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   وة  رؤم ( َم) دا

  . ي.  د

 ىزام  

   روةردة 

   ردى 

   
َ   

           َ وة           آَر دةطر و مزؤر ط َؤن. رؤر دة  مط 

ار َةى و ى  وة دةت. مة طاوةى و  ذةم دمى دةرةوة و          

   دمَر و رة روة .ترى دةَ َ مار ةَ  ،وةوةم     ى و

وة دم دةَوة  وَدمَ ورد، َ ةى دةرةوةى  ن موةوةى . رةراى وةش 

        دة دة  و َ وةداامََل طط ىم  ،وةامَط ممرة ط  َ

دةمآ، روة رة   وى َ  درو دةن. وة َ   رووداو دا 

دة دوور  وى مور، م مور ارى رووداو مت  م وَى دةت ن . ر  

   ةَ و ر دةر َ و ن دة ،َدرن دةرَ ر زارى وة  وة وا 

   رام دةازَوة َ ر.

               دا  ،َ َؤر  وةى َ و وةي دةمازامر  م ر وة آم

        وة (ى) َدورودر ةَ  وة  ر آم .دةز َ َو دة دةور م

 وردو در ةَ  ، آدة َ نطد ط و ر وة  رى واش .ت ن

  وة ن دةآ و  دةوة و د دَوة ن  ر ت و  َ  ََد         

  وة دَوة موةوة.    

ور دارن دووة، م  َ  مرةم     ورى َوة رووى وة        

  طَاموةن دووة  و  وة  رؤم (َم)ى  ( َرف)دا .

                دن رى وةم م  روو  و َ وة  وة نوةَ 

وةى رامَوة.ط وو ر اَ روم م  ة و ر دا(مَ) مؤ  

                ش  ،َ ا َلط  َرا دةطَد ز وَدواى ر ردة رَ

 ند ر دوو َ ،َ ةَر د زام  ر وةى و وةَ ر

  دى ( وة و ر)ة.  

َوةَ   و  و روةن و موة رؤَ  ة .َ ا رى                

 و ورى َوة و َ وة و دى َوةن دوة. ن         

َ وة اوة روو َ  د َ دةروازة و دوو ش.  دةروازةدا وةَ  ة       موةرؤ

             :وةرى دووة ، و وة : وةرى ،وةر ار  ََ   ،روو اوة ط

ةرة .  دووة ََ    وة وةو، وةرى َ: وة موة ،وةرى ارة: وة د
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     وة :َ وةرى ،َ وة  :وةرى دووة ، ررة وة : وةرى . وةر ار

.وة دواومرة اون و  و َ ةَ  ،َم َل و :ارة وةرى ،و  

  

  دةروازة:

ردن ن  رووى مَى ت  موة َ ةك وَك ى   وة  واى     

     وة ،وة )):َدة ( م ا )وةرة  ،َ اوةوة درو رةى وة رى دةَ

    دمَ وو ور    ،وةامَط  ت َ   ،نووداوةوةر و روم و 

      ردةوا   نموة  ،نمزة ر ن ودةرةوةى زة  ن ووم ىزة َ و

، وة وة مطم َرَ مور و  رةزووى ى ََ مو طَاموة و   (١)ومن))

 ،ت و َر      و  َ َ روم  ىماوَ از و و َ

 دموة و  رووى مَ  و رووداوةن ردة ،ََم  مَى ت و       

 دة ر     َ و َا وادةاز َ وة َاوام و مم ت، ن مَى ر

درة  رَم وة ى موران  و ت و ردة و          ٢وردةرى و  ون.

 واى رؤذرة وامَ وم  رةوة و وة واز وامَ  ،وةك م وةك ََ

َوا  ،وة وة وة  ن             رةوة  ،ت  وةط  ،   نت وةدة 

ارةوة   ،َن َة رةن  َ و  رد  ن ن ةو   

 وة رةدا م  و درى اوى و، اوةوة دةر و مام دى  ٣دةد.

دةرةوة و روا ن،    و طرامرمى ر ر و َازى طَاموةدا ت و و        

وةرة ى  ى روا دةرةوة دةوة دةرو. ام رَوة م ن و دوى          

     َ وة ))ةَ  ،اتم نوةوةم      ط وى ةم وة وامَط م

   ك ر رةى رى زوة زامى وةَر  رون م . وةداامَط مو

، روة ر وة راو ةم و و مو    (٤)رةر و َ  َر دةدات )) 

  وىا         رون و مرووداوة  رَر َو دة  وةموة و رووداوةامَازى طَ

َة  َذة دن  و م دوا ،ن و رووداوةم داو،  وة ش   

 طم دة  ر  َ ة وة رَ  ٥و وا طو درو دةت  رووداوةن.  

رؤمَا، وم طر وة م وام ت و رووداوةن  مى وة و  و موة،  

 ى وةوة(( مور رَ َر  َم  رؤمى دةت،  وى       

،  ش وة مطم  وة      (٦)و رةرةن وام )) را و وا  رووداوةن    

                                               
 . ١٣٠، ل٢٠٠٩ل مةر  ، طَاموة  رؤم ( َارةى روام) ى ر  دا، ث مى ل، )١(
 . ١٨٤، ص٢٠٠١اون  ،اد،  د. اا اري، اء اوا  ا اا ا، دار ٢
٣ ،م ،وا ا ،زوا  م ،ة من اا  ا ا  وي، اا م  .٩٣، ص٢٠١٠د. 

)٤ (و ر م دى ى( و ز ) مدا وةامَط  ،  د َ در رم  ر ى(ن رة رى) مؤ

 ،م ىم ث،   ،ن وةىدمو وةوَى م١٩٥، ل٢٠٠٩دا، دةزط. 
٥  ،وا ون، ام  ار اا ، واا  ا ظ، وظ ا٥٩، ص٢٠٠٩. 

)٦(  ، ةرم لدا، ل  ر ى (روام ارةىَ ) مؤر  وةامَط ١٣٣. 
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         ،ََرى د وا ََ رى ر ووم َر رم و َ و ةر ةَ

         دة وز َ َوةوة و مم َ وداى و ط  ت و  َ وة           م ،دوو

(( زوَ وة و  دَدى،  طَِاموة و طط  امى مان و رووى        

(( ََن ممووداوة(١)ر     زؤر  ،رةَ  َةرمن رآ م َدة َةدا دةَ ،

 ى  ارةم ى     ووداوامو ر ))روة ،ترةزاى دة دار وط و دةم م

،  وم طر ى و وة      (٢)رووم دةوة وا َر  ا َن دةداوة ))

ن َن      ر زارى رةرى رة( ن )  رؤمَ مدا، َ وة ك   

دةت، وةن ن روون دةَوة،  و م مة ؤزن و مة ور و مى          

         ذد  ن  ،نن رؤ ى َررة ى(  )وة  و ،وم ن

ت. دةدة وة:     َ  دآ ن د...))      ،مَ دا وة ، ... ؟ذد

 .. دووة .ن َ وَامد م وة َت   ،و دو َو داةى دا؟ 

   ، درة (٣)  َت دةوآ و و ذدى زار رة دةرَآ..  .. ..ى  ودان ))       

     َ ،نرد مو ور م زؤر ))  وةَروة دةط  ،  ( ن ) ىوة

      .وة رد ىطم  ادوذ  ى دذر  ا وم رةؤذطر  وة انَ ةدامدا

 زؤرى و رد ؤظ و        زةرانن و طذ  َلط موو م وة

، َةدا َ وة  رؤ طم ََ  مو رؤما،  دةآ مور رؤمَ              (٤)ما ))

 َ  وام و َر  ت؟ َط  و ََر وة مَر  ى و َو  و

   َروم   ،َ امرةش دة  وة  .َ ام ن رانَ  زؤر د

       اوان دة ر ود ةَ  وةشوامر  ر ،ت شرا وى م  َام

     و   ى زؤرمر و َ نؤر ))    َم   و زؤر َا دةَ ى وة

 (( َا م وة  وةا ممؤو رم ََ  َررة(٥)       ر  و ام َ  ةداَ ،

   م امدة ة مَ ر و ك امؤو رم وة  رةوو، در  نوة ر و ط

   ،ررة وة ماوةوة  ةىَط ،وة م َ   ندة َ َر

   ،َو... دةطَوة.

  

  

  

  

  

  

                                               
 .١٣١ل ل مةر  ، طَاموة  رؤم ( َارةى روام) ى ر  دا،)١(

 .٢١٦، ل٢٠٠٧وةى ن ، ،  مى م،)ث.ى.د.اد َ، دةروازةك  رى دة ردى، دةزطى مَوةو ودم٢(

 .٢٥٩،  ل ١٩٩٩) َرف، رؤمَ م، دةزطىث و  ردة ،مى روون ، ٣(

)٤ (،  ىزام ،(ر) ىدا، م(رف َ) ىمَ مؤر  نَ َم ، اا  وتر ١٨١، ل ٢٠٠٨. 

 . ٢٠٢ ل ،٢٠٠٩ث.ى.د.م  ةم ، رةر زى  رؤمَ ارةى روامى ر  دا ، دةزطى ز و رى ردى ،)٥(
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وة مرة :   

   : وة و

  دمون رَ     زؤرر طَاموة و وةَ َل  ك دة  ر َمو ا دة        

    م  و وة و ةى وةَط   ،َ انطو  َدوور و در ةَ  ر م

           َلَ  نردوو  ،َان ررةرة انَم مطو د طت و ط  نوة

  دة وة وةوة مت ، مى دة         نرةرا وة و، واوة مَن درة طن د ت و

مت  دؤَ وةو دا  ، دؤَا وةمةت  دةَ و دارةن ةدةن  

      َ ازةَ و وا وةداامَو ط ان وةَم  و ونا َر  وا  )َدةط 

دةام   )١(وَى طَاموة )،   و وَى َ ن دةروو   موةما.      

َ وة و و رة وة )) ا وامن  رَى و و دارةم موة    

  ةرةوةَوةى ط  وورَت ))دة ر ن(٢)     ،َدة   ةىَ   ،

طَةرةوة  َةدا ن امو م وة ن ن رارةن دةت   موةما ن       

رة وة  ،نةدةَر  نووداوةر  مم وةو وةامَو ط طران و    طون م

، وةى َ ةدا َ (٣)رةطان موى ى َةَ وةك(( وَى طَاموة ن وة دار دةت ))

ام  وة  ،و دم وامى وة و دط رةن  دةط َن  رَى     

َن دةطرة ى ةرةوةَى طَر  و ، دة ةرةوةَط واوا(( ر وةَدر

.  رؤم( َم )دا م وة و ن مورةوة   (٤)وة رودؤ دةرووم رةن))

        مرة و  وة وَ دامر رؤ  رة وة   ،وة ر    مط ز 

                وة ة و و دة اىَ َر  دووةك واةَ  ،رةوةون م  راوةَ

   ممد  ر وم  . نمدة ةَ   امدة  و وو وز َدة

 رة وة  نوةى رووداوةامَى طرة  نرةوام م مد  وة، وةك ر رة 

دة  )):َ دا.  وَ طَا و م ،َو مم  دا َى  ما درد. 

