
             دطرأ.. د.                                                                                        

      راى ررى زامظط Vol.2  No.5 (2015)                                                                                          ٥١٣ 

  

وااوودي اي اب ز  دا ا 

                          دطرأ.. د. 

 ح ا _ أر  

   ات

ا ا   

  

ا   

 اوودي، وذي اردي زا ى ا واب اا  دا ا ر إ راه ا 

وو   ا   ل ات ا  امت اد ا ر أ (ن دورف)،

  راا و ،( ار) ما ا  ول ا ،و ا   

  لا  ا (دا ) ان  ولا ا و ،دت اما  ا 

 ا  لا  ا (دء اإ) ان  ما ا   ،ف واا.وا  

ا  

     ا رات ا ة ،وا أ  ّ ع إم أد ّ  ارةا  ا دا 

،ا  ا  م  ةا رم اعم ى أدأ  أ   ،رد او 

ا  ذ رة إ واا  ا  ن واما ا ،وأز    رؤى ،وا و 

،م ورا  راتر ا يواع، م ّ وظ  ر   ،واا ور اط ، 

و  ،ا     م دا ا تاو ا ،واا وذ 

ور يا   ،واا و اأ.  

 أ راا  ا ا ّ  ءا ب ا ديا  ات أس اا  

ا ّا ،وا ّب وا واى ا )ياوودي زا ( ظ ت ا ،دا 

  ه  اا ،مردض اوا ّا ا را ا ّ  ردي اا  

 ،ا و ّ ا  ّ ل و ت  يض اّ د ،وا 

و  ا ّا ا  ا اا مما.  

 ا  ،و      راا  ا   ا   ءا

ارات اد، و ا اول  ان ( اد) رس  وة اد م ل 

ا وأ ،ف واا    لا  د اء اإ را ّ ن ما

.ا ز  لدي أطب اا ن ز  ،وا ا  

 .دت اراا  ا  :ا  

درا  ت اى اإ اوا ا م إ دا ا   ب ء اا

واب، إذ)١(اا وز ا ّا ز  ا   اث إّن ، وع ا   ا

ّا  ،ا اا  ة زّ ق  ،ة زّ بى ا  اثا  د ق
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،  ّدي إ اف  )٢(أطل  ا ام، أو د ، أو أ  ا اول ن و أن

واا طا ا  ا أو ا  أو  در   دة او )٣(. 

 دي اا ا    وذ ، دا ا درا و و  رة ا

 ز  ا ا   ريءأّن ا  ،ا اا  اثا  ا ة اّ ا

 ا إ ا  اءةع اف إ م  اءة ا  ة اّّن ا ،با

ما  ء، وذاواص، وا اء وطّ ت ا  اام ا  أو در ،ّا

،   أ و آ  ا  ا ورة )٤(ا ا  أن ل إ س  اد

ا ا   وذ ،دا ا  ّ د رات ات واوا  ا 

  ّن ات، ووا وا ام  ن يوا ،ّى ا  اثا ي اا

م وآ س ز  )٥(.  

  أّ درا ا  اص اوا  م ا اة ادرة   ت ا

 ّة  إّن إذ ا ط اوا، وا اي  در ه ا   د ااث،

ّة ز  د   تّدي ا إ  فا  ّدةودة اا   ةّ ط  

 ،أ   ةا ا ا  دا    ا اث، ا و 

 ة تا ،ا  إذا ط  ةا  ّ ور إا ا  ض دونا  

ا ،)٦(اّدي و ا ا  دا إ   ثا  ّ ،ام  و ، 

 ّدي ء اا ء إء إا  ثرة ا ،ّ ه وزوا ا.   إ  او

ا اد ا" ع  ،  ّ   مرج    م   اط اف 

وا و   ى اّ ّة زّ، إ ء   ط روا   ود  ى ا

      واا طأّن ا  و ، ء و أ  دا  إذ ،ا  

"ة ز  ّى ا)٧(ا ّه ا    دا أّن ا اا ّو ، ا 

  اوح دت ااع اّن أم و ، واد ان ام  ت ر ر أر

 ّا  م ا   يا ا : ،ن نودر ،ف واا ،را ا

  ن ا ب، وابواا ز  لأط ّا ٨(ز( .  

و أّن  ا اد ا  ا ادة  ز اّ وز اب  اى 

  ،دء اد، وإا  :ا ا   ل أأ أر  ّ ا

ّ ا ما :رل اا    

  إء اد   اد                      

ا ز  

  ز اب                

  

  ا                      ا              ا                      اف                     
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ا  إذ إم زد، اا  تدر أ  يف اا  أ د، إذع اإ  ر 

   م  م  دو  با ز  ثا  و ،ا ا  دا

ا  واا ت ام و  اثا     ا .ءوا ت وا  

  ا اول:  اد

 ز  ا ا ر   ّم ،ديب ا ء اا   دا  ّ ّ

   ذ و ،ّا ز  عب أا ع زن إ  ث و ،ّا ب وزا

ت ز دا  ا اوا، أو اور ا  دون ال  ا ، ارد  أ ا

.ف واا : ،ّ  ظ ده إ ةو   

  ).Ellipseار اول: اف (

  ّدي دوراد، و رت اى اإ  فا " ّم فف اُو ،و  

، )٩(ز   ة ط أو ة  ز اّ، و اّق  ى   و وأاث"

  و  اثوأ ا  ( ت أو د أو ) دا  ء أي   " ث ذو

"١٠(ا( و ، ،ا ا ز  ة لإ  ّ د، إذا  تدر ف أا 

 ااث اى ا ءرا و ،د اا    ،اثأ   ي  ّ وإ

  . )١١( ا ادة

   ءا  ّز ّ فّنوا ،واد اد ا اثا  ّا اا  ي  ّ 

  ا اث اا  ا  ّ  ر، وإّمأ ا  ا ّد اا  ا  ا

اث اا  دا ّ  ر ءد، واا  تّ    ما ر

،  ُ  اف أن  ّدي إ  رة ا   ااث، وإّم  اورة أن ن )١٢(وار

  . )١٣(م  ااء او  اّ ام  ااء ارة

 نا  ف أوا  دن اإ إ و ،و  ا  اط  ا و ،

 ،ف اوا ،ف اا :ف، وا  اعأم   ا  ،رةاث اا  و

.اف اوا  

:ف اا :ي  أوف اا  و"  رات ا  ة إّا او ة أوا   

"ّوراء )١٤(ا ا   ا ف، ود او  او  رة  داا  ّو ،

.وااث اأ  ف ود او  وا ا  

  روا  ورد  اووديي ات زروا   ف اذج ا رد وا   (حا  دوس)

 ل    أن اار اي ّ إ (ا رن) غ ات  ا ا اع

إ ا ا أ ()  ّ  :()ة وا  وو ا ءإ  ا  "

ر   دث ا ا ا ا ا و ا   رل  آ، وا، و و

  .)١٥(و امء  ول ط ار  أ   من، ر أن     ره"

 ا  ّ د ّح د ف ز    أ اِ   رل ( آ) وا 

   (ا رن) و() و ،() أراد اول أن  إ ات ا   ل
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ى أا    ،ا ا  ب، أو دا إ  لوا ،ا   ا

 دّن ا ،فد ا . فا  ا ة اّد اّ  

وّدي إن اد  ود اف   اظ ا طر اّ ة او، وظ إاز  

  فاث واأ  ا  ند ا ّن ،واا  راوا  ما را ا

    فاث، واا    ا  ن ،رث ان ا ازإ  ث

 و ت ا  ،لما   ا أ ا ()و () إ (نر ا)

 و    ع أنا ة اا  الد ا ّ يا ا    ،

    ا ه ا ازإ ا   ،ت ا    ف اآ 

    ار، و  ارد وراء إ ّ  ااة.

