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  رت و رة  ةم (ل رز) دا

 ك زى َ.د  

راي رزام 

 

  

َ  

َي م   ارد َ   ر زة      ي شم َ ،ةدةن   ت ور ةن و

ر و  ري رر ي  وةش  ،ة    درو  ر ي ري و و 

َدةَو ،  تدة درو  ي واز يَ ، َ راوط    ي زؤررر  

ََردةةد يو واز  ش ،َ يو و ي وَ .راوط  ،ا دةذي  

 رد دة ام مرةة دَ   ،(رز ل)    مدةوةر مة 

  ر  ن دةدات وت مر و راوط  ري دةط دووياَ   َ  وة و ا ر    م ة

 و دة ر   ن دةَ ة و وَان وة،  ري ةم طوة و  دةرووم وَزؤر

رردة م  ردي و دة مةم  ،َيوودة   كوة   ن وير 

َ م وَدة ةم.  

َ و وةَ  ر و مواز َ  ،دا مة  نوور َ   زي وة

  َر  ،ريدواي ر    ر  ن وةيدم وة ودمووم وم يوس و   وامدة

َ  ،وةممدةر َ ريووَ دا ي  نوم وةوةوة.  

َ  مَ   وةشَو   و  َلط ،ي مو ز     و دةرووم رر

ةماموةي رت      دةن و روة ر  م د ةم م دةروومن طَل

  ر م دا و، دةر مة   ة     ،دووةمر  مة

ََط  نوةر  ن ووةدة   ما طوةةي ر مر وم

  .ردووة موي مورةمن

 

  وَي ي:

دراوة  رةطزةم ي     وَي ي وة و رةطزةم ي ي،  ي م َردي طيَ    

ةوة   مة  َ ر  .  ي روام        ي مَل زط م ردي َم

مَ وَي ي دووة  رةطزَ طم ، ةمي   زم  و وَي ي      

  ةم م ،َدة درو  يؤ َا د  َو َ  .َودةردة  وار 

زةم    ن دةَوة، ر وَ دة َاوم ؤ ،م            مَان رةط

دم ر َ ََل  وَ و َل و ؤ و ز و َل دةت،      ،وي  زؤر رة
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 ؤر َاوم وةن  َدة َردةط   ش َام وةي  ،َ ش 

 د َو َت و و ي درو يَو ام     ي وَوومي رَد و و

.َ ....م ي وةو ر و دةرووم  

َي  ((وةك و مر  َ ، َة و رؤي و دموة و ردن و          

(( ون َل و رةزا و  اويروةردةدوو   ١  َ ي يَو دمدرو  

           ن  و دمر م ،َردةط   َ ي يو  ، ي ي

 َوةك و )) تدةردة  ي و زاممة  ار و َر و دة م َ

             ََت، دةو دةري دة َن دةردة دموة  و وازي دةر ،ََري دة

  .٢زر ا.  و وَي ك  دواي ا و دةروو))

   َو َاموة دةدم ي ردة         نووداوةر ؤم ة ر ،ََ ان ريم ي

 ما وَي  دة  ،ََمموةي زم َان ((مر دموة             دةت و  و 

((َ٣و.  

  

 

  زم ي

 دوام  زن  و روة رة درودم ة،  وا د زن و       

َد ةمَ رنواو      وي َ ن  ك وانةر وويوةك دوو ر ، امامَم  م

         رط ،ر م دة َدة  نز وم َ  رط ،َم ردةوا و َن مد

َ ،نمن و زواممي ز      ري وة  ،مم  َ))  ،وةي َ  ني ز

 س وةك  ، دمي داام ،ويوَر     ،م دةر  ََري د َاز

 زن  دا  ،     وا رؤَل و ر ٤ةمدن  م دوة  رَي و و مووة))