  .ور وراز نردوو .نمردا دار ندو ط َ  نم     

). روة و دمى   م      ٧دا،  دارى طردة دَى د وة...))(َم، ل

               ،ن  ىمودةى ط و را وات و ا و   َ َم  ودة ش و

َر رى امَ ى( تر ) َلط (ن)     وة ودوو ر َر رةو ن ن ودة 

 امدا  وَدوورودر َر اورةم ر ودم   ،اوار  وةراما طَ ىَ

  و دوادارى و َامَ  . ة وة و دؤ دةت(( َ ى ممة  

ر َى و ارى واودم ى َى. طى رةزووى ووموة، ى موة. طمو  و      

رم، داموة ر َى َ وى.  رةزووَ ة ووة  وة ك دةدا،    

                                               
١  ،وا ا ،وا ا م ءدار ا ،وا د اا  تدرا ، ٧٢، ص٢٠٠٩ا. 

 .١٢٤ل مةر  ، طَاموة  رؤم ( َارةى روام) ى ر  دا، ل) ٢(

 .١٣١روةى َو، ل) ٣(

 . ١٢٩روةى َو، ل)٤(
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ََا وم   ردوو وَىوت دةو    دةم  ، ىوة ى ر .وة

  َموة ...

رت دة وة، َى داو ى  ر رى دام . مى َ و               

 وة دام  َ .وة دةم  ووتن ر ر  َ  َ .ةوةمار   وة

دةت. وةك ر َوة  روو  ،َ رؤوة ا ةروام .اس   ما  

....ََردا م ا َوةوة موة .َن رادةروو رةو ط دة وة. دة ط  

- !  و اوا ر ..   

رت اى  ََر طزى َ  را .ة طَ َل  دى و مزى،          

 ر َوة دةدرةووة.   رآ و  طَان  ك   مام ا...))(              

  ).١٠، َ٩م، ل

     ،وة َوة وة  ةداَ    نرةرا و دوو و  م وة   م

دةت  ن ى ةرَ و رة  دةدةن.  ن  وت و وَى مَامن راش   

وة، وا ماوة و و  و وَةمن دة روو  طزار دم  ردةوا رووداو و طَام

   ،وة  رةوةوومر َك دة ت وواو دة  وةى ن ر وةامَو ط وة دة دوو 

       او وة ر ،ةداتم وةدام دؤ )) نرةرا داى وَو روم

.(( َدة َرةو وةامَش ١طمد   ) ةر وة .  ١٣ – ٩َدةط (  

وة  دم َدا   دةى رامن  رر( )ى ردةن    

        ن و رؤر وم شان و داَ م و َ ك ىوةى م  وةوم

موى و مى  ارى  دةن ا دةت،            رن  دة ،َر وَا  

      َران دةزؤر م امَ ى( ن ) وىم  َودةردة َ  ،ندة ن وةى

         َم ا و و  ،( ل و  )ىى مور ردوو ى دة رة

   مر م وَىوة و دةَةى دةَ م م زارةى و رق و .ون دا م م

و ر دوذما ََوة، َ  ا دة   ر،  َادة  َ رووما           

 ةَ  نمو د رووة. مَى   دة َ و وم وةك   ))،تدة َو 

موة َ، دموة رواموة  و ل.  ى دةوة ى او و  و          

زوة. رى دا و ى  ط دةرو .ل ى زا د. رة وَوة،             

َم ر           و َا در وم ون ق دوو   ،د وَ ا ردوو و  رىان روو

        ...وةط  ، ررا وىَ ى  .ون  و  وام ون و

    رو را   ،ن    وان وةىر . ط       وا دةرة .َر

روو ذم م .روة دة دة دام ر ن و موة ر .َر     

رةوة  درزن دوو رك ةن.  ََ طش، ر ما         

ر ىدةوة  و . ىاوطر    وةوََدا د. دة ىى و راطررا  .ون

) . َةدا َ ة زؤر زوو وة و رووداوةن َاون و وم      ٢٦٦دامدةمَ)(( م، ل

                                               
١   ز َ  ىر زام ىدا، م( ر) ممرؤ  وة  ،ن ى روان ،ن٢٢، ل٢٠٠٨. 
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       َر امرؤ َم ش ى دةرؤذام  مذ وا َدةرؤن، وةك و   و 

رََراوة، م مَى مور َازى ؤ ردةَ، وةك رار و رَمى دواى        

        ك طَى و َش دة و رووداو َ ت و و طَل طط نرووداوة ا

    َدةط   ن وذ  ،اَ م و.ةرةوة    ١َن ط روى ممو د روة

وة و مر دةت و دة )):َوآ و( مر )ة   َ ر        

داواى  ،ر و ام مردو،  وآ وةروام ن ن.   موى ر  و       

 .َ َ     ،ووة طدة  ةَو   ،ورةدا و َلط ت وداط م   

 م ط ردةوة  . دام ر ن و   دة ،وش وش و رةى     

        َ  .و رةوة ردى  َاَ َ رد .داَ    ةَ ردىر و طَ 

م .َ دةرى رام، دام و  داوة. وةك و رامش، رةى طدا و  ى          

        ىرط   دام ،وةرام و ىوامَ ،َ ةى    .اَ

  رؤم ر  رة وةََ  وة،           َروة  ). ٩-٧(َم، لو...))

 مَ ،ةدةن وور   ؤ ىَر ان ور ن وَد َور ردوو

     َةَ نؤ ىامَران و و ى ون و وات و و    وةدان ان و  و رووةو

   مَ و وةىدموةدام واموةر ةَو  ،نؤ ىوةدام مَ ن ورزة ةو دووم

        ى واطر و ردةوا ىو وة َو .ونةَر َةَ دوذ دة مامَو

و راةمََ. دة دةدا م و ورةو ى دةدا مموةى َوةروامة ))َوو ة

ر .َدةَ م م ردى  ةوة، َمى وراو َََ و رةو، مى     

  ).   ٢٩٨ و م مو ردةَ) .((م، ل

        ؤر  و ى مد م ةَ         امةدا مَ  ، دامَ م

     ذوورى  ( ن و) موةك د .دة  نذة م  وةم روو و 

ران) ). روة  دم َى ن ذووردا،  مَان (ن و  و  ٩٢، ٩١رة (و) رة ( 

).دم  رى د َ      ١٢٤).ن ذوور  مَان ( ن و ران و  ) رة (      ١٠٨رة ( 

) .دم رؤ ) ن  ٢٠٠ – ١٩٣َل،   مَان(   و ن و دن و دَ) رة( 

).دم مو وت  مَان ( ن ٢٤١ – ١٣٩و دؤن.  رة ( و  ) َ رط  م َخ

  )...د.  .(٢٤٧رة ( 

   دووة: وة  وةو

   َ ر ورة وة  ،ر  ن ام َ  وتدةر  ن و و وةَ  

وةما،  وة وةو َ وامى وة وة، َ  ة  و ن دةت   م

ى و درَ وة ن دةت و رى وةمما، َ ا وا وة َ ن  ََن       

       نرووداوة  زارط و وة وةى َ ،َ رةرا رى دةرةوةىروو   ؤ  ،ت

                                               
 . ١٢٠د.  م اوي، ا  ا ا  ان ام ة، ص  ١
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.َواوى دةوة١         (وة موة )ن ووة ى وةَو َامدة م  دا و رو

      ر وةدم و وةى َ ني و وا مى رؤ  ََن دةر وةَ

 ممرة وة وامَى ط ر        وةىامَازى طَ  ََ ووة ى وةَن... ورووداوة

وا وة وةو         ٢م و َوام دةرة  ى رؤم مَى روةى طوة.   

دموة  وةم رووداوةم رةموو َ وة َ  ش دم دم َارى   

   َو  َو م  رىوم َ َم ن وو وة رةد ،ةَ و َ ن

و  َخ َوام ،َرَ  طَاموة دةوة َن ا وةَ  ة ر ت 

 َر طودا م و ،َدة وة  درودمرووم  تةدة َو د َن رادةطوةى رووداوةام

رةى َ و ت و َ و رووداوةن، وةك ر َدم  َو رووداوامى   داودا              

اموة  روة  َ و مى  دة َى  و ودموةى طَاموة، طر  ٣روودةدةن.

          ََ دواوة  وةامرن ط ك ،نوة و رووداوةامَط موة ى دةط و  دواوة 

ر  َةوةرى،  َ  رادوو دةَوة، ط ر و مدرةم و رووداوام روومك           

و رووداوام ىرا روة ،وةوة. دةة َ   نوةومَن و درمدام ٤و   

روةك َوة ن دردةوَ وة وةو م و موة م، زؤر  موران وة موى          

     ى و ةىَط ن ووى دةم  ةَ  ن ،( ى وةَو ):َدة َ ن ندة   وة

، (٥)دةن دةى مَ. وا وة وةو و وة (( وةَ َ  و مو دةت))

روةك ا اَ   ة وة وةو َ دةت و دةَ: وة  َ وة ن   

  ى وةَو َدةو َ ا ومموة  تدة    ن رووى     ،

ر  َ وة دةوة َوة ،و مى   وةن دةَ  َم، وا   ٦وةمما.

ؤظ و طمر م ،مَ )) د  (وةمم وة)... ى  وةدم ما    

، راى زؤرَ  َران و موران َ ز        (٧)وامى وةك  دةمَ ))    دةَوة واى

  َوة وة ز  وةَ نَ وم  م وة امو م وة َ

دة رؤما ز رةطزَ   وةو در دةوَ و ى دةم ََروةى((   َى  

.(( ى م ىام و ٨وة     ا وة روم  ىممو د مؤر موةى زة روة

       ))ر ،وودةداتا رَ ىمزة ار   و ن تن دة ووداوور

ؤر طورة  رؤن و  طَاموة  ى م دةوة. وةَ   دمدا،  رادة ز

                                               
 .٦٥ا ظ ، وظ ا  اوا، ص ١
٢  ،ر ،وا ا ،زوا  اردار ا ،وا ا  دت ا ، ٩٤، ص١٩٩٧أ. 
٣  اد، د. ا ، ونا، دار ا اا ا  واء ااري، ا ١٢٩، ص٢٠٠١ا. 
  .١٠٦د. اا اري، اء اوا  ا اا ا ، ص  ٤

 . ١٣١ل  ل مةر  ، طَاموة  رؤم ( َارةى روام) ى ر  دا، )٥(
 .٧٢د. ا ، درات  اد ا ةا ، ص  ٦

 .١٩٨، ل ٢٠٠٤ مرى ا ، مد ، موةمى  ث و راطمم ك، مى ك ، )٧(
 وا ر)دا، رى ن ت،  رووداو  رؤم( ن )ى (ةو ف)و ( َوةى واَ )ى (  ٨

 ،ررى م٤٩ل، ٢٠٠١.   
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، روة طن  وة وةودا مور وةَ دوورودرَ رووداوةن   (١)دوورودرَى رووداوةن ))

اوى دةت، ش وةن  و ووَةم رةم رادةطآ و َ ة ورد وة دةت  و

   امدة  وة وة  )) وا ،ووة وة م  َ ش  .وودةداتر

رت َ و دةامآ َ َ دة  ن مر درَى وة، در َدموة و رت     

  وةى  رن وةى وةدم        (( و  َ وا، وةَ  َ و (٢)وازى دةق  روة .

