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َ  

 اوردري وة َ  وة وَ زام، دة َمي دة ر

دم  دن طَل دةا، راردن ن ردن طَل دوو ز ر و 

. واز ردة ور و و  ن وةن و مرووي ز ،دة َ  

و (در   ١٠٦٢-١٩٠٤ طران) روام  دوو ر دوو ي ور وةك (ا

 ردوون ي موةي موة رد و رةب  زةرةوةي ي م  ١٩٦٤-١٩٢٥ب) 

رم دةي  و دوان دةزام ،ردوو  وةك  مَازي و دامرى و 

َ  م  ندة ر ل و ،وةر ت  و دوامرؤ م وة وامر

 ، و وري  ردوو َ ة ط وةك ك وة طَل وةي ذ و 

  و و ،داوةَ  َيم ، نواز  َم و اط َ م

 اوام ودا وةير ،َ م ري دةر وم ة دوو  ي  وةر

وَ و رةي مَ ،َ ةدا م رةي  و ةت و دراو َام دو َ مك 

م ر اما م اردؤوةو رن   دوو   مخ و ذا

  دم ي وةودم يرة رت ز و  ،ةي دةر و َازَ و َر

  و َدة موةو دة  دة و ، دا م ،م  ،ردم

 َ .وةيوم رةر دوو م داو وةي روو نوم و رازي   زؤر  

طَل وازي َام زن و رة ردوو زم ردي و رة  ،ن ر 

روة ،م مز امَ ر ن و دووةامَ مز  نورو و امَ 

رووي رَن و دةوري زموة وازن   دة و رري مَان  و مورو 

دةَي موةما وة، َةدا و دؤزوةو دموةو روومدموةي ةمي مَان دوو 

 ن دةدة ر وردةي مو دوو د ط   نمك ط ود ري ور رووي

  ر ومرة ط  رة وةزةر، دو راط وة ن وة ورا رر و

َوة رو رووم دا  و رَي روةو ر ردوو ةوة(طران و 

 زام َ (ب.روو   

  

  



    مَان (طران) و (ب)دا
 

  

 ١٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  -   ردوو رَزي  و رؤم دا:

 و رت و زاري دةروومَ ، طم ذم ؤظ و م زؤرن  رؤذَي 

 مر  و رة ي  ر ؤظ ي ،دووةا داطَ ر مذ

ؤم َ   َ ش م طر رو روةم طردر  َررن ر 

  ؤظ  و دووري  و ططي و مَي ر  دةموة.

روةم  زؤرن و  ذردن من، رؤذامَ ي ؤظ روورووي دةن دردةي 

ن مارَ ن ون دةط ذم دةرزي  وةدة  و وي راَ ش وم وا ارو

 ، نمؤظ َ وَل و ن وذ دةروام  َو و دةرووم و ان زؤر رةن، ددة

ََ امر  راو م  وة زر  ونازي دةردةرو م را م َ وةك  و

و  و دن و دم ذم م دا، وان م روةي من، ري ذن و 

طزةرام ن م  ،زمي زؤر اوامةو  َل و موة و ممت م َل 

َي دة م موة،  ؤظم دةمَن و ان  ة ط و  دةطن ر

.م  

دة َو را دوووت وة  (رَزي دة) و  داَر ، رري  َري 

ري د رةش دة َ  ن    رة نمط و و  و رةم َ و َاو

  -امدن و دن دةدةن:

رري و و دةورور ي دااوي و  َو رةو رمت  -١

 راورد طَل م دةرةوةدا.

٢- .وةي مَ روة دمازي ط و را   نز 

٣- ؤظ يذ-  و   و  و  ي ،تو دة  يةم

....ور 

 رام ر رَزةما رؤ ن وةو َن  رووروووموة وة 

  ن  و موراموة.

   َزَر ر ي وةو روام رط ر و   ود ة و وي ريواو ك

وي  وةردةطَي و دو وم ةوة ي ن و دةورور دةت، وة دة  َردة و 

 ، نم ن دةزارة و  يوةي رار  َ رو م  مذ م

َر م ر :   دووة نرن دوةر يوةك زؤر  زي

((َت م ،ش  و م ، ()وةز ي و و وةيدم)))١ (.  