    فد ا ا ّا و و ،ا   ن  وإّم ،دا وة اّا

 واا (ر) ة  تّ ا ة اا  ا  (وبا ز ) روا  فا  ا

"   أن  ة   ا  (ر) اا   ة  وادي ان: 

أ ر أم  ّل إ إمن آ، إمن    ارط ا م ه  ر ادي ان، 

  ة ة أو م  ان وادي   ا ا م ،وام   يا ا

  ا  و ر وادي ان، إم را دا إ أوه إ ،اء ء أ أ. أ ان م

  .)١٦(و ء  ا اا  واة"

  ا دّ  ،ةا وظ   أرا  (ر) دا  تّ ا ة اّا 

(ة)  أن  ُ أّ ّة ز اء م   ادي، وإّم ،   ّن ا اا

   أ ة.

  اث اا ّ  ّو رة اإ  دو  نا  وة اّا   و

ء واا  اتر وآ  ة اّا   و ،ة، واّا   أ  ،ت

إ م  ، و  ا  إدة إمج ا  ط ء اات واات  وال

و ،ا   ةّا وا ّم ةّ  وادي إ ق اع ا أن ا   ّم ،وط

(ر)   ان ،ا ّي أا  ه  طوا ا ُا إ اا ُا ُو ،

وأ ّ ّء  إ ، ّن ا ا ا واط ى (ر) ه وادي ان   أن ث 

  ّ ة ة.          

   ف اا :مف اا و :  ة ل   لا  ده، وإّم ح ا  ي

دا ارا  لأو ا ،ا ١٧(ا( ،روا      ا فا  ا او ،

ااث اا  ما ا  اا  ة واّن ا  نأو ا ،ا ا 

  إذ ،واا ا   لا دا ا   عا ا" ّ ف، وا ا  ا

 اف  ا   ،و، و ب  أ إرة ز أو م، وإّم ن  اريء 

 ي إ أن"ّا  يا ا ا  ت امات واا ء أ  )١٨(.  
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    (زاقا را) ز إ (ر اا) رةز  (ىم ودا) روا  ف اا و

ت اا إ ّح اة ا  ل  ت اوا ا  ا و ،

" :  ل زاقا زا رأ:  

 أم وا  ر ى. ا  ن ا . أن أ ا  ر ،ا  ما 

 .ةا   

  أم  ت زاق، إا إن إذ   زادت  ذي .  

م ا  إ ا  ة دا إ  را  .نو   ءها   

، ن و    أم   رام ن طأ .م ة و ا رد  

دة اا  

 ح ا رد ، ذأ  ك")١٩(.  

  ،ا ارع ام سل ا   ّن ا ،فد او  دا   

و أاث اواّ   ،ة ز  اّ، وات  ّى   أاث، ّن اد ك 

ا  ارا ا ( را) س  ة إ و (زاقا را)   

دا    ا  ا ا   ا ا ،ا  ا   أء 

اح اّ إ  اب ا ا  ر م إ ، و  ة 

. ت  ة اأ   ت اا  

      ّ ّم  دو  ،ف اا  أ ا ز  ا ا ّو

 ر  ،ف اذج ا  مو وا ، ن بى ا ،(اد ودا ، )

  ،ّا  وة اّا  ى وإّم ا ب اا   ّد أو ام ،

  وفا د او  ا  واد اا و ،وة اّا   ا دا

د   اد ار ا  اا  ااث، وان    اّ واما

  ا اف إن وت،    ام  ا، واظ  ا ار اث.

      :اف اا :  ة ك ط  إذ ، فاع اأم أ  ى و 

ا ا   اض٢٠(ا(  ا   وان، وذات ا  ده إ ا  و ،

ّا   ة  ّ ،وا ة اّا   و ا اث اا )٢١(ا ن و ،

و  اّف  إ  ل ادة إ  ور ّة ز   اع  اف  ع،

٢٢(و(.  

 ّرف، وة ادا   (زوراب) ركرد اور ا  (ت ) روا  اف اا و

  ،را دة إ  حا  وط ر    ةوا  ة ار ا أن ا

:ا ا  ط طم د   ا    ار ا ا م  "

 .ا ء ا را  راى ان ا وأ ر دة إا ن أروا ،ا ا إ وام

ذ ا، وأ  ن ا  ط، وأّن  أن أع ق ر. وأ ن ا ل إم ف 

 د  ا أن ور ،را   ء ذات ت أّم ،...ر ا ه ا 
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و .ا إ ر    ن ر  ،را إ  ر ه ا  دت 

"را   أن اا ظ  وط  ن٢٣(ا(.  

إذ إّن اد   ث ء (زوراب)  ار وط اح  دة إ ر   دون   

دي أء ذب (زوراب) إ  اظ  داة ارف ارة إ، وإّمّ ق إّ ة او  ان ا

 د إرة اإ  وإّن .را إ د  ا وإر ا  ثّ  ّ  ه

ا ث  اث     أاث اوا  ا  ورة ل ف ز  اّة

   وإّم ،  فا ا د ّ  ا ّو ، ثا ر ء، وذا ا 

.د إدة ا  واا ا  وانات ا  

ر ز  و  ا اف  دة اد إ اراء  ز اث اوف،   وث ام 

 ا د اا   ا ا ّو ،ا ا   ث د ل  ،بى ا

.وا وا ا  ا زا  ا   

 و  ا  ا   فُ يث اا د إدة ا ن د  وو  ّ

 ده  ّ يق اا و   ا  ا لّ ّدي إ ه ا اّن ام ،واا

اث إ     ا، وه ا  ا   ا، إذ  ّد ث ط (زوراب) 

 أ ادة إ ر، و   اع ا    ار  ق و اى

 ا  و  واا ق ا  وفث اا دة إا و ،ا  اا

.وا ا  

، وأاث اق ا،  و روا (أطل )   اد ا اا  اث اوف 

 ّو ،ا   عوا ّ  ن(وذگ ( ّو ،ا ا  و م  ف

 ام ا  ا  اوة، و ر أاح ، وااث اة ا ت  وادي 

وب ا  أ  ا و ب أ اس و ذ ب  "وراح  ان: 

أماع ار وات. ن  ر أن ور ا زوراب ور أا و  اي  إن 

 أن ا ر. وما    لوإّن ا ،    أن    ت او ام 

أاث ة  وادي ان دون أن  ا ا    ا  .وج  ا اة 

 ، وا ا   وج أ ،  دا ة أ ،ط زا و وأراد أن 

أ و ،ن آ ة إك ا ح و  ،   ة رواأن ا    ه

)زواج ا  ژ ەن بژ  أر  و  ن زوراب ا و ،أ إ   دت ا (ن

م   أن   ا اواج    وأ إمگأر، ول دان  آ زرة  إ ن

،وا ا ن وأ  اثا   ر  ح، و  ا ط   وج أن إ

،ا د او  ")٢٤(.  

) ا گى أّن اد     ااث ا و   ا ا، وا)   ن 

 نا)  ءدي أن اا  د إ وة، وإّما  وام   ، رگ (

. ء اث اا   روا ،ا ا ا  و ،ا      
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  وا  ماث اا  ورود دي، وارن اا   اردا ا   

  (ه   ر  ا، إذ إّن ار  ى ه ا  گ(ن  ن

 ط  اد  ادة اء اوف  اد، واي    ا ا ة 

س، ات ا ل  ازإ  دا  ا ا ا ل، واة او 

   ّا ء اا ّ ،ت زواج  رة إا ّ إذ إّم ،ا  ةواج ات او

 أ  ء إّم ،(ح )و ()  واجا  وره قا ا ّن ،ا دا ا ما إ

ط)و ()  ة م أّدى إ-  (ط)  () حم  إذ أّدى ،واا  ( 

 ا  إ ال  ا ، أّن ا اء ا  ا     ا ا

  طق  ()و ،واّ ة ام  ا اق، ود  زو اة.