   ،م رام َت و وةن دة ووداو وى رةَ َوة  ؤو ر  وة

 م  ،آطامش روةامَر طط وة  وة )) م ،نى وة َوة  دةوى دة

.  رؤم ( َم )ى  َ را  رة وةَ ة رو دةآ و            (٣)))

      َك دةةَ  م و َ ر ورة ووداو ور دم وة  ،وةَ  روم

 دة رة وة  مو رؤم مرووداوة     .  نمدة ةَ   امدة  ،تةَ

وم و دمى   رةم طمى  ن  رارى رة  (ن) طَل (  

  ر )ى ورَا ردوو وامر ( ر  و ون من) دةن  زَى ن  وةى وَى

       ممط َ  )) تةَ دة ةَ  .م ن اى  ناوةم ى

و. رن َا و دةر َون. َك ون  م و  و  و م و دةرى 

َ و ك درى ووة مون. وم        ن، طَل  َرةدا،    م دة و        

وم طم  َوة.  داواى َة  دةروون ردوة  رووى دادا، َة      

 واز َراموة و ،  و  ى َامطا و وة. َوت مو و،   داوا      

       َلَ ى ق ور   َدا  وا موزة   .! تدوادا  رة و 

).  وة رمة وة رارةم ، طَاموةى ر َ    ٥ررموة وَ)(( م، ل

 َرارةن دةت  دؤَ وةن و        َماوة مك و  و  .َروة وة   

 رامن ََ  م طَل رَوَ َون  رى رَوون. 

روة و دمى   ذوورةى رة ودا  رَ دةرووم زؤر مَ و ذاو دا و             

 مو ذ روردا، م دواى  )):َت و دةة َدورودر َوة دووىاو رَ

و  وامم داو َود و. دة  و  ة ات..  س و ازى وةى    

     دةرةوةى دمةَ وة و دزةىمدادةم  ر. داوى وةدةى م دن ودة ر    ر  .وةزم

  .ن دةدانم دة و را   ةمو رةمر مدن. دؤ دةر  دور دام  وة ومامردة

و م ض دةوموة. ممت طر را َو رى دم دم  ،وومَا،           

 ..َىر ى ر وةا،    دةزة  ر و ر و ت ور ، وك و ر، دا ،ن  ر

ر رى دةد و زةم ،رة وة دةداوة. ة و ر،  رى زة و         

 ).١٠٣ -َ١٠٠م،  لوة زةمى،  وَى زةَ  ةى  دا دةمةوة.... )) (       

رمة و وة وةَ وةوة و مور وَى َن  دةروو  ر َرادك    

                                               
 .١٢٦ل مةر  ، طَاموة  رؤم ( َارةى روام) ى ر  دا، ل)١(

 .١٩٨)ى ر  ، لمر در ،  طَاموة  دام(  و ز)ى دى م و رؤم ( رى رة ن)٢(

)٣،م ىم ، دووة  ،  وةىدمو و وَ ىردى ، دةزط رىم ؤ ، مؤذر ٣٥٢، ل ٢٠٠٨)زا. 
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       َون دةردة   وردى ومدوادا وة و َ وردى  رط  ،وداوة

دةام واى دا َ دةَوة وةك وةى و        ك   و وَ دا  ن  

َ دةوَي و  ،َر رى مَى دةرووم مام َو َن وى َوَ و، و 

        ذةى روة ممر ، رَوو دة َرى دةط ت ودة و د و و د ا 

    َم  .َودةردة  نوة رةرة رى دةرووم ى ووة َ  دووةم

         وةى ىَو دةوة َو وة  امو وا  َ و را رة ةَ

 َو َدة و وة رَم م ،َن رارووداوة      َمن، وةَ  نوة

دموة ن رامن رار  رةت و رووداوةن،  وةى  و ون و َ و           

   َ١واممم ن  مروو.

   َ َاورد ،ام دةرووم َدؤ   ،ردارا ى َمد    ةى  ة م

َة،  وةروام َ ادةر و وا و مزام وان  ،رى ا   

رؤون ر ون طرى دوورى  طورةن َة   .َى وةوة دواى رى 

َاوة و دة َر طةوة ،و دؤش َ ة وةوة وة   و وون، َ  ة رةى

دةت((   وةى  َو و َ رؤذى رةق ر  رةوةوى  َر وةرواموة و            

ةخ و رو وا وا رةمو؟! ل و وة  موة؟!. ران و  موة ؟!. َ دؤز         

   .وةوة دةمَ و ر .وامن دةد ؤن دةَ .من دة ت ت

      در َ رةوة و  دةوةةى وورد دةَ ..وةةداَ ةىَ ددة َ َو ردا ك دو

ران   َ  َ ى ا دة .وا           دةوةو داةامة مو مَ دااوةوة.  

       وى مم َ .  كم ن م وة َو دةزام .وة ى دن   ل وةىوم

  ). ١٣٧ار دارة ، َة  َام ؟!. دة َو َوةو  و مَ )(( ... ْ م ، ل

و َى وةودا َ( ن ) طَى  ى(ران) مدات و دة َدواى را س و       

رى  ارو(ب) و وَى دةطَى و دوورى زان و زارى  و دةرووم دةَوة ن         

  َوش دةَل م  وةَردةط  وةى ش رات و       .َ َم َودة م َ وةى و 

 َ  وت ى و ))ةَ  تدة نو دؤ وىو وة َدر َدا وةوة و روم

     َ مم و َ ر وةو واوى  و م َ ، وة دؤق، مرة م

ا و و    ط َى. ددةَ نَ انَ مام  ك .وة و اَدر .وةرَ ا

در م طما.   و ردةوا ،وةى ن ن و ل  ل و روورووى و       

م َ ر وةَوم  دووة  وتو. دة ند     ض ةزامدا، م   دار م 

  زم  َت ...  

دة دة ى رؤذ َراموا، مك وو  ، طَ ةرى  موة           

 و      وةك مةى ر رةوار دَوة  رةَ دا دة زم ةوة طَةدا.   

ووة ر رةو وة، دةوامَ ى رامو َل دوة.. رة َة؟!.         

   ك و دوو، دة َ ةىَ ،ةا رامَذ  َ رط .!ون م م ..

                                               
 .١٢٩د. اا اري، اء اوا  ا اا ا، ص ١
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        وة  .دة  .م  .ط     ل ،مَ )(( م َ َ  رةورة     ١٨٤ و رةد .(

          .ر ن وة و ن وة نر    امة زؤرن مَ ممد

            َ وة  ىو ذوورةم  مد وة ةدةَ ذةى م ممو د َىم  و

) . ١١١، ١١٠). دم وةى ل و   و ن رارى ( ل  ١٠٧، ١٠٦رووداوةن دةت( ل

 )رطَ و ش م  ،ن ن ل وما وان و دزى ل دمَر مد

) . دم  ١٢٤ – ١٢٢ن رار ل( ل). دم ن و ، دراو َردو  ١١٥ -١١٣ل

). دمَ وم رى دةروم ن دواى طام(         ١٤٢، ١٤١وةروام ن  وةى ران( ل     

  )...د ٢٢٦ – ٢١٩).دم مل دم موادةى ن َل ( ل ١٩١ – ١٨٣ل

  

وةم وة :َ   

                 َ  و ر رانواوة و مت م رىم  م ر َمو رؤ 

      مو م و  ىوام ك دةدات م ن َ  ز مى ط ازىَ

    اوةو م و   َ وةك ت. وةا دةمامَو      م ط دة رى َم

رؤن  طم ى  ))  ،ؤى وة وة دةروازة وا و ارَ دةوم، مك 

   وةشَ   ،ادة  نرةمو ط  و َ ر ورا ر وةَ  م

ر ش و وةم  م ر و َازَ داش وم و موران    ١ومدى ط دةق ))،

رى  َرةزا و َو ي و رامى م َرةم ما ر دووة.   

  َو وةمى  مورام رؤن رى دةَ وة موة  ،ا مور          

  نَ وة )) م ،نرووداوة َم م و َ ر ورة وةوةىم دموة  َة

روةَ ةدا ن دةردةو َ  ٢و َن   م  طَاموةى رووداو و دارةن ))،

َوو دة اردم دة َدمو وة  وا وة ىو وا و ومذ َذ

 وة موةا طم زؤر دراوة  وة م دةرووم           ٣دةوَ درو ت و ى ت.

َن، م م دةروومَ  و َوارى وَل َ ة ََر رار، ررى         

 نَ   وم  ت  و ط رى ززام  َممن دةرةرا دةرووم م ر

مدرةم دى ؤظ،  ررى  َر م دةرووم رارةن وة  ررى  

   َ ؤظ دةرووم  وةَروة دةط  ش ، ر   . اوام و ور ٤    وة

     دة َاموة ممومن رؤ كةَ  و َن دادةممط وة  َ وةم

ردارى  ،م  وة ر و ازَ َة  وةى  م َم  و وردةرى    

راوة ر ودم        م  م  امم  موة م  م ،نَ م

       م ودا را و ()واو وةم َر وةرا ودة َ  ،وةو

                                               
١    وة  ، ن ى روان دا، ل(  ر ) مم١٣رؤ. 
 .١٨٤د. اا اري ، اء اوا  ا اا ا، ص   ٢
 .٣٢ا ظ، وظ ا  اوا، ص ٣
٤   ،وا ب، ا را ا رات ا ،    نت ا ،ى ى٢٠١، ص٢٠١١. 
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    َ وات و ا و ،مرةزووة ،َ ىرو ط رط مذ  وةدة   مو و  و 

وة موة م وة موةوةى َن مطَوة،  وةر دةام َرَوة     ١رؤذامى.

