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(الخسمِـ) ٢البا أصبُا في الكٗغًٍ الٗغبي وال٩ىعصي
صعاؾت م٣اعهت
٧اوه ئؾماُٖل ٖبضهللا
٢ؿم اللٛە الٗغبیت٧/لُت التربُت/ظامٗت طةرمياٌ
امللدص:
٧لما ججاوعث ز٣اٞاث وآصاب الكٗىب وج٣اعبذ ٦ثرث بُنها أوانغ الخال٢ذ والخٟاٖل  ،والٗ٨ـ
صحُذٞ .األصب والش٣اٞت خالهما خا ٫اللٛتً ،مشالن ٖاإلاا مٟخىخا لخ٣بل الخأزغ مً آلازغ ومىده
ّ
الخأزحر بدؿب م٣خًُاث الخٟاٖل الحًاعي بحن ز٣اٞاث الكٗىب وآصابها .و ّ
ُ
سمِـ في الكٗغ
الخ
ّ
ّ
لىن مً ألىان البالٚت التي ٖمض ئليها الكٗغاء؛ إلْهاع بغاٖتهم في مجاعاة ٞدى ٫الكٗغاء ،بٗض
ّ
َ
اللىن مً ّ
ْ
َ
الخسمِـ
الىٓم ،وال هبال ٜئطا ٢لىا أن
ألاصواث الالػمت؛ لخىى ِٚماع هظا
أن امخل٩ىا
ِ
ُ
ّ
ّ ّ
الخىام أو ّ
ًغقى ئلى مؿخىي ّ
الك َ
الكٗغ ّي
اٖغ ًداٖ ٔٞلى البِذ
الخًمحن والا٢خباؽ؛ ألن
ُ
ّ
الظي اجسظه أهمىطظا للخسمِـ.
َ ّ
ّ
سمِـ في الكٗغ ْ
ُ
الك ُ
اٖغ بِخا مً قاٖغ آزغُٞ ،جٗل نضعه بٗض زالزت أقُغ
أن ًأزظ
والخ
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حؽىيل

َ
ْ
البِخحن؛
زانّ ،زم ًأحي بعجؼ طل ٪البِذ بٗض
مالةمت له في الىػن وال٣اُٞت؛ أي ًجٗله عجؼ بِذ ٍ

Corresponding Author

ُٞدهل ٖلى زمؿت أقُغ  .وهظا الك٩ل أو ظيـ مً الكٗغ مكتر ٥بحن آصاب ألامم

kawa.ismail@garmian.edu.krd

اإلاسخلٟت ،وبما أن الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن ألاصبحن الٗغبي وال٩ىعصي ٖغٍ٣ت ظضا باليؿبت ئلى
الاصاب الازغي ،لظا هغي هظه الهالث اإلاخباصلت وال٣ىالب اإلاكتر٦ت بُنهما اوز ٤واوؾٖ٘ .لى
الغٚم مً بٌٗ الخال ٝاإلاخٗل ٤بسهىنُت قٗغ الكٗغاء الٗغب وال٩ىعص٦ ،ما أن ٦ال ألاصبحن
ٌكتر٧ان في ٖىامل ْهىع هظه ال٣الب ووكأجه.
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امللذمت
الحمض هلل الظي صٖ ٫لى ٢ضعجه ،وأبان ًٖ خ٨مخه ،بازخالٝ
مل٪
ما زل ٤مً الهىع ،وجباًً ما أوكأ مً الُٟغ ،مً ٍ
وبهُمت ،وظان وَاةغً ،مسح نٟداث التراب ،وٍأزظ
وئوؿان
ٍ
باهاب السحاب ،وخيل ًىُىي ٖلى أصعاظه ،وَؿخىي مغة في
زل ٤مسخلٟت ،وأظغام مخباًىت،
اٖىظاظه ،ئلى ٚحر طل ٪مً ٍ
خ٣حرها ظلُل ،ونٛحرها ٦بحر ،وظٗل مىاٗٞها مخاٖا لإلوؿان
الظي ٦غمه ج٨غٍما ،وًٞله ٖلى ٦شحر ممً زل ٤جًُٟال،
ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وؾلم حؿلُما.
وبٗض:
٧لما ججاوعث ز٣اٞاث وآصاب الكٗىب وج٣اعبذ ٧لما ٦ثرث
بُنها أوانغ الخال٢ذ والخٟاٖل ،والٗ٨ـ بالٗ٨ـٞ .األصب
والش٣اٞت ،خالهما خا ٫اللٛتٖ ،الم مٟخىح لخ٣بل الخأزغ مً
آلازغ ومىده الخأزحر خؿب م٣خًُاث الخٟاٖل الحًاعي بحن
ز٣اٞاث الكٗىب وآصابها ،.والٗال٢ت بحن الاصبحن الٗغبي
وال٨غصي مً ظملت الٗال٢اث  ،حي جمضص ظظوعها الى
الٟخىخاث الاؾالمُت التي ازغث في الاصب الكغقي بهىعة ٖامت
والاصب ال٨غصي بهىعة الخانت .وفي ّ
خحز الضعاؾاث اإلا٣اعهت
ٞالٗال٢اث الاصبُت او الهالث الاصبُت هي مهُلح لدكمل
ْاهغة الخأزحر والخأزغ والترظمت بحن أصبحن مسخلٟحن او مإلٟحن
مسخلٟحن.وان الكٗبان والٗغبي ال٨غصي مً الكٗىب
الكغُ٢ت ،وهٓغا لخجاوعهما الؼمني ال٣ضًم مً خُض الؿً٨
الجٛغافيٞ ،ان أوانغ الخٟاٖل الش٣افي وألاصبي بُنهما ملحىْت
بك٩ل ٦بحر٣ٞ .ض زضم اإلاشٟ٣ىن ال٨غص في ال٣غون ال٣ضًمت
الضًً ألاؾالمي الحىُ ٠وال٣غآن ال٨غٍم الظي هؼ ٫باللٛت
الٗغبُت ،وبغػ ٖضة مإعزحن ٦غص مً أمشا ٫ئبً اإلاؿخىفي وئبً
زل٩ان وئبً ؾحرًً وآزغًٍ ٧اهذ لهم هخاظاتهم اإلاٗغُٞت
اإلا٨خىبت بلٛت الًاص الٗغبُت.
وٖىضما هدخُل٘ في صواوًٍ قٗغاء الاصبحن هغي ان هىال٪
مجمىٖت منهم ٖانغوا وجأزغوا وجباصلىا الا٩ٞاع وجدكابهىا
مٗهم في ججاعبهم الحُاجُت وؾحرتهم الظاجُت والاصبُت ،أما
ال٣الب الظي هدً بهضص صعاؾخه آلان هى ال٣الب الكٗغي
اإلاٗغو ٝفى ألاصبحن بـ (الخسمِـ) هىٖا مً الخُىع فى ال٣الب
ألاصبي ال٣ضًم الظي اٖخاصه ألاصباء و هى ،و ئن لم ً ً٨زُىة
هدى ؤلابضإ ألاصبىٚ ،حر أهه ،فى الح٣ُ٣ه و زبه هدى جدُُم ،
هٓغٍت الك٩ل اإلاُ٩اهُُ٨ت ،او الخ٣لُضًت َّ
والٗغ ٝالاصبي ،في ٦لى
الاصبحن الٗغبي وال٨غصي ،وخغ٦ت هدى الخُىع في ال٣اُٞت
اإلاٗخاصة .و٧اهذ ٨ٞغة البدض أعصث أن ازضم الاصب الٗغبي
والاصب ال٨غصي في آن واخض ألوي ع٦بىا مغ٦با نٗبا ٞازترها
اإلا٣اعهت بحن الاصبحن مسخلٟحن لٛت وز٣اٞت ،و٢ض ظاء البدض

