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 :َ  

             مة  ،َدة  َ  ار ؤذامر  و سَ َ ى َور رة

       اردووة نا و َ  ،وةداوة ةمر       َوة مَن و دةت دة و و س

ارى رؤمت.ى اردم  ش وة و َ َ وةى رةوة  مدراوة.    

        ومة و م  ر  دمر م (e - book)      ورةط َط ار ،

َري ةم ودا، م م روودم ورد  ري            َردة رةط و

 زؤرى  وَ .وةش  َوةرة َوة:

  ام و وين و :تمؤرةو ر:وةرةى دووة.تمؤر  وَ : وةرةى

 َر   تدة و ذوام و زى ارى ود مم وة  وةمَ رةو

    مَ رةو  ،م وم  ىاظر :و رةو :َ وةرةى.تردة

َ نخ و دا نَ رة و  ىد وةز ،اوندا َ ورو ى وَو رة دراوة و

  َم و اوة.

  

  َو  رؤمت:- ١

 مؤزاراوةي (ر وم دا  َلطRomance مؤري رم ) و (Romanticism  ،(

 رؤذوادا، َوَ طرامري زن و رو    (Renaissanceردة وووي  (ذموة 

و  و ارةم دةب و ذم  دا َ ي. و وذ زةي و ت، دة مَي و 

ي مَي و وري م َ َوة، َ َ ة رو مون و طمن َدرا و. 

مؤر م ر  مةةمَ ت و :نوان ط ،َدام مؤر دة ر ت

و دووة،  دةَ طرامري  رؤ موة و دةب و وردا  .َوا َن واو 

ود َامدة   ،ور و وا َ ةَ ؤظ   وةي ،ت ي ري وة 

ن  رٍؤ ؤ ورَوة و ز و    ك و ودام اموة رَوة 

و ام ي َرَوة و ن  زادي رة داَرَوة ن َ وة. َ ةوة 

مؤر مَي دامرم  تمم .دةوةةر م مورةو داب و دة او ري 
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  ١رؤم ( ر دَ َر) ط:((  و زي مرم ،ن  و دةري ون.))

او  ،ز و دةي ا، وووي رؤمت دا ردا ا، موةي مَي َن و

َل، و َ ََي، م  رؤ (َ) ي ؤظ وةوة َ و  ما  

  (َيم) ن رخو مؤر  ،وةَ او و ؤظ وم  تمَي رؤم

زوةي َةم و ران  مَان زي ر و ادةي وة،  وي ي وة: دؤ

ط و م  دةا.  وا ( وم ؤظ و م) ددةي رةَ ي و 

اوان و َوة  م رؤمت  ي (َ َس)دا، زاَ ة  ٢رة دةن.

 ،  و   وةي .َيةط ر  مومم  ،ةمةو ر َ ة

زامر ر  ،َ رووةوة، وة  دةَي رؤمت  ي (َ َس)دا  دوو 

  ر ،َ  ادة ر نومَن و و ت ي و  ت و

.  

وةم  :َل   دةوري و دةم و رةم وم وة    و ز داوةمي، 

) ،  ي ،اةَ .ن دةؤح و در ا، ٣ وم  اوَو ير  (

  ؤزَوة:دةد

، َدن و و َدم و  رؤم د زَ  ،ةك  و  ن

ري دووةن، و دا رؤم و (د) دة َري  دووةَ.ر و َي.  

َة دةوَام  و و ، ،  َردوون َوة  دا .ر ري 

) ما (  و وم ؤظ) ٣مزام َن رؤم و ن وةم   .ر (

ي رة رومم. رؤمت  َل و دارة، و، رة ،َل، ةت و 

د  دوة، ز ر نر وة و َل اَ َ  ى و  ،َىدةط ،د...ارى

  َم دةطَوة  وةم دارى و ام ةت ش و وا اوى وَاوة.

و رواموة َاموة   ام ةت و و دوو ى رة رؤمَ ش  دو

  دة   رَى رةو َموة وز دوون:

  

  رةماموةى ةت دة ةما:- ٢

  مؤر مة وةَ  ،تةَ دة (ممؤر) يو  ر  ،اَدة 

َ (زد) و  ن :رودوو ر وم  ،دووة (ةمو) مؤر  َل

   ََ َ .وةَدا دةَو وم   رةوو ر وةيام  وي

:ي دةؤ ووداو ور   وا ،ام   ن وزة  

  

                                              
  ) روةي َو.  ١
 ) روةي َو. ٢
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ر)(ممؤ  

 و   َو  

وك دامري طم  

  دةرزي،  طث، وزو ور

   ، رةن دَي،  ودا

  َ و  ،َراو، رةوار

  وَ و مو و

  ري رَي در  ،ودا.