َةمدن و طمم مَان موة دةطرَ و دة َرة و ر َ داَن و من،       

     ((م دةر مة زَ ، مَد مةي زوةم  مز)) :اوةروةك طن   ٥ ةوةَ ،

 رك و))  ،َودةردة            ؤذامر  رط .ن ي   مو ز و مز 

   ررا  ام م   ،َر ذةي وا و زاراوة و ةن وو ي ممَ

              ،ي و ن ررا  ةوة ي م   وا ،ن ية

                                              
 .٢٤،   ١٩٨٦) ، ٤٩ي ح ، وَي ي  ، طظري روان ، ذرة ( ١
 .٢٦، ص  ١٩٧٩ ) ط ، )ن ا ،  ا اد. مت  ٢
، دةزطي ث و  ردة ،  ١٩٩٧ – ١٩٧١ردار ن د طردي ،  وَي مري  ي ردا  ٣

 مَ٢٠٠٤  ،٦١. 
د د م  ، دةروازةك  زموام ، وةرطَام: مرن و و ،  ،  مي  ٤

ؤذر ، َو /ت٢٠١٠ ،٢٨. 
 .١٧٠، ص ١٩٦٦ن ،  –(م و) ، ا او ، وت  – اد ، اا  ا ا ا د.   ٥
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  دةََوة  م   و ي  َمَ   ،واموة  ي َي دةويَ        

و ران و موووم  َ . امَ ر و ران و ررن  ،وا دةي           

 ، زم ي م  رووي موةرؤك و طمم        دة َوة د م     ٦اوة))

            مز   ،نو زاراوام و و ن مو زاراوة و رمط ،وازة  مز  وة

 ،ان        َاموة دةمي زَر   م ،َواز توادة  مَر  

   مََو مز  مز)) َر  ،ت ر رَ و ََ ريم يَو م

((رام ي  ٧وو دة ام و     رَم ،ك م ا وةكمر ز ام 

ا دةمز مو زاراوة و مَر  َ د َ  .ة  

       وا ،اوةو  ازَي م مة و روة ،دا(رز ل) مة  

         ممو ط مة وةرؤم  ت َ رط  ،َو  دة َمز

طمووةَ ر  امَ َر و ران و  دواداون ت،            مَ  ةك 

    َ  شمةي ز  ،ات ن ان ريم يَو  نراوة م  توادة

.َردةط  َ  

  

 ر ري دةرووم رر 

ن ن و م َم وارو م  و نزؤر .ن     َاورن و دم س و  ،

  مدن   و ط و مدم رد  ،اري و ردةر رذَ دة ش

   ط واي مَ وم و ردا و َري ر ي د ،وةدةم   ر رد و

    ان ر ردة و ي ق وو ر دةرووم رر رد   ا زؤرممة     رة)) ورد

ر ((َ ري اري و  دة  و َدمك      ٨اةمَ رة وا َودةردة وا ،

م و دة وةيدم انَم  َندة ،  َ ر ر دةرووم رط 

 ر ر  َ وةَ وو م  ردةدةدا  َر ض   وا ،َو

 ي(م)  ،ا دةذيف        و  ممر م يرر وة)) :َدة

 م((ذ  ةز ر       ٩  نزة و)) :َس، دةي دةرووم(ؤ) روة ،

زؤري ام رد  ذم َذارام و دة رت      ١٠ؤظ مؤ   رةي ا وة))

ن مدةو  و م  ذاري و ،  د دةروومي   ،ندة امة  يدة 

                                              
٦  َو ،   ، يؤر ي وةزارةم ، دةق مز ، اودة ر٢٠٠٨  ،٣١. 
 .١١٠، ص١٩٩٩، ت ا اي، ا او، دار ارس  واز ،ن،  ادر ا د. ٧
٨  ، ا  .د ، ا ا ا ، طا ٣١٩، ص  ٢٠٠١. 
٩  ، مم دوا ا  ح ،  ب ا : ، ، ري داودم   أر ، ا ا

 .١٣، ص ١٩٨٩
 .٢٣٨ ارو ،  ا وادب ، ا ام ، دارارف ، اة ، صد.   ١٠
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 وَي ةم  وَي     ، َو ام (ل رز) ، ام و مَاز درو دةون

مة  َزؤر  ةو ر ر وة وؤازامر مة َ َمان و زا .  