ٖلى اإلابدشحن منها في اإلابدض الاو ::: ٫كالب الخخميغ لغت
واصطالخا،وفي اإلابدض الشاوي اإلاٗىىن ب ـ ـ حؽىيل الخخميغ
ومػاهيه في الادبحنَّ ،زم جليها الهىامل والخاجمت وملخو
البدض بلٛت ال٩ىعصًت واإلاهاصع واإلاغاظ٘ .وهلل الحمض ووان
و٣ٞذ ٞالخى ٤ُٞهلل ٖؼ وظل.
املبدث الاوٌ :اللالب الادبي( الخخميغ)
ّ
الخسمِـ في اللٛت ّ َ َّ :
مسمـ ،
ًسمـ  ،جسمِؿا ٞ ،هى ِ
زمـ ِ
ّ
َ
البىاء َّ - ،
َّ
َّ
ّ
الكٗغ :
الغْب َذ /
زمـ ِ
واإلاٟٗى ٫مسمـ  ،زمـ ِ
َ
ُ
٧ل ُٗ٢ت مىه زمؿت قُىعَّ -
نحره ز ْمؿت َّ -:
ظٗل َّ
زمـ
َ
َ ()1
َّ
َص ْز َله  /عْب َده  :ياٖٟه ز ْمـ ّ
زمـ ألاعى
مغاث .
ِ
( )2
ُ
جسمِـ الاعى ؾ٣يها بٗض التربُ٘ وفي انُالخا :الخسمِـ
هى أن ٌؿخٗحر الكاٖغ بِخا لٛحره مً الكٗغاء وٍجٗل نضعه
بٗض زالزت قُىع ً٨خبها هى وج٩ىن مالةمت للبِذ الظي
اؾخٗاعهُٞ ،دهل ٖلى بِخحن زم ًً٘ عجؼ البِذ ألاؾاس ي
أقُغ قٗغٍت ومً هىا٥
بٗض البِخحن ُٞدهل ٖلى زمؿت
ٍ
ظاءث حؿمُت الخسمِـ او بخٗغٍ ٠اصبي ًٞ :مً الٟىىن
الكٗغ الٗغبي ،وهى ان ًىٓم الكاٖغ زالزت قُىع ٖلى عوي
نضع البِذ اإلاغاص جسمِؿه ،لُ٩ىن البِذ مإلٟا،مً زمؿت
قُىع،بضال مً الكُغًٍ ،او باألخغي هى همِ مً الهُاٚت
الكٗغٍت ً٣ىم ٖلى اؾخلهام ٢هُضة لكاٖغ ؾاب ٤بىٓم زالزت
أقُاع ٖلى وػن و٢اُٞت الكُغ ألاو ٫مً ٧ل بِذ مً أبُاتها
واؾخ٨ما ٫الكُغًٍ الغاب٘ والخامـ بالبِذ هٟؿه ،وهظا
()3
لِـ ممازال للمٗاعيت الكٗغٍت.
مً هىا ظاءث الدؿمُت (الخسمِـ) ....وعبما هٓمىا ٢بل
البِذ الانلي اعبٗت اقُغ او زمؿت اقُغ واؾخت اقُغ
وَؿمى ٖملهم حؿضًا او حؿبُٗا او ماٞى ١طل ، ٪ومً امشلت
الدكُحر حكُحر اخض الكٗغاء البِذ الكهحر:
ظؼي هللا الكضاةض ٧ل زحر
وان ٧اهذ حٛههني بغٍ٣ي
وما مضحي لها خبا ولً٨
ٖغٞذ بها ٖضوي مً نضً٣ي
اما بىِخه ٞمإجلٟت مً زمـ قُغاث زالر منها مً جألُ٠
اإلاسمـ أزيخان هما البِذ اإلاغاص جسمِؿه  ،أما ال٣اُٞت
ٞمخباًىت بدباًً ٖغوى ٧ل بِذ مسمـ  .والٛاًت مً
ّ
وظمالُت واوكضاص ،
الخسمِـ ٌُٗي لل٣اعب أو اإلاؿخم٘ مخٗت
ّ
اإلاسمـ مكهىعا اومجاعاة عوات٘
وال ؾُما ئطا ٧ان البِذ
ال٣هاةض ومخابٗتها،لظا ٞهى ًدخاط الى مهاعة وخؿً الجضاعة،
و٢ىة الكاٖغٍت ،في مجاعاث ومدا٧اة الانل واإلاغاص جسمِؿه،
لخخ٩ىن مً الانل ،وجسمِؿه،وخضة في اإلاٗنى واإلابنىُ ،وًٍٟي
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ّ
ظمالُت ٖلى البِذ ألانلي ئطا ؾب ٪ؾب٩ا ٢ىٍا وظمُال ؛ ّ
مما
ًجٗل اإلاؿخم٘ أو ال٣اعب ًىجظب ئلُه وَؿاعٕ في خٟٓه. )4(.
حكغوٍ في الخسمِـ:بأٖخباع ٦أي  ًٞجسخلُٞ ٠ه اإلاؿخىٍاث
ًضع٦ها اإلاخظو ١لٗمىم الكٗغ وزهىم الخسمِـ ،وأن مبلٜ
الخسمِـ ٖىضما٩ً( :ىن البِذ الظي ًُغاص جسمِؿه ًّ
جاما ٚحر
ها٢و ،وُٞه ويىح بدض ًغج ٟ٘مٗه الٛمىى ،وأن ال ً٩ىن
العجؼ مغجبُا بالهضع مً خُض اإلاٟغصة بدض ج٩ىن ههٟها
َُ
في الهضع وههٟها في العجؼ) )5(،وألن الكاٖغ اإلاس ِّمـ
اؾتهىاه البِذ الظي ًخىٞغ ٖلى ٢ىة اإلاٗنى ونض ١اإلاغاص وقضة
الحبٞ ،٪ان الهىعة الكٗغٍت التي ًأحي بها في ألاقُغ الشالزت
ًيبػي أن جدمل مشل هظا اإلاىانٟاث ،وبخٗبحر ألاصًب اللبىاوي
ألاؾخاط ٖبض الحؿً الضهُني في م٣ضمت الىاقغ للجؼء الشالض
مً الخسمِـ أههً( :جغي ٖلى الخسمِـ ما ًجغي ٖلى ألابُاث
ألانلُت مً يغوعة أن ج٩ىن الكُىع اإلاًاٞت ُٞه طاث مخاهت
جل٨م ألابُاث وفي ٢ىتها البالُٚت ،وئال لٓهغ البىن قاؾٗا بُنها
وبحن ألانل اإلاُ َس َّمـ ،ما ٌك٩ل ُٖبا ًّ
ظلُا وزلال واضحا في
الخسمِـ ؾىًُ ٝى٣و مً ُ٢مخه ألاصبُت والبالُٚت ،وبالخالي
َُ
البض أن ً٩ىن الكاٖغ اإلاس ِّمـ طا ٢ضعة لٛىٍت ٖالُت وظؼالت
في اإلاٗاوي٧ ،ي ال ّ
ٌكىه ؤلاً٣إ اللٛىي ،أو ًًُ٘ في ؤلاؾترؾا٫
ّ
ِٞكىه اإلاٗنى ،ما ً٣ٟض ال٣هُضة ٢ىتها ومخاهتها) )6(.خُىما
جماػظذ الش٣اٞاث الٗغب في اإلاكغ ١واإلاٛغب ،واؾخٟايذ
خًاعاتهم قغ٢ا وٚغبا هخج ًٖ طلٞ ٪ىىن مسخلٟت حٗبر ًٖ
َغاػ خُاتهم ،والىان مجخمٗهمٞ ،اؾخدضزىا ٞىىن
مخباًىت ًٖ،الكٗغ الخ٣لُضي وال٨الؾُ٩ي (٧اإلاىشحاث،
والضوبِذ ،واإلاىالُا ،والبدىع اإلاؿخدضزت،والدكُحر والخسمِـ
واإلاشلشاث ،واإلاغبٗاث ،واإلاسمؿاث  ،واإلاؿضؾاث،وٚحرها مً
الالىان الكٗغٍت الجضًضة..والخسمِـ بهظا اإلاٗنى وهى ٢الب
قٗغي مؿخدضر في ٦ال الاصبحن الٗغبُت وال٩ىعصًت ولم
ٌؿخسضمه الا٢ضمىن ،و ًم ً٨ال٣ى ٫ئن ًٞل الخسمِـ عبما
ٌٗىص ،فى ألاصب الٗغبي ،ئلى(ؼػبان بً مدمذ بً داود
املصشي املخىفى ظىت  .828كاٌ فيه الظي زمـ ٢هُضة
(هػب بً صهحر) اإلاٗغوٞت بــ(باهت ظػاد) واوكض وٍ٣ى:٫
َ
فليغ لي بػذ مً
كل للػىارٌ مهما ؼئخمىا كىلىا
اهىاه مػلىٌ
هادًت ًىم الىىاي والذمؼ معبىٌ (باهت ظػاد فللبي ًىم
َّ
مخيم اجشها لم ًفذ مىبىٌ)()7
مخبىٌ ................
ٌ
او مخاٌ لزلً جخميغ البيت لاو مً " ههج البردة "
ألخمذ ؼىقي:
أدمعي َج ْن َهل ّ
ًا َم ًْ ًَ َشي ُ
تي وج ْعمي باديَ
والذ ًَم * ِم ًْ ُم ْل َل َّ
ِ ِ
ِ
َّ َ
العل ِم

