبتىِومنةبةرىةرةوىةةةىارونةمىدوة
لولةوة.ة
ة
*ةبةمةثييىةةديىارةةجىةنابتةلةطىةلةركيبىال ةركياليزمىدوة(طِورىتنةةةة ةةوديعيكىقة
ركةةت)ةدذ ةةةثيضةةونةةبيتة؟ة
ةركورتةة,ةمنةركياليزمقةركورتةةخزةركةتةدةىةمةةةة.ةهةلابةدةةجزرةةركيىاليزميكقةوةنسىىِةناة ة–ة ةهةيىىةةىىىةةلةرىىةرةدةرىىتقةمىىارىيزةةةبىىزرخيسةةةوامىىاديةةة
نِةرةرونقةديكة ةنِيكِول ةوةمةيكاية دنيةرةر ةهةلاىدوةةة,ةمىنةليىادةةهىةةلة
دةدةمةلةطةلةوةمةركياليزمييةدوةىارةبكةمة,ةبة امةبةةناةوخنيكقةكةرةبقةركةطةلة!ة
بةةبز ِةنقةمنةركياليزمقةركورتةةخزةناىةيةبةةهيضةوةجناميكةبطىاتةة.ةركورىتةةىىةة
ذيىىانةرةر ىىاةة ةرىىةةة ةةةةويلهامىىةة,ةبىىة امةمىىنةخىىزمةلىىةةةخالاىىةةةةثيطةيىىةة
دةبينمىىةةةةىىىةةلىىةةبةرومبىىةرةوىىةمةركياليزميىىةةرةةشىىتييةدويةة!ةهةنىىد ةجىىارةلىىةة
ةوديعيةددوةدزةدةىةةيتةةبةرةهةند ة ةىةةراتةىةةجيهىانيكقةدىالةتةلةبىةردةمة
دوةبزةنةخشةةدةىيشقة.ةوىةمةجىزرةة ةىةرىادانةةلىةةثةيِةنىد ةركورىتةةخزدونةة
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لةطةلةةوديعةىةة,ةبىة امةخىِد ةةوديعةىىةةنىنية,ةلىةمةرىةرةبةندةدوةمىنةةو ةبىزة
دة مة,ةخستنةةركةة ةةوديعةبةةدةنياةبةسةنييةة!ةبزيةةلةة رييكةةةركيمانةىامنىدوة
هةةلةدةدةمةرِةدةلةةثىةناةةةثيضىةةنىةنتال ةةةخىةيالابال ةةةوةنسىِةناةييةىانة
ةةرطىىةمة,ةيىىانةةةكةدىتىىزرة(رىىةبة ةحىىانزة)ةنىىاة ةنىىاةةة(دةرىىة ادقةخةةنىىةة
وةنسِةناةييةىانة,ةيانةلولابِةنقةخةيالاةةوةنسىِةناةييةىانة)ةلةركورىتيدوةمىنةثىةناة
دةبةمىىةةبىىةرةلجنىىريةةثةكيرةرىىةىقةجادةةطةرونىىة ةوةنسىىِةناة ةدىىاةبتىىِومنة
رةردةميكقةدري خايةنةبةةركةةدوةةةجياجياىانةةةةخبةمةةنيِةبزدةيةكةىىةةنىاة ة
دةنيمةركيمانة,ة بة امةوةمةجزرةةىارةة ىزنةمةيسىةرةدةبيىتة؟ةهىةرةةىِةثيشىرتة
طِمتةوةمةةلةركيقةوةةةوالورةةةوامةول ةجزروةجىزرةةةةدةبيىتةىىةةوىةةةدِونايىةمانة
ث ةبدوتةداةبتىِوننيةلىةنيِةثانتىايقةةوديعىدوةلىةةجِةلاىةةدوبىنية.ةوىةمةىىارة ةبىةة
ةودايقةب ةبايةخكةدنةةةثشتطِ ةخستنقةةوديعةنييةة,ةبةلاكِةويمةةجاريكقةديكةة
ةوديعةدرةرتةدةىةينةةةةةةبةرهةمقةدةهيننيةةةلةركيقةواةيتةةىةدنقةحىةدةسةةة
طِمانةةةخةةنةةةخىةيالةةةهىزرةةةبريهادىةةة...ةدىادةبىزةوىةةة ةبتىِوننيةبطةينىةة