ر و دووري   د دةرووم  دةو َ          ١١(وةرزي م)   ي 

م،       (مدا)دومي َل و  ي َل دةدا و دةَي رةو ردن  و  

 رةو نو ووارة  وَردووي دةطار مزط  وة  و ،ة  مة  َ    

و دد) ي ي(َور ة ووم :َ١٢دة  

  

   َادةر،

   وةي رَوة،

  َ دوورووة  وة،

، َر و  

   ن و َم  ون

،م م   

  

َ ة  دا     ا ادةري َلط  ،َازدة ؤذامو ر زط رة وةدَ ر واو

و دد).وزةرامط  ي(  

  روة م ) ةرط  دا ََتودن     ،ران) دةَ  و ذارم َةرط 

) ةرط ر  نووور:َوة و دةََدة  ي ةرط َش و ،دووة (ران  

  

، ؤذامر  

، ؤذامر  

،دة   ير ومز   

   ر ران  دن،

  

  ةت و دة:َروة  مرَوة  ن ي  س و رزي  ردة د

  

،او  ددة ز ادةر  

   وةي دي و وةن دوة،

  ،مرزة س و  م  

                                              
١١  َو ، راس وةيدمو ث و يدةزط ، مة ر ن وودا ط   َامو ، رز ل

٢٠٠٩  ،٥٩. 
١٢   ،  مة ر ن وودا ط   َامو ، رز ل٦٤. 
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  ما دةراوة،

  و م ي وازن دةدا،

دةت   ممروةري و َةدا   ام  ي م َردي دة و  َردا و 

:َو دة  

  

    رةن،

،ردا     

  و دة مَن دةد،

  

    و نرة  َر   دةب))       راموم م مراوة م و َووي مر

 ي ر َر ََ  زؤر رر  و مور َوةدات دةي    داوة و

ةم شومرر  ،ََ َ رَ     رةوةوم ي ممو دةر ،     وم  

دةدا ن َة  .َش ةم  و و دةب  ذوة         

  .١٣دةَوة))

َ       ت و دووري ور   دةرووم م  ،َودا دةردةام  ةن   ،ت ي

،     رطردان دووة َ ةي د  طَل رادووي   دطري س و ما دردةت  

  م م اردووي  ةو َ زم َي مَاز.

 

  رت  ةم ل رزا

    رز ل مة ي رط،    َو    ت و مر  ن م    ،ون 

    تةَ ن وايي ماط ن وم و ي و َي زؤر دةر ادةيش ر

.َو ا َلط   

ر:ر دوو  َش دةدا   

١. ر .  

٢.مزرط ز و ر .  

  

ؤذو ر ر ،  

،َ َ َل ةدوام  

   من م و،

   ي َارام ان

 ر ،و   

                                              
ووم  ي (دوو طرام  رةي روام )ي رةون ول  اَ ،  موة دةر ١٣

 ، راي رري زامظط ، رزرة (١٢٢١،  ٢٠١٤) ١. 
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  و ََ ،دة م  

  زان،مَ مي طاوي 

  ١٤، غ و رؤذوا

  

  ردن  و  ي         ،َةدا ةي  ري  ام  زن دةرة  

ََاي ر  رَ ر وةي  ةر ر ت و دةدة و  َلَ.  ويامر مَر

  ك و   ةم ز     َ وا ،  وم دةرووم م  

مت    يمدة مَم ان و مو ز م ؤذامر  وةَي مَ،  شر

َدة و   ةيوةم.   ةداَ   ر  َوردةر      ،د وا وةي و

  ووة. ي دوورري   و

 )مورةس(ت دةت و ي  ي  ووةي ي  و  روةَ   ا  دوور 

ََةَ زةر  ،ََدة. َ  تدة زةر  ةداَ   ي يورةط،   مرد 

 و :َدة  

ر زةر ورةىم ََ  

  دوور دوور ي،

  