ُ
ا َح َ
ّ
البان
اللاع بحن
مم * ( ِسٍم غلى
عج َّبن وإن
ِ
والش ِ
أصبدت ِ
ِ
َ
َ
والػ َلم  ...............أ َخ َّل َظ ْف ًَ دمي في لا ْؼ ُهش ُ
َ
الح ُش ِم)()8
ِ
ِ
بدُض صزل هظا ال(ًٟالخدمِـ) (زِىج زكخت٧ي) في الاصب
ال٩ىعصي مىظ ْهىع الٛؼ ٫ال٨الؾُُ٨ت الاؾالمُت في آصاب
الكٗىب الكغُ٢تٞ ،هى الً٣خهغ ٖلى جىاوُٗ٢ ٫ت قٗغ مً
الٛؼ ٫باللٛت ال٩ىعصًت وجسمِؿها ،واهماهىال٦ ٪شحر مً
الكٗغاء ال٨الؾُ٨حن ال٣ضماء جىاولىا ُٗ٢ت قٗغ ٚحر آصابهم
٧ا (الٗغبُت  ،والٟاعؾُت  ،والترُ٦ت)٣ٞ.امىا بخسمِؿها
وباالزو الاقٗاع الٛؼلُت الكهحرة،والجضًغ باإلاالخٓت في الاصب
ال٩ىعصي هى ان البِذ ًب٣ى ٖلى لٛخه الانلُت ٞاعؾُا او ٧ان
جغُ٦ا ٠ًًُ ،الكاٖغ ال٩ىعصي زالزت مهاعَ٘ ٦غصًت ٖلى ٧ل
بِذ ٩ُٞىن جسمِؿا٦(،غصًاٖ-غبُا) (٦غصًاٞ-اعؾُا)٦ )9(.ما في
٢ى ٫الكاٖغ(ؼيخ هىسي ؼيخ صالح) وٍ٣ى ٫في ٢هُضة
جسمِـ مً الكٗغ الٟاعس ي مً الكاٖغ الغضلي (عيصنةت
بوخارا) في ٚؼلُخه اإلاكهىعة وٍ٣ى::٫

وةك بةدريَ كة لة ذيَر ٍةوري رةشا ثيَ لة برِا
َفي الدا
بة شةرجني ثةجنة لة شةر عاريسي زول
كة ئةمةو دي بة تةئةىي بيبَ ترس وريا (فته اٌ كوي
جةكويصتيت ترخاىة كجا) (اي مة ىوخه ابروي ترا حمقة بة
طوَش)(