 و دة َد  وردة ، وم  

  وان وا طوط و

 ! ون رَ  

و يم ،تر ارةيط  

 ي وةرا و، طو طم  

. نار وموم  

  طَل دا، رة وي

  ودا و مذَوة طةي

 َا دَ اَ وة  

  َ ََ دا ارَي و

  طَ  و َن َ و ن 

  رت رت  و ن

  ٣وة م   ودا!

رورة  دام َ و دورة  مر طوَا و رورة مش 

 يمَو و مري و دم َا وَ    .ار دةرةو داوة وم   م

َوةمن   دة من  :وم وةم) :و/ مري ط / رةري دةرزي 

 /ي وةرط  / و طي مم /  ي وردة و / ودا  ثط  م / ط م

  ون  و).

وم دز: (دام  وَ /  و َ / َ و مو / مو  / طارةي 

  رت / وي رةَ / ن َ و ن رت رت  / مو ون وة)

ام و دمدا  مك ر  رةي م َي  د وةي  رم راَرة،   د

 ري دة ر ط   وةك ، دووة وز اممرم و مة وةَ  ،دووةم

  د َرو:

                                              
  .٣٨ - ٣٧، ل ٧) دامَ َ س، ب  ٣
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  طَل دا، رة وي

  ٤ودا و مذَ وة طةي

 وسي دةوةو ورة رة ،ر طم وي يَو   ن  ،وة  ر

رةي    دَي و رمة مو وا، مذَوة،  م و  دة دا، 

 مَ  ةر َي وةدة ،ََةَ مر ةير َم  يةرة ر :وة

رؤم ،وام ن  دامدا ي َةدا،   رةدان،  طَةي ش و واي 

 و رووداو م و دة ي  ، مذاموةي طي رة ، مو وةدا،  و 

رط ذاموةي م و وةك  طوَي دةرووم (َ س)ي  ن دةدا َ ط وَي و

 ) ، ووةَذد م  يَ و و طد ط ،ر َذ وي َل زار(٥ ام .

زط  ،ا َو م   دوو  ،وة دا و دة يمؤا  رَ رم

  ،َل .دة  داوة يَو  م ،ارو دوو د  دوو  ون وان ون ودام

َ طورة و ي  رؤم ،و دمم داة.  ام دورةي   طَل 

دةَ و وردة   مو ا ري دةن و طي وةري اري   زةرد و وري طم مو و

مي طارةم دة و  ن رةوار و راو  مو وة دةَوة. وة  ذَا 

  وم م  وة وردة َون، دةدا دةردةَو ى رىَ وم  ،و دة َد

ي ة، و طي وةر م اري مي طارةم دة ،وة ة زدة ط َو 

وم ام ض ت. م ط و َةن و رومن و دوا م ومن  وةدا، 

و مؤ وم م  مَ دةر و   م دَل و رت وم ون و ن

) دةَ:(( داري را َ ن Marilyn Monore َ رؤمدا. (ر مر 

   موة ر دوو وة ن ...ات دة و َ َ ر من زةردة وانَم

وام، (َ َس) َةدا ن ر دوو وةم  درَا دام   ٦.))ما دةَي

 .وةط  م وة. وا وةط َم مَو  

 و  َ َيدة ،دة َدة دة (ممؤر ) يي  و  ةمر

 وم   ،ن و َ  ن دوورةظ و  يرو ط رط م ، ويم

 واموةر و ط مد  ير يَ و َا دةم ي وردةو  ي ي 

ر و ةم ر .ون وة وارةي مي طم اري  ،وةَض و دةدؤز  ة مؤ

 َظ)  !زدن و دةم رض و(Voltaire  و  ، و و و و رةيدةر

 و ،َظ و )):َدة  ،اوةس دارَ َ ةي و ةيَار  و دةقدة

((.ومَل م وة وو٧    

                                              
  ) روةي َو. ٤
  )  ذة :  ةي (َس): ي وةن و  و...  ٥

 ٦ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance quotes. 
٧ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance quotes. (نظ  ر ،وومي ر :َلظ ) 
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  دة َى دا  ذَ مومم (ك  را) مواوة:

  رةت َةوة و

   ر ا

 َ تر  

  رووم رك

 ريَ َلط  

وور ر َو  

  طَل َ َادا

رة  يط  

  و ك دا

 ر  َدوو  

  وةك ك

  وَ مو وة

دة  دا واو  

    و

  ذن دوو مو ت و 

!رة يط ٨  

         وة رةَورووذ ر ذ كدا، م(سَ َ) يممؤي رد َرةي دة 

دةم و راون دة  ، داطمم رةك َ ي دارةوة، و        ذووان و 

مَم دمي  و راز و ةم ذن و ت و ، َردةي رةن ر دةَ و  

     .دة ام  زة  َ و ي ووةر       مزة)  م ر َمزة

        وة م دي .وةرت دة سَ َ  ون ن وي ذ َك) دررة مداط

  َ نَ)Herman Hesle       ي وة ، و زام َؤذر رط )):َدة (

((.وة٩    ر ،دة  ر   رز ؤظ موةرة ر دمر  ،(َ) م و

رادةطَي، مَ    دا  وي مط )،واموةي َي ري          

دة ر  ر) و ؤي  ا مت،  و و ي  َ و  ش                 

رةي َ ةت،  ي   ،َ  و درامو م           ) وة

Shakespear  ((.امَو ََ ي ََ ،َ ي  َ و دوم)):َ١٠) دة  ،دة 

  دة َرة َة  ز:

                                              
٨ امس، ب  )  دَ َ٣٩٧، ل ٧.  

٩  (  https://ar.wikipedia.org/wiki/romance 
  ) روةي َو. ١٠
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١(  مؤي رو   دة ، ،كر وومر ،َ ،ر ) :ريَورووذ 

 رووت، و، َل، َ َا،  ،ت، وا  ، مو ت).

٢(  دة  ارةو دوو د  َوةت دةدا ي ةدا ومي م ممؤر واي ذووام ش و

داممون.َن ر و رد دةَ (و ي َدام!).م اوي رامر ي 

وموةي ي    و َي دورةي،   داطمم رةي و. رةم (َل)ي 

و  رة  طي رة مماوة، وةك رةماموةي َ ي . رةم ()  د

. ووي  ر َ ةموةي رامةماردووة، وةك ر 

٣(   رةي رة و  وةظ ووريم َوي مو َ ن  و  َةَ

 رةَ !َةوة و اوة و َرة و  م  م  ،ن  َم و

٤(  م ون و م)  (َين م رخو مؤر ) يم ر وةَدة دة

ؤظ  (رة دةدا  ن  و  و دوي دة  ي َ .ةدا، 

:ةَ  يررم  

  
  ررام   م َ ( ن ر ) ؤظ :وة وونش ر  ، َ 

  شدة  .تدة َ ر دَل و و ر نم  و  ،داردوومط

 َرةي (  و ذن و د)  دةَ و  دة ،َط     و روو ا،

   ) .ي د ش دة و َرازوو  ن دة و Sam Keen ( 

دةَ:(( طؤدة ون  و ،و دا مَ َ    دةط و  دة  ،و 

وا   وار َ  ١١وة دا  ممَ   و وواو د َر و.))

َ َ) ي م!وةةم يدة  و ومز  ،ز ادة  (س

وي دوورودرَي م  دة و  و رؤ ا، َة ن و ومَ ة 

 دا  ن مو طوي مَ َز دةم)  َام  ،وة َار ت ود ورد و

 َدار .ت نر و ََري دام يَو ام (،َ يم يدةرط زز  ن

ر ة   م رة  ي َ َا، دة و دةَوة   ورد و 

 . موري  ام َ) رَ م ، ر طورداري زدووة، وةك ووي رة

Hellen Keller ،ََي دةط  م ،َو دة  م ،دم م م و ام )):َدة (

                                              
١١   ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance 



 د.وذ ة     ز ورؤ  
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٢٥٥ 

((.َةَ ن دَل  ١٢  مز  زدار داو م م َدة  يؤ  سَ َ 

ر  يي دة ير ،وةزد مؤي رم َش دةدووة و دة 

   ا موة. 

    َؤظ م و ،ت  وا ،َ سَ َ  ،َيدة ر َ وي ر َ ةمر

وة!    ووي م َو  رامر وةَ َ و م  رةك دام

   م  و .وةردؤ ي و   ر دا ةوةري و و مدا، ذرام

 ردط  ،ََدادة رام وةو و ا ووري مم   ،تر م م

ةت و راق و مراموة رطوي اون!    طزارة  وم ي  طرد  ذان و

مت، َ َ س  را، زؤر دةطن دة ي  ةم  وة، 

.َ ن وةَ  ( و  ) َا دةمو    

 دة َ رس، وةك يو و م اَ َ م  ،م مؤر  (Slide)   و

ؤوة.   (Lense)ذم ، م و وردةرم دة ، دة ذ َوَي 

  و ورد  .(دة َدا م وي  مَ و ؤش (ي رؤي 

    ذَ مومم(وو) واوة:

م   

و مو م  وة  

   رة  

 ردة  ي ر  

مو  يَ  وة  

 َة، وة و   

   َ دووَل  و رةش

  ١٣ي زةرد راوي و! (ذن) 

 ،رة):و   مَر  ،ي وم  َ دة دة  ن وام

 ،م) :  ش يمؤر مد .(و ، ، ،ردة ي

و ردةوا ، وةياردم  مة ي و مو ،ردة م دمرام و

، دوَل،  ذمَ س و َ موا و مش و رةم زةردةم وي.)  رووي رم ز و 

:امَد   وةيامدةم    ،َيرط َد ز زؤر َوازةوة، دةم  

 !اوي ور (ذن)ي زةرد  /  َة وة و  / ردة ي ر  

  رة م   ،رة م ير  ةيَار َم َش دةدة 

وي وَن،      (وو / رة/    /ون /  دووَل ).  م  رازو

                                              
١٢ ) http://www.goodreads.com/quotes/tag/romance 

  .٣١٧، ل ٨) دامَ َ س، ب  ١٣
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       ،م ر م(ر و  يمذ  )دووةا مَ  كةرزةر ز

    وم م مرة ،مؤظ رةيد ذ  ، َمدة م و ؤظ وة

م و و دةم ةمر         رة ، ي وةك  س دوو م   ،امام

رة دةرووم و روةردة و ذ م . زؤر    م   َرةي         

 ة م   ؤظ ،دا و م ؤ ش و   ا و.ت  

   ،وةَ م َ م  ،ا  ن  مو ذ ر مر   

   ر َل و و  ر م   ،(تمؤرة و ر )    ،داط

 مرةرة  َ  .دة  رو ممد دمام  وير ؤر   م و

مي ما   رة ، رةم و روري ي  و َةموة. وةوةمم رةري رة، 

 دما، وم ام و وا دة واو م دةت. ن؟  س  د زامن 

 َور رة م ،رة دة ةَ وَي مَرةم امز  ر ،َرة

 ط  وا !َيَ م م ،اند ز َ  و (م) مط  مط م

َدادةط مرة ،َووري دة م  ممؤر.َر  

  ... َد ام م و طردةم مة رووم و

ةم ري مط  

  مَان َ و رةت و 

  موةي ري د.

  ر و َة ددة

 زةي  و و ،وة و   

  طو ط ، ط ، دةوةمَ و،

  مَ ذوامَ و ردَي 

  اردةوري ام و ذما

ي مر ؤحذةي ر   

  ١٤ر و َة زادة...

وام  دةي رةوة   مَان ( م و) (رةت) م  (طردةم مة رؤم) َن  

 و ؤدةيط   دةزام  و )):َوة. دةدة  تد وا   ،و

،    (وي َل) ةوة امن دةَ  ،َ ١٥ومم ام و ة.))

 ام ممو د  ،موة  ،وةوامَ  ،مؤر َ م ،دادة  ،سَ

 .ي دةو  

                                              
  .٥٥٤، ل ٥)  دامَ َ س، ب  ١٤

١٥ ) http://www.goodreads.com/quotes/tag/romance 
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) اوم َر ةَ (Elizabeth Barett Browning ر كش دةوَي، م )):َدة ،

((.ََل دةط  َ ،   يةَ و ر  ،  يةَ    وةية، ١٦َ .

ر و طةة، ر َ ،اوةرط ،اط (وي )   وسدوة دة واي (و ) م ،واز ر

  َ ،وة و مام   َ  .ت ي وم 

وةممن دةَوةو    وم ن دةن.  وام  ر ي وم وة 

  ض  و  موةوة:

  .تر دةةر (نددةَ ام ) ررام ان دا، زؤردة  سَ َ  ،ار 

  وموة  ا،  ، َممت،  ي  ردا،  م دةا، 

 )  دوة ي ي   ر   وا َ ) وةك م ؟ (َر 

(James Baldwine و ذوان م َ  َدة  ،َادةن رو دة و)):َدة،

((. امط َ١٧دة د ةَ  ،دادة  تمؤر  م ََ

اوةدار:َدة  ،وة  

 م وَى   

  و وة رَ و

  د َرؤك و وة.

.     