َ َ و ت دةَ ةر، ن دةوروذَ و   ر ط  دمدا و و 

ر  َ دةوَي و ري داط دةت، (م)  مي   َردة  دةورورةدا

((زار رة وات دةروما م اردؤوةو  م دي رَ دةرووم زؤر  و 

((او)٢( :َدة -  

  



أ َد .ث.د          .ث.ى.د   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٣                                                           )٢٠١٦ 

 دة وي ر ريطَم رزة  

َودا  دوو ر و ردط  

م ط ي ر وةرة ظو يرط  

   مَ و  ٣(رةي (.  

:َن دة  

   دةردة وة دة ا دَل 

 وة مَر ان واط ة  

 ((م))ا     

  .) ٤(م ما وة م اوةك 

ذم ؤظ زؤري  و زارة،  َ م  َوةرن و طَي مدامَ و من 

وةك  رادمَ رؤذان ر دة  ،ن دةن و ن   دةرؤن و 

  ،وونوة:دةَ -  

                              و  دَل وار زؤرة، زوو دةوا   

                              روة و  و رةت َ ،و رت (ة)ي  

 رةو ت م ،َل دةردط وةط   

 َ ر ر ََر ردو وة ٥(رة(.  

و وممي رةوة   َروارى دة  ردي    وش و 

دةر اما رةم داوةوة، رَزي رؤم  ز  رةو (ز و زي و مَدموة) 

مي رؤ ،وةودوور دة َ  ووي دةمط ا، دَل و َ   زان و ) ن

   ادادا رؤ   وة دام نط  يد ماوَ و د دم  و

 موة و  َدة ر ،ةرر ت  رةزوو وز ة واردة  ر و

  .)٦( َي  ةو ارَةي ا  َرس)) -رؤح

  و موران رؤمَ روم زةم ةو ري رم دةطوة، 

 وةش ي وة و  وام َل من و و اي ر رازي ن و

رو َار ومن ذو زةن و ردة و دةت و م َ َ واي َدن  وا ن 

َل ر ن و َ و دوورة ر ، َو َةي رؤذطر دذي ام دن وة 

 و زؤر و ز م  دي َ وةير .ن   

   

  -رك ذن و ر (طران و ب):

 ةَ رط   ردوو مر ذ   نَ ةرَ وةك

:ط  نم وةير  َ رت زةروراط-  

 ير  نَ يؤرك ط ا) ن :رانط  ( اوة،  ١٩٠٤ دا  

دواَ اموة دَ َم ،دوا م م ا روو م دَم دةورو ،ري 
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 ١٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١٩١٩   ،ن وار اَ  وَي رة و  م روو  و ي و  ١٩٢٥ 

  َرذ ردة دراوة  اوةوم ر م ،ة ي ي وةز م دوا

  زاد دةَ. ١٩٥٨ي زي ١٤دا دواي 

 اوةرم١٩٦٠   ا و يداب زام َ ردي  َوام  َ ا و َدا د

 ،ذ) مرؤذم  دووةو ري (ن ،قدووة ١٨/١١/١٩٦٢ دوا  م)٧(.  

  :با  در١٩٢٥  موة، ذ دا ة(ر) ويم  (ا أ) يوم َمط

َ رووي ،اوةرا (در) وةم زؤر ،وةش م وةَ رووي ي  وة

 دا دم دواى و وةير وةو و ز و رووي ون و ذار يامَ

(در) ذمَ وةوةو ط ََام مداوة، ي  دووة و دوا  رمر ي 

 دوا  ،وة م و وةزاردام و ط  وةي مدووة  ١٩٦٤ دوا )٨(.  