  و 

  و 

  ١٥دة  َوةن مووة
  

 .   رت و دةوَي ر و دَ  م وة        ن دا  رؤدة َ مو و 

   ر  و م،          ،ي طراموة   ا    ؟دةام َوة ت

:َدة  

،َ   

  ر م وةي وةي مَان

  ر 

  و 

.د  

   وموة ا و،

 .١٦ر دَوة ي َة

                                              
١٤   ،  مة ر ن وودا ط   َامو ، رز ل٦٤. 
 .٩٠ان و ر ةم ،  ل رز ، وام  َ ط ود  ١٥

١٦    ، وَ وةير ن١٠١ 



 ك زى َ.د 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٢٧٣ 

  ا زرد دة  وة         ((مََي دة (دااط)  وا  ،امدووري م ، 

         ردةا مَم   ةواري رري م رد وةك ام  وةي   ش

  .١٧م راوط)) زَ و مم ن َ َ و روو

دام ،َةمي و و د و رةمن و َت و رووداوة      ((دةب  مَ وون 

ر و  و  و و    ، وةمر  ووَ يد َم  َم ر

م ردة و   دةاز ،ََدةب  مي ز و دازةمَ وو،  طَةي َ و دااز  

       َراو و مرزة و ط ومز  و ومز رط و ي م ر را

  .١٨او  ر َ و ااو دةدات))

ة   َ  دةون  دطرم ردةوا ،ردةوا،       ي  ون   و

    ر دةزطن ر ي  ي و َودةم،     وا َ  م      روادار ار وَ ي ردة

 ي مدات و ر دةذ)) َرزطردم        موة، م  رة ة   دة و

َ  وةَري دةطرة نم َ  ان  و      ،دةرووم  َوا دةم 

((َن دةرؤذامو ر َ دةرووم ١٩ذام م  ر ، شزةر ) ي    ،

  دا دةَ:  ٢٠ت)

  

،زام  

، وةيامَط  ةمدر  

   مو َ  و روا،

  ةوري ا،و  د

،زام  

   ن مَي ران،

  مطوة ران.

  

:َا دةدوا   

  

   رَي راوط طت،

   زةرن روة،

، ش وةكزةر  

                                              
١٧   روق .د، ر و يراوط  م ) رةن ، ذري طري زامظدا ، طَ٥ ، (٧١. 
ي. د. د رة ،  . ي. رزان ر ،   مَ ممروةري  ي ور ردا ،  ث.  ١٨

 .١٨١،  ٢٠١٤) ، ١طظري زامي رار ، ذرة (
١٩  ، ر يم ،  م م ا دوايرد ي  وةدمَم ، اا زاد ، ١٩٩٥ا  ،٩٩. 
٢٠    ،  مة ر ن وودا ط   َامو ، رز ل٣٠٨ – ٣٠٦. 
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   َة و

  ت و.َ و

  ططو،

   دةمردة دةرةوة،

   َ ي و.

،و وانوةر  

  وَزةر طا 

وم  

  

ردةوَوة و طردام    ت دووَ  طط دةَ و و  دةرووم دة  ،َ و         

ن  ةوموة و ي و  د ت دووري دةَ () ((زاراوة وة  و مي  وو

(( ران َ نت ٢١ر .   وة وَ دا(رز ل) مة ير زؤر 

طط طَل و َ دة  رةوامموةي دطرم ي و دوورووةي  من،  ن 

:َدا دة   دا  

  

ر   

   دوور دوورةوة،

  َ ، و

 و ر .و  

،م ط  

َو ط  

  َة،

 َة رَك مَ ا وة،

 

اررز ل مة  ة  

   رودؤ     و اق زؤر مَ مرد  ن و  م، ر   مم  ؤذر  ؤذ

) دَ  ٥٠٠٠ و  و رام  و ودم ز َ  زار (    ،زدن دةد

ردن و رَم   موم  و دن و دؤ  و ن و رةداغ،          

موي طرن و مدم (    س    ١٨٢٠٠٠زار ( دوو و  و روة مدم ز  د

َان و دم   زؤر  ( ا) و دم (   رزام و وم ري َاق ٨٠٠٠زار (

             ر زاران اممن مماطر مم  َؤذو ر و َذزي رر  َزؤرة  

                                              
٢١   ، ، دةرووم  ، ر  را .ءد   اد ،١٩٨٥  ،١٤٣. 
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َ  وَ زوو     َ ة ي وةي ؤظ و س و من  ،َري َاق َان و