دِة ايقةطيانقةةوديعيةتة،ةنةكةدةنياةهةرة يةنقةجةرتةيقةةةركةةىةشييةىة ة.ة
ة
*ةويستاةجىةنابتةىىةةبىاسةلىةةخىةيالاكةدنةدةىىةيتة,ةركيطىامةبىدةةىىةةهيمىاةبىزة
(خةيالاةةجِونةىان)ةبكةمةىةةليربة ةنِةرىةرونقةكىةرة ةبةشىيِةيةىقةوارىايقة
بارقةليِةةدةىةنة.ةبةبةكةو ةجةنابتانة,ةثالنىقةنِةرىينقة ىرييكةةةطىزركينقةبىزة
ثالنيكقةةوديعقةبةمةبةرتقةنِيكةدنىةةة ةىزمىةلاطاةبةشىيِةيةىقةطشىتقةدىاة ة
ركودةيةكةلةةدِونادويةة؟ة
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ةمنةخزمةلةة ِور يِة ة(خةيالاىةةجِونىةىانة)ةدةر ىِةمةةىىةةةركيلايكىقةبىةرلدةةلةةة ةىةةهةيةةبةةوةدة ةدةبةخشيتة,ةثيِيستيشةناىاتةنكِلاقةلةةةةبكةمةىةة
منيشةةةختقةلةةرةرةدا ةنِةريندوةبِةمة،ةبةكةومةةوبِةةىةةلىةةركيىقةوىةةةىِردىةة
رييىانة ةدةيانِةرمة,ةدةدِومنةبريةباةةرك ةكةرة ةبطزركمة,ةيىاخِدةبىةلةةدةينة
ىاتةشزركشيكقةطةةرةةلةةنيِونياندوةبةرثاةبكةمة!ةبة امةوةلمِةنةنية ةىةدمةىىةة
لىىةةخىىةةنةبينينةىامنىىدوةلةرىىةرةخىىزةةخاىىىةركويقةوة!ةوةمةكيىىىة ةبةركودةيىىةىقة
مىادِةلةطةيشىتمةةوىةةةدةناكةدىةةىىةةوىةةة ىرييىانة ةدةياننِةرىمةلىةةىيشىةةةة
طةنتىىةىانقةمةيظايىىةدقةبىىةةطشىىتقةدةدةيىىنةةةلةرىىةرةوارىىتيكقةبىىةرنةوةونةيشة
شايستة ةخِيندنةةةنة,ةوةطةرةةة ة ةوةمةكي ةنةخيِيننةةةة,ةوةةوةةة ةىانقة
دوهادِةةحةمتةنةدةخيِيننةةةة.ةوةمة ةحةديقةديكةةرةبارةتةبىةةنِةرىةرونةةة
هِنةرمةندونقةطىةةرة ةةةكة:ةهىزمرييسة,ةوىةب ةةكىة ةمةةكىةةرك ة,ةمِدةنىةببقةةة
شكسثرية...ةهتدة,ةلةةمي ةةدوةركةة ةدوةةة...ةبةمةجزرةةمىنةويىد ةدِةشىقةوىةمة
خىةيالةثالاةيىىةةنىىاوةىىىةةوةبىىةةخيةويىىقةكىىةد ةةةوىىاةةل ةىزمةلاطىىةةبطىىزركمةيىىاخِدة
ىِدةدايةكةبةرثاةبكةمةىةةهةمِةةحِىمةكونةىانةركومالاقة!ةوةمةكيىةةمنةداةركودةيةكة
وةةةبةكةويةمة ةدرةرىتةبىِةةةىىةةنِةرىةرةركيلايكىقةمةيظايىةدقةدةطيىةكيةةةهىةةلة
دةدوتةداةوةةةندة ةبز ةدةىةيةبةشيكةلةةطزشةةداريكةةةنةلونةوةةىانقةذيانةبزة
خِينةرونةركيشنةبكادةةةة,ةلةمةةليادةةهيضقةديكةمةطةرةكةنييةة.ة
ة
*ة واياةمةبةرتقةجةنابتانةوةةةيةةىةةوةدة ة ةلةشيِة ة رييكةيانةشىيعةةيىانة
شىىانزطةر ةنىىادِونقةركيلايكىىقةىاريطىىةرةلىىةنيِةىزمةلاىىدوةبطيىىةكية؟ةوايىىاةوةمىىة ة
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دةةثادكةدنةةة ةهةمانةةدةىة ةظزلاتيةةنييىةةىىةةدةلاىقة:ة(دىةنياةلةىاديكىدوةىىةة