 ) ا :مر ااSommaire.(  

   ّأ ّد، و رعع اا  " و ،دا ت اّ  ّ ا ّ

إ ّ   "اال و  ق أّ أو أا أو أا    ا ّ ، و)٢٥(اف"

،   ض ى ااث اِ، أو  )٢٦(أ أو ات أو ت دون  ل أو اال"

ّ إ  ا ّا ا ة إ رةا ا  ااث ا٢٧(ر ا( .  

 ا و  ا ز ّا ا ّ ،روا ب وزا د ا ا 

 ،ط ة ز  ةّ  اول أ " ه ا اا رد إا ت، ووا

 "دا ز  )٢٨(  ة  ا  ّن ده ، ورا  ّو ،

٢٩(ا(   م  س ما   دا  وا ا  ا ّن ا و .

 ات اة  اوا  ، اد  درا و   را ، اد اء 

 وا ض ا دا  ،ر اثأ  ي  ا زا  ّ٣٠(ا(.  

ز او  ام  ت ا دا ّ ،  تا ّ ىا  

ا،  إذ در   ا ا  ى، إأ م ردّن ا أن  -  

  و أ  ، م اّة    ت، ّ ّ  ة ا و -ال

 ودةت اا ّو ،دّدة اا  بى ا )٣١( ،  ُدا  ا

"  وما ّ  اوح  ف" ا٣٢(وا(.  

 ،ّ ّم   ط ة زّ ض إ  أّن ا و  أ  زر اا

 اث اا  اث، وا  د وا،د ا ةّ ّدة ّا ّا   اث اّن ا

 و ، ور ا ء أ  و أو ا اث اأ    ّا ّ

 ا  ،  ا    ان  اث ا، و ذ ا)٣٣(ادي

اع اي ى  ّ  ا (زوق اام) وم ( أ ا)  روا ( اب) 

ا  ء :  ،امزوق او ا أ     ات ة قي ااع اا "

و   رما  ولا، ءوإم ا ا   اداأ  ا ا ")٣٤(.  

   و ر ام وام ،وم را ر  ط ة زّ قي ااع ا

 ا  ّ رة ده ردا   ،ا ا  َثََ  ،ا   لا
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ه ا ّ و ،را ر   () سو ،ام  ط ز ّ أن  وا

  ا ور ا  أز ط  ا، و  اّة اّة   م ة. 

، و ورد د  ا ااع و أّن ه ا  ااع اا  ا ا  ا  

  ن ،ص واا ّدي وظ ة، وإّم د ت  ي   ، 

ااث ار دا ار  ذاة ا ، ا  ااث ا. و ارد وراء 

ر  اوب واات ا و اء   اّ ا ا اع إ إازا ا ا

(ا أ ) ا را  اا ا  ،    ّ ديه ا  ن ذا

وإدة  ن، واات ا، دء ت اف ن اب  ان، وال دو ن، 

 ا أ اا  ام  إذ إّم ،ن م  ا  ر  ا  مد  ا

   اد اا  إ ّد اا  رة اوا ،  ءوا ، ل إ

ا ا،اع   .(ا أ )   ه ا ازإ أ   إّم  

و  وظ  ااث ا  ا اث ارة  ، وإّم  ن  ااث 

 ،واّدة اا  ة ت ا ا   و ،  ودة   ذ  

 د ااث ار  ّة  ) ا ا اث  ودة    روا (أطل

 ادة  و .ي دي  و ل  ار  أ  ن" ):گ(ن

و   ا  ،ا و مو ا ي اراح ا ا دا روا  ،رةا 

  رو و  أ   ،را ءت و وادة اا  نورة ا ظا  

 تا  ء وّ ود، ا ؤء ات و ا   ، ارة

وا ،اوا ار  نگ أ ")٣٥(.  
 (ي  ت د ة  گن( د ا ّ اة ا ا  ة 

 ه ا ، أن أت ة  ار، و أر   ا   ، و اد 

ن) ة  ء اا ا ات گّت وك ا  ّن ،واا ءة اإ إ ،(

ااث  ا اة،  إ در ة   ات ا ر   ه ات 

  ودوا  ااث.

 ا ا ا  و   ،وات اا  ا  ة، أّم د ت  ي

 ،ا  اثاء اأ  و ،واا   ت ااث واا  ءةرد وراء إا

ا    ا ،(  ف ا اگ  ا  ا اض ا ة (ن

اة  اوا، أو   ، ظ  اريء اث ار ا ّ د  ات 

 اع ا يا ّا  رة إا   ،واا اث اأ    م ،واا

 ا .(ا أ ) وم (امزوق ا)  

و  همد أّن اا      اثا ،ّن ا ّدي ذ إ   

،ا و ّ وث عم  ءا  ى ،أّن ا ي إا  إ ا درا ا  ق 

ا   ،دا  ظا   ا    ب زا  ا ،ّا 

   دا  ط  ة ز ط  ات أو أ ،  فا   
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،وااث اأ   اث اا اث ا ّد اوا  وره ةّ ز ط  

 م ّ  ءد اة او   ّدي وظ وا٣٦(ا(.  

 وإّم ،واا اث اأ  و   ،اث اا   ا ه ا د لوا

   رد اا و ا ُّ  ةذا) روا وظ و ،ااث اا  

 و ّا ّا  تا  ت ا ة اّ  ور ا ا (

:ا م   ةّ ك أن   ة أّ ا ا ت ا وم" 

 ط  ا و . ادموا ا  ادما   ةوا  ،  

 ،رؤو  ء اى وإا ا ا ّدي إ ا   أن ا  تاا

ا را ا را رت اأت او"ا )٣٧(.  

  ،و ا م  و ا  ا  ةّ أ    ا 

 ط  و ،وااث اأ    ا   ّ رة اثا  د ّو

ه  ا ا   اّة ا ا  ة ادة إ  ق ااث ا ، وم

   .)گن(

وز  ا داء اظ ار، وإاز  و إ ار  ا اوا ،ا اد 

ء اإ  واا ا  ا   ّرة أّو ر   ّا ا  د  

 را ا ت، وأّن اا    فأ (ا) ّن م ب، إذ إّمما و 

   ا ح ا ر ، طا    دو   ا ا 

  ة ا ا  ّء  اات اادة دا اد. ه ااءات و ر

  أّن و ا  ا ا ة اا  ا  و  ّاث ا ى ا 

: ،م   ّن ا   دون  اث، أوا   

ا :دة:أوّا  و ا ا  ،ا دة دا راتإ  ا ا  دا 

ّد اا  ا ة اّا  ن ،د ا دهّة )٣٨(وّ  دةّا ا وم ،

 (ا أ ) ا  روا ) بل) ا   اث ا  ورا ا 

 أ ٢٩٠و ٢٥٠  اوح  اء  ار   ٣٥ ى  و م "ّ  اّة:

، و أم    وا   ا ا ا .د وو  ا 

وا  د  ة ة٣٢٠٠ وا   ،ؤأ   د إنا ى ا 

 فآ .ه و ال ادة أإ  genocide،   لأ ا و ة ا 

و ،ا وا  وا ا  مم٣٩"(ا(.  