 وي َ    ،     دة ؤظ درو ي  ةت  ر      ك و ان   و

ؤري ام   ز ش واد دةت و و َن  ر  درو دةَ و و من، 

   ةر  م ردةن،    وة امر  ة زؤروةم يَو م،   ان يو 

مو ةر ر،         و  مرار  ي  نرد مرار روة دزَي و

 .....وة ز وةوامو ر َو ريد      َرو َ س و دان ذرام ي وة  ،وةَة

  َوم ر رد   ردة        وم م ،َم وم و َي ان،

))  رش و َن و ت َ وي طر  ، طرَ ر ،     مَوو و

   ((َةََ او ريوي دوَ َم ٢٢   مراي ر وة ر رر

        م  َ) مامم و رار  ي  ،نرد و ١٩٨٠،  ١٩٧٩، ١٩٧٨ – ١٩٧٥ (

) ١٩٧٦دزَي ) و (و١٩٨١،  ١٩٧٩،  ١٩٧٨ (  ر)ر ١٩٧٨) و (١٩٧٩ مرار) و (١٩٧٩ ) و (

١٩٧٩ َ يردووط) وة١٩٨١) ودة . ...(٢٣.  

:َدا دة(ر َ دةوةري) ي    

  

  طردةمو َن  مَوة،

،َر م  

  ؤموة و طمامي،

  رة و و،ر َر 

 ر َر ٢٤،وي   
  

مرد ياممو ط   ةَ،  ر  ك َلط ون وو لم وي  اون و ن

ون و   ي  دةاوة و م ؤظ         دار و رد و  و مَ و ث و غ  َك

.ََذدة  

:َدا، دة(اث َم) ي   روة  
  

  م اث و،

  ر دةت وم  و،

   مل َوة!

  م مش و،

                                              
،  ٢٠٠٩ردن ، دةزطي ث و  ي ، َم  ري  ١٩٩١راس ا  ، رار داري   ٢٢

٢٣. 
،   ٢٠١٣، مي درا ، زامي  ١٩٨٨ – ١٩٧٥راس ا ،  مان و رارم ري ردن  ٢٣

١١٢،  ١١٠،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٨،  ٩٦،  ٩٣،  ٩١،  ٩٠،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٥. 
٢٤ رز ل  ،  مة ر ن وودا ط   َامو ، ٢٣١. 
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  وة َ واوما

  رةَ  مَا

،دم  تر دة م  

 وة و ر م.٢٥  
  

روة   ي (زة درةم  دم روان)دا و َي رة  ةما       

  ؤظا زؤر دةطم و دومش َ َةم دة،          ،َدي دةَ و س و رؤذة رة دةت

  :َرد َ وةن زارةي دة ،ََ دة
  

  ط وي و،

م  

  ط  و،

م  

  ط  و،

م  

  ط طي و،

م  

ََ ي(وةر ري) زةوي  

،(دا) يَ  

  َةن  رؤذوا اوة

م  

  وَ دي موة رن

  و

  ر ران

ََ ي نط  

،و  

 ر  

  و 

 ر  

  و طن

    دةَوة و

  َ٢٦ةش ان طَل!