  

: ردوو ي   وةور -  

) م م وةي دواي ي ،اوةومم اذ دةي ( دةي) وَ دةي١٩١٤ -

ن ؤظ ذران و دان و زاران ) و دةن ري  و د  دا رووي داوة، دةن ١٩٤٥-١٩٣٩) و (١٩١٨

 َدر موة وار وَ  رة ن و م م ر ،ان انَر و و مَل و ط

 َر م و ون و دةرووم م م ى وطو ط  و وةم م و م

.م  

) و (رانط) م مو د ةو نم ردوو و م  ريب) رؤذط

  ز  زادي و ري و م  ؤظ وةو وةكم ووز دامو و م 

 ريي (د ةَ ام راندوون، طداط مي ذر وةواوم زارةوة دا (ر اي

  -و دم ي من داو و زةم   ة َ داوة:

  دري اي ر رة و زار

  رط ، وَام ر                                        

                                         م :دا   

 :زي مر ! )٩(.  

  ط  و ؤظ طوة،   ن وةك  و موران 

زة، روةي َ ان و َي و دواووي َل و َ رَي    داَرةن و 

روة دة زؤرداري  و راش دمن و ر ر و مومن، 

   خ ور م نزؤر ر مَ  و ... و وةوةي مممو

:َت و دةوار دة وةو ويا م ري َذ ي م اَو رة  (رانط) ،دووة درو  

                                      ر ارطوَي م  

                                     م م َ!ري رو كم  
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                                    ر .وس  زار ط ي   

                                   ! ي و و  م  

                                                                                                                 

                                  .  ورة و َ  ز  

                                  !را و م مت و م )١٠(.  

  

(طران)  ري  و ري طرامؤوة  دموة و ذي و درك َدم من 

  ،ا دةذَاورن و دط نةو رووم زام   ،وةَ  ان ؤ و زؤر

ةن َل موةو رادوو م وةرطن، مموَي رادوو دوورة َوةو ؤظ رةَوة 

 ر َ رادةَ  و َوي رةزووي رةمَي ك س ن مَ ا دان َل و 

  .رو زارة س  َوان  رم

  يرة نر  ت ور دةو دةورو ي و نط  (ب)

م و ر دادةمَ وةك  ر   و و رمدا  ذن و ذ و ممت 

 :َو دة ََوة دةم  ر ،وةط و  

  -ما و مزؤَ ن و ر ن دةو َدن و دةن:دن  و 

  ات  اارع

  وا  اارع

  .)١١(و  ت                                                 

،وذ وَ وةر  ردوو ي  ري ودا و و   و 

  يم زؤر  (ا ا)  ي ر وام و َ ك دوو رووي 

  دةب و ي ما داطدووة.

 رط و داي  و   م  ،َدواي و ا وَ و 

دات َل و  َو مزدارة ََ و  و َل و  و َ َل مؤزَوة، و وَل 

  رن و رةون و دا وي يَ و د نام ن وام م ام  ت و

دطري َ و ةت دة  مَ  ،ا م ن و و ََ، طران  (ام رةرَي)

  وةمردي ذَ ك و يمو م ام و و َل او و دةم ىَو و  ي

:َن دةطَا وَ  -  

 ذن و و ة  َر  

   ام م .ي وة                                   

                                  م  دَي  ودةر  وَي  

                                  !مم ام َي ة  

                                  .َ  ةَ رط !خ م  

                                  .َ ر  ي ت و (دَي)ت ،   



    مَان (طران) و (ب)دا
 

  

 ١٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

                                 .   َام ر َلط َ  

                                   ىَ  واري )١٢(.  

م د اوة ام َوة   و ذم(در  اب) وةك (طران) ر ا و 

وة  م  دؤوة،  زن و م َو وةي  وة موةمي م و 

دةرا دةرووة، ر ر و س دوا رؤذ و   ن و دةورورة واوي و 

دا دةردة:اررزة يرة وم (ب)  وَي-  

 ، ر م    اءا  نل ا واري  ا ام)

ا  ن: إم ات اما او  ً اءم أ م١٣()و(.  