 إذ ا ض ا ا (ا أ )  ة  ااث ا ا  ى ّ 

  و د ،ا ارة ااث ت  ا ا اّة  ا ود ات، ه

ي و   ااث، ، و ا ا ى ا   اطر ا ا ون

و  ا ا  ا، و ا ا   إاز أ، اول: طل اّة 

  ّده  ّل ةّا ة اا  ا  ءه ّن ،ا  ()  ّ ا

ا ، وام :ة ا () و، إذ  ّ اّة طّ   و  دل
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  ، و  ّا     اا ا ، ا   ه 

 و  ل  ،ل اه او ،ا  اد اا  ر اّ أن  ،

 .وا ا  

إ ذ  ا اي، وك ا  ارة   و در ا ا   ى،

  ل ات ا  ق اف وره أا     اّدة اودة، إذ ك

اّ، و  ّ در و ا ى ا      أو  أ،وأى 

 و ،ّة اّات ا أو ّأ  ا ت وأ  وذ ،ا طا  رما 

د در ا ا، ون ا ا ا  اّ ا ا، أو  ا ا ،ّدا

.ّة اّا  ت اا  ا ا ا  

ز  اث ّ ا وّ ة ة، م   د وا و م: ا  اّدة:

و وظ اُد ا ا  روا (أطل ) ض   ،)٤٠(ة  ا  اّ ط، و دون

  اِ ، أه   ازت ا، راح ل   گ"ن  ن ة (دان):

 سدان أن ا أ را، و  ود دوات اا   رى وا رومو ،وم

د ، و را  أ ا اء،  د   ة ا، و ن أء 

 ار   اي ه   ا، أ أ  ام  م  گذ ور ن

و .   ر  و ن كگ  وا  ّى ووا  دواتا  

ا أى دان ااده ء إ م ور   ا  ان اي اه  واء 

"ت اب وا٤١(ا(.  

   ي دا) ة  ةّا   ز  ّأ  ّل ا رةاث اا ط ن)، و

  اأ أن ا إ ،زال ط ه وأ ِ أن  وذ ،ا  ة طّ ا أّن و 

   ( ا، و اد  اّة اّ  ة أ، وذ ا  گ(ن

وا ،ا   ا و .ا  لدون ا  ااث اا  ور ا ء

.ا  دا  ر ا ا إ ا ّ  ّدي إ ى ا  

و  ة أّدت إ ّم   (دان) ة  ّء اا ا أ و د ،دة ا

، و ا، وأ ا گد ااث ا  ،ّ أ، وزواج أ، و    ن

 أ  ءت أّن ا ة، وّا   و  ّ  ا ماث اا   كء، وا

ا (دان) ة ءةإ ،واا ا  او ،   ا  ا ا  و ،

ّن   اّة ا    ا   ا  ه ا  ، اُد ورة 

.ا    

،ّة اّا    ة ا  و و دون    رة إ وذ ،د 

اد رات ) ة أ، أ ،  طال، ّة  اّ ا    اّة، اة

ا   (وبا ز) روا  ا ا ة، وّا    ّدي إ  ،(...اة أ

ا ا ا  (س)  و  إرء  ا وا   ا (وردة): 

  وردة زواج ا  ا  وا ، انا أ   توو ت طإ "
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و    ، ن  ا   أن  ،س  . ان واو ،و دا 

  .)٤٢(ا إ ه ا  وت دا ة أا   د  س و در"

  إ ،ا  انا أ  وو (س) تإ ي اا ا إ رإ  د

ّة ا د، وإ   ّم (دا ة أا)، أ ّد  اا  أّمّ  د  ا

 ت اا  وذ ،ة اّا   ابا   ا ا او ،

ا ،ى (اا ات ااج ا ،وا أ  تا ا ة اّس ا (ع، ا

 ،(ا)  س اة ار وط  وا  و ،(ا) ةو  َت، ووا 

.اة أّ وإّم ،أو أ أو أ ة أّ  ّة اّأّن ا ف ا  

ء اوا  ا از اإ أ  ء ، ا دون ا ى ا ا 

ادة  اّة ارة، إذ إّم   اء ُّ  (س) إ إع ا ا  اان 

 اة، وو ا ،ّن  ا ، وذ  ل اء ل اّة ا ا إ

 اة أ أو        دّ  ،ا ا  ةّل اط   ل-أا  - 

ا (س) تو ن لا ّود، أا  ءا  توا ، ةّا   أ

د   ةّ)  (   أ ك إ ،(در)  ا و ،   ةذا  ا

ادة ن   واْ ا  ،ن أ  ا ل  اّة، و أّت ا ا ّن ْك

دة أز)٤٣(.  

ما داء اإ :  

 د اا  دا  ن ذا ،واد اا   دف اد اء ا ُ

أو ات ا  اف وا ،ّن إءه  ار   د  ط ز ات

وا  ،ن د أال ع ،  م  ّة  ز  ّ ذ، أي د ة

  ل ا د ة اا و ،   أو ،ءء أ ىال أأ  ن

 .وا ا  ،  

) ول: ار ااscene.( 

 ى ات إا ،دا "  ّ و  تا   واا إ  يض اب اأ

" ار ل)٤٤(ّو ،  اّ  ا ا ،دا  ر   ازن م 

 ز ّا ب وز٤٥(ا(.  

أداء وظ  ردا   ار، إذا  أ ا و ،ّواا   ك او ،دا 

 ا  أو ،أو أ   اوا   إدارة ا  اا " ّ ار ووا

"٤٦(وذا( ،ت واا  ال اا ط  ،واد اا  ّا  ا   ،

ووات اا  ور يا وا ،دا اا   س  ما )٤٧(.  

واار  إى ا ا  اد، إذ   ا  ّ ط ،: اض، 

اث واا م  يا  را   رد  ،روا ض أو اا   ، ر

  ور و ،   تا   رئك او وات اا  ار

، وام    ظر )٤٨(د إ أطن اي أر ه ا  رن  ا ا واة
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ت اي ا) لأ  ا ا ز ار، وا  ا ا تر ا ا وا

 ل ا  ا ا ا  ارإذ رأى أّن ا ،ن اا  ولا ا  (

 و دا ا  و ،ا ا ا ا (ك ) ه ءد، وا ر 

  وأط ،د ذا  ارا  أّن ا إ ذ  ،أ ار أا ة، وا 

( وي م ا ا)  ه ا)٤٩( .  

    إء  وإّم اد،    إف و ا  ،  اار ُ اي واء 

ا  دا ا ت وا واا ا  ردا   ا )ّن)٥٠ ، 

ء ا  أ  ،    ارا  ة وا وا  ل ض اا 

، ى إذت ما ك وّ رع وو و ٥١(و(.   

  ّ ارات   ردرات ا ُ ل، إذا ط ا  ا  ارا و

ت اج دا و ، ا  ي واى اا  و  ى ا ار

   دةا ا إ  ّ  ار، واا دة دارات اا  و  

 م ، و ا ااري ا اات ووت ا ا، و اح )٥٢(ات ادة

  .)٥٣(ة، وإّم ن إ  ات اىأن ن ا ا ارد

  .اار اوا ،رار اا  ،نن ر تدل ا  ارو  

:رار اا :أو  وا ا  ا  إذ ،ن أو أ  وب يار اا  

إ و ،(ِا)   اريا ا   و ،وااث اق أ   ّد ،(ِا) ما

واا                  او اراع اأم أ و ،َدّ نو ز  ور٥٤(ا(ا ، و ا  

 ا   ر  ( أ)  يار اا روا  را دا  فّ )ر   ن(:  

" - .ط   أذ و ..ب ط أذق  أم  

  أم إذا     ؟.. - 

 - .ر  

   اب أرا  ه ا ا.. - 

 - ..  

  ...  امن  أن  أ اة ات،      را –

  ..   ر أم  و  - 

 -   د..  

 -  و   أن  ء؟ا  

  ..اء ت  م ،  أو  ا    أم إذا  - 

 -     اك ا ؟إذا   

 -  ي إم     ، اا  ،رادة و ...  

 -  أرى و اء ا "اء٥٥(وا(.  