ومٗنى هظه الابُاث بالٗغبُت (:جغظمت مٗىىٍت ولِؿذ لُٟٓت
وال ههُت) :مخل بذس جدت خيمت ظىداء  ,باهاملها هؽفت
ؼػشها غً وجهها ,غىذما وسأًتها دون الخأوي والدىف ,الى
اًً اهت راهب الى (جشخاهت).,
املبدث الخاوي :حؽىيالث الخخميغ ومػاهيه في الادبحن.
حٗض ٖملُت الدكُ٨ل الكٗغي  ،مً أهم مالمذ الام٩اهُت
الكٗغٍت لضي الكاٖغ  ،اط جسخل ٠مابحن قاٖغ وقاٖغ بدؿب
الغؤٍت والٟلؿٟت والش٣اٞت التي ًمخل٨ها .و٢ىلىا بالدكُ٨ل
الكٗغي وٗني به ما ًخٗل ٤بالخ٩ىًٍ الىص ي ق٨ال ومًمىها ،
وما ًترجب ٖلى طل ٪مً صالالث جابٗت لحُصُاث الىو  ،جدُل
ئليها َبُٗت الىو مً ظهت  ،وام٩اهُت اإلاخل٣ي الى٣ضًت مً
ظهت أزغي  ،وٖلى و ٤ٞهظا ٌٗض ” مهُلح الدكُ٨ل
بمٟهىماجه اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت واإلادكٗبت ٖلى هظا ألاؾاؽ
أخض الٗىانغ ألاؾاؾُت في ج٩ىًٍ الخُاب ألاصبي بمخىه
ّ
الىص ي ،وال ّبض مً ئصعا٦ه وٞهمه وجدلُله ئطا ما أعصها ٞدو
ّ
الخُاب في مجاله الىص ي ومٗاًيخه ه٣ضًا” ٞ ،الكاٖغ ًجب
أن ً٩ىن ٖلى ٖلم جام بأصواث الدكُ٨ل وماهُخه)(.)11اوهى
(الُغٍ٣ت التى ٌؿخسضمها ألاصًب لُهب ٞيها ئبضاٖه،و ٌٗبر بها
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ًٖ ال٨ٟغة التى جضوع فى هٟؿه،وهى ٌكخمل ٖلى الهُاٚه
اللُٟٓت الىػن ،وال٣اُٞه واإلادؿىاث البضٌُٗه). )12(.
وَٗض ٢الب(الخسمِـ) هىٖا مً الخُىع فى الك٩ل او ال٣الب
ألاصبي ال٣ضًم الظي اٖخاصه ألاصباء و هى ،و ئن لم ً ً٨زُىة
هدى ؤلابضإ ألاصبيٚ ،حر أهه ،فى الح٣ُ٣ت و زبت هدى جدُُم ،
هٓغٍت الك٩ل اإلاُ٩اهُُ٨ت ،او الخ٣لُضًت َّ
والٗغ ٝالاصبي، ،
وخغ٦ت هدى الخُىع في ال٣اُٞت اإلاٗخاصة .و هظا ال٣الب مٗغوٞت
بالك٩ل الًٗىي٧ ،اهذ جالةم آعاء الغواص اإلاضعؾت
الغوماهدُُ٨ه في الاصبحن ،الظًً ٧اهىا ًىاصون جغ ٥مدا٧اة
ألاهماٍ او الاق٩ا ٫ال٣ضًمت ،و جدُُم ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت
ال٨الؾُُ٨ت وئَال ١الحغٍت للخٗبحر ًٖ هٟؿُه ال٩اجب حٗبحرا
ناص٢ا )13(.وأن الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن ألاصبحن الٗغبي
وال٨غصي ٖغٍ٣ت ،باليؿبت الى الاآصاب الازغي ٞجري هظه
الهالث اإلاخباصلت ،وال٣ىالب اإلاكتر٦تً ،نهما أوز ٤و أوؾ٘ منها
بحن آلاصاب ألازغي ،و مً هظه ال٣ىالب اإلاخباصلت ٢الب
(الخسمِـ) الظي اؾخسضمه ألاصباء فى ألاصبحن مكتر٧ا عٚم ما
مً زالُٞ ٝه لضي الكٗغاء الٗغب وال٨غص  ،و هى ٌٗض أخض
الٗال٢اث اإلاكترٖ ٥بر الٗهىع٦ ،ما أن ٦ال ألاصبحن ٌكتر٧ان
فى ٖىامل ْهىع هظا ال٣الب و وكأجه ،و ئهىا جىاولىاه فى هظا
البدض بىنٟه نلت مً الهالث اإلاكتر٦حن ألاصبحن الٗغبى
)14(.
وال٨غصي
ٞالخسمِـ فى مٗىاه اإلاكتر ٥فى ألاصبحن ٞهى هىٕ مً
(الدؿمُِ ،والخًمحن) ،و(الدؿمُِ )هى أن ً٣ؿم الكاٖغ
قٗغه ئلى مُٗ٣اث و ًأحى بأبُاث ٖلى ٢افي واخضة زم ًأحى
ببِذ أو مهغٕ ًسال ٠ما٢بله فى ال٣اُٞت ٌُٗض جل ٪ال٣اُٞت
آزغ ٧ل ٢ؿُمه و هظه ال٣اُٞه اإلا٨غعه ؾمى (ٖمىص ال٣هُضة)
ئال أن الدؿمُِ الًلتزم أن ً٩ىن مسمـ صاةما ،بل ئهه ٢ض
ًأحى مؿضؽ او مغبٗا  ،او ٢ض ً٩ىن الخسمِـ هىٖا مً
(الخًمحن) فى البضٌ٘ ،والخًمحن هى أن ًًمً ألاصًب ٦المه
بِخا أو قُغا مً قٗغ قاٖغ آزغ .ئال أن الخسمِـ ًسخل٠
ًٖ الخًمحن في أن الكاٖغ ًًُ ٠زالزه أقُغ ٢بل نضع
بِذ مً قٗغ قاٖغ آزغ ،أو بٗباعة أزغي ًلتزم الكاٖغ أن
ًًمً ٧ل ٢ؿم مً ٢هُضجه قُغي مً ٢هُضة قاٖغ
()15
آزغ.
ُ ََّ
وٍيبػي الخٟغٍ ٤بحن قٗغ (الخسمِـ) وقٗغ( اإلاسمـ)،
ٞالشاوي ما ٧اهذ ال٣هُضة مخ٩ىهت مً أقُغ زماؾُت
ألا٢ؿام و٧ل زمؿت أ٢ؿمت (أقُغ) جدمل ٢اُٞت جسخل٠
ًٖ الخمؿت التي بٗضها .و٢ض ًخ ٤ٟوَكتر ٥مٗىاه(اإلاسمـ)
فى ألاصبحن(الٗغبُت وال٨غصًت) :بما اهه ٢الب قٗغي ًخأل ٠مً
مُٗ٣اث قٗغٍت فى ٧ل مُٗ٣ت منها زمؿت قُغ جى٤ٟ

ال٣اُٞت ألاعبٗت ألاولى و جخٛحر في الكُغ الخامـ٧ .اإلاسمـ
مً صًىان الكاٖغ الخىوس ي أبي اللاظم الؽابي(:الى البلبل)
وٍ٣ى:٫
سجل الخغشٍذ ؼػشٍا غلى ظمؼ الضهىس
واجشن الشكت تهفى خىٌ اوساد الغذًش
فػشوط النهش كذ هبت ,بىاغيها الدشٍش
وجصبت وعمت الفجش الؽػاع املعخطحر
()61
مخل هفاف الغيىم العابده في ضحاها
او٧الظي أوكضه الكاٖغ اإلاهجغي (إًليا أبىماض ي) في عزاء امحن
َّ
مسمـ بٗىىان (ماصاٌ فى لاسض خيا
الغٍداوي في ٢الب
)وٍ٣ى:٫
مخل خلل مشث غليه
اي خطب دها فباث املهجش
صشصش
ومؽت فىق غؽبه
طشبت غلذ صهشه فخبػثر
فخىىش
()67
بػذ ان وان غبهشٍا هذًا
او هوٕ ً٨ون ُٞه ٦ل زمؿت أقٍغ طاث ٢اُٞت واخصة،
ومؿخ٣لت جمام االؾخ٣الٞ ٫ي ٢ىاُٞﻬا وأوػاهﻬا ًٖ األقُغ
السمؿت الخي جلُﻬا ،ومشاله ٢ى ٫إلياط فشخاث جدث ٖىىان
(بيً الطفىلت والؽباﺏ):
ظلمخىي ظلمخىي ًا دﻫش * مارا جؽا ﻫل لً غىدي جأس
هأن صدسي مً ظلامي
هأن دمػي فىق خدي هخش *
ؼػش
وهل طلؼ مً طلوغي ؼطش
كد صشث مً خضهي وامخػاطي* هالﻬيىل الﻬادي إلﻰ
األسباض
إن أرهش الػﻬد اللرًز الماطي * ًخخلط العىاد بالبياض
()68
وجمطش الػيً غلﻰ األهلاض
َ
َّ
وفي الكٗغ ال٨غصي ٢ض لٗب ٢هاةض (اإلاسمـ)(زِىجي) صوعا
٦بحرا في جُىٍغ الكٗغ ال٨الؾُ٩ي ال٩ىعصي اًًا ،و٢ض ونل
الى مؿخىي ع ُ٘ٞواؾخُإ ان ٌِٗل َىٍال،وان ً٩ىن مضعؾت
له٣ل مىاهب الاظُا ٫واطوا٢ها ،و٢ض اؾخسضم ٖضص مً
قٗغاء ال٣ضامى واإلادضزحن  ًٞاإلاسمـ في ججؿُض مكاٖغهم
َّ
اإلاسمـ الكاٖغ(
وجهىٍغ م٨ىىهاتهم ..ومً طل٢ ٪ىٖ ٫لى
بتزخُاع َػٍىةع) في ون٦ ٠غصؾخان وًلىٌ:

برواىة ئامساىي شني
برواىة دةشيت رةىطني
برواىة طوَلَ وىةشريً
بةٍصتيكي زور شريً ئةلني ئةمرو بةٍارة ()19
َّ
اإلاسمـ بالٗغبُت:
وحٗني
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فليىظش الى صسكت العماء,واهظش الى الطبيػت امللىهت ,والى
الىسود والشٍاض ,هجىت فشدوط ,اهه فصل الشبيؼ.
َ
(زحرةمحرص) في نىعة ونُٟت
او ٢ى ٫الكاٖغ ال٨غصي الغوماوس ي
َّ
للؼهغة (وةهتوقت) ٖلى ق٩ل ابُاث اإلاسمـ بازخال ٝالؿُغ
الازحر مً ال٣اُٞت وٍ٣ى:٫

لة شوجدة دايه خاموشة
وةىةوشة وةك مً شني ثوَشة
َي بوَ طرياٌ بة جوَشة بةٍاري لةال ىا بيسارة لة ىةغنةي
دل