               وم .د... و و  و َ وة ،مرؤ َى م م و وةوةىى مد 

وة َدة َ وةوةىم ر    وة نمو دة ن و واَ مو م َر د

ى رووداو َن و م  روومةوة، مك مَ  ة مازةى و روورى   

   رةوةون م دار ن  م ةىَط روة ،ت ىَ دة دةرةوةى و

دة  ،َوةى ررى موةوةى درت. وا وة موة  (( وة موةوةى    

 رؤما م     ٢وةاو  وة ر و  و و ذم موة وةاو)).      

م وة  وم  َوو دةر نوةم وة مى    د دةط مطَ  َ ا

    َدة َ ك ووةَد َ ىو دم  َو دة َدة َر  ةمط َر ر رى

       ،ََةَ رى  َةطدا وة َ و (رى َةَ  م)َدةرزى. وةك دة م

 دةت(( زةةق دةروام َ و . د مو زةى ا َ  .ة وة

  َورةى م و ذاوةذاوى  دة .مم طن َةَوة.  م ر    

و دادةَ. مو دة طرووى   رةَ طر  مى ار وة. دة دة مى  دةو 

     مزة .َ رةو ون وة مامرطَى. مَ   .درَىم  رى .  َزامم ...و

             طَ  .َزامَ؟. م وةَذدة  و دة ط    .نى دة ر ش

  .دة          .  وة .    و وةمو  ر دة  .

). و و س و ون و رر موةمش   ٤٣ مخ  ش و ؤَ) ((...م، ل

          .َ   وى  امم َ  ،مدةرة رر ى   ى روم 

وةَ وةو، وة موة رارةن  دةت،  وة و رودؤن  روون         

دةوةَ ووة. روة و دمى  رزةن دةموَ(ن)طران ن و ر        

ام  ن وةَ ىَن و دةى دةَدر     و َرى دادةرذ ر َل وو م م 

زار و دةم ون ََل دة .َو دا ر س و زار  َا دةت.  رزارى و   

         وةوةىم دؤ وة ةَ   ،َدة زارى دةرووم و و َد  شَ 

ران و و مو و و َن َ وة و ر دةا دان موة. مش        دةت((...

             َدةزام زةم   . دؤةَ ن ، و  رةق و ة ..م و

   وا .ََد  وى  دنر َ .و وو و      دة َ َ ازىةَ

   .َىر م و و رة و و َر َمرا ،َوة دة  ى .َ زةوى ؤى مم

  َ وةودة رَ ا ر رى .ة ى ل و  وةومر زارى ور وى

 .ََرادةَل ،مَ )(( َدة و طوى م  َلَ وةو وم َردادة َو ٤٨ ر .(

رووداوة َ دةَطَ دةرووم و رؤذ و دَمى دَوة د مام َرط   ى وة .   

  وةى مط َ َدة زؤر ز رامو م َزام َ رزاى رام  ،َدة درو

                                               
 .٨٢ا ظ، وظ ا  اوا، ص   ١
 .٢٤روان ى ن ،  وة  رؤمم ( ر  )دا، ل  ٢
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طدارى و رووداوة   ،َ و و دةوةم طن دةن ة دةت ((َةى   

وةاموةم، طمى   د.  َرزارى  موة ورذ .َ  ر وة    

وة. وى  دن داو رى ر ا روة.  ذا ى و، و            و مودا

        َ  ،َ وةم  وةمم ََ دا وةك و ر  . وةرز م  َر رةى

  ).  ٥٨وة واو ردة ى د َوة...)) (َم، ل

ى و ططى  دووروة،  ى ََام رى دةرووم و و رَى  راوَى      

ران را وة  وةى و ن  و رات مطَ و دةردى رةى        

 ران  َم كامز وة  ،َم     وا وان رؤذام  توةدة واموةر ،وةوة

   َذ ،نمزةَ اوان ور ةَ دوذ مَ و و وةىر  ،َ  ر و دةرةوةى

          م  رةى َوا  َةدات، م رة و َل و م َ و  ناوة

دزةت و س َ ن ام  .َوام مام و و رةى ر َمةى م ن    

 َ  رةى را و َ رو  َاوة. وَ ط و و مى دةرةوة          

  و و ر وان َوة.  روودةدةن. وادةزاما دةروم َدؤ و  .دةنى م

روةك مور و دؤ موةى َ ة وةدووة،(( و  َدوة. وةك وَ مو     

       ى ور  ،اررا   .وةوة مر دم وتو. دة ش .وةَ دةر

ر  وة  ىرة ر دن تدة زىم  .ََر وة روو ..دة دةرؤز 

ردةدا و دةَوة ر رةو .َرة دادةطََ و َ اموة ر دة .َرة رة        

ك دةو َرو. طَل ر رزدموةو دوا، دم ى مَاموة وةك ر 

           زة رة .!َر  وةور ا ر رى .رةوة د ر ر

        َر زةوى.. دة َذوة و دادةرَدة  َو  َ  اوة ودرو   ََي. دةرةَ

َ و ووَ دارو ر ا!. دمى َش مت . د      ط و َ و 

  ).١٢٢دةطَى و زى دةوَى...)) (َم، ل

ران و  ورة و رام رى  ن ون  و درةس و رة، و             

م وةوة وة و رر َو و رَمموة م       وة ران و رؤذ دواى رورة

       رط َر م ةر و  .دارةوة  َدؤ  ن ،اوة  مر

       .مرةمو َي وور ان ور َم ط وام ى ر دووة و نرر رزطط

          ن و َ ى و  ن امش م ن و ررا ت و و َ

رةو وة. رةراى وةش و م وان ت  ون طاون و َارةدراون. وةش     

      َ و امش دة و رةد .  رة و رى  و   م ى   و رط 

رَ و رة  َرم و ب ماوةم .رمة ران ذطرى دةد من ت،         

  ر ن ،نم را   ر  ى  وم   ر .دةداَ َو ط 

َود و َةَ مط       .َذرو دة َو دةط ادة ووو ط وةشَو ر و َى دة

 وا دةطت م وةمة دةزام   اون،   ن و ى و  َى و رةم ،وة     

ى َ َةطت،     َ مزاماوى دةََوة، ن   ردةوة و رَى  ةم
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دة َ داو درَى وات دةدة  ،َو ت  ، َ رمطت . و و و         

ردة زؤر مران دةَ و وا دةت  وى دةرموةو َ م  ،َو ى  رى           

َدةزام رة و رة        ،وى داةم رؤذى ))وام و  َ زوو  وَىو دة

رؤوة وةروام و، دةردةى َةى  طان د.   ران  وة دة م وةو  

 و َ: را م. و  ،َةمى داون َاوة.  وةداو دة رووا وار 

دواا، زم ى طت و دةرى مى.  َ وةى و دةََ وة،  رةمرووى و ووى  

            َ  . ارم  ةَر  د ا، واى زةنراوة اارى و رَ رةى وى و

 َ  ،دى     ،ر رؤ  وة ودا وت و ط    .وى دادم وار رى

).   و ٢٧٩،  ٢٧٨رَ َدة زام .ى وس دو ورى  دة م دةر..)) (َم، ل 

 نو َم  دووة وةم ر وةوم   ام مد      وةى ر  روو َ

  َ وةَ  ةدا م دةامَ وةك وم مَ دن َروو.

  

دةرة وة :ارة   

وةك  مَ وةدا دردةو َم رَ وة   موران  ط و رؤمس      

م         واو رووداوى مدام  م ةَ  وةى  ،ندة ىم َمرؤ و

  م  ورط و  و  زؤر َرط وة م ،نمرةَ ةىر د م  نمرؤ

ا وة و طرة وا      وا و طزار ، دةامَي و مَ و  راوةن رووموة، و   

.را ا و ر و روون ود ةَ  روو ن دة١         ن واَ  ىم و روة

      م و َ و  وةر ر ور و د دةو َ م رووى   م وة

ة و امدم وةاوةَ ،ن و م دوورى  زؤر    دة َن م  رازاممو

طورة دةوة و وة   طم و رةى ى رووت دةموة، م (( وة ى    

.(( َ ن مامم م  وةى ة زؤر و دةم٢   

       َ  ى وة َر        ،اوةرى دةرةوةى وةروو ن وة دةرة وة م ةدا

درة روورى دةرةوةى و َوةم مى   ،وام َ وَة و    

          َم م و وةم و  وةوامَ  ،َى ممم ت و ىزةورةط

رارةى  ،وا ر  و مى ى   ، وا َ دةت  و ت    

و مم  دن و وةدن ن وةرةوة  امَ  ر ََ و ى روون 

 ،َم  زؤر َ و ا   وة  وةى زامرى َةى  رةى وةاوةوة  

       ،مَ ر و ز و ون و ر دةروون و  ى رىر َ رى دةرةوةىروو

راى مَى زام و َر (( ر و َةى درو وم دةوى و ى،  رى     

، ر م  رة را   ٣ و م ر م رةر رةمةداوة ))دةرةوةى ؤظ  ام

                                               
 .٢٠د.  م اوي، ا  ا ا  ان ام ة، ص  ١
٢  رؤ  وة  ،ن ى رواندا، ل( ) مم١٣. 
٣   ،َو ،  ىم ،ردى ىد،ا د د مؤ  وةامَط ،  رى .١٩٦ا، ل٢٠١٢د . 
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َ و َة رة َ ر و َا، م مام  را َ ر و 

    ةَار و  س ا، زؤرََ و ردة ت و و  ،اَ    دةرةوة و دة

ن ردا ََ مَ   ،َة ط و  زؤر ا  .ر وةى زؤر     

ران  وَ َوام دةَوة  ر َ موةن رداموةن دة َر روورى   

َى دةرةوة  وةَ َ ة َروة دةط َو رَدن    دةرةوةى َن، م و

َةدا  َن  ا دة َو وة  وة    ١و ررمى  موةوةى روودةدةن.

 َ ن َ و  ردةدات ،رةوةن وة اوةوةر وة ردام  ر ن  ن

  َوةم ض رة ر و    ،َررة و ض  َوة ى و رة      

  ةداَ ،وةوامَ  ن َ ةَ  وةوةىم م  دووة رى دةرةوةى واىى، روومَ

   ورا اتدة  رةى و َ   وة ))وا ،وةَةر روومَ   وم و

    م وةى وةَر  ،َ وة َام و رج م  ،اودار وة ام

      ى  َا دة رةرةوةو وةَط   ،َىَماو مر وةرا َ و

((داو  ىموة،  ٢ردا امرن طدة زةَو ر ردة ت و َ دةرة وة .

وةك وةى مورة ن و رةوة و وان  ز وامى  طمن  وة دةرة داوة،    

 و ر و َ وز و رةزوو زار و دى و   م )) رؤم ما  رَ وةة  و دةم

رَم رار دة ،َ وةك وموةرَ زوو  وم   َى طا       

(( َ٣           م ،  َازَ ىر وازةو دارة وة و راموازى مَ .