ىزمةلاطةةثيدوةيستيةىانقةخز ةلةنانةةةخزروكةدوبنيةبكاتة,ةوىةةةىادىةةدةدىِون ة
رييكةةةشيعة ةجِونةدوبهي ة)ة؟ة
ةبىةرةلىةةظىزلاتيةة,ةوىينبةخةلىدةةنةطِدِةيىةدقة:ة(هِنىةرةةةوىةدة ةثىا ة ىىةيةدةرىةدنقةىزمةلاطةة ةيةدةردةىةن)ةةودىةةدةويىةمنيةرىةرهةلادونقةطةشىةىةدنةةة
ةيةدةرىةدنقةىزمةلاطةيةة.ة
وينبةخةلدةةنةىزمةلاطة ةبةةدرةختيكةدة ِي ةىةةدةب ةليرةبةباشقة اةدية ة
بكةيتة.ةوةمةدرةختة ةثاشقةركةطِركيشةةةةلىوةةةطىة اىانة,ة ىةيةدةردةىىاتةةة
بىىةرةدةطةيىىتة.ةوىىةدةبياديشةلىىةةركورىىتيدوةدةوةبةرهىىةمةةةبىىةر ةوىىةمةجىىزرةة
ىزمةلاطةيةيةة.ةهةرةةهاةةةخيتة ناةةهةلادةرتقة,ةخِنضىةةةةبىةرةىانةيةىىةمنية
بةشىىنةىىىةةدةىةةنىىةةبىىةرةدىىةةذمقةمةدةرىىقة.ةلىىةمةركةةةةةةهِنىىةرةةةوىىةدة ةدةوة
بةرهةمنةىةةلةةنيِةىزمةلاطةدوةدينةةبةرهةمةةةدوهينانة,ةهةرةةهاةيةىةمنيةرىيماة
ةةدياردةنةىةةلةىادقةمةدةرقةةة ىةىةةرىادةىانقةةيةونكاريىدوة,ةدةىةةنىةةليىانة
ثيطةيشية.ة
ةةة لةةذيانىدوةهِنىةرةةةوىةدةبياتةلىةةثيدوةيسىتييةةرىةرةىييةىانقةداىىدوةنييىةة!ة
ثيدوةيستقةبنةركةدقةةةرةرةىقةوةةةنانةةةوالود ةةةدودثةرةةر ةةة...ةدادةهِنةرة
ةةوىةدةبياتةدةدىىِوننةةة امىىقةثيدوةيسىىتقةبا اىىىانقةوىىادةميزودةبدةنىىةةةة!ةوىىةةة
ثيدوةيسىىتييانةةىىىةةلىىةةةجىىِةددوةثشىىتةبىىةةنىىة ةةةبىىةها ةمةيظايىىةدقةدةبةرىىية
بةشيِةيةىقةرةةشىتقةهاةرىةنطةةلةطىةلةخزشىطِلةرونقةةةنىةركةحنايقةذيىانقة
مةيظايةديدوة.ة
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ة
*ةة ادانقةكةرةبقةهةميشةةلىةةوىةجنامقةهىةذوةر ةةةبةرىيتقةةةدةوىىةةدِةيقةلىةة
مةينةديدوةدةذينة؟ةواياةدسةىة ةجةنابتانةبةةةمانايةيةةىىةةبىةرةلىةةدىةختكةدنقة
وىىةمةىزرىىثانةة,ةوِميىىد ةوىىةةةةنىىاىةيةىىىةةبةرهىىةميكقةوىىةدةبقةيىىانةهِنىىةر ة
دوبهينةيةىةةخاريةدقةوةدةب ةجيهانقةديدوةبيتة؟ة
ةوةةةمةرةلةيةةداةوةمةركودةيةةركةهاةنييةة,ةلةة ادقةويمةدوة ينقةهةذورة,ةبةرىقةةةدةوىةةدِةةهةيةة,ةبة امةلةةدةكةوةمانيشدوة,ةدةرتةةةة ينقةديكة ةبةرنةوةونقة
دةةلاةمةندونيشةهةنةةىةةطةةرةدةينةبةشقةبةرهىةمهينانقةشاررىتانيتقةجيهىانقة
رىىاغةدةىةنىىةةةة,ةبىىة امةويسىىتاةوىىارةلةة ةمىىنةوةةةيىىةةىىىةة ىىرييىةةنِييىةىانقة