هىػاع(. )20
وحػني بالػشبيت.
جشجذي الضسكت مخلي (وعصة وةهتوقت) ،خافخت باهخت في
الشهىع ,وكلبها ًدً الى البياء  ,وال حعخلز بالشبيؼ ,وجظيم
مً الاغاسٍذها.
او بلافيت مخباًىت ٦ل زمؿت أقٍغ طاث ٢اُٞت واخصة،
ومؿخ٣لت جمام االؾخ٣الٞ ٫ي ٢ىاُٞﻬا وأوػاهﻬا ًٖ األقُغ
السمؿت الخي جلُﻬا هما في كىٌ ٢ى ٫الكاٖغ ال٩ىعصي
ال٨الؾُ٩ي (ٞاوي) في ونٟت َ
(ص ٫جتهِ)(ل٣لب الحؼًٍ)
بأبُاث َّ
مسمـ وٍ٣ى:٫
ةتي متال با َبِذ بلُم ةتؾغاعي َ
ص٫
جا بؼاوي َ
يىهت خالحزاعي َ
ص٫
َ
جىف بل َي هاخت ١هُِت هاواعي ص٫
َجُ٨تلت وة٧ ٥اعي ٧ىعصان ٧اعي َ
ص٫
َ ()21
َ
َبىٍت وا َ
ةتمغو قاعي ص٫
قُىاوة
وحٗني ألابُاث بالٗغبُت:
ايها الؽيخ أظمؼ الى أظشاس الللب ,لخػلم ما هى خاله ,كلّ
َّ
الجلم كلبً مً صياخه ,لخػلم ان ميذان كلبي فىض ى ,مخل
فىض ى خاٌ الىشد.
وه٨ظا ،في خحن أن اإلاكهىع مً ٢الب (الخخميغ) في
الكٗغًٍ ٌٗني اياٞت زالزت أقُغ ظضًضة ٖلى قُغًٍ
وب٣اُٞت مىخضة في ٧ل ال٣هُضة قغٍُت أن ج٩ىن ال٣هُضة
ّ
مخ٩ىهت مً ٖكغ مُ٣ىٖاث ُم َس َّمؿت.و٧ان الكٗغاء اإلاىلضون
ئطا اؾخدؿىىا ٢هُضة أو بِخا أو أ٦ثر ٖمضوا ئلى مجاعاجه ،
ولهم في طلّ ٪
ٖضة َغٞ ١منها  :أن ً٣ىمىا بدكُحر ألابُاث أو
البِذ  ،أو مٗاعيت ال٣هُضة ومداولت الىنى ٫ئلى مٗاوي
ّ
ناخبها أو (جسمِؿها) ؛ لٗلهم ًلح٣ىا بهاخبها  .واؾخمغ
الحاٖ ٫لى طل ٪م٘ جىالي الٗهىع .و ًم ً٨ال٣ى ٫ئن ًٞل
الخسمِـ عبما ٌٗىص ،فى ألاصب الٗغبى ،ئلى (ابً داوداملصشي
َّ
زمـ ٢هُضه هػب بً صهحر اإلاٗغوٞت ب ــ(باهت
828هـ  ).الظي
ظػاد) واوكض وٍ٣ى:٫
َ
فليغ لي بػذ مً
كل للػىارٌ مهما ؼئخمىا كىلىا
اهىاه مػلىٌ

هادًت ًىم الىىاي والذمؼ معبىٌ (باهت ظػاد فللبي ًىم
()22
َّ
مخبىٌ
مخيم اجشها لم ًفذ مىبىٌ)
...........
َّ
او ٦ما زمـ( مدمذ بً غبذ اللادس الىاظطي) ٢هُضة
البردة للبىصحري وٍ٣ى:٫
وهامل الذمؼ ختى صاس
ًاهائم ال للب بً البان والػلم
والػلم
ًا ماصخا بالذما دمػا غلى العلم (امً جزهش خحران بزي
()22
ظلم  ...........مضجت دمػا جشي مً مللت الذم)
ومً ألامشلت ٖلى طل ٪بِذ ظغٍغ:
ُ
أمش غلى الذًاس دًاس ليلى  ...أكبل را الجذاس ورا الجذاسا
َّ
ٞسمؿه قاٖغ( كيغ بً امللىح ) و٢ا: ٫
مدب غادس الػبراث ظيـال  ...ليي ًدظﻰ مً لاخباﺏ هيال
ألم جشوي أجىﺏ البيذ ليـال ( ...أمش غلى الذًاس دًاس ليلى)
ُ
()22
(أكبل را الجذاس ورا الجذاسا)
والخسمِـ ًمخ٘ ال٣اعب والؿام٘ ،وال ؾُما ئطا ٧ان البِذ
ّ
ّ
ظمالُت ٖلى البِذ
اإلاسمـ مكهىعا .والخسمِـ أًًا ًًُٟي
ألانلي ئطا ؾب ٪ؾب٩ا ٢ىٍا وظمُال؛ ّ
مما ًجٗل اإلاؿخم٘ أو
ال٣اعب ًىجظب ئلُه وَؿاعٕ في خٟٓه .ومً أمشلت مً جسمِـ
في الكٗغ الٗغبي منها جسمِـ الكاٖغ (صفي الذًً الحلي)
لبِذ العمىأٌ الكهحر وٍ٣ى:٫
ّ ّ
(حػحرها أها كليل غذًذهـا  ....فللت لها إن الىشام كليل)
خيث كاٌ :
وغصبت غذس أسغمتها جذودها  ...وباجت ومنها طذها
وخعىدها:
ّ ّ
حػحرهـا أهـا كليـل غذًذهـا
إرا عجضث غً فػل هيذ بىيذها ...
()22
فللت لها إن الىشام كليل
ومً جسمِـ اًًا للكاٖغ (صفي الذًً الحلي) ٢هُضة
الكاٖغ ألاهضلس ي "إبً صٍذون" (الىىهيت املؽهىسة )التي
مُلٗها:
ا
َ
طيب للياها
أطحى الخىائي بذًال مً جذاهيىا  ...وهاﺏ غً ِ
ججافيىا
و٢ض ٢ام ٖلى جسمِؿها ٧ل مً الكاٖغًٍ "صفي الذًً
ّ
الحلي" و"ظيذ سطا الهىذي"
٢هُضة "صفي الذًً الحلي" ,وأزترها منها اإلا٣اَ٘ الخالُت:
ّ
َ
ُ
ُ ّ
فشٍم ًَخييىا
وان الضمان بللياهم ًمىيىا ِ ...
هش بالخ ِ
وخادث الذ ِ
ا
َ ّ
ْ
أطحى الخىائي َبذًال ِمً
فػىذما صذكت فيىم أماهيىا ...
َ
َ
طيب للياها
وهاﺏ غً
...........
جذاهيىا
ِ
()21
ججافيىا
مً هظا الىىٕ(الخسمِـ) ٢ى ٫الكاٖغ :