َك دادةطرة   

  و طَى مو م وةو

 !ََ وة١٨    

َادؤر ر(Paradox) ةدا  مو َم موة: داطذام ون ور و ر) ،

 رام ىو  ر اوة، زؤر ران وة وةك َة و (.خى مط ومر رة و

 ،رام و دة، داطمم رة  ةدا، ر َوو ر دن 

  وةمو و   رة مَي (داطم ،َ و َ .امؤى رم م

  ما) داط :م ،َ   ي ممن داط ،سَ َ ي و دة

َدة وة، واَ اَ َذ  و ؤ اَ ر وة وةك  رةي   َ

 ،ؤح مر َ مر ةدا وَ رة (ب .ر خ و كم َمي داطرة

 .َوة و دةَازدةط  دةرووم م  يرةط وة َم  رة َ وة ن

رة دة ََن رة و دة ،ََن  ج)  َطا َ، ممام وة ة

ردون  ك  ا  دة  !َن ن () دة ر ؤي 

                                              
  ) روةي َو. ١٦

١٧ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance 
  ٢٠٥، ل.  ٢دامَ َ س،ب)  ١٨
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     ،تدة   نرَري رم َو َ وةي ،رة ممداط

 دة دووة.   

  

  و وةك  ى رؤمت:- ٣

زاراوةي و  ،م اوامي،  ذة دم  م  و م ر دةورةر و 

)  ردوونووةك  ٩طوا، ر ،و ،َل ،ي زةوياط ،رد :وةَا دةطردوومط َ   (

ؤظ-  ،وةَدةط مو ردةد َ  .وةممةَ و  نارةمن، ط ؤظ

وة : و ران و  و و و و و طن و زرن و رزة و طرداو...د. َ ََ ي  

 و وة ،ؤظ ديري دة ََ ،ازة ،د...ر َل و او وم وةر و وار و

  دةَ رمي ووة. 

  مي و دةَي،  رةك  و مي (  رةن و  (Nature)زاراوةي 

 رن) ةطَي و  دا  مي ( دا ون) وة.  َؤ (و) زؤر  و 

.َرَا دةدة و زام مومم م َذ  وة وَ ي١٩  َ س وةكَ َ

 ،دة ر  ةمزؤر دةو وةن ط ،وةدةدا ذ دوو   (  زرة)

ََ  مومن، روور َاون  رما دادة  ،وم ،وَ  ،وة و 

َي و رةي وي  مو  مَ  .َ  وة،  ارةدا، ر رةر زؤر ةط

  مرم َو ،و ام :وةك ،ََادةر وة مومم م  ،روةر و مَ

واممو ز ام ي وَةوامر  و دمر ،انوة وةرطو وةيمم ،ا

  و و ذن و دةب  مو دةي مردا...د.

مري ام  ،موة راو ةاوة،  ام و و ام و ردي ي 

  مم و  وة .وة و  و  زام   ،ة مو زام 

اري ام وا.  و ن و زةمَا م مرم و د زن،  ى  ردن 

  ر ام ووة و مو و ةن دةردووة. 

  َدة   َ م ،ممو د و ر سَ َ دمر ممم 

ن َر، وةك: طي ط طام و َمرن،  رادةي ورد و دت و 

َ ن يممو د   ،ةداتمم  ر و م رط  ن ،مر م 

رةم و َرة م  و دةم .اردم و و دةواذة مةن  و ،ن  

وزدم وي مَي  وَي مر مَا.داَم دةوس  دما  طَل  و 

) دة)):َ دةطن و Wayne Chirisaم و ممةدات. (واَ   و دردة

((.َا دةؤظ مدةدة ام  ،وَيو دةر ار و  يامش  ٢٠

                                              
١٩ ) https://en.wikipedia.org/wiki/Nature  
٢٠ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/nature  
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وة. َ َوامى راى ر دة:َو مواوة و دةب و مر  و رم دة

طَل وى (ر)، را و ان و م  ،رى مر َ ، و 

رارة، وم ( ك مَا)، ( ى ن  زةما) ك 

 وامر ؤظ وردى ر  ،مَو   ةَ زؤر اوةَ 

 م امدة  َدةوروذ م و ؤر ،مام و  دم و (ط) و   !ووةز

 ،او  ي م ،  َو  ،سَ َ ،ار َدة  . ندرزام و 

:َت و دةدة  ،كرة ممى داط  

  رة  داطََ و

      و

     و 

 َ َم رةو   

.ََ٢١  

وة طَ واز و زاي َ  ،اوةم   ر رم َو .ََراو دةَ

 وام :(و رةوةي يَ ةيَط ) اونوة وةرطو  نو ر موة رة

  (داطمم رة  رد):