كىىة رةبقةلىىةةدِداخبانةىانىىدوةلىىةةدىىةكةشىىيِولةةبةهةركمينةىانىىدوةخبىىِينةيةوىىةةة
مةرةلةية ةركةنطةةخيةوييةكةبةةركةةدقةركيشنبرييقةنيِةىزمةلاطةةبىدوتة.ةلةطىةلة
وةمانةشدوة,ةدةلومنةىةةنادِونة ةةوةلةةةوةةةمةرة نةة ارةرةرةةةيةىالةبكةينةةةة
.ة
*ةبةةبز ِةنقةدزةويستاةةةثا ةخة ادكةدنقةنةجيبةمةح ِةلةبةةخة ادقةنزب ةةة
ةةرطيةكونقةليرةلةةبةرهةمىةةطةنطىةىانقةنِةرىةرونقةكىةرة ةبىزةلمانىانقةديكىةة,ة
وارتقةركيمانقةكةرةبقةلةةدنيا ةوةدةبيدوة زنةدةبينقة؟ة
ةطِمىىانقةديىىدوةنييىىةةويسىىتاةلةرىىةرةوارىىتقةجيهانيىىدوةدىىاةركودةيىىةكةهةرىىتةبىىةةوامادةبِةمنانةدةىةيتة,ة بة امةنةكةبةةةماناية ةىةةجيهىانةلىةةوارىتقةثيِيسىتة
اة ةبةكيِةدةةركيمانةةة ىرييىقةكىةرةبقة,ةوةطىةرةهىةرةويسىتاةلةيىنةبىدةينقة,ة
دةبيننيةةةرطيةكونقة رييكةةةركيمىانقةكىةرةبقةبىزةلمانىانقةد ة,ةليرةبىةةرسىتقة
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وةجنامةدةدريتة,ة وةمة ةبىةةبىةكةو ةمىنةلةبىةرةثلىةةةةبىةها ةهِنىةر ةةة يىةنقة
جِوننارقةركيمانقةكةرةبقةنييةة.ة بةلاكِةوةمةىارةةثيِيستقةبةةبةرنامةيةىقةركيكة
ةةثيكقةبةرنةوةونةهةيةةداةبتِونقةبةشيِةيةىقةمزديةنةةةلةرةرةوارتقةثيِيستة
بةةخةلاكقةجيهامنانةبناري ة,ةلةةحالاةديكىدوةىىةةكىةرة ةبةشىيِةيةىقةطشىتقة
وةمةجىزرةةبةرنامىةيانةنييىةةة.ةهةلابةدىةةمةبةرتيشىمةوىةةةةنييىةةىىةةدومىةلروةةةة
دةلطا ةركوطةياندنقةكةرةبقةدايبةتةبةةركوثةركوندنقةوةمةجزرةةىارونة ةنييىةةهىةداة
منةخزمةلةمةبِورةدوةوةلمِةنيكقةليرمةهةيةةةة ةندةرالايكةلةمةةةبىةرةطزظىاريكمة
بةةلمانقةوينطليز ةةةبةهز ةدومةلروةيكقةخيةخِول ةبةريتانقةبىالاةةدةىىةدةةةة.ة
ليةةدوةمةبةرتمةطةياندنقةبةرهةمةةةواىار ةوةدةبقةكةرةبقةبِةةبةةخةلاكانقةد ة
,ة بة امةوةجنامةىة ةبة قةطةيشتة؟ةهيضة؟ة ِنكةةوةمةطزظارةةدةو ةماةةيةىقة
ىِرتةلةىارخةوة,ة ِنكةةلة يةنةكةرة ةخزيةةةةهيضةثشتيِونييةىقةل ةنىةىةوة,ة
جطةةلةةة ةىةةبِدجةيةىقةليرةىةمقةهةبِةة,ةهىةرةةهاةىارمةنىدونقةطزظارةىىةة
دةرتةهةديانةةةرنةدةطةتةةةهاةبةشقةىةدنيانةخزبةخشانةةةةبةخزركويقةبىِةة,ة
لةطةلةوةةةشدوةىةريكةثةيدوةنةبِةةىةةخةرجقةلة اثدونةةةىةكينقةىاغةلةخبادىةة
وةرتز ةخز ةةةبز ةدوبنيةبكاتة.ة
ةةةوةمةحالاةدةةةةنةب ةدةنياةهةرةلةبِور ة رييكةةةركيمانةةةشىيعةة...ةدىادة,ةركةةة