ةرةم دة و  و م زؤر زدةرةوى  وةما دةت و زؤر رى دةوةَ. وة د

وا وة دةرةَ   ازَ دار  ،َ ما َة م ن روةك 

 َ روة .تن دةَ ن ى دةرةوةدادم  ن    رى دةرةوةىوة رووط ر و ة

   ٤ن  دةطازَةوة.

        ، مزةو رةط َ ن وَ ممم  ة ام َرؤ دةرة ا وةمرؤ 

ةزاَ و َن ن    وة مور ام و رةطزام زَ  ر ََ وَمر

   وة َ وم  .موة مو د َم   ذة امدة ةَ  ،نَل رووداوةط

                 وة  وة م ىمط  نةمط  وةَروةى دةط دواى َ تدة 

  ت و نردام وةى      ،وةَاز ترة وةى ذن  رز َةرَ رةى َىم

        َم  و اممو ط انَم و دوو رؤذ دوو ر وةن مر ى و موة طَردةط

رةى ت   و دؤَل و  و دارمن دةطرَ و دَ و دة  ،َوةى را س و      

           َ دة .وام  و تردةى رزط ر و  واتدةر  ن ،َام نَوا

دة   َ ض ط َو ك و و َوة،  دةطرَوة  ر و  ران  ض 

                                               
 .١٠٨ا  ، درات  اد ا وا، ص  ١
٢   وة  ،ن ى رواندا، ل( ر)ممرؤ ١٨.  
  .٣١روةى َو، ل   ٣
 .١٧٥د. اا اري ، اء اوا  ا اا ا، ص  ٤
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.. وةرى  وى ى مدةد. َ دةَى و ة ز و و دؤَا و  ردا وة((.

 َا و رةوة مم ىةر ََ مد ،َدة َ ى .!؟ َ ران ى ك و رداخ و

و زة. رةمرووى ون، وةك زةردةوا َ  و ذا، ى  ا د .!َى  

َاوو روة. وى زةق و   دراوَ .َاَ طَل، م ر و رو        

وى ؤو ذام و َ .َى و و ر رن. ى ردامو   م اس و              

،  ى َا روموة.   َدةوة موة. ررى       وا .واَل  م وة

). ر  َ دمى دةرةوةى و    ٦٣وش َوةم َ..مةرةو َ) ((..! َم، ل

 ،َ رةوة رةزا و َ َ وةى َ َ َ رىدوو  ر دةزام

رة َرط و رووداوَ مش وة. َ َر   وة امى روورى دةرةوةى و 

َ دةََوة  طورة و م و رووداوة دةطت،  ر َ و مودا وة. 

ى وةى دةطوة  ران، و و موو ون  ى      ر وة ن َادوا

دةوَى وَ و و مَ و َ و زار و ى و وة را وة و ات و             

ةَ وةم وى و وامَ .َوو دة َوة  ى و .وةَو   ى دةرةوةىَو

ن  وة دةت((... ررى دام و رووام  ، و  ى ر           

 در َوو. دةى،  َل ا َدراو. ى رارا  ،موة  

،  دةط ى ردوو  َ رةمن زةردو دةام،  را و. دم   و وة رةوار

 او ..وةوامَ  رروو   .َرد مط َ َ م  وك دةدوو ى 

وو و  ذن،   دة اَ .َةوم طذون.. و ََوى و رووت          

  ).  َ١١٤ووى مرازى...)(َم، ل

ران  َ  َ رة و راو م مو و رؤمَ ، رؤو زةك و       

َ  و رة    ،رودؤَا مذَى و وى َ و م دة مدات و رَى 

      َ  .َن وةردةطم  و َدةط مو را   َر ،َرادةط  َو ط َرى دةطرا

            َ ت ودة  ا و زةم َة دةور َ قم  َى وور م  اممد 

ى ى دةََوةو  ورةوم َ روورى   مرةواى دة ر،  و ر و  امم

دةرةوةى درم. مور و دا َ ة وة رور و روورة رى ى    

     َوة مؤزة   و ََزوة دام و ،اَوم  ك وةك ...))تدة

ةمرووى دةَوة ى َل. مووان وس. را وو.      روورى ن، ر

       .ََردة َط م ،  م ى  .وةرز دة رى ى  را دة وة

را وى ة دة ردوا .و دة ََرد و ََرادة َل ،مَ) ((...َوة دة١٣٤.(  

وة َى  َ زامن،   ى دامَ و، م ك و وارى و        

مى دةن ر روورى دةرةوةى ا وة  رة وة دةت (( ردوو ك، دوو 

َ نوور رى م   وةو َ  ردوو  .وةَ وم وم  ،ون اَ

وةمرى اوو وةك وى و  دو. وز  وَة  ذم ، مة ى       

  ن دة .(    َرة ١٧٢َل  دة و ى مرمََ َ، رازاوة...)) (َم، ل  
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      ،َةرَ ى ةنو و  س  ،تدة  ىم و دوو نان طذوورى ز َم

          ىمن، ط ر ةوَ زؤرى َزاردام و  ىمم  ، َدة مو د

  م .تةَ نوةر و ََن           م اد ن ا ار رط  ، مد م و

  در دةوت  و وةمى دةرةوة مة ام اون و ض رؤَن وة  مَ رؤمدا.

  

وة م :دووة   

   : وة رار  

         َؤك ط دة  وة        َ ت و ةىَار وةَر وة وزام  و ةوةى

رووداوةن و رةر و و ن دةردةت. وة رةر وة  رؤموس  رةى     

ةوة موة ر َىم ن ووةموان  و م )نو ط رة رةرة وت، دةر

          روة ،تدة  نَ ىَدا وو وة ىم م من زؤر طَ وة

         ر ،نمدارة ر و رى وةىدمن و روومم ر و َ دممَل دةط

  م و َ و َ  وةدمى وةَوة.رةرووم م١  م ران زؤروم

و رةمةمَ من َ ران مروو و ن روون موة، مَ ))ر طر    

، (٢)رةر َش ممَ و َ َطت، مام َر وى ى وَى ت و رى ت ))    

  َ              و و م  و  وا مو رؤم مَ  و  رَ 

   زار و و َ   ن وَ  َ َدة َن دةرووداوة  َلَ وة

       .َوةردةط  َ  ىم و ت ون دةمرى     و مروو وة َدة

        ))   امرؤ  ررا وة وا .وةَ نَ وةوة و دةرومم م دةرةوة و

وةدم وَى رار  وةدم و و و رةو رار، وا وة  ة ر      

 ت وؤظ دة رى دةرةوةىت   رووؤظ دة ر م ة  ،ش مام ر دة 

َاز َى وة رةر وة     ٣و  دة ر م وى و دةرووم و رةون )).

و   ن مورةوة وة م  ،َرزارى رةر َى مو رؤم وة دةت     

وة  َ )) رةر  َرةر َ دةت و دة َى وةى َران  َ ذن و  

      وةدا مامَى طام   َا دة  م َىم دة ، رةرة و 

  .(٤)و رة  ات))

    وة           و )) ررة ا وةم مؤر  وم  ، واز ازىَ ردارة

(( رةرة مذ كر و (٥)وة      رىرامو ط ردة ومَ رةو َ  .

م مَا(( م  وةَ رؤما اوة،  َوامَ ازى وة رةر و   رؤ 

روو رةرةن موة  .َذة م َمى وش  مَان رةطزى ؤظا         

                                               
 .١٨٢د. اا اري ، اء اوا  ا اا ا، ص  ١

 . ١٣٤رةى روام) ى ر  دا، لل مةر  ، طَاموة  رؤم ( َا)٢(
 .٣٠روان ى ن،  وة  رؤمم(ر )دا، ل  ٣

 . ١٤٢،ل٢٠٠٩ث.ى.د.م  ةم ، رةر زى  رؤمَ ارةى روامى ر  دا ، دةزطى ز و رى ردى ،)٤(

)٥(  لدا، ل  ر ى (روام ارةىَ ) مؤر  وةامَط ، ةرم١٣٤  . 
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. طر موَى رةرة ان و روو َ و  وةى رؤموس و َواوى         (١)دةت ))

 َ  ات رةرة   ى رى دةرةوة وروو ورد وة ةَ َة ىرة

رةرةن دةت، وا  ))رة وةدا ان د  وة دم و دة و و و  و    

ن  ر و ى دةرةوةى رةر وةردةط  َوةى و َرى ون َش ت.      

. روو َ از      (٢)رى دة  ََوةى رى دةرووم ون  روون دةوة ))        

        ىةم و ات س طمؤر َ)) وة ت ىرةرة وس وةمؤر

م َ مَان ردوو م رةردا       مَان م دةرة و موة رةردا  و ام ط     

  .(٣)درو ت ))

            امَ ر وة َ .تدة مرةرة وة ةَ  دا( مَ )مؤر  روم

ممو ط ََو  ىو و ،مر و وةك ر وى َ )) :َت دةن دة  ذاوة ،ا

ر ى. و و ؤ رة   ة ومز،  ز و و و ارن َا       

دةَوة. دوو رو   و دوو َى ط ،ردة مةى ممى وةرى و    

        و ر اةى داى داو د  ر و .رى      ر  ار وة...وةش  َم

ش و وةَ  ن   ) .َ١٠م،  لمرى ران و زى  ى و  و ان )) (

  دة رت ض   اما. 

          وة َت، ددة  رى ران وة دواى  ىو وة روة رى س و

رمن دةت  وم  وة طَا َ ة وة دةت((  و ذارة  ن دةرا 

، طس  ، و ر  وام دةرى. ووم دوو ط َ وا وة وةى        

 ارى و َمط  وةا  ((  نمو د ررا   . داَ ) ل ،مَ٣١ .( 

 وة مَى دةرووما  وة ن َ   رذ  ر طمةن  وة و 

 َ س و ى، دةرووموة ذوورةارط و  َ )):ََاوة دةزر وام  و    م نم

    و  ..وامر زةق دة و ورام د، دةىدةودا م وة وَ َى و او. ردرا

.  )٣٨( َم، لمووة َادةوموة مى ن و  ت و  َ دةَوة ! ))

رى ارةى  طمةى دةطرَوة، َ ة وة       وة دةرةوةى ى   َ ا

      ى دةدا .زامدة ووى رت و ط رى رد  ة وةرةا  ر ))تدة

م  ذام و َةماو دةى رةمن. ون دةزامة مرى وام و ، دث دث رةو م    

      ى وةك دةم و  ر  ىوة .رى داط ىم وو امةدا

((م وة و لدة  ،مَ)٤٠ ( .  