     
  (Progressive Pyramidial Repetition)ة رى دوورة وموةى  دار 

ماوة. دةام موى  َ َى َة . ((وك ى دةدا دة و  و ت 

ةم راوة ٢٢دوورة دةَوة ك وَ  . ة و ى  وى  دةََى))

َ و م  ي دةن.  ن   مَان َل و ( رة و دة)،  زؤر  ان رةط

 وةي دةم   ، ريواو نردوو و و ام  َو َل زؤر ا

دا، و ي  ، دةرط و رةي دة   وا دةت و دة َروة و 

 و  ،مؤ يم ،ند.(رة )ة  ،ةداَ .( ) َةطَ

دة    ي رة دامطََ،( و) ي داط  .ََو رةَما، و 

ة و وةن  رة  رامرةي دادةط  ََو و زة. (دة  ،َوي طور

 و دة دا .(َوا داطَري رة ،ي و ةي  مووة. 

  رةمَ  طر   َا ،و دة دا م دةو.

                                              
  ١٨،ل٢٠١٣دامَ َ س، َا دن وا ر ت،   )  ٢١
  ١٣٨، ل ََ٢٠٠٩س دا، مي ردةَ ،م ( ،وذ ة،  وَى ومرى ى  ٢٢
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َرة ،كةَ   ،سَ َ  ،ام  ،َرةم و َرة ريَ  َ

وة ،ؤظ رةَم د موة. رةَم و، ر  َو، د  وازي 

  ر  !َيَ و دةورة َدة  َزامم   ، َر َلط  وةم

 ،وةدا م رة يم  و    وة وَ وي ،رة   وةوة دا 

 ، رة وة ،دوة  رة  وة دةي  م و ت ،وةوةرط  و زة

 وة وا س دةدا، وةك ي ام دوو َم   وة ومةَ َم َو د ََي دادةط

 وة ر ،ونوو دة نردو مرة و  .َ َ ريد    َر

 مرة داط ر رة .ووةمو وي ة  ر ووة ومو ية رة

وة، و زةمي   ذاموةي و زا ،ردةواان و ردم  زةن وة.  دي وة

 َ ،  وم  م دم ،ةداَ ، مزة دم م ،دَي  يرة

رة رةةطر !َو  زطي اوة، رةم ن در َ و ت ت ن 

ةن، ن م ، طري (َ َس)ة  ن، وة ي م .َ ورةي رةو

:رة زادةي دو َوو دة ر  ،تواردة  

َو م وةي َم  ....  

  وةي  م موَ و موي 

،َ ( )    

  ٢٣ة.ور دوو َر

  دةموَ، مو دة َر ،رة  دادةطَ، دو َ رزدةَوة. َ ةدا 

 ر َمرمامَ ر َ دوو دووة، رة موَ و موش 

 .( ) ر  تدة دة  وةي .دو ؤظ   ،و َر  () ردةين؟ د

 مدرَي،  دة مطَي،  و مَي، مزام ي ةت و   وة دَي، ن ا، 

 َو درة َم رام و  َم () ، دا مو ذ ر ذ رير ةدا وَ  

مت و رمطَي!  وا س مام ي  َ َس َي و ن ا وة () رري 

 ،َ َوا دة ،وةو ة(نو) نر، دط  . ةَ وم ؤح و دةروون ور ر

مو :مو زادةي وو دة مة  مو مرة .يرة مو ي و دي

! مة راق و و  رةيذ  م  

     َ ر ،ت كو و  ل ،اوةو ،وة ن َةدار ،سَ َ م

َ ََت و دةردة دةردي و و َزام (رة م) رج م  . 

 ،ازي  دموة   َ و ن،  زؤر ر رؤ رار و رةي 

ذدم ة. ن؟ وم ، وةَ م و مزداري دم َو وَاو  وا و 

 ،َووداوَل و رم  ،َ ي  م .َةمو ر وي ير دؤ رةي

                                              
  .٢٣، ل.  ٢٠١٣) دامَ َ س، ٢٣
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 مَ خ و داخ و ومز وة، زؤرذ ،رطَ ن، وةكرد  م و َ و وم

ون. وام ن وة َ  زة ا  دؤوة و دوا  دةما وز  دو

دةت  م ط  داطوة و وَا، دارزوان اوة و رةدةََ و دوي 

 و   .ي؟  رةم زوو. وا رةَمَ  ماردم م .رة 

ور (د رة). ي اردموة َ مم م، ممي َن  مرَ، ممي 

    ،وةدمر ن ،م مم َ نَرة ةشَ ن . د ي

،ن م وة يرو م ي   زامم .رة د يرو ،رة  ،ونؤذوور  ،

   ر و َموَي، ددة  م ،  .وة ريون، زامز وةك

ت،  دةواذامي روة:(  دا،  دار زوامَ زؤر َل، رةي  ،ة ردي 

 مةمن رو    (ةشر ،ووزة ط:َدةم رامم   

:دة   

  ... ك  دا دار زوامَ زؤر َل.