Page 232

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

ليت املالح وليت الشاح كذ جػال  ...في جبهت الليث أو في كبت
الفلً
ّ
وي ال ًلبل مػؽىكا ظىي أظذ  ...وال ًطىف بداهاث ظىي
ملـً
ّ
٣ٞض زمؿمهما الؽاغش( مػشوف غبذ الغني الشصافي) فلاٌ
:
ظعى ًداوٌ إظياسي بىأط طـال  ...مً هىت كبل الطال في
خبه جمـال
ُ
فللت إر هلت مىه الظم واللبـال ( ...ليت املالح وليت الشاح
()27
كذ جػال) (في جبهت الليث أو في كبت الفلً)
و٦ظل ٪جىاو ٫الكاٖغ اإلاٗانغ الٟلؿُُني (البرغىحي) ابُاث
ال٣هُضة التي نغح بها (املخىبي) وٍلىٌ:
َ َ
ْ
َْ
َ َْ ْ
َ ُ َ
الىش ِام
غلى كذ ِس أه ِل الػضم جأحي الػضا ِئم وجأحي غلى كذ ِس ِ
املَ ُ
ياسم
لُخسظها همىطظا ل٣هُضة جلىهذ ب٣الب (الخسمِـ) الىاعص
ط٦غه في ؾُىع الؿاب٣ت ،وَؿخ٨ك٢ ٠ضعة الكاٖغ ٖلى هٓم
هظا اللىن بٗض ان امخل ٪اصواجه الغاتٗت وٍ٣ى:٫
ومىث في اظىاق الىفىط
اكىٌ لذاس دهشها الٌعالم
ٌعاوم
َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
غلى كذ ِس أه ِل الػضم جأحي
واوجه كخلى صٍىتها وعائم
َ
الػضا ِئ ُم
َ
َ
َ
ْ
ُ ()28
َ
الىش ِام املياسم
وجأحي غلى كذ ِس ِ
ومً هىا هجض الاقُغ الشالزت الاولى ٢ض وسجها الكاٖغ ،اما
الغاب٘ والخامـ بِذ قاٖغ ٦ما ج٣غأ ،وهظا جسمِـ ً٨ك٠
٢ضعة ع الكاٖغ الكٗغٍت ،لضي قاٖغ البرٚىسي.
ومً ؼػشاء اًظا في الادﺏ الػشبي خمعت اًظا الؽاغش
ابً فاسض وكذ خمغ غبذ الباقي الػامشي وٍلىٌ:
للذ جىخت..............................
اما ما ًسو الاصب ال٩ىعصي م٣اعهت باالصب الٗغبي ،ان ٢الب
َّ
اإلاسمـ ٣ٞض ْهغ ج٣غبُا مىظ
الخسمِـ اوؾ٘ اهدكاعا مً
ٖهغ ال٨الؾُُ٨ت الاولى .،ومً زال ٫اؾخ٣غاةىا للىماطط
الكٗغٍت في الكٗغ ال٩ىعصي وظضها ان (الخسمِـ مً ٚحر
أصبهم اي مً آصاب وز٣اٞت ٚحر ٧ىعصًت (٧الٗغبُت والٟاعؾُت
والترُ٦ت) م٘ الاخخٟاّ بمىهحُت الانالت للبِذ الانلي،اي
ًب٣ى ال٣هُضة انلُت ،ول ً٨جسمِؿها ً٩ىن (٦غصًا ٖ-غبُا ،او
٦غصًا ٞ-اعس ي او -جغ٧ي) .،وزحر جمشُل ٖلى طل٢ ٪ى ٫الكاٖغ
ال٩ىعصي ال٨الؾُ٩ي اإلاٗغو ٝب ـ متال صالحي(ختسٍم) ظاء
جسمِؿا ٖلى اخض قٗغاء الٗغبُت وٍ٣ى:٫
ٞتعهاص نُٟتث ٦توجمت هاو ِعهج و متعاعث
ةتم زتؾغةوي زىباهت ٦توا صًخت هٓاعةث

َ
قغٍىت لتالم ّ
ةتٞغٍ َني بت َةِكاعةث
ص٫
(جمشاث الهىي الػؽم غلى الللب اهاسث)
()29
(الؽمغ مً خجله ,بالحجب جىاسث)
او مً جسمِـ الكاٖغ ٧ىعصي (صٍىةس) ألخض قٗغاء الٗغبُت
والٗغاُ٢ت الكاٖغ (جميل صذقي الضهاوي ) وٍلىٌ:
زتػمتحي ظتهىتث ةت٦تن هتعصوو ى ٚلُمان وى خىووع
َعٍُي خت ١ةتَغ َي عابُٗت َبي ًان متههىوع
َبى وةَه ن زتػمتحي طاهضاع٦ت لت صهُاي متقهىوع (ًشفؼ
الؽػب فشٍلان أهاث ورهىس)( ,وهل الطائش الا بجىاخيه
()23
ًطحر)
وحٗني بالٗغبُت:
ا
ًخذمىن الجىت غيلمان وخىسا
ًلتزمىن طشٍم الحم سابيػت ومىصىس
مً اجل خذمت الىطً في الحياة الفاهيت
وباالياٞت الى طل٧ ،٪اهذ ٢هاةض مإؾـ الاصب ال٨الؾُُ٨ت
ال٩ىعصي في مىُ٣ت الؿلُماهُت ،في الىه ٠الاو ٫مً ٢غن
الخاؾ٘ ٖكغ الكاٖغ (هالي) اهمىطظا للخسمِـٞ.ان ا٦ثر
قٗغاء الظًً خاولىا الضزى ٫في الٗالم الضازلي ألبضإ (هالي)
٢ض از٣ٟىا اخُاها في بلى ٙمٗاهُه،اي ان الابُاث التي
اياٞىها الى قٗغه لم ج ً٨في اإلاؿخىي الكٗغ الانلي ،هظا
باالياٞت الى ان بٌٗ الكٗغاء الظًً زمؿىا ظاهبا مً
قٗغه لم ًٟهمىه اإلاٗاوي الٗمُ٣ت والهىعة اإلاٗ٣ضة التي زل٣ها
الكاٖغ في ٖلم البُان الانلُت.اما مً خُض جضوًٍ اإلاٗلىماث
اإلاخٗل٣ت بالخسمِـ ٞخ٩اص ج٩ىن ٚاةبت ًٖ نٟداث جاعٍش
الاصب ال٨غصي ،ولم جضون مٗلىماث واُٞت ًٖ الكٗغاء الظًً
جىاولىا قٗغ الكاٖغ الخسمِـ ال مً ٢غٍب وال مً بُٗض.
وومً امشلت ٖلى الخسمِـ في الكٗغ ال٩ىعصي ل٣ضازخاع
الكاٖغ ال٩ىعصي اإلاٗغو(ٝظالم) ُٗ٢ت مً قٗاع مٗغوٝ
(هالي) جل ٪التي ًظٌ٘ ٞيها الكاٖغ آعاء الحُ٨مت والٗمُ٣ت في
خُاة الاوؿان ،الظي ٌِٗل لىٟؿه وٍخهىع باهه ًدُا الى
الابض ،وٍ٩ىن زغٍا ومخم٨ىا صاةما ،وٍ٣ى (٫هالي):
هتعچ ــەهضه ٦ــه ٖىمغی زًغ و ظامی ظمذ بىو
چىهــ٨ه ةەمەلذ ػۆعه ،چ ٖىمغێــ٩ی ٦ــمذ بىو!
ةـ ـەی ظامیعی صوهیا و ٢یام ــهث ب ــە ز ــەیااڵث
()31
ـەو ڕۆژه  ٦ــه م ــغصی ،هه ةەوث بىو هه ةەمذ بىو!
وحٗني بالٗغبُت:
ليىً لً غمش خظش وجام جم
لىً غمشن كصحر ,الن املً هخحر
ًا ايها الزًً جمػت الذهيا والاخشة بالدياٌ......................
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٣ٞض ٢ام الكاٖغ (ظالم )بخسمِـ بٌٗ مً الكُىع في
٢هُضة هالي وٍ٣ى:٫
ةتي خاعَـ ةت٦تع صةولتث وظاة ختقتمتث بىو
صوعع و ؾتصة ٝولىةلىةـ ولتٖل و َتوهتعث بىو
ِ
َ
زىباوي ؾُت هـ مىو زتعي عوو زتصمذ بىو
(هەعچ ــەهضه ٦ــه ٖىمغی زًغ و ظامی ظەمذ بىو
چىهــ٨ه ةەمەلذ ػۆعه ،چ ٖىمغێــ٩ی  ٦ــەمذ بىو)()1
وحػني الخخميغ بالػشبيت:
ًا جامؼ املاٌ لً الثروة والجاه والدذم والحؽم
لً دسس والاصذاف واللئالي واللػل والجىهش
لً الحعىاواث رواث الؽػش الاظىد  ,رواث
(ليىً لً غمش خظش وجام جم)
(لىً غمشن كصحر ,الن املً هخحر)
او في جسمِـ الكاٖغ (ختمذي) للكاٖغ (هىسدي) وٍاحي
بهىعة ًه ٠ظما ٫خبُبخت إلا٨ملت له وٍ٣ى:٫