بدوتة,ة بىةلاكِةلىةليرةبىِرو ةبةرهىةمهينقةديكىة ةكىةرةبقةركةةةدةدوتة,ةوىاةبىةمة
جزرةةبةهيضةىلزجيكةنةيتِونقةبكةةيتةةةةرةرةركة ةخز ة,ةمةرىةلةىة ةليرة
رىىادةيةة,ةةةىىىِةهىىةرةىا ايىىةىقةديكىىةةىىىةةدةخةيتىىةةبىىالوركة,ةوةطىىةرةوىىةدة ةةة
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هِنةريشةثشتيِونقةثيِيستقةخز ةل ةنةىةيتة,ةوةةوةركيطا ةل ةدةنطةدةبيتةةةة
ةةبةةرستقةبةركيِةدة يتة.ة
ة
*ةوايىىىاةلىىىةمةركةةةةةةهىىىيضةثةيِةنديةيىىىةكةلىىىةنيِونةشىىىكزمةند ةدةرىىىة ادقة
شاررىىىتانييةديكدوةهةيىىىةةبىىىزةبىىىةجيهانيكةدنقةبةرهةمىىىةةوةدةبيةيى ىةىانقةوىىىةمة
شاررتانييةدةة؟ة
ةبةبةكةو ةمنة,ةوةةةمةرةلةيةةىاريطةرييةىقةوةةةدز ةلةةبِور ةبىةجيهانيكةدنقةبةرهةمقةوىةدةبقةيىانةهِنةريىدوةنابيىتة,ةبىةةدايبىةدقةوةطىةرةبةرهةمةىىةةخىز ة
خاريةدقةهِنةر ةبا اةةبةرل ةديدوبيتةبزةمنِةنةةدىزةدةماشىا ةة ادىقة(بزرىينىاة
نارز)ةبكةة,ةة اديكةةلةرةرةوارتقةجيهانيىدوة,ةبضىِةىرتينةةةهىةذةوردةينةة ادىةة,ة
بىىة امةدِونيِيىىةدقةنيلمىىقةوىىةةدزةبةرهىىةمةبهينىىقةىىىةةلةرىىةرةوارىىتقةةجيهانيىىدوة
رةرىةةدنةةةدةرتةبهينقة,ةهةرةةهاةة ادقة(رةنيطال)ةيىشةبةهىةمانةشىيِةة,ة
يىانةلىىةةمةيىىدونقة رييىنِةرىىيدوةةةكة(وىىةلبانيا)ةىىىةةلىىةةركيىىقة رييىنِةرىىيكيانة
بةناة ة(ويسماكي ةدةدر )ةدةبيننيةناةبانطقةجيهانقةةةرطةدِةةة.ة
ة
*ة واياةةولةنةناىةيتةىةةلةنيِةدسةىاندوةجزرةةدذويةدييةكةدةىةةيتىةةبةر ىاةة!ة
هةرةةكةلة يةكةدةلايقة:ةكةرة ةبزةخستنةةركةة ةبةرهةمةةوةدةبييةىانقةخزيانة
لةرةرةوارتقةشاررتانييةدقةوةمةكي ةجيهانيدوةبةرنامةيةىقةركيكةةةثيكيانةنيية؟ة
لة مةوادارةةةةهةمِةةىةمةةةىِردقةةةىةمتةرخةمييةكةدةخةينةةوةرتز ةة ادىانقة
كةرةبقة!ةلة يةىقةديكةةةةدةلايقة:ةة اديكقةةةكةبزرىيناةنارزىةةوىةمةشىِينةة
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لةرىىىةرةوارىىىتقةجيهىىىانقةةةدةرىىىتةهينىىىاةةة,ة ىىىِنكةةبةرهىىىةميكقةوىىىةةدز ة
خستزدةةةةىةةشايستة ةةةدةرتةهينانقةوةمةرىةرىةةدنةيةة!ةوايىاةبىةةبىةكةو ة
جىىةنابتانةة ادىىانقةةةكةوىىةلبانياةيىىانةة ادىىانقةوىىةمةيكا ة دىىنية,ةوىىةمةجىىزرةة
بةرنامةيةةركيكةةةثيكةمانةهةبِةةة؟ة