  ا  ا  إذ ،ن واو ز  ،  ي ّم ،را ا  ار

 ارء اأ  ردا و ، ّد ،ما إ وة، ا وات اا  ك
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واع إ أا دون وط  ،ّدي إ ا  و ا  ارد ا إ ا اورة، 

) بأو ا ،(ي، و إّم ، و ،أذ أذق، و  أم)  ،ا ب إا   لّوا 

 ّو ، م  ثّ ن ا .(... إذا أم ،  و ، ار ،إذا أم

 ت ز ب، إذ إّنوا ّا  ة اار اا و ،مورة أا ا  

 ا  ،  با   ّا ّا ز  ا ا ة، م م 

ّدي إ  ،با إ و ءاإ  ّا ز م   ب، إذ إّما در   وز دّ

، ات و   ،ّ اس ر ى ا، وم  ت إاء وب ا

 راءدل او أ) ( وا ّا دا  ،ؤ  ا ب واا  ل ،را

 أو ،ّ ورة م  اا و  ،  

   ا   ا وااث اوا ة ا  ام   ّ ار وا ّو   د

  ،رك اار اَد  وظ ء ا ت ة   اوا،   وّ اار 

 (أ) ةوا ( أ)  ريا  ا  ف وا ا (ن   ر) روا

 :ارا ل  واا  

" - ِة أموا و،ِ ؟ أ  

 - ،  ان أرث إات وأ ..ا  او مو..  

 - أ ور ؟ أ  

 - درام..  

 -  أي  ؟ِأم  

 -  ن أدرسا.  

  ذا؟ - 

 -  أ  راا و..  

  : اب

 - ط ِ ك را   ا ؟ا  

 :   

      أ   درا ..ة، و و  ترت اوا  ٥٦(.."إ(.  

  اريت ا ّود ا د ل ة ة (أ) ،و  ة ،َوا  أر 

  ر وف ارا  و مدرا ،إ وروم و ّوا   أات وث إان

رد ،...إراد   وعا  د ه تا  ا ا  ،ديا   

 ل ا  ذ إ  ا اورة ا  إ اار، ط     أن

 وأ، اد   ورود  تا ام وم   دا  ة، اا و 

درا  م  ،ادا و واا ا توا ا  تاث اوا.  

      ا ر ا را   ارا و ز  اد اب، ووى ا

 ا  وو ل ام وذ ،ا ار ءا ط  ،با وز ّا
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 ا  دلأو ا ع اموث ا  ارا  ا وا ا اّن ا ،ورا

ات اار.  اا د دإ ّدي إ م ، اأ   

ا ا    اا ا ا  ا واب  اار ور ّل   ا ّى    

اار اري  اوا، وّ  وا اد اوا ، ّن ره  ا ا اي ا  اار

 م ا  ّا واا ّن ز  إ   ،اراءة ا ز  ،ّا  ا

 اوا واا    سا ه إّ ا  وا ،اا ا    يا

 .ا  

  : و ا ام  اار، ون ارا  د ور  ا وذا، وام: اار ا

إ   ،م ا  وا ِا ى، وإّمل أ و    ّاب، وا إ

   ردا إ  د و اار اار أو اا   و ، را ا

اا ر ا  ا رؤ  ُ  ،اب٥٧(ا(  ةار اا  ا ا و ،

ا ازم  ح م   ،واا  ا٥٨(ا(   .       

اار اا و: ر   -   

و"ذ ا ا  ا   اى ا ، وات ا   امج:١   

-  أو     ت  - دون اا  ته ا   ا ا  وذ

ا م د"ا       أن  ،ج )٥٩(اما  و ،

 ا   ،ة اذا   ن او ،م  ار ا ل  اتا 

  اا ا   صا  أ و ، تا  ا ، ّت ز أ 

  .)٦٠(ا و ا اط ض

و امج  روا (ودا مى) ّ ض اد ار ا اي ي  ا اا ر 

" :ا ام  ،(ر)و (ي) ا  ز  ء اإ    ري و

ام ...ى  ا  ء؟  ب  ر؟ أ    ر ا أر  زو ،ّن 

 أم  ؟ ا  ا  ذا ن، وإ  ري و إن  ؟ا    أي وا

ا  اا ؟ و  اي ال  اب       ال أن 

 ات ؟   ال أم ن  اار ا ؟  أم ع  ا، إن 

 يا اء. وأما  رج ا  نما ء، ورج ا ا   ا  

ا رج   ، ا إذن دا ة أى؟ ة م إ ة  ن إمن 

  ا  ا  ،ا  تك و  ؟ إمآ    رض أنا  د اا

  .)٦١("ا و ا  ا  ااء

 لا  ج اما   ردت ا إذ ا ، ر اا ا  إ ا

وأ ا اا  ر  ل ا  ت ار  إء ا  ز (ي) 

 ،م ا  ب  ر، و و(ر)   ات ا، وال ود اات 

  ح وا ،ا  إ  أن  ،مّ  دا  ره ا ُ  

ا  .را ا إ درا ا    
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ى (ار )،   ر أّ ، و امج اء   ا وااب ادة 

 ل ر ام إ ف اب ا    ا وّض  اي، و ل 

امّ ض  ا وااب اام ، إر  امء إ ب    دؤه 

     ن ما ذا ر ،ابه ا ن ا   ر، إذات واا 

 ةّ َُ إذ ، با  إ ّ  ،م ان ا مل ا و ،ا  َدعو

ري اا، وّ ا  ه ار ا     أن   ،  اا ا

   و إ ذ ا، م ة ا   ا و  اد.

وظ و   ر اا ا إ ا  دا  أ  جما  م واا

ا ا  هو و ،اءاوإ ب اات ا مإذ  ، ره  

و  ازاق ا و   ة اح اِ   ز (ار ازاق): "

 أ .مة ا ت أم  .   إذ ذاك أن   ،ل إ ة، وة وا نما 

  ندي ار رظ   و ،ا  زاقا ذا زارك  ات، إم ة ت ا

 ا إ دي ودر  يا ج؟ أما ا  ،ت ا ري أم  ذأ ؟. وا

دة اع إ ،م ذ ء طا ان. و  ن ذاة ا و ا  إ و

  ن أم   أ... أ  رد   أر إ   .،    ج إ

 و ، تأم ا  ن إ ،ا  أ  ت  ،اد ا  

وأره، أره ا م   م ،ذا  ؟  أم  وزت ان  ات  ، ان 

أ   .و ة. ا ان اي   اة وات،    ة  ا وان. 

  .)٦٢(امر،  ا وا و ا وا"وك  ة  اد و

 امج   ا ا ا او ر  وم ا ى (ار 

  و ،ب اف ا ري إا م ،اتاءات وا ا م ،(

 أ   يا (زاقا) رن م  داد ونوا   ،حة ا 

  ن أن أ ء إ  ونا ي رن اا (دير)ات، واءات واه ا فأ

ازل وا و  ات،   ّ  ا  ّ ، أ، و  ا 

    .ا م و ،اا   

 جمر وا ّا  ا م ي ا   ،ا   را و 

ا ،    أّدى إ اا  ّب، اوا و  واا  ز  

ا ا ى ا ،ا   جما  ا ر ا   ،  

ت اا  ا وا ،وا  اا ا ،ر ا أ ا   

 را) (زاقا  ا)  أن ذاك إذ   (، و  إ ا  زاراه 

  ا ا ا إ و ،..)ا  ان ردي ظر(   ان و(ردي) (ازاق)

ّ دير )  إ ...أر(، و إ ا  ز ،ا)إ ن   تأم ا

(، و ن  إا ) وزت نا...) ان و د زا   ا   راام 

ا  ا  .را  
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٢- :ة ا ا  ّا   ،ح اا  تم ّ ّ ا   ح

، و ّة ا  اد ط  طا )٦٣(ة م   إمادي ع ِ  ار

اار اا"  ُ  ، اى ا وا ا  ة  ا إ اريء، 

، و ّن  ّ  امج  )٦٤(اا " ون ر ا، و  ااض ود ار

 إ  ّم ،ا وا ادة از و ،ث م ّم ا  ا ا

واا ى ا ا ا  أ  جما    ،ر واا )٦٥(.  