خةلقي ذييياٌ مةطمةبة بوَ كةيف وشةيراىي جيَاٌ
ئارةزووو ىةذياىة مً تا بضنة ريَسي عاشيقاٌ
عاشقاىي ضوىكة كوشتووة ,مامةوة مً بو ىيَصاٌ
َيَ ىابرِيَ قورباٌ
(تيغ بة مميا ديَينَ بة دروَ ثيَه دةل
تيغي توَ برِىدةية ٍاوارة بةخته ىابريَ)(.)32

وحػني بالػشبيت :
الزًً خلم هللا ليهىئى ليػيؾ ,ولىً اجمنى ان ال أغيؾ وي
أهىن في صف الػؽاكحن ,و ظيفً خاد لىً خظي س يء او
فليغ بلاء مً خعً الحظ.),.
وهجح في جيؿُ ٤واوسجام مابحن الابُاث الانلُت
والاقُغ(الخسمِـ) الكاٖغ ال٨الؾُ٩ي ال٩ىعصي (ؼيخ سطا
ّ
زمـ مً الكاٖغ ال٩ىعصي(هىسدي ) ٦ما ً٣ى:٫
الطالباوي)
(دوڕ و یاكىوث دەباسێ لەم هەللمی ؼحرینى (هىسدی)
خىا ظاهىا لە دهیادا كەدسصاوێ خەسیذاسێ)
وٍ٣ى ٫الكاٖغ (ؼيخ سطا طالباوي) في الخسمِـ الابُاث:
هەماوە ڕەوهەقی باصاڕی غەكڵ و داهیؾ و وسدی بەپىولێ
هایىڕن لەم غەظشەدا غیلمی ئەبی وەسدی
لە ئەؼػاسی (ڕەصا) پەیذایە ئاظاسی جەواهمەسدی (دوڕ و
یاكىوث دەباسێ لەم هەاملی ؼحرینى (هىسدی)
خىا ظاهىا لە دهیادا كەدسصاوێ خەسیذاسێ()33
وحػني بالػشبيت:
الٗ٣ل ً٣ٟض عوه٣ه ومحزاهه ،ولِـ له عواط اطا٧ان ٦الم٪
باَل ،خضًض عظا٢ ٫ض ججض في اقٗاع (عيا) ،لً دسس
والاصذاف واللئالي واللػل والجىهش (٧ىعصي)).،
او جخميغ الؽاغش فائم بيىتط غلى ؼػش (جحرمحرد) وٍلىٌ:

ىة حةياتاٌ ما ىة
قةدري ميممةتتاٌ بة جاريَ شكاٌ
ىاووىيصاٌ باري تةعيةتاٌ ,وا ٍاتة س (ووفدي كوردشتاٌ ,
()34
ميممةت فروَشاٌ) (ٍةرزة وةكيمي شاري خاموَشاٌ)
وحػني الخخميغ بالػشبيت:
للذ خطخم مً مجزلت الؽػب دفػت واخذة,فلم ٌػذ لىم
خياء وال اظم وال غىىان,خملتهم غلى اهخافىم خمل الطػىت
والدضالنً,ا بائعي الؽػب ًا وفذ هشدظخان,ايها الىهالء
الاوباػ غً مذًىت الصمت املطبم.
او بخسمِـ الكاٖغ(ئه خمه د هه سدي)ل٣هُضة مكهىعة
للكاٖغ(ؼيخ هىسي ؼيخ ظالح )وٍ٣ى:٫
َ
كەث هەدەی ئاصاسی گیاوی مەظت وبيذاساوی ؼەو خىث
هەخەیخە بەس ؼەپۆڵی ئەؼکی بێ پایاوی ؼەو
ئەی کچی خىاوەهذی جىاوی و ئەی چشای دیىاوی ؼەو
(خۆث بپاسێضە لەئاهی دڵبریىذاساوی ؼەو هەک خىا هاکەسدە
()22
گحرابێ دووغای هااڵوی ؼەو)
وحٗني بالٗغبُت:
او جسمِـ بحن قاٖغ(اخمذ هتسدي) (وبيىتط) وٍ٣ى:٫

بةدةشيت خوي لة دةشتيدا,كةضي ئيَصتا ثةشيَناىة
َيَ ضيَه كرد لة طةلَ خوَما ,لة بوَ ىامةردي بيَطاىة
ئةل
َمي دةو,مةرد ومةرداىة (بةدةشيت خوَت
بةرو دةٌ با وةال
كةماضت خصتة شةر ليَوت خةشيناىة)
ئةطةر ذةٍريصي تيَدابوو ,طوَىاٍي خوتة بيَساىة)()36
او جسمِـ قاٖغ (الغاػي) ٖلى قٗغ (ةتزى:)٫