ةنةخيةة,ةبةرنامةيةىقةلةمةجزرةيانةنةبِةةة,ةبة امةهىةرةيىةىيكةلىةمةة ادانىة ةباسةىةونة,ة خِدونةخارىيةدقةدايبىةتةبىةخزيانةبِةينىةةىىةةلةطىةلةوىةةمةجىزرةة
بةرنامانىةدوةهاةرىةنطةةةهىىاةدةنطةبىِةةة,ةبىزةمنِةنىىةةة ادىقةوىةلبانياة,ةبىىةهز ة
ركذيميكقةديكتادزر ةدزداليتار ةهةميشةةلةذيةة اةدية ةةةرانسزر ةدةلطاىىانقة
ركوطةياندنقةركيذواةوةبِةةة,ةةةخىيتةىىةة(ويسىماكي ةدىةدر ة)ةبةرهةمىةىانقةخىز ة
بالاةىةدةةةة,ةليرةبىةةطىةرمقةثيشىةِول ةلى ةىىةوة,ة ىِنكةة ىرييىةىانقةوىةةةلىةة
راية ةجزرةةركذيميكىدوةويلىهامقةةةرطةدبىِةةىىةةلةطىةلةهةلاِةشىانةةة ةبلىزىقة
ركيذهىىة ادقةلةجيهانىىدوةليرةبىىةةثةريشىىةةةةبىىِةةدىىاةبزونةيىىتةلىىةةةديىىِ ةثىىةردةة
وارنينةىانقةحكِمةدقة(وةنِةرةدزجة)ةدوةلةةوةلبانياة ةدةنطِبارةة!ة
ةةةواةليةةدوةبِةةىةةركيمانةىة ةوةةةلةطىةلةوىةمةجىزرةةهةلةِمةرجىةةمي ةةييانىةدوة
هاةدةنطةةةهاةواهةنطةبِةة.ة هةرةلةبةرةوةمةهزيةشىةةةةبىِةةىىةةلةرىةرةوارىتقة
جيهىىانقةثيشىىِولييةىقةلىىةةركودةبىىةدةر ةلى ةىىىةوة.ةبىىة امةرىىةبارةتةبىىةةة ادىىانقة
وةمةيكا ة دنية,ةدةب ةبلاينيةلةةيدوةشيِة ةركةةديكىةقة ةرىثاةةهةيىةة,ة ىِنكةة
ىِلتِةرةةةشاررتانييةدقةوةمةة ادانةةلةنيِةمندولادونقةةي دونةةةهةرىتقةركيوىاةويقة
وامادةيقةهةية,ة ِنكةةلمانقةوةةرةثايقة,ةلمانقةواخانتنقةوةمةة ادانةيةة.ةجطىةة
لةمةةلةةديةكةونينقةهزرةونانقةوةةرةثايقةةةوةمةيكاييدوةشاررتانييةدقةوةمةة ادانىةة
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,ةدري ةبِةنةةة ةشيِةةطشتييةىة ةشاررتانييةدقةركيذواةوةدةطةنةةخىزة.ةويىد ة
لةبةرةوةمةهزيانةةبزةنارينقةشاىاريكقةوةدةبقةيانةهِنةر ةلةمةجزرةةة ادانىةدوة
وةةةندةةثيِيستيانةبةةبِةنقةبةرنامةيةىقةدايبةتةنييةة.ة
ة
ة
ة
ة
*ةجةنابقة(وةمحةدةويىربوهيمةوةل ىةد ة)ةةةكةنِةرىةريكة,ة ةشىتيكتانةبىزةرىةرة
وةلمِةنةةةداديكةدنةةة ةةة ة ةبةرةلةةخزدانةلةةدنيا ةركيماندوةليدةةىةدةةة؟ة
ةطِمانقةديدوةنييةةبةرلةنةك ةنِةرةريكةيانةهِنةرمةنديكة,ةداةوةةةشِينةيةةىةةبزوننيةيانةببيننيةداة ةركودةيةكةبةشدور ةوةةةلةةليىدةىةدنةةةدةةلاةةمةنىدةىةدنىقة
وةلمِةنةىانقةثةيِةند ةبةةةة ة ةركوبةدةةةةةةهةبِةةة,ةمنةبىةةىِردىةة ىرييكة
دةرتمةث ةىىةدةةةة,ة رىا انيكقةليرةلىةةدةمىةمنةلىةمةبىِورةدوةبةرىةرة ىِةةةىىةة
بةرةجنامةىة ةشة ةىزمةلاةة رييكةبِةة,ةلةةمةيدونقةىِردةة ىرييىدوة,ةمىنةلىةة