                                              
٢٥   ، وَ وةير ن٢٣٣. 
٢٦    ،  مة ر ن وودا ط   َامو ، رز ل٢٤٨ – ٢٤٧. 
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 و و)  ةداَ       دناوران  و ذة ي دوذ  ،دووة  يَو ي(ط ك و و

ر  (وةر ري) يَدن، و ري اوانَ ي زوَ  و واداؤذ   ،ون و

   مو.َ وة ودام ؤظ ذامووة و  و ،درامامَ ة

           دؤ َي (ذم   ،ََدة  ن() ي َا و َ   روة

:دا(ر  

  

  ؤن،

  ()ي ن د،

ةطَم(وةر ري) ر م  

 ي َ،وتر ن  

  وارةوة و

 َدم وم  

  ؤن،

،ن رمو وي  

  و زادي،

  و رؤذة رو وة وَةر،

  ن،

  و وةي،

  م طم دةطازوة،

   رةزوور مووة

  ي من د،و 

َ وم  َ   

   ووة،

،َ٢٧  

  

   ة     تن دةؤ ةمدر  س دا،         َلَ ن ي()   دووة و 

 ر مةطَوةر(م ري(         َرة ط ر ن وةر رد ط  ،   َدادةم ر 

و َ ش موة  وام و زادي و و       :ذةاوي ون، وا( ري وةر( َي 

 وةي   دةد طَل  ن.

 

  

                                              
٢٧ ر ن وودا ط   َامو ، رز ل   ،  مة٢١٧. 



    رت و رة  ةم (ل رز) دا      
 

  

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

  

 َودةردة وةَ        ،رةوة دمة  ةت و رر    َ م

  :ري ردا زاون،  ري موة و دةرة ون،  رة

م،     دةرووم  مَ طم ر و  و مو ةم   رر  .١

  ،موم زادي مو و يودم وو  و   و   ،موة و وَمي دة

  دةرووم   ةموة درة.

٢.  راوط  مازةَة م ر رير ي َم،    مة زؤري َ 

ذ مم و ران دي  وة وَري دةط م مةوةر   ،وةط  دة م

.وري مرطر م  

٣.  َ م،    ةر م و وةََ  ر رر زؤر    ة و

و َوري و ران و مدن و دم دوذ      م ن و ن،    

 مي و مط  ررامة وةم  َم اوة و،    م م يَر  د

. مة زؤري َ ر ةي رَو َو وم مرة 

٤ َ وةي  ،َم موةرؤراوةدا م  و َو  اوةو  وةمووي زر  . ر

  ش ،َر داة رة  دواي  ت و نرر ن وار و  ريد َ

.رد َي م  
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  روةن

   َ زم ردي

ث و  ي،    ري ردن، دةزطي  ١٩٩١. راس ا  ، رار داري ١

 مَ٢٠٠٩.  

ل رز ، وام  َ ط ودان و ر ةم ، دةزطي ث و   . ٢

 َو ، راس وةيدمردي،   ..٢٠٠٩ون ط د ردار ٣ .  ريم يَو 

  . ٢٠٠٤ردةَ ،م ، دةزطي ث و ١٩٩٧ - ١٩٧١ي ردا 

 ٤. ، دةرووم  ،ر  را  ء  اد ،١٩٨٥.  

٥ . َو ،   ، يؤر ي وةزارةم ، دةق مز ، اودة ر٢٠٠٨.  

٦ . ، واممز  كدةروازة ،  م د دو نرم :امَوةرط    ، و

ؤذي رم ،  ، َو /٢٠١٠ت. 

  

:رة مز  َ  

١. د            ، ري داودم  ح ،  ب ا : ، وا ا ، مم

 أر ، ا ا ١٩٨٩.  

٢.  ، روا  .ةرف ، ادارا ، ما دب ، اوا ا  

٣.  ا طا  ، ا ا ، ا  .٢٠٠١د.  

، ١٩٩٩ادر ا ،ت ا اي، ا او، دار ارس  واز ،ن،       د.  .٤

 .١١٠ص

٥.     ا  اد ، اا     ا وت      –ا ، وا ا ، (و م)– 

 .١٧٠، ص ١٩٦٦ن ، 

  .١٩٧٩. مت ا ،  ا ا ، ن د .٦

  

د يم  

  مي درا:

، مي  ١٩٨٨ – ١٩٧٥راس ا ،  مان و رارم ري ردن      .١

د يرا ، زام، ٢٠١٣.  