      ام امى دةم  َو ى ر و ))تدة وة ةَ  داوة رة وة 

م ك     ور م ط . ر و و زةرد و ةم َش و دةط وووش، رَ 

 روو وة. دة و وى ام دةمم .ررى و، دؤم دةوام و  وة ة        

                                               
 .  ١٣٤روةى َو، ل )١(

 . ١٣٠ث.ى.د.م  ةم، رةر زى  رؤمَ ارةى روامى ر  دا ، ل) ٢(

)٣(دا  وةامَط  ،در رمدا ، ل  ر ى(ن رة رى ) مؤو ر م دى ى(و ز  )٢٠٢م. 
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...ددان  دةوة..   دةت... دة و وى َى وةى َو م، طذ و م و زةَ ةرىَ   

.   ) َ٤٥م، ل َ دةؤذَى... وى و م و دوو ورةى طن. ش  م دوو ممن ))(

وة رى ور َما،  وةَ  و َ رادووى دةت و م ةوة       

ر تمم )) ةَ        ومر و. دواىو  ا ن ى ر َ  و َ

 ممَ  َ  ا ر دو، وازى َو رى دا دة  وى وة َي.   

رَوة  ن و ذن ََ و دوور  ر ى ت و  ى. ذمش         

 ). َ١٨م، ل و()ى ر و دارى د  .َ َرةى َو  دا و ر مدةو))) (دة

وة ر ى س، ر َ  ة ن وة دةت (( َى ذمى وة و            

ازؤر ر  وتت و دةدادة  . دةر م  وىم    ،ورة   ...دةوةن دة

 وى و وار و رةى طن و  مو ما زة دةم دةداموة طا      

دة دة َ  و  طوزامن و و و مم وة ا َةى رؤَ ى          

 وة   رةش َ           ). ٢٩٤( َم، ل طر وموة مك مو من ))ر وة 

مل رزطرى وة و طراوةوة دة )) :َ ذوورةوة  وة ر َ. دةت ووت وةو      

 و ر و ر و ر  نودا َو .ك دة  ازىَ     و  ى ىر وة، وةَ

 رورَ مراموة  و  و ووت و ور و  وة.  و رَدار. دة  َوة         

  َ  ر و ةَ َمر و ز ،وةَ ادن و ر  وةر وة

. و وةمى رارةما َر وة و و مى    )  ٢٠٦، ل (َمَ د))

مَن و رق و دذا  م َى  درو دة ،َم مور  ى وةوة وَى            

و وو رةو و  ان و مم ر َن ة، ر  ا  و ر         

َ َن روون دةَوة، م  و َ ن وةةت. درة م ر  

دم ى وة رارةن دى دة   ،َر ون دةن  و رن       

  مو د ة دةوةوةم  .وة. وةىومَوة و در  ر روو م  

  

  َ وة :دووة   

       وة و ى دةذ  مةوةرةز ؤظ و ط  ىَ و  وةك وا َ

       اروةم ر ،ام انَم  نؤظ مَ َ و َ وةىر   و دم

ؤز  دادةم ،َدةن رى طم ن ن رم، درة رى دةا ن و    

ؤزى   و(( م ، رووداوةن َ  دراوى زةما روودةدةن و ن      

 رؤما   َ َ طن،  ١دةَ .(( َموة رةدةَ و رةوَوة

م طر َ م َوا رووداو و م و ون و ررن م َر  ))  رؤما     

راَ   رؤَ طم . م و رووداو و َ َن ر و روورةدا  و

(( َ(٢)دة َ وة وض م  س  وة نووداوةت و ر اموة دةَ ى روة .

                                               
١  (ر وا ) ى(َ وةى وا َ) و(ف ةو) ى( ن )مرؤ  رووداو  ،ت ن رى٤٨دا، ل. 

 . ١٥٠، ل ٢٠٠٧دى ، دةزطى ث و و دموةى اس ،،   رة ، رؤم ر)٢(
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     مو م وةم وةك م ( َ )زىةطران رَ  زؤر )) م ،تدة

داوى رؤمى  وا ذم  اردووة، طَل . رةراى وةى وا مور روو(١)دةدةن))

وةش  رووداوةن و َى درةت، وةك موَم و َى  رووداوةى دا رووى          

ما  داوة، روة  روودام رووداوة . وةش ز ،َ ،م وة  رة دة 

 .ن و  ر ن رى َ امدة ر َوردةد٢   اام  َروة

طرر ى ر رارةن َََ و  و و َت ر ن درو ت، 

مى ن، ش  َراورى ذو    َازى ذن و طزةرامن وة ك م و َوا    

          ت درو َو و  اموةرزى ز  ندةر وم وم  ،َرن دةطاط

         زادى وة ومن و مامز روة .نردة امو دةرم  ىوام ان و ر تدة

  مط      ن امن، زامز موام ةد روة ،م ؤظ و

ز وةش دةامَ : ((      ٣رر ت درو دةت ر  و و زامن.    

َم َوة و دةَوة دة ؤظ  ىم و َ  َ مر و اط 

 (( مؤو رم م م وَ  ،رى (٤)و      َودةردة  نَ مةدا طَ .

     م َ )) نووداوةر دمرا   ؤرى و رر م    ،امؤر و دةم

وةك ذ ومدة      ن ووت دة اَ نَ وو دةدةن وا رَ مووداوةر  ،ك

من ةدةن. ارى   دة رؤما دةت، مك  و دم  درى دن   

َا َ ة ورد و ، َ رؤموس   وة  (٥)و طر راى رووداوةما ))

ورام رةى  ات، م  َ ر رَ رؤما مامَ رووت َوة  وةدن   

    و  وةََل دة و َش دةَ َ دا و وةىر ،وةَ َ و

  َ٦ون و طَل وةدما و  َ رزى َة       .َمرى،  طر و 

         (( َ  رةرة  وةَر  رَ  َ َ ك وةةَ َدة )) (٧)وا  ،

م  دةى ن      وا وم َ  مَ دةا و وة دم ن رؤمووة ر وة  

رةرةن و و و َم  ازََوة و س،  دة  روون و ا و    

ن َ  رووداوةن  دةآ َ ر ز روون َوة، م َ )) طر    

موى ط و  م َرى مدات دةوة، م           اوى و ََ و  َو. ر 

 وادا مر مام وةى دةى  ن ى  ا دةت  َ مرى طش و درى   

.(( ََ(٨)         وةى وةك َ َ مَر ردارىدة امى مرة رىرام رم  

                                               
 . ٢٧٧ث.ى.د. اد َ ، دةروازةك  رةى دة ردى ، ل)١(
 .٣١ي ي، ت ان     ، ص  ٢
 .١٩١روةى َو، ل   ٣

 . ١٢٠، ل ٢٠٠٦رَةرا ث و ودموةى َم  ، مةر  ، رؤم َ ط طدا ،)٤(

)٥( ، ةمى رم،  ردؤ ىم ، ارد مؤر  ووداور  ، ل ان٤١،ل ٢٠٠٩ 
 .٧٣ا ،  درات  اد ا وا، ص ٦

 ١٤٦ة  رؤم ( َارةى روام) ى ر  دا، لل مةر  ، طَامو)٧(

)٨(،را ىم ،   ، كر  رد رامم َ ، نؤؤك و ر رةىرف، دةر ر١٩٤ل ٢٠٠٨ 
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رةدا وة ت و ن  َت و مى ََوة مو س،  طَل رةو رووداوةن و       

طرامرن و دةطرَ. دوورة  َ وةَ ))    َ دة  ، رامرى   

 مدى رة ت ..َوى وردودر رووداوةن       رى مرا ومَ  و ار را

، رؤموس وة َ َ  َ ت و         (١) و رةم و م دةوم ت ))   

  رى وا  ،َ رت و َر ةَ  ر ت م و م ،تى دة

دة      َوة  َرى واش دة ،وةط ط ََ ،َ )) م ،ة ر ىازآ ز

(( َدة وودامر َ  س َ(٢)دوورو در .  

 َ رف  رؤمَ مدا زؤر طم  وةَ  رووداوةن داوة و و رة              

   َوة             دووم اوة ودا روو ىمرؤ َرووداوى م  ىمَ و وةى  وةَر

        َ دامَ  ))ر روو  رىَ  ان َازَ  نَم و َ ام

 ،َ وةمة خ مدراوة ت،  زؤر اوة ر  ،َ وا  دة َوةمة خ دراوة 

 ،ان مط َر ندم ريد  ،دووةري مد ورا مووى رووداوةَ سمرؤ م

     .(( َة دةزةم وةمَ  نةم ىو رووداوام ن وَ ى ٣     وة ةَ  ،

و ر مط      َ َم ى  ش و  رَ  تدة  نور و دؤَل و مو

     مَ    وم رةزا س وم اط س وةكمؤوة،(( رَا دةمووداوةر

  و ن و زورر و زآ  و دارووت و ر و و دار و درة م و مزةوى     ط َرزةوى ذ و َ

،    طمى  ن دةطرَوة  رة وة رة دةت ((           (٤) مون ))

دَل و دَل  ،   طمة مو  ردةم رو . وَة رة َدة دى        

 ة دوو  دوو  .ةَ   .م   ارددة و ام  دوور   وةو َل

      ر َ و...م ون  ووى ر  ىن. ط  وامو، ر ز  

          ر ومدة رى دة وةك ةَ ردوو ،و ةوة( ك ) ى ر آدا دا   و

). َ ة رزارى رةرَوة  ٦٩دوو طمى و ز   مَ) ((...  م ، ل 

          دةرةدوو وة )) :دا دةوة ةمط وة  ن .تدة  نو رووداوة وم وة

 وَةم وة و َوام .مو  مو        ن و م وة مو.  ط رة ا    

       ،ون ةَ  وام ون وون و رو نردو ر ن دةذ  .دة وومر

  َ  وةَ وم ة ممط ...ادة ة م  ةَ نمذ  و ور 

 مَ ا مَاون ر ةو ةَ اون، رت و و َا َرا ون. ى         

          .ةَ وومة ر وةوة وم ذاوة دةمى ذورةرةى وا و دةرط  م 

او و رَ ةى ذ  َووى رةوة و دة         ذووردا َ  َ َ  رذ

  ) . َ٨٣م ، ل( و...))

                                               
 .١٩٥روةى َو ، ل )١(

)٢(رد ؤ ر  ازَ ، ةر ،ىؤر وةزارة وةىدم و ث و ط راةَر ،ا١٤٧، ل٢٠٠٥. 
٣   ،مَ ،ردة  ث و ىا، دةزطرد مى رؤوم دوو  َ  ، د د م١٥٦، ل٢٠١١. 

 .٣٢١ رة ، رؤم ردى ، ل)٤(
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   ةَ  ىوام ر زارى مامر ىَ  ىةمط مو  َ وة 

 اى ر ةَ ،انَوط و وردى  و و )) تدة وة    اوة ار ر ،و

ذوورَ و  َ  رة  م  .م  َماوة  دةوةن و او  وش  

و  ى دةرطوة  وةى وت  درَى و زةووة    رزى. ى اوة دار.      