ىارةىانقةخزمةركوليمة,ةوةةةثادوشتةةةخة ادانة ةىةةلةمةبِورةةةةبةةنسيبمةبِةةة
,ةطةةوهقةوىةةةرىةرىةةدنةةمةدةدةنة,ةبىة امةلىةبِور ةركيمانةنِةرىيدوة,ةمىنةخىزمة
بةدري ةةثيدةر ةىىار ةمامزرىتايانقةديكىةةدةلومنةةةلىةمةدةرةولة ةهادِةمةدىةة
ناةةوةمةمةيدونةةةة.ة وةةةمامزرىتايانة ةىىةةيةىىةمةبىةرد ةبناغىة ةركيمىانة–ة ة
كىىةرةبييانةدومةلرونىىدةةطةيانةدييانىىةةوارىىتيكقةبىىا اة.ةطِمىىانقةديىىدوةنييىىةةىىىةة
نِةرةريكةىاد ةخز ةلةةبةرومبةرةوةلمِةنيكقةلةمةجزرةةدةبينيتىةةةة,ةنا ىارةة
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ىارةىة ةخز ةلةةةشِينةةدةرتةث ةبكىاتةىىةةوىةةونقةبىةرةلىةةةىزداييىانةثى ة
هيناةةة,ةنةكةوةلمِةنقةوىةةونةدةةبىارةةبكادىةةةة.ةمىنةلةبةرهةمةىامنىدوةهىة ةلامة
دوةةةشىىتيكقةدىىالةةخبةمىىةةرىىةرةوىىةلمِةنقةةة ىىة ةركوبىىةدةةة,ةبىىزةمنِةنىىةةلىىةة
بةرهةمةىامندوةشىيِة ةطِنىديكقةنىِيمةىيشىاةةةىىةةثيشىرتةمنِةنىة ةنىةبِةةة.ة
هىىةرةةهاةهىىةرةبىىزةمنِةنىىةة,ةلىىةنيِونةركيمىىانة–ة ةمىىنةةةركيمىىانة–ة ةنىىةجيبة
مةح ِةلدوةجياةول ةرىةرةىقةهةيىةة,ةمىةح ِةلةهىةةلاقةدوةةةةلىةةبةرهةمةىانيىدوة
رةرةطِلةشتة ةةة ةةجياجياىىانةبطةيتىةةةة,ةبةشىيِةيةكةىىةةهىةرةبىةرطيكقة
ركيمانة–ةةىة ةثيِةند ةبةةةة ىةىةيةةةةهةيىةة!ةبىة امةىىار ةمىنةطيةكونىةةة ة
ةة ىىةىانةنييىىةة,ةبىىةلاكِةطيةكونىىةةة ةرىىادةىانةة,ةوىىةةةرىىادانة ةىىىةةىةرىىايةدقة
رةرةىقة رييىةىةةلةةغِربةددوةذيانةبةرةرةدةبىاتة,ة ىةىةةرىادقة ىِةنةةنيىِة
داديكةدنةةةيىىةىقةكرينىىانقةةة ىىةىةةرىىادةىانقةركةةبىىةركةةةبِةنىىةةة ةلةطىىةلة
نيشتمانقةركورتةدينةيدوة.ةهةرةةهاةخستنةةركةة ةهةمِةةوةةةهاةدذيانة ةىىةةلىةةة
نيِونةدوةهةنةة,ة لةركورىتيدوةهىةةلاقةمىنةبىزةديكشىكاندنقةرىةردةمةةةليىادةىةدنىقة
دةبارةىة ةشتيكقةنارةوةةة ةخِينةرة.ةهةلابةدةةمنةلةمةركورتاييةدوةدةة ىار ة
ىزرثةةةدةطةرةةةةطةنتقةليرةهادِةمة,ةةةكة زنيةدقةرِةدةةةرطةدنةلةةطيىانقة
شيعة ةب ةوةةة ةىارةلةةشيِةةدوركشتنقة رييىةىةةبكاتةةةب ةوةةة ةشيعةيشة
دةة ىىىار ةىىىىِرتةهينىىىانةةةةةرىىىتانةبيىىىتة,ة ىىىِنكةةشىىىيعةةرىىىةرةىار ةبىىىةة
هةمة يةنييةةةة(ىليات)ةهةيىةةةةركيمىانة–ةيىشةبةيىةكة يىةنةيىانةةثىاذ ةةبةشىيكة
(جزويات)ة.ة