َة
لة يادت دةرىةضه ٍةرطيس كة مةرطي جواىي ضةٌ تال
َة
َه بيَ حال
شةرو داى َي لة شةر رِاىت كةشةىطه حال
َة (ئةوا
َي ىةمامه كة,كة ٍيَصتا بةرٍةمي كال
شةيري باال
َة
جيت ديَمه ئةي داية بة عومري بيت ويةك شال
َة)(،)37
لة بيَخ و رِيصة دةرٍامت وةك اللة وطوَلي ذال
الىخائج:
وؿدىج مً البدض :ان هظا ال٣الب الكٗغي(الخسمِـ) ٢ض
ْهغ و هما فى ٦ال الاصبحن مخأزغا باليؿبه الى ٦شحر مً ال٣ىالب
اإلاٗغوٞه ٞيهما ،و الٌٗغ ٝبالًبِ مً هى أو ٫مً ازترٕ
هظاال ًٟالجضًض ،ئط ئهه لم ًيكأ ئال بٗض ما ٖني ،الكٗغاء
بالترار ال٣ضًم و أعاصوا أن ًدُىا الخ٣الُض الكٗغٍت ً٣لضوا
الكٗغاء ال٣ضماء فى ٞىىنهم الجمُلت أٚغايهم ال٣غٍبت مً
الىٟـ ،ل٣ٟضان ٖىانغ الابخ٩اع وؤلابضإ فى ألاصب ،و
اؾدُالءالجمىص ٖلى ٢غاةذ ألاصباء فى مىار ،خُض اججهىا هدى
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ّ
الهىاٖه وا٢بلىا ٖلى ٢هاةض الكٗغاء ال٣ضماء و أياٞىا ٖليها
ما ج٣خًُه ألاظىاء ألاصبُت والٓغو ٝالؿُاؾُت الاظخماُٖت
التى ٖاقىها فى جل ٪الٟتره الؼمىُت وسجلىا هىاصع بالُٚه
أياٞىا لبضٌُٗاث الكٗغاء اإلاايحن ٢بؿاث ٦شحره لُبخ٨غو أزغ
هظه الٗىامل ،مىهجا قٗغٍا ًىخى الكٗغ هدى الا٢خباؽ
والدكُحر والخًمحن والخسمِـ و ٚحرها مما ٌؿاٖضهم ٖلى
هظا الاججاه ألاصبى الظي ًم ً٨لىا أن وؿمُه اإلادآٞه
والخجضًض فى الكٗغ فى مىار ؾاصه الجمىص والاهدُاٍ ،خُض
الًُم٘ ألاصًب فى أصبه جُىعا و الًُمذ الكاٖغ فى قٗغه
حٛحرا ،لحزٖؼٕ ؾلُان الجمىص والخسل ٠الظي عؾا فى اإلاغٞأ
الكغقي مىظ ػمً ،و ًبدض ًٖ مغٞأ ظضًض ،و هظه الحغ٦ه
ألاصبُه حٗض ظغأه جمغصا ٖلى الخ٣الُضاإلاٗخاصه ،و ابخٗاصا ًٖ
الجمىص.
ّ
ئن  ًٞالخسمِـ اهخ٣ل مً ألاصب الٗغبي الى آصاب الكٗىب
والبلضان ألازغي ُٞما بٗض ،خُض :ؾغي ئلى بٌٗ اللٛاث
الكغُ٢ت ٧الٟاعؾُت و الترُ٦ت و ال٩ىعصًت وطل ٪مً بىابت
ؤلاؾالم الظي اهدكغ في هظه اإلاىاَ ٤وال٣ىمُاثَّ ،.
وئن الكٗغاء
ال٩ىعص أزظوا الٗغوى وال٣اُٞت و٦شحر مً ال٣ىالب الاصبُت مً
الكٗغ الٗغبي مباقغة ولِـ ًٖ َغٍ ٤الكٗغ الٟاعس ي ٦ما
ًظهب الى طل٦ ٪شحر مً الضاعؾحن .وال ًىٟي الباخض جأزغ
الكٗغ ال٩ىعصي بالكٗغ الٟاعس ي وأوػاهه.لل٣اُٞت صوع ٦بحر في
الكٗغ الٗغبي وال٩ىعصي ،ولها أهمُت اؾخصىاةُت في حكُ٨ل
ّ
البيُت ألاؾاؽ لهظًً الكٗغًٍ ،وْلذ ال٣اُٞت مهُمىت ٖلى
الظو ١الٗغبي وال٩ىعصي ختى في ٢هُضة الخُٟٗلت.
الهىامؾ:
( )1معجم م٣اٌـ اللٛت ،اخمض ٞاعؽ  ،و٢امىؽ
اإلادُِ ،لٟحروػ آباصي ،ماصة زمـ ،ط213/3
( ، )2ولؿان الٗغب ،ألبً مىٓىع  ،ومعجم
اإلاهُلحاث البالغي ،اخمض مُلىب م٨خبت لبىان،
 ،1978م33
( )3جاعٍش آصاب الٗغب،مهُٟى ناص ١الغاٞعي،صاع
ال٨خاب الٗغبُت99 ،1973 ،
(ً )4ىٓغ ًٞ :اإلا٣هىعة في الكٗغ الٗغبي :هاةلت ٢اؾم
أخمض.115 .
( )5جاعٍش آصاب الٗغب،مهُٟى ناص ١الغاٞعي،صاع
ال٨خاب الٗغبُت99 ،1973 ،
(٧ )6لماحي  ،وابىح منهاٖ ،بض الحؿً الضهُني في
م٣ضمت الىاقغ للجؼء الشالض2-1،
( )7اإلاضاةذ الىبىٍت في ألاصب الٗغبي ،ػ٧ي مباع.26،٥

()8
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()22

()23
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()25
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الؼبضة الغاة٣ت قغح البرصة الٟاة٣ت :ػ٦غٍا ألاههاعي
ٖلى بغصة،م.23
جاعٍش الاصب ال٩ىعصي ،ماع ٝزؼهضاع ،اإلاجلض
.54/2
صًىاوي قُش هىعي قُش نالح ،ةاػاص ٖبض
الىاخُض ،بتع٧ي ًت٦تم 1986 ،بٛضاص،م.511
الدكُ٨ل الكٗغي في قٗغ ػهىع الٗغبي ،ص،هىٞل
خمض زًغ ،م٣الت ،وكغث في مجلت الى٣اص
الٗغاقي،13/3/2015 ،
مىؾىٖت هٓغٍاث الاصبُت ،هبُل عاٚب،2003 ،
.422
خغ٦ت الخجضًض في الكٗغًٍ الٗغبي وال٨غصي٧،اوه
اؾماُٖل الؼهاوي ،اَغوخت ص٦خىعا ،ظامٗت
ج٨غٍذ.14 ،2017 ،
اإلا٣ضمت  ،ابً زلضونٖ ،بضالغخمً .صاع
اخُاءالترار الٗغبى.1988 .م.583
الضًىان ،ابي ال٣اؾم الكابي 1997،جدً ٤ُ٣ديى
قامى ،،.صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،م206
الضًىان ،اًلُا ابى اإلااض ي ،قغخه حجغ ٖام،صاع
ال٨ٟغ الٗغبي.236 ،1ٍ ،
ث
الضًىان ،الكاٖغ (بسخُاع ػٍىةع)  ،قغخه وحٗلُ، ٤
مدمض متال ٦غٍم.115 ،
٫
بحر محرص الخالض (هتمغ)  ،مدمض عؾى هاواع313 ،
صًىان الكاٖغ( ٞاوي) ،م23
اإلاضاةذ الىبىٍت في ألاصب الٗغبي ،ػ٧ي مباع26،٥
اإلاضاةذ الىبىٍت في الاصب الٗغبي.،ػ٧ي
مباع،٥م210وٍىٓغ جىام الكٗغ الٗغبي
الحضًض م٘ بغصة البىنحري،مدمض ٞخذ هللا
مهباح.42،
جسغٍج الابُاث مً اإلاىٖ ٘٢لى هذ.
https://ar.wikipedia.org/wiki/
جسغٍج الابُاث مً ٦خاب جاعٍش اآصاب الٗغبُت،
ظغجي ػٍضان897 ،
اإلاىؾىٖت الٗاإلاُت للكٗغ الٗغبي،الكاٖغ نٟي
مى٘٢
مً
الحلي،
الضًً
=http://www.adab.com/modules.php?name
Sh3er&doWhat=shqas&qid=19943
http://www.arood.com/vb/showthread.php
?t=1950جسغٍج الخسمِـ ٖلى هظا اإلاى.٘٢
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()28
()29
()30

()31
()32
()33

()34
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ًىٓغ:م٣الت بٗىىان الخسمِـ في الكٗغ ٢هُضة
البرٚىسي اهمىطظا ،ؾالمت ٖىصة ،ظغٍض الىًَ
1/21/2018جاعٍش اليكغ.
٦خاب (٦ك٩ى ٫ال٩ىعصي) ،في نٟداث-199،
،201
٦خُبي(ؾىػي هِكخمان)(خب الىًَ) ،هجم الضًً
اإلاال "،1942م.54
صیىاوی هالی ،متال زضعی ةەخمەصی قاوەیس ى
مکایەڵی ، ،لێکۆڵیىەوە و لێکضاهەوەی :مەال
ٖبضالکغیمى مضعؽ و ٞاجذ ٖبضالکغیم ،مدمضی
مەال کغیم256،
صًىاوي ؾالم(،الضًىان (ؾالم) مدمض متال ٦غٍم،
الُبٗت الاولى  ،1932م.123-122
صًىاوي ختمضي ،م53
صیىان یكُش ڕەػای جالباوي-ؾا٨ٚغصهەوە و
قەعحی ق٩ىع مؿخەٞا چاپی هىلحر ،چاپی صووەم
 2010الپەڕە.141:
صًىاوي بُ٨تؽ مدمض متال ٦تعٍم م57
محزوو ةتصةبي ٧ىعصي( ،جاعٍش الاصب ال٩ىعصي) ٖال
الضًً ؾىظاصي،ظابساهتي مٗاع،ٝبٛضاص،1976،
321
ظىاعٍىت٧اوي بابت جاهحر ٖغٍاوي (عباُٖاث بابا َاهغ
الٗغٍان) ،عاػي ،ط 44 ،1986 ،1
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