م  رىرام  .وةَ ى ىارةد  .اوة  ىم ن وة دةرط  .دادوراوة م

       َ رز آوةردةط زم ةةى مَ ،وة ذوورة و ََ وام ارىك د

،   و م  م.      م دةرطى دةرةوة    ،ووةم، م  دةو َوة   

   و ر اونَا رَ  م م ،ر ن و َ ،وام ارةد اَدر

). و وة ام ،ون وةك َل و ذوور َ  ٢٤٨رة َ رؤذامَ) (...م ل 

دة رو.  وة ا، وة  (رة و) َ ة دةت (( موة  ذن رةو 

 . ر و و ؤذرزى ر  دوو م م .ةرو طوى مم ورةط

 .ط ان و دوو ان و   ن ر دوو م     .ورمر و  و ودة

رى ان و ذوورةى  ر وةن . وش  َ ة آ اوى َا و     

 ر روة، ى ما  دةرط ،ةدار ة و م ، َ دةورى ا و            

 وة و دا ومة  ام و  وردى  مو وردةرى و َى . )٢٩دؤوة))( َم ، ل

 وة َ   ىم  وة داى وم و َم ىدة  وة واَدة َ ،وةَ

َ )) ن َةك   َ و ر َدة   ،َ  وا و َو  دةى، م 

   ورد و و وة ى  ش نَ ،ور َد  َ اون، وةك ر

زؤرى رووداوةن و زةم رؤم و ذوورة روودةدةن.   ١دوة  رؤمس ى دوون)).

 ،روا وةمة ان و رازاوةن، َةر  ما     وةَ ن َة زؤر و راوام  

           َى، دةَ ن َزامد، مر  رَى َمد م وَىرط ،ََادةدؤ

  َ ر وة دن  ،وةى موة  ،دووة  وةى درى تدة  تن دةر

  َم وم وةك امدة م ،ةىَ ذة ناوةوة َ و امو م ر (مَ )

  َ َى و  ى، َش م وةن دووة. 

  

و وة :َ   

ورا   ،و  دوو     و  و م اوامى  ؤظ رى دةذى و  دةور    

  و )) م ،َةط  ىم و و و و   ن :َوة دةردةَ

َ           ....،خ، دؤَل ،ر، دةوو ر ة، دةرَ ،ن ،زؤرن وةك زةوى مردةز و دةطن رط

  نمرةو و م  ((َدةو  نار و(٢)    دىدة  ىو و  .

            .ن م  ان رط  .اوم درو  ا مَ ؤظ و دة ا  ة واوةم

         و   َر  .ة ىووم َ و و دا رىوة د شن م  ش

                                               
 .١٨٤د،  َ  دوو ومى رؤم ردا، لم د   ١

)٢(  ،   ، ردة  ث و ىران دا، دةزطى ط  و ، د  ز .١٥، ل٢٠٠٧د. 
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        َ وة و ا ر دن ون و دروَدا  رة وة دَ ؤظ ى َ نو 

)) وم ،َرة ؤظ ا رةزوو و      دة ... وار وَ ت وَو د  و م

  (( و زوو، و    ، رةى ى و د رى دووة (١)رى  رةوة ))

.  رةى وة ووة،  رؤم (  (٢)ة و روةك و ذةَل و طمرَ دةطَوة   ؤظ ))

ر وةودا م( مَ       وة   وم ،ور ن دةرد و مد م

  ىمط و  و وا )) :َو  دة ََدةم  نةمط مد ةَ  تن دة

دةورورا ةروام َل  ... ن و رةمَم.. طوت و مى.. مم و          

.خ و رةزةم داَ و د ذ  طمن   زة، رةو َم ى ارووى رؤدةون.

) .  ٨و َةم..م ر ار ى  وةك رةك ،  دةورا ن و..))( َم ،ل

     )) :َدة مرد مز رام وة و ،تَل دة موةرزة  َ وة َ روة

 َراموا. مك و و و ، طَ ةرى.  موة وةك           دة ى رؤذ 

        و  َى دةداةوة ط  مو ز دة ودا َةر  ،وةَد ار رة و ر ةىم

 ...رام ىَ واموة ، دة  و رة ر وة ول، مَ)((١٨٤  ََ  روة .(

 دن وة وةرزى زن  دةت.  وةَ َة ورد و ان و رَ ،َر راو رؤح  

و   ى َل دةدات و دةَ م َذ و م ردن و م ران ر و و وى    

رة و َ      ةَ  ر ن وران وةرزى ز رى  ،َى دة  وى وا ،

ون،   رؤذطرى ؤدا و رة ران و  ر زؤر  و دةطن وة،  ى طرام و       

 م   .رَىدة َرة  َ رران ))وواى م رةىم  ،و روون ر ى

َى رو رةوة، م   ور  موة و. وام وةك رة ك راون   

    وم وة. وردة وردةوم رَ ودامَ   .ة ارد ون دةو ن ر  ،َ

ن م َ  .من د،  وة م َ  داى داو  د       َل ى و رى م

    َ وردى  وةدةوة. دةوى دة َمَرة وةى  ،َ و م  كَرة

ةك دة  َوة ر    ت و وات دةزام   ، و  دةوة.  موَا، و

 ،ى دةداوة رى رة َرة ، دةت مزة و ذو َ و مةممَ ،وة     

). روة  دم َدا     ٢٧٢مو دؤَل و  و رةمةن و ران َ َةموة)) (َم، ل   

  َ  ند        ود ،وة رؤذ  .دةوة  م )) تر دة ران و وة ة

  رةى ط. روور رمة  َوش و اوى رو ورى   

وم .(   روة  م دم َ وة  و ران دةت    ٢٧٥و...)) َم، ل 

) مةر مم٢٦٠، ٢٥٩، ٢٣٩، ٢٣٧، ١٨٨، ١٥٩د  ،رام و واى ش و دموى وة (

ا ن دةردةو َ مور زؤر ررة و رة ش و وا، و زؤر ى ام ،م زؤر      

 َ و و  ،وةَ ىَو ام    .اوةَ مط ز  م و   ،دووة 

ردن  وة َى َ مَ وم دةى َرط رامن دةَ:(( دن       

                                               
 روةى َو. )١(

 روةى َو . )٢(
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        َمرة .ى ام  ةَر دة . زةَى ذرة ز َم و

ةى و. زة رَ ة دةدا، َةم دةورورى َ  دة .َ دةرط دةوة و         ر

((... َا دادةط .ذوورةوة َدة )ل ،مَ٢٨١    َ خ و ن ورد و وة  روة .(

 وردى   ))تدة وة ةَ  نم ا، ومردة ان وَدؤ و  .وام و

   دة  ،ندوو دا َ و دووة .دؤ امَةَوة، درَ  ن .وةَةَ  َ

         َد ق ىى دؤ و و  ، ردوو و َاَوة وةم  ،ىداوةم ََ .!

وةك  دةورى ا وة. ى وردى،  ؤ و دَل و رةم و داةما طَا ))(        

). طر  وردى و  و و وةمى وا  ،َوَ ةط          ٢٦٢،  َ٢٦١م، ل

  ن وم ام  ،َم رؤ مرةزا ةم  د .َوامدةر َ وة وى ن

و زوو، وا ذةَ م م َو ،ر و ن، م طمن طَل          

و و ظما، مة و ارة رةزا و مَ رووداوةما وَى دوون، رةراى واى         

 مو وةرزة   ،  ام وةم نر م ،نر ام ممَل. م

   وازة وةى  و رن و موة ام  ا َن.

  

َم لَ و  :ارة   

ران  و َت، دوور م      َمآ ا َ مور مام ََ وةرَ او و   

 زة و رى زوم رادوو و َن، روةى ؤظ مامة  رة َم ت و 

َة را ذمَ ا رى ت، ر  و دا م دة ر ون و َل و      

َى داَم    ورةزةوى ط  ؤظ وم رط )) م ، َ ش رةى، د ىرام

ما ؤظ رط مى دةام ى  مَم طردوون رَ و  و ن ى ت، ن          

و   َت و    ، درة   (١)م   َوم طورة، داَم مآ و طورة  َوة ))    

رةمةمَ  وان رادةك رةزا و ر َك   َ رةموة دةََوة    

دةن مَوة   وةى رؤذام و رة َم ر و طَ دةون،  َ ن   

   َ ؤظ  نم و           ز م وم ر زةوى َ و ))  َ وا ،م  

،((م و وا ر٢     تش دة زة َم َل و رىم و   ر

دن ن    موران،  و ط و ط و م رزطرن  ،َو و مى مَى رووداو و

            ةَ  ،روى م و زة َم نةم وةوة وم َو د َم ندة

مام رن ت و  روو، َةدا م  م ون و َل دةت و و رَوة            

      َم وةى و َ  امدة ام         ،م  ت روو و  َ َ َاد

م )) ون ودا  داوة  رد  رةزووى ى مآ رى  مي          

         َامر مو م  ورى م وام  وة َم َ وةوا  دوور

                                               
)١ ، ىم ،وةمَى ط ،  را( ،د ىم ،  ٨٦، ل٢٠٠٩. 
  .١٦٥د. رى  ، طَاموة  ؤم د د  دا، ل  ٢
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ةَ (( وةدة  ات ن و وا و(١)    وَىا دة ت و زؤر  روم روة ،

         )) ر ،  و َوى دة  َ مَ و ردىَ ام  ام

     َرة  ت ودة وة  َل، وةك  َ و ر َىم (( َدادةم ٢    ) مرة رؤد .

            ى و رة ز وة  وم  ،من و وةرة د و دةر م ش  مَ

  َى مم وى ووم ، رة و ،دامرؤ  زىم َ  )) ،رى طَر

 ،َم و   مَ و .ةَدوورودر و م  رةوة دو  وىم

، م  و و وا  رة دن و       ٣ماوة، مدرة، ر م اوة َل.))

ل اوةن ت و م دى م  ،َو دةوآ وة  و َردى و َم رؤ م

           َةط  ىمو و  و دم ممم  شَر ام رةات، د ن

رَى ون و َل و مَ، مور و وةدا دةَ:((... دةروامَ دةرطى م .َوى 

َ رة .تدةط ر دةرط    رو رة. آَو َ ررا و َم رى رة ،ة دة

 روو َ ا و درةوموةن. دةرط رة دةَوة. ر ودان .. وةك        

        ار  .وةاوةر  ووةووة. ردةدا  دا وم ، ىر      زةوة

            ةَ ى .تدة َ م  وم َ...!وةرة..وةرة :َدة .ََة

           ،دا َم وم َ ى  .وةَدا دة َ كوة .ا دة َلط ك وة

   ر .َىة َما      َوَل دادة زؤر و ،زاردا  زار م

     َر ر  ا وز َم َذ ،ز  َر .َوَى و دةةردةَ َر .ارةوة

 و .َ ت زمم  ز  ر و .وةَدةم   .وةك ز ر

((... ر )ل ،مَن و     ٢٥٢،٢٥٣مط   ،دوةى مام وة  روا روم .(

طزار دم   دةرووم رارةم  وةى ز  رووى دةرووموة َ رى    

وو، م َ  )) مز و و مى     ََ و ا و وات و مم داوى  ر

     َ ،َ ةَ  ،وةا طم ارى زى و  و رى دةرووم َلط واو

،و رةم ى     َ َ٤مح و ك و َرد، رةو و َة دةوة َ ةى ون)) 

           وة  ض ، وة  وة ضدؤ رةىدوو َ زؤر  ت ودة وة  ىر وةك 

رة و و ش و وا و زاى و  ،َممت ر  َ َوَى رةم و رى ش    

ةن و و دمى  ى وم   و ن  دة ،ش طزار   و َ طم مو

.    