 روا  ةا ر ة(وذا   ( ل) طا  ى اا   (

م  اس ّن  م   (ح) د ، وأّن أ ال أوا  إ  ل

 :ا    :ارة ث م وراح"  أن  ،كأ   ل إن  ه م ن

 ك  داة اء ا ، إن ء ن  ا  ودأب ون إ إن 

 إ ن ا  .حا  ب  دورا   م ،ط م  اتوا .آ أ 

ردك أو أأو   ي ب أم  إذا و .دا ٦٦("ا(.  

 أ ه، وأف أام   ( ل)  ك اروا ا  ةر اُ  رل اا

ّن او ،ا    ،  رده وأأو  أو ، ّ ،دة أ  اب

 إ م ارة  أّن ا   ارة، و أن    إد ط ن وج 

  ثُّ رد أن ال ا ل  ا  ةا  فّا ا و .رطه ا 

ال ا م  أّن    (ل ) ا  طا  أّن  ،(ث م وراح )

.م إ ّ ا  

 ب  ،ة اا  د ااض وأّن ا و  ا  ،قا ا  و

ل و ر ً  أّم  ا   ى ا   وإّم ،ا ة إل ا

 و ا  دا ز  ى ا ا رب ا  ه ا ا وا ، ا 

و ،(ه م ن ) دين اا  أ  ا  ،وام راإن ام) ا  ّ

 ا ا ،(دا ا إ ن اِّ) ا ا   ن)، ون...و ء

   م  ام أر ا ا ن أ ام  اة رم مج .

واء ا   ةا و  ،اث، وا   ،ة ّ دوار  ط 

 ) روا   (اد) ة ،ا ا إ وم  د اا ور ، وا

  ا:اب)  إ مِ   ا ( أ ا)  ح ت ه 

  "  ف   اد. إذا   ا وا ء اأ  أم)) :موا   ل

(( أن  ا   

     ا وا   مه أول إ )) :دا   ح أن أ  م  اد ل

   ا   ا .مون إ م   س  و ،ا     ذا ،اد

 (( ل اد و ول أن  و   أم    وإم ا  )) : و ي 

((ا")٦٧(.  
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اد) وا  ،   وراء ا  اب إذ و أّن  اص  ا  ّى ( 

   ، س   إ ّ  ا ل إا دا ،ما ذ  ن  ّ ،ا أ 

 ا  روام وا ر اإ و ،ه ا ىأ   ةا  ار وا

  ّ ، دا ا  ده   ورةا ا (اد)   يا ا  ،ما

.ما  ا أذا  فأ و   ،()    ّر ا ا ّ دا  

   (اد) ّ و ا   وذ ،ّواا اث م ا ()  م 

 م   إذ ،  ءا اره إوا دو   (اد)   ()  و

)   لا  ط ا وات ا إ ِ وذ ،ن ٢٥ (   ّر ادو

     .() ءن ا   

  دي اا  ،جم رم تما ي وا م ةا  ز ا 

 ،(...مه أول إ) م اد  ّ ة اا ا  أ ى ا ا   ّ

   ذا) ون ا را ر ر    ض أنُ يا ا

،(  ا)     ا ا إ و ،(... ا مة  اا  ا

  ا ر ان أ م ّ ّوا ا زا  ،موا اا   

.ا إ ر و  

) ا :مر ااpause.(  

ا  ز ّد ّ إ ا  اوا   ر ااث ا ، أ إح ال 

 ،واا ت ام  اءا د، إذ )٦٨(وا  ءت ادر أ" ا  و ،

"ا  ّة زّ ا  با   يا ر، )٦٩(إّن اما  و وااث اأ  ،

دا ا  ث ا  ،دا ز  إ ّدي ذو ّا   وت د ،

، و  )٧٠(واب، م ما ا  ى اّ، وّ    ا  ى اب

 ا   ،د اوا  ب، م لرد اما   ّ يا 

 ل ،اث نواا ا    ر )٧١(.  

 ، ءا  و ،واا ا ة دا ّأ و ،ا وا ا  ا و

   د صم   أن ا  ،ا   صم  لا ا  ن ذا

 وا ،ت ار ا ّا طا ّت، أاث واول ا دا طأّن ا ذ 

م   ءن )٧٢(وا أن   ا ا   ، ون  أن  ءو"ا ،

  .)٧٣(ون أء"

 ّدي ن ا ى وإذاد  ا ا ى اا   ،أو إ ا   إ

ّ   ،اوأ واا و  و ا ورت ا ،ا    و

  .)٧٤( ور ي وإ   ل ظ  اطة  وات وان

ا و،و ا و ،دا دت وأا   (اووديي از) تروا    

روا )ًى ودام (   را رد اا)ر أ(،  ن وا ا أ :ا 
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، ط  وا م ، اا إ داء،  "وام ط رأ  ،ا  أةإ

  .)٧٥("و و ا ا ذي ا ا  ل اطر اد،    ح ي

زر إ  ا   ارد  (أ ر)  أّول ظر   ح أاث اوا، وذ أء

ه ء ا  أ (أ)   أز ا، و   اف  ه،  (ر)

و ا  ر ا ار ، وا ّ  و، و، و، و ّن 

،ه ا  فّا ّدي إ ا  ا ا ا .را  ل تء اوإ  

  ا اا   ء  أ  أّم إ ،(ر ) را ا  وا أّن ا 

 رة إل ا  وذ ،وا را  ءا     را ّن ا ،

ا دا  ،ن و  و طا ا    نر ا ،ن وات اد  رأ

.ن وات ا ن اا ا ر ،ه ا  أ  ا  ء دا  

     و ا و ا ر وإظ أ  و ءاأ و  ذ   ،د 

 ()  ل( رواأط (  إ رز  (دان)   اوراء ا  :زوخ 

"أن و   اة اأت ا ب   اءج. واد وأو أ  ،ا 

اموأ ا .م ا    ،ءا ور أ ن ا اءن ا ")٧٦(.  

     اا  ءأ ا  و ل () (دان)و  ا أ   و 

ء، اا  ا اموأ ،ا م  ، و لا ا زاء ا ا 

 و  أرا ن  م ا و ، ي  ء وم ا اور اة،

 ،را  فم  ل ذ اثأ ،واء ا  إ ()   أ  أ 

ك إ داء، أراا ءوا ان وادي إ وفا ،   رو   

ك، ا  انء أأ ء اإ  ا وأ ا أ ، وأو ،ا  ل 

    .ن و   ، ن ا ء ّن  ة رة ارد

       ل م ،را   ات ااز اإ واا ا و وظ و

أاث اوا، أو اوف ا اّ ت ، وا  أ   و ا، وز ه 

 ( لأط) روا  ظا و (زا)  : ةّ ءام   زأن ا ا و"

 ا، وا    و اب،  أم    م ا ه اد ووش 

"م دوه إو ،٧٧(و(.  