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ةةة وةمةةبةشىيكةبىِةةلىةةةشىتانة ةىىةةمىنةهىةةلامةدوةةةبيكةمىةةرىةرةوىةلمِةنقة
ةة ة ةركوبةدةةة.ة وةةةمةرةلةية ةوةطةرةهادبايةةلة يةنةركةخنةطةونةةةةثيشىرتة
بارقةليِةةنةىةوبِةويةةةةثشتيِونقةل ةنةىةوبايةة,ةوةةوةجةرارةتةةةلودقةوىةةةمة
نىىةدةىةدةوىىةمةبانطةشىىةيةةبىىزةخىىزمةبكىىةمة,ةلةطىىةلةوةمانىىة ةهةمِةيىىدوة,ةمىىنة
بةةثةرك ةخزشحالاييةةةةثيشِول ةلةةركوةةبز ِةنةةةديةكةونينقةركةخنةطةونةدةىةمة
ةةهةرطيزةبةرطة ةلىةةةشىتانةةناىىةمةىىةةنِةرىيِمنة,ة ىِنكةةخىِد ةبابةدةىىةة
دةب ةبةرطة ةلةخز ةبكاتة.ة
ة
{ديبينقة:ةوةمةط تِطزيةةلةةطزظار ة(وجمللىةة)ةذمىارةة()815ةلىةة1995/9/31ة
بالاةىةوةةدةةةةةةلة يةنةحمةمةدةكةىلةكةركةر ةىةوةةةبةةناررقةةةلىةةطزظىار ة
(دنيا ةركن)ةبالاةىةوةةدةةةة,ةبةدوخىةةةةىىادقةخىز ةدىةنياةنزدزىىزثقةىةدنىقة
بابةدةىىىةمةدةرىىتةىىىةةدبِةة,ةبزيىىةةذمىىارةةةةمي ى ةة ةدةر ىىِةنقةطزظارةىىىةمة
نةنِةريِةة ِنكةةلةرةر ةنةبِةة}.ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ةةةةثيَرست :
*ةثيشةىقة:ة
 .1قلايكةبزة اةةةنةخزشةىانة...........................ةدميانةةلةطةلةنيمىاة
يِشيج
 .2هةميشىىةةىةلاكةلاىىة ة ىىرييىقةلونسىىتيمةلىىةةميشىىكدوةبىىِةةة................ة
دميانةةلةطةلةشةهةةنِةشقةثاررقةثِةر
 .3شيعة ةنِيقةناررقة.........................ةدميانةةلةطةلةبةهزودةلةربىقة
ثِةرة
 .4يانيسةركيتسزسة,ةذياننامةة..............ةدةوط تِطزةدميانىةةلةطىةلةيىانيسة
ركيتسزس
 .5شىىاكري ةنةنارىىةوة ةيزنىىانقة...............ةدميانىىةةلةطىىةلةةوزديسىىيزسة
ويليتيس
 .6نِةرةريكةةةكرينانقةركيذهىة اتة..............ةدميانىةةلةطىةلةركيماننِةرىقة
وةمةيكقةجاناثانةىةكيلة
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 .7ذيانةبةب ةشىيعةةمىِمكنيةنييىةة.................ةدميانىةةلةطىةلةنِةرىةرة ة
وينطليز ةهاركيلادةنيكلسن
 .8كيشوةمندولة,ةخةيالة,ةنانتالياة.................ةدميانىةةةلةطىةلةنِةرىةرية
هيند ةخادِةةوينديةوةىةيشنانة
 .9لىىىةةدميانةيىىىىةىقةخاىةروييىىىدوة.........................ةدميانىىىىةةلةطىىىىةلة
ركيماننِةرقةليبيايقةويربوهيمةوةل ةد ة
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