      َ ووداو ورة ر و دةزام م ،موةك ط و وة َ امدة  ا َوة 

  ،ى و مى ة،  ومَ  ةك َ ةن َ )) طماو زادةى      

(( اوى مرد   ،َوة وةروا  نم  َم آدة .وور (٥)   .

                                               
)١( ،م ىم ،  ،م وةىدمو وة وَ ىس، دةزطر م  دو د ،ر  زاد.١٩٣، ل٢٠٠٩د. 
 . ١٦٥د. رى  ، طَاموة  ؤم د د  دا، ل ٢
 . ٩٨م د د، ى  َ دوو ومى رؤم ردا، ل   ٣
  . ٩٩م د د، ى  َ دوو ومى رؤم ردا، ل   ٤

)٥(و  ، ح ،  ،راس وةىدمو ث و ىا، دةزطدة  َ ى١٠، ل٢٠٠٩. 
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وة دم م و زو و زؤرةى  دةرق مل اوةن راوة َ ةا ن         

وى راَن دةن، وةك  َى      وة دةت،  ى و رطى  وى ى و ر      

 َ دةت و دةَ )) :َارة درةم .رز وى و ن وراو . و ذارة       

دةوة.  زؤرن. رورَ و ووة َذاوة. رارى  دوورودرَى زا  

زن در من. وار واو. طَل دةردآ َ. دةَ و دةَ مو زموة.            راطاون.

  .دا ى داَ  ر .وةر وة  ر .مام دام َ و ت ور ورةىط 

   در دةدات رم تر .وةن م  ن و    دةدةن و  .وةا دادةدةموة ر

رى ن َةطن. س داى دةطآ و ط َوا دة :َ دة!؟...  رن    

  :وة. دةََةو اد  رةم  .دووة  و .ةطَ و ور و دةدةن !؟

.  و م دم ى ر رَر و ان و      )٢٢٢رزى وةَ) ((.م، ل م..رى

 و مزى و ى وة و مَ و رط، وة  وا ن   

  ،و دوو َدا َل  دةم ،َو ى دةط ى ام و َل و دَى داَرام

و مَى مور و رى رؤ ة  وةى و  َامم ر  .ََ ر وةى            

 .م  ذة وة ز ىَدر َة مَن زؤر دروةَ  

  

  

      َون دةردة داوةَ      و دا(مَ) مؤر وم  ( رف َ) 

     ام د رى وم ةَ   .وة وام َ . وةَ ر رىم م

 ام وة   ،ووة و و وة وة ،وة .ََر  وة مرة و

وم راى  ر طَموةى رووداوةما  وةى مَة و و وةو َ  َر َار      

   ةَ  .ت َلَ َل وَ نو َ اَ ةشَم ،َن دارووداوة  ت و

 ردوو رة ات و َ ة طو وم مرمامو رةزام ام  ى 

ر طَاموة را .َروة ى ردوو رة وة دةرة و موة روورى دةرةوةى     

َ و م ن  روون دةوة، ن روة موةوة و ر وة  من و دى            

 نوةوةزؤر     م وة م روة  .. وةى ر نر رىر َلط ،تادة

  موا ةَ  ام ،امرةرا وة وم  .وةر مرةزا ام

درو وم و رارام     وة روورى دةرةوة و موةوةن ت، و وة وة   مرى 

 وةى  مى َوة . روة وةَ ن وةك رةزا و رَ، طم و ر و َل و  

 .مَ و وام وى را  ،تدة نزراوةو و دام َل و َى مَ رىوردة

 رد و وة    و َورى و زر  ،دوون ىموة  ام  ةوةم ام

    ام روة ،نوةمو رازام ام رةراى ،داوة  مزةو رةط رووداو و ممرة

 َ ر روة .َ َلَ نط و َ رَ  وةدوو وو وز  و   م

            امور ت ، زؤر درو  ى واروام  رىم َوةى وا  َل ون و

  ام و   م َو رؤمدا رت.



  وة  رؤم ( َم) دا    

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

  

  ]  روةن[  

  َ : ردى مز  

)و ( َوةى واَ )ى (      رووداو  رؤم( ن )ى (ةو ف      .١

 . ٢٠٠١رى مر ،رى ن ت،  وا ر)دا،

٢.  ، َةمى رم ،  ردؤ ىم ،ل ان ، ارد مؤر  ووداور ٢٠٠٩ . 

د ، دةزطى ث و        م د    َ  دوو ومى رؤم ردا، .٣

 ،مَ ،ردة٢٠١١. 

 طَاموة دام ( و ز )ى دى م و رؤم (رى رة ن)ى        .٤

ر  دا،مر در  َد  ، دةزطى مَوةو ودموةى ن،        

 ،م ىم ث٢٠٠٩. 

 . ٢٠٠٤مد ،  مرى ا ، موةمى  ث و راطمم ك، مى ك ،  .٥

٦.          ، ةرم ل ،دا  ر ى (روام ارةىَ ) مؤر  وةامَط 

 . ٢٠٠٩رَةرا ث و ودموةى َم،ث مى ل،

 .  َ٢٠٠٩دةا، ح ، دةزطى ث و ودموةى راس،  وى  .٧

٨.      وةىدمو وةوَ ىدةزط ،مؤذر ردى، زا رىم ؤ  ،دووة  ،ن

 ،م ىم٢٠٠٨. 

٩.         رد رامم َ ،رف ر ،نؤؤك و ر رةىدةر   ،  ،كر

،را ىم٢٠٠٨ . 

دةزطى مَوةو ودموةى ث.ى.د.اد َ، ، دةروازةك  رى دة ردى  .١٠

، م ىم ،ن٢٠٠٧ . 

١١. ،  ، اس وةىدم و ث و ىدةزط ، ةر  ، ردى مؤ٢٠٠٧ر. 

١٢. ط  َمدا ،رؤط   ، مَ وةىدمو ث و راةَر ،  ةرم٢٠٠٦. 

١٣. ، مَ مؤوون ،  رى رم ،ردة  ث وىرف،  دةزط َ١٩٩٩. 

 . ٢٠٠٩را  ،  مى  ،   ،مى د،  ى طَموة، .١٤

ان دا، د. ز  د ، دةزطى ث و  ردة   ، و  ى طر .١٥

 ،٢٠٠٧ .  

َاز  ر ؤ ردا،  رة ، رَةرا ط ث و و دموةى        .١٦

 . ٢٠٠٥وةزارة رؤى،،

١٧.     ر ىروام ارةىَ مؤر  زى ررة      ىدةزط ،ةم  دا، ث.ى.د.م

  .٢٠٠٩ز و رى ردى، 

د. رى  ، دى ردى،       طَاموة  ؤم د د ا،       .١٨

 ،َو ،  ىم٢٠١٢.  
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وةو ودموةى د.زاد  ر، دةزطى    َد ود  ر مس،   .١٩

 ، م ىم ،   ،م٢٠٠٩ . 

د ىم  

٢٠.    ىر زام ىن، م ى روان ،دا( ر) ممرؤ  وة 

 .َ٢٠٠٨ زن، 

 اا ، مى ر،    مَ َن رؤمَ مى ( َرف)دا، روت  .٢١

 . ٢٠٠٨زامى َ  زن ،  ردى ، 

َ :رة مز 

 .٢٠٠١اء اوا  ا اا ا، د. اا اري، دار اون  ،اد،  .٢٢

٢٣.    ،ويا م  .ة، د من اا  ا ا  ا ،زوا  م

،م٢٠١٠. 

٢٤.  ،ر ،وا ا ،زوا  اردار ا ، ا ،وا ا  دت ا١٩٩٧   . 

٢٥. وا ب، ا را ا رات ا ،ي ى ،    نت ا ،

٢٠١١. 

٢٦. ا  تدرا ،وا ا ،وا ا م ءدار ا ، ا ،وا د ا٢٠٠٩. 

٢٧.   ،وا ون، ام  ار اظ، ا ا ، واا  ا ٢٠٠٩وظ. 

  

ا   

    ) وا درا مَأ ا (رف )  (ا )، ( ،ت اما  ا ن ا

          ك واا ،ا ، ،دو أ   اع اأم  ظ ع أناذ ا ،ا و

        ء، وو ا اء ا روا  رئا    اثد ا عا   ازن ع أنوا .ا

  ءا      ازن  ارة   اعء واا  ان ع اا  ،داع اا

             ا  ز  ا  اا و ا را اك ا واا  اث، ود ا عا

   اا ول ا  را ا   و . را          

             ما  ع أنا  تا و   ،ت ام لا  ا نو .. ا 

           و . دا   أن  ا  ،رة وا ته ا اما ا م ا اما

ات و د، وم أ رة   ة . و و     ا  وا وا و

           يس واث اا  اأ ا ا أ  ، رئ اا  ن ورد ط

       ط ماء أ ا   رئا  ع أناوي اأن ا ة . وما أوردة ا  أ 

، وأ  أن  مت ا وا ا م  ،ر او ارئ وا   ل   

   .ا ا اا  
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Abstract 

   From this test we see  that (Mr.hussein arf) has used all the art  
techniques by writing the Roman (helana).one of  the techniques is 
(description).He had the ability  to use all kinds of description in an 
artistic and academic way for example  motional description. and 
unmovable description .because of it he has kept the control of the 
rhythm of telling the happenings that the reader doesn't become tired of 
reading it not tired of reading it fast. as a result he  has controlled both 
description .in an (appropriate) way. Also because of using the external 
description and the eternal description. he has shown us the external 
personally after that he has shown us the internal side and the effects of 
them on each other. He was a genius in using descriptions for example 
the description of the characters in a realty way these descriptions are 
the main cause of leaving the characters immortal .also talking of 
landscapes he has described them like an expert (Mr.hussein) has 
described every city. Village , town ,house in a way that the reader reads 
it as he will be there. (Mr.hussein) as a writer has used the techniques of 
Imagination to make a reality art. 

  