.َ ىم و  رةى  َرم   

  ة ردى وزة طو.

  ٢٤رة َوة ر  ى.

ة،  رة  ،َو  و ةى  وم زووة         ، دار زوام وةك ؤظَ  دامو       

           ،ن دةدات ان َوة وو ،وةَ رةى  َل دارة وة داو ،وة ر

          ،وةرى م َةر   ووزة ط َرد ،(وز ةش ور) وةَ ةمدوو ر  

   ارة وَ زةوى م ،ران م  ،مم ز  و  وم درو

مَ  زؤر زةووة، و و  و وم زووةدا زؤر م وةَ اى        

ةَوة  ةش  رز دةَوة،      رز وة،  وة  و طى و ز د

طر و رؤذة (وة رؤذ َ)، وا و دةر موَ و ذ َورو ان دا ،َو مط زةوى      

       ( ام) رىم َر ،دووة ى دروامَ َ  .َدة  ندرةم ؤذةور وا 

  ةى  روو.

 ومك، و دةم  ،وة،  وي، َ دةدي ؤظَ  ،ي زةي    

(و)دا، ََي  دةدي ؤظ اوة ر، وةك ر و وةري رز و م و...د.      

  طورةي  ،(َ دةَ:َةدا  دةدة ) وي 

   مو ا..

  وةك رو ََمو  وا..

  وَى  ر م َمر

 ا م ر وم و مدا  

                                              
  ٦، ل.  ٣٣) دامَ َ س، ب  ٢٤
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  دة َ روة

رت وة رت  

رة ى دوو  

  وور:روا د

  ى طورةى َك

  وة ى دارن

   َى  ر را  موة

  َا طَل وذةى دارما

  موة..وة

  وت وت  طموة!

ا ر وم  

ا َو وم  

   َ وم ...ا٢٥  

       ر  ة وك دامَ ررام كر ر  ،ورو َر   ،دادة 

 و  مووة، ر  وَ دوورةدة   و رة ي.  امي 

م مو ر  و زمي مو  . داَن،  دةدا دوو : طَام دم

مؤوم   دا،  مراو ة  م ردن. وزدم رة 

َةدا (ي دو رة)،  وام رة و دة ن   ،رش و وي و  ن 

اموة و داان و رز وم و و وموة و وومن  وادا.  ون م  ر و 

   رش و وي و  ن ر و اموة و داان و رز وموة و وموةو 

 ونَ ار  وةمَ يمو و .دوورةدا و  نومو ،دادة  (و ر و) ان وَم 

:   

   ،نن، وذةي داردار ،َ ورةيي ط ،رة دوو ،ر ،ن ، ،َرو)

 ي، وةك دواي ر َ (َل) ويوة مَر .(َل  ،َل و ، ، 

مي وة   ر رَمو ٢٦وةك روا و وا،  (Anadiplosis Repetition)طراموةي 

زؤر زؤر مووة. طراموةي (دورةدموةي) دةواذة و و  ي ورا،  َت 

ةوامر رر و وةم َ وم ي ،تةةَر خ وم  يوةر  ،وةَا دةَ

   زوما رةدات.

زدم (ي دوو رة) َةدا،  ط ا دةوة،  ي دةت  

  Gustave دةامَ، طرد مَوة.  ي ر رةم ( طظَ ت 

                                              
  ٥٦٢، ل.٥) دامَ َ س، ب  ٢٥
  )١٠٨ل.  .٢٠١٥. ٦) ز ورؤ، مري مر زامم ، طظري طوَ. ذرة   ٢٦
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Flaubert  (١٨٨٦ – ١٨٢١  .((.َا مَ  ،م مردوون و ذط  ردط  )):َ٢٧دة 

:َرة،  دة م  ر ي َ دة    

  ..ران م وَى

  َةرى وة دَ دةرَى و

َداو ََو ردةىر   

   و رؤك داودا

  وةَ راوةَ و

  ى طم ردو

  ى ا راََ و و  داموَى و

ر َ رى ت و دة  

  مو  دؤوة طَ و

   ردة َ دووط ر ور

  داطََ ورى 

 دواى   

دة ةوةز و دةةوةز رر  

...ََ ىَدر   

م َى م ش  

   ٢٨ورازى رةا ررةو ار داطرَى.