  مي ر:

  .١٩٩٥م م  ، مي ر ،  ىزاد اا ، مَدموة  ي ردا دوا  .١

  

  طظر:

١.   روق .در و يراوط  م ،   داَ،     ) رةن ، ذري طري زامظ٥ط ، (
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٢٠١٤.  

د رة ،  . ي. رزان ر ،   مَ ممروةري  ي      ث. ي. د. .٢

  .٢٠١٤) ، ١ور ردا ، طظري زامي رار ، ذرة (

  .١٩٨٦) ، ٤٩ي ح ، وَي ي  ، طظري روان ، ذرة ( .٣

ةرووم  ي (دوو طرام  رةي روام         اَ ،  موة د    .٤

  .٢٠١٤) ، ١)ي رةون ول رز ، طظري زامي رار ، ذرة (

  

  

  

  

  

  

وةَ ي  

 ، ي َوة دةردةو ،َوا و ذي َ ا داوة مرو موة     

 وةير،  و و  ةون ر .وةط رؤ داريذاري و م وةَ وي   َر ت

 ودوا م و  ري  وة اث زؤر ر ري و و و    و دوذرت م

وة  ران دن و مل و ن     مي ردي  ،   َو ر َو دةدا  

) دَي، وا دوذ دوذ  ي ر رامر م ؤظ    ٥٠٠٠دم ز َ  زار (

ون و م زؤري ي    ي  م ط   ،مو،  رامر و وة   

 ر اوةيَم ،َوودةر  كادةر ش ،وَ ةت و رر   م ي

  و و ونوم م و وا يم،     ممم و راوط   

 دةوةران ي يَو  ي داوةو ،مك م َ َ ة را دم   و

    مامَم  وةَ ةيَ دة  يمام        م م   ي(رز ل)

َرة و  راوط   ماردووةي  وَي ي ان رازامووةوة، روة وةي            

ت م  دووري مَان راوط و من رم دوور َو ز دةَ و دموةي و       

.َدة  
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ا   

       أ  وا ّن ا ،   ا  و ا أّن ا راه ا   

               وا  ب م ،اأ أأ  د وف اا م  ره، وأظ م 

دا ار اا و ا  ا  أن ا و ا  ول ّون او ،

            و ،ا ل امت ا و ا ا ال ا  ردا

 ٥٠٠٠    ا إ اّ  ،نمق ا تام    اءه أّن   ، فآ    ا ،

         درم أ ي، وه ا  وا  ؤوا ا ر واه ا ّ ى ا ر

  ا ا إ  ن  اان ا  وب.

      أم ر ، ا ط  ت اه ا فّ أن ا  ول ا ا      و 

. ا ا ا  وأ ، ازوا وط   

إن ا ل از ّ  ه ا اة و  ّ ا  ا  ط أت            

.ر اا ُو ّازداد ا ، طوا ا  ا ط  .   
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Abstract 
           This paper which entitled (The Exile and the Alienation) gives the hint 
that the environment in which the poet (Jalal Barzinji) has been born was not 
perfect because he suffered from poverty and privation since his tender age.  
Moreover, the political situation of the country was very bad related to some 
political reasons, social retardation and economic instability. In that period the 
enemy tried to eliminate the Kurdish identity using so many different ways and 
means through using the chemical weapon, carrying out the anfal operation 
and then destroying ٥٠٠٠ villages. This means that the enmity was not only 
limited to the violation of the human rights but also it surpassed the nature.  
Therefore, these situations have gathered and reflected in his poems which 
revolved around loneliness and pessimism.   Actually, the existence of such 
themes in the poem is rare wide world unless the countries have been 
subjected to war by one way or another.  
         As a result the poet (Barazinji), in his colony, has tried to present these 
themes and sad memories through his poems. He has never given up loving his 
country through writing poems which he considered as a connection between 
him and his country. He lived and passed through dangerous and miserable 
periods. As he was homeless, he expressed his feeling of sadness through 
writing various verses of his poems. In his view, the more one would be far 
from his country, the more one would have longing and love to his home 
country. 

  

 
 