  أن  (ووش اد) ا ان وادي إ و  (زا)  د    ة را

ا ،   ردا ا   اا ات  واا    ،ريا

 و   ) إذ أ ،ا و ره ا  وآ ا   ا

و  ف ،(..  أم  ،با ن ان إذ وادي إ رز  واا ا  هأوج م  

آماك، و  ا  إظر  امة ا  (از)  ا ، ط  ا اي 

.ره ا    

ا ّ ،واب اا  وا  نا و ّو  ن   ت،  اوا

 م ا ن ،وااث ا رد إط م  ج إذ ،واد اا   ة أ و
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 (ج را)  رد وا ظ (حا  دوس) روا  .ّ د إدة وأّ ت

أ :ا وط دا    " ة ة و ا ،ب ا  

، ت  شم ، او  ّ رف ،مّ   أم  ي اوم 

 ل. ووا از ا و  إ ب، ا ن  ارا  ء أة، أن ا 

  .)٧٨("ا و  إمن م ذ   و واود، ال ء،  أه ا و ، ا

 إذ إّن و  جا) (ر  ،ّا أ    إ ()و (نر ا) رةء زأ 

  ازإ أ  ا ، وإّم   ردا ورا ر إإظ ا دا ، 

 ا ّم  ،وذات وأم ط ا  ،ب وواو   ش رف ،م 

 ا    ا ا ّن ،وار اء ط إ  ا (اج ر)  أّن  ّل

ي اا   ،تاا أّن و و ا  دّل  ي اء ا  ،ازهإ أ و  

،ا  ا   م ا  ن ن) (اّن ر  ن ا ا ، 

ّ ا م هأ لا   ا إ ل اد  ا   ردا وظ د، وووا

.ا  ا ر اإظ أ  

 ا إذ إّن رؤ ، دا  ط   ا   ا  ا ا وأ

 اا ت ااه ا راءا دة إ (نر ا) ةرت ذاأ ،واا ا    

(ج را) ا  ن  ا ا و ا   ا و ّ  وذ ،

  .ا  

  أ  ن وا و  ا ا رد اا ظ و  ،وااث اأ   ا

ء اوإ   ذ   ،دا     ام رظ و ا  ، ا 

 :  هم و وة اّ   وذ ،(ر)  رس ا را   و

ا   عأ و"  ا ء، ا   ى ،ء اأ     ع أنا

 رة اا و ا  ا ان ا ،وا وا ا م  ي اا ا

ا نرة ا ،ت، اا  ،رانا ا ،ماك اأ اء و ىر أ ،

    ارا   ت وا و ،ما و ة و ،مه١٣٢٨وأ-

١٩٠٨")٧٩(.  

ي ا ا  و   ار وات ادة  دا رة   ،ّدي 

ى ا   ا ه ا ظ ردأّن ا إ ،وااث ا ر ا فإ إ ا 

 ل و   ،د اا   إ  وااث اأ  ا ا ءإ أ

ا وا ،ا  دةرة اا ا  ار  و ،وااث اأ   ا ة ا

  ىا ت ا أّن و  ،ما وا  ة ا  ةا   ن اا

 وا ب اا  د مو  ّل تا  رة إ ،ا ا رات إإ 

.را  

 وا ا ه ا  ّن ،(ر) ر  ّ و ا  أّن و و

  ه ا  إذ إّن ،وو ا د  ّأ ت اا و  اودة اا ما
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ت ا فأو   ا ا) ا  وا وا ا و   ، 

 ى ا اءةو ،(...اء و ىر أ) را  دص اا و ،(م 

اا  ا  ن ،(...  ارا   و) ار ا  ّدي  ا ء اوا

.ا ا  ا ؤح او إ  

  ،ؤح او  ّدي إ (حا  دوس ) روا  ع اّأّن ا  ذ  ا و

اة اا  () رؤ  دا   :ا  إ ا   " ن إذ إم ،

 ط    يا ا   ةرا و ،   اءى م ا ا   

  .)٨٠( ام ، ا ا ا اازي    أ ا   أم ن أري"

اة   ا ا  ّ ط ،ّن ُ ا  رؤ  اد  و ا ّم ر إذ

 ا ُ أّن  ،و م د  و  ل   () اءى ا ا

 اازي   ش  اؤ وّ ادد وااو   اف، إذ ى () ا ا

   ر ا، وإّم و      أ ا ن أري. 

  

  

  ري َوة زم ردي

ى  كانى زھدى داوودیدا) ڕۆمانھ لھ - یى وه ناونیشانى (خیَرایي كاتى گوتارى گ��انھ  یھ كھ وه م تو�ژینھ ئھ

رى ناوبراودا  كانى نوسھ م ڕۆمانھ رجھ سھ  بۆ ناساندني خیَرایي كاتى لھ  ییھ خنھ �كى ڕهول ، ھھ �گرتوه ھھ

  ییھ خنھ ڕه  ڕ�بازه  رگرتن لھ سود وه  یان، بھ وه كان و شیكردنھ قى ڕۆمانھ ده  ى ڕامان لھ ڕ�گھ  لھ

  زانى. وه رى گ��انھ تى ڕ�بازى بونیاتگھ تایبھ  كان بھ نو�یھ

، ئةویش   وه ھ تةرخانكراوة بۆ خستنةِرووي جیاوازى خ�رایى كاتى ڕووداو وگ��انھوه ك بۆیة تو�ژینھ

كار ھ�نانى  ى بھ ڕ�گھ  لھ  وه خ�راكردنى كاتي گ��انھ  لھ  م بریتیھ كھ رى یھ وه ردا، تھ وه دوو تھ  لة لھ

ھ�واش كردنى كاتى   لھ  میش بریتیھ رى دووه وه ى ڕووداو، تھ وه كنیكى البردن و كورتكردنھ ردوو تھ ھھ

  . سفھ ن و وه كنیكى دیمھ ردوو تھ كارھ�نانى ھھ نجامي بھ ئھ  كھ   وه گ��انھ

  

  

  

  

  

  

  

ما  ا  

Abstract 
Aldemomhalsrdih in Zuhdi Daoudi Narrative Discourse novelist 
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This study seeks to approach sustainability narrative in novelist speech to the 
writer Kurdish Zuhdi al-Daoudi, through Alalayat followed in the narrative 
linguistics which cemented its assets (Tzvitan Tudorv), and expanded in their 
applications the French critic (Gerard Genet), and promote the study on the 
plan is in the boot and two sections , addresses a researcher at the boot 
concept of permanence in linguistics narrative, it comes under the title of the 
first section (narrative acceleration) resulting from the use of technology-
deletion In summary, while the second section comes under the title of (slow 

narrative) resulting from the use of technology-scene and posture. 

 

اا 

                                               
  .٣٧٨: ،  ا وآون)  ادت(١
  .٥٤: إ ا: ت م ،ا س ادت) (٢
٣) (م إ  –  ،و  زوا و : ٨٥.  
٤)( ب ا –  ،ا  :ت ، ار ،ا  ، ازدي، وا و  :١٠١ .  
  .٢٢٨طا اد  روات  ا ،ت  ا ( -  : ااوي(٥

٦) ( واء ا- درا رم    ،ظ ا :٧٥ -٧٤.  
٧)واا م ( - :اإ ر اا ،ا    دا ا  ١١٧درا. 
٨) : ح ،ا ب وا  (٣٨٨. 
٩)ا  (واا  )ءا- ا- ا(،  اوي :١٥٦. 
  . ٥٦-٥٥) س ادت: (١٠

١١)واا ا  ( - ،درا اإ  :١١٢.  
١٢)ا واا  د ) ا .  اوي٢٣٣ -٢٣٢: ا.  
١٣)واا ت م  (مز  .٧٥: ، د.  
١٤) :ا  ر د. أ ،ا ا دا ا  ديا ٣٦٦) ا.  
  .١١٣: ، زي ااووديدوس  اح) (١٥
 .٢٤٨: ، زي ااووديز اوب) (١٦
١٧) :ب ا (١١٩. 
١٨) :واا ا  (١٦٢. 
  .٢٢: ، زي ااوودي) ودا مى(١٩
٢٠) :واا ا  (١٦٤.  
٢١) :واا ت م  (٧٥.  
٢٢) :ب ا (١١٩. 
 .٨٧: ، زي ااوودي) ت(٢٣
٢٤) (أط اووديلي ا٢٥٣: ، ز. 
  .٥٥) اد  ت اام، أ اي: (٢٥
 .٣٧٣)  ادت: (٢٦
٢٧)(  :واا ا ١٥٣ .  
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٢٨) :ا واا  ٢٢٤) ا. 
٢٩) :واء ا (٧٩. 
٣٠) :ا ب وا  (٣٩٠.  
  .٣٧٣ ادت:  )(٣١
٣٢) (  :واا ت م١٥٩.  
٣٣) ( :واا ا  ١٤٦.  
 .١١٨: ، زي ااوودي اب) (٣٤
٣٥) ( : ل٤١أط.  
٣٦)(  :ا واا  ٢٣٠ا 
٣٧) (  ةاووديذاي ا٢٧٩: ، ز. 
٣٨) :ا ا دا ا  ديا ٣٦٥) ا.  
  .١١٧)  اب: (٣٩
٤٠)(  :واا ا ١٤٩. 
٤١) : ل١٢٩) أط.  
 .٢٣٤ز اوب: ) (٤٢
  .  ١٠٦ ام  ،ا ام:  -د از )(٤٣
٤٤):واا ت م  (١٥٤.  