 طراوةوة ور و  رةى م ط ادم دووة، روةى رو رخ 

  ودى .وةوةَ ر ةداَ  م دم  .وةدؤ نط َ رد و  ،َ

  ،ََرة دة  وة  ،و دةدات نةَ َدؤَل و دا   و  َ ،وةوةرط و

 دواى )دا رى دةرووم  ن دةدات، ر  َرةوة  و زار  دةت.  طى (

دوا و و ة زؤرة ة دةوة ، رَةى ش طَ زؤرة،  َوى 

  ( دواى ) دم ة   ،وةدؤزم مم و و  () مر

  َ  َة وَدةَى و َ ةَ:ة .وا و

  
   روام َ رة، وةكدةظ  وويَ َد  ذةن (َ ردة رد و ر و )

  دةم ما رَووة  زة دةط ،َ ش دةومي رم  من دةدات.

                                              
  ٧٤ل. ٢٢٣) ز ورؤ، م زاري ان،  طظري ران، ذرة   ٢٧
  ١٣٩، ل. ٦دامَ َ س، ب )  ٢٨
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:  

١.  وم  ،ر ي يك ر  دووةم وم مرة رة و 

م   داري و رؤمت   ،َ زؤري ارةم  ودا، رةمداوةوة. 

  َ و وةرةن اردووة.

طَل رة، و ر ق و راَ ا ،و ؤ و  دمَ َ س  .٢

  ر ك  و  مدي ذ ومز و م ر و ن زادةيرم َو

 زاري م دوة  زوم ري مدووة. 

٣.  مرة ى دوَو و ارى وزو د م و رة و داوة و ،دووة

.ََ ت ؤظ ى دةو  د  

٤.   ،ن مَ رة م رة ، دةرووم م َوة مَد و

ذ ررا ة م زو زارو ووىر  و رى دةر.ن 
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  روةن:

   روةى ردى:-أ

:َ:  
  ٢٠٠٩، ،٨، ٧، ٦،  ٥، ٢) دامَ َ س، ب  ١
٢  ،مَ ،ردة يم ،س داََ ى رىوم ىَو  ،ة وذ (٢٠٠٩   
٣ اَ ،سَ َ امرؤ،) دى طم،ت ر دن٢٠١٣  

  دووة:طظر
  ٢٠١٥. ٦) ز ورؤ، مري مر زامم ، طظري طوَ. ذرة  ١
  ٢٠١٦، ٢٢٣) ز ورؤ، م زاري ان،  طظري ران، ذرة  ٢

  

  روةى ى:-ب
١ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance quotes. 
٢ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance quotes. 
٣ https://ar.wikipedia.org/wiki/romance 
٤ ) http://www.goodreads.com/quotes/tag/romance 
٥ ) http://www.goodreads.com/quotes/tag/romance 
٦ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/romance 
٧ ) https://en.wikipedia.org/wiki/Nature  
٨ ) https://ar.wikipedia.org/wiki/nature  
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 ((رةو رؤمت  ةمَ َ س دا))

َ َس وةن زوم ََل و  مو ودى زؤرى ل و م دةورو رى و       

َ مخ و  و زى و      م و وةرطوة و َ ن، رةش      

زؤر روو رةم داوةوزة ى  م  رؤمت و ام ،ر وةى ى            

       ةما رم ومز َم  دووةور م و ،و َ رة

 ر  رد ى ام ى ،وةس        داوةَ َ ى رةو وة ،وةداوة ةم

  دةطرَوة   رزةروة طى رة وةو ز   َل وة.

  

  

  

((  رأ  مووا ا)) 

 اا ،ا مى  اره م ارة ا اا  ، ن  ا   ا

 موع ا  ه  وماوا ا  ثف م مأ ر اه ا  و .ا ا

. ا ق ا  م عا  رمأ و  

 و ول: ا را:ر ا ا و م .مورة واا:مر اا .موا

  رةن اد ا  رة واا . رة واا ا   .ا 

. ا  

  

  

  

((Cigarettes and romance in the poetry of Shirko Bekos)) 
Cigarette was the intimate friend of Shirko Bekos. He used to smoke heavily. 
This is why he continuously refers to it in his poetry. The poetry we chose for 
this study refers also to nature and women which are part of the romance. The 
reason why we refer to these subjects is because they were never talked 
before.  
The study is divided into two sections: 
Section one is a definition of romance. Section two is romance and cigarette: 
we analyze the cigarette and romance together. The poet always connects the 
cigarette and love together. Also he connects the cigarette with nature, where 
smoke is interrelated with nature. 