٤٥) :ا واا  ٢٤٠) ا.  
٤٦) (ا واا  ةا ا- ن: رواأ ا ،ذ ات إدوار ا١٤٣. 
٤٧) (ار اا-  :ا  ،دا و ٤٢-٤١. 
٤٨) :ب ا (١٧٨.  
  .٦٥ اوا  ،ك، ت: ار اد: ) (٤٩
٥٠) ( : آ ،وا ا  دت ا٨٩ . 
 .٩١وا :ء ا) (٥١
٥٢) (اا واا  ا  ت-  :دل اي أ ، ١٦٩ -١٦٧درا .  
  .٤٤س ادت: ) (٥٣
٥٤)( ار اا- دا و ا   .٤١: ، د.  
  .١٠٩: ، زي ااوودي) ر   ن(٥٥
 .١٢١.ن : ) (٥٦
٥٧)ا ( :ا واا  ةا ١٥٢. 
  .١٥٠) . ن: (٥٨
٥٩) :د ا .ي، ت: د ترو ،ا واا  ر ا (٥٩. 
٦٠) :ا واا  ٢٤٤) ا.  
 .٤١ودا مى: ) (٦١
 .٣٨: ) . ن(٦٢
  .٥٤)، أ دي: ١٩٩٥-١٩٧٠اد ( اءة ر ا  ا -) ت ا  ا اة(٦٣
٦٤) ( :ا واا  ر ا٧٤. 
  .٧٤. ن: ) (٦٥
٦٦) ( :  ة٢٦١ذا.  
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  .١٤٤ اب: ) (٦٧
  .٤٧٨)  ادت: (٦٨
 .٤٧٨. ن: ) (٦٩
  .  ،١٣١ظ ا: درا  ادب اوا  ا ا-  اواق اؤ واء) (٧٠

٧١) :امت ا  د٣٧) ا.  
٧٢) (  :واء ا١١٢.  

٧٣)دد اا  اط (-  :    :ت، ت٧٦درا.  

٧٤) :ا واا  ٢٥٦-٢٥٥) ا. 
  .٨٣ودا مى: ) (٧٥
٧٦) ( : ل١٤٨أط. 
 .١٨١. ن: ) (٧٧

  .١٤٨ اح: دوس ) (٧٨
٧٩) (  ل١٩٥أط.  
  .٥٥دوس  اح: ) (٨٠

  

ادر واا   

 لأط  )ي ،)روااوودي، زراس دار  ا  ،وا ن -أرد ،اقا ٢٠٠٨ ،٢.  

  با و ،ح. د ا ، ا ا ا ، ةا - ، ١٩٩٦ ،١.  

  اويا - اد طا  تروا  ،ت ا  ،ا ا ر ا ،٢٠٠٠ ا.  

 ء واا - درا رم    ،ظ ا ، دار ا  ،وت وا – ن .١٩٨٥  

  ا واء( اا- ا- ا(،  ،اوي ا ا ،وت، ا ١٩٩٠ ،١.  

  ا واا - ،درا اإ ، رات ،فا اا ا- ،اار اوا ا  ،ونم 

    .٢٠١٠- ه١٤٣١ ، ١ن، -وت

 ت )ي ،)روااوودي، زا ا ت ارا ،وت وا ٢٠٠٧ ،١.  

 ت دا  ا ،وا آ ، ار دارا  ،زوا ذا - ،ر ١٩٩٧ ،١.  

 ت  ا  واا اا- درا ، اي دل، أ ون دارا ا ،اد، ا ٢٠٠٩.  

 ر ا  واا ،ت اي، رو د. د: ت ،دار ا   وا ،زة، وا٢٠٠٠ ا.  

  اووقا ؤء اوا- درا  دبا واا  ا ،ا  ظ ،ون دار اا ا 

،ا ٢٠٠٠ ،١.  

 ت ا  ة ااءة -ا ر ا  ا د١٩٩٥-١٩٧٠( ا(، دي، أ ا ا ،ا 

  .٢٠٠٤ ، ١ب، - اء دار

 ة اا  واا ت -  اإدوار روا اا ،ذ ا ،نرات أ ،فا اا 

ا- ا،ا اروا ا  ،ونوت م - ،ن ٢٠١٠ - ه١٤٣١ ،١.  

 ارا ا -  و ،دا  ،ا ا ت ارا ،وت، وا ١٩٩٩ ،١.  

 ب ا –   ،ار ا ، ت : ، ازدي، وا و ، ا ا ، 

  .١٩٩٧ ،٢ اة،

 ز دا -   ،ما  ا ،ما  :ا  ،ه وا  د ،ا 

  .٢٠٠١ -ه١٤٢٢ ن، -وت ا، دار

 ا  واا ،د ا .  ،اويا ا ت ارا ،وت، وا ٢٠٠٤ ،١. 
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 ةذا   )ي ،)روااوودي، زا  ا ،وا ،م٢٠١٠ ا.  

 وب زا )ي ،)روااوودي، زراس دار ا  ،وا ن -أرد ،اقا ٢٠٠٨ ،٢. 

   

 دا  ت ،اما ي أا، ا ا ب، ا ١٩٩٨.  

  ،واا  ،ك ر: تا ،اد وزارة ا وا ،ادار ا ا ،١٩٨١.  

 اط  دا دت، - ادرا  ، رات دب ا ،با ،ا ١٩٩٢ ،١.  

  با )يز ،)روا ،اووديراس دار ا  ،وا ن - أرد ،اقا ٢٠١٣ ،١.  

 دوس  حا )ي ،)روااوودي، زراس دار ا  ،وا ن -أرد ،اقا ٢٠٠٧ ،١.  

 س ،تدا ا ،م ت :ا ،إ   ،تة، وا ٢٠٠٣ ،١.  

  إ م ا –  ،و  زوا و ، ون دارا ا ،اد ا - ،اق١٩٨٦ ا.  

 دي اا  ا دا ا ،د ا .أ ر  ،دار ا ا  ،زن وا - ،ردنا 

دق دار وا ا، اق، -اا ٢٠١٢ -ه١٤٣٣ ،١.  

  ،تدا ) ،ا  ،ا وي، أا   ،ا  ، راد، م  

  .٢٠١٠ ،  ١ن، - ارا ودار م   - ، دار ،)ا : إاف ت، آ  اي،

  ت م ،واد ا . ،مز  ن ،ونوت م- ،ن ٢٠٠٣ ،١.  

 م واا_ درا  ا دا    ،د ا .ا ،اء دار إأم  وا ،زوا 

  .١٩٩٨ اة،

 ى، ودام ر  ّ ن- ،ني روااوو زراس دار دي،ا  ،وا ن - أرد ،اقا ٢٠٠٨ ،١. 

  