وة دةوةري ن و رادوو، رةماموةي ي ان و دةردي دووري و  و و 

:ررة  ََة دةَدر   زار و  وةير وم و  دا ردوو-  

  ا ي طزة، دة! طي 

                              .ؤررة  يي دووري، م وي  

                              َون م و ةت  

                              !َم وم  ي رط  

                             و   

                             !َ دا  

   د رى ،                             

                              وةر )١٤( (ررة)  

د(ب) و() موَا م وة  َ د َوةو م (ر)ي 

 َدا وم (ب)ة وة    ،وازي  (ب)دا  و 

رطزةي و ؤ م دة  دةماموةي م  ةدا و دةَوة، 

  -وة:

  دك اد طي ه

                                             ع ا و  

ا  ىا أ  

                                           ة ا  ددت  

                                           ا و  

                                          ع ا  تواط  

  ا  راود ان                                          

  .)١٥(؟ ا ن ال                                          

رؤ وة رَي ردوو  م زةدموةي ي ردي و رةا،  رَزي

وةش دموة  و و ام و ي دمم ن و زةوي  ؤظ  م و 

.دة ام  ام َيوةي مر ي ا و  
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 !  

   ض زةرد.                                                          

     :ز  ،ت   

  ردوو و دةرد!      

             .رام  ،َ   

   م  ،ي ردت.                

               .موري ط  ،   

  اد، دادتدوا م: د       

 .رط ،رط  

                                                         ! !)١٦(.  

   شروة ،  َ ور من ط ،ََل دةَ و ؤظ و  داَ

 مو ذا ر ي زةرد و  وةك م و دادود.م  

ي (ب) ران و رةز     دةََ و ا دةَ وةك 

  مرؤ ام  ا و ش ،وةَذاران دة َ ن ة

  و و َردي  و  ون وة.

ا  ة    

          ا ا  اءاء و  

  و د  اع وااة       

         ا د  اق ة و  

               رام  ا   

        ا   ردت  أو  

    ا ا وا اة        

                                            ....  

                                            ....  

                                            .....)١٧(.  

س دن و ر ذم ؤظ ر  زةو ،و  در َم   ري 

و رووم  ،دووة درو  ي ون و   ،وةو دةر  امر يرة ان

 ر ن، زؤروةامَ َل و رىودا و و  ... ر ن وذ ،دة دوو ،ومم

و ي م رؤذطر و وةرس ون دةورور و زار و وة  ذن طَل م دوورو

ر و رذةوةمي ر ،و دة ،َمن  ر دةد و  را دن دةزامَ، وةك 

:( موةرة ذ ر) اوةردا و َيم - -  
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  ي  ! ذار ن.   

  َ دةت  طن

                                             .َو ذ دة  

 .َد َ يَ و  

    . ن  َي ض  

. نس و ط يَ  

      ! ي يي وة  

                                              َ  

                                            .ط  ،   

                                           َ ن )١٨(.  

  (طران)  ةي َ   ( )ي رؤم () وةرطوة موي

)To Askylark(  

ردة و و رؤذطرةي َا دةذي ت م وَا   وم ي (ب) زؤر مة 

 َوةك دة ،َم ا و رةو وم ش كا  اوة ودا َ  و دةروازةي

  -وي َا دي مت:

  ذا   ان ى ا ال

   ا وب  ا اأو ارا ا    

  وأ ا ا اع إ ال                                  

                                  ا    ور اا وا  

                                   ءر و      

                                  ا ا إ   أ وأ  

                                  ا  ،ىا  ادا و وا  

  وأح اف! ا  ال إ ال 

                                  ا  وأ ت داا وا  

                                  ر  م  و ما    

                                  ت ا   اء ةو )١٩(   .  

  اقَ اوي درو ي  ١٩٢١دةور اوةي َ ي ريداط م دا

  و وةم دا و مو ي ر وةي و دةو  ،م 

 ت وان دةَم َم و ر َ  ،وةم درو مرةَ وة، دة ت

  و رةب و  ١٩٢١ رد و) و  موةةن و م ت  وةاممؤ، م 

رن و  و وري) وةر ن و  رةواي ن ةم ،َطَل و رو دةومي 

 داو   َ اقَ  و  وم  ؤظ وةر    ادة 

ي  وةرو  و را  ر واما َ  ،وامي  راو  و 



أ َد .ث.د          .ث.ى.د   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٩                                                           )٢٠١٦ 

ن،  ري َ و ةت و ر و ري مو و درةمة  ك دواي 

ذاري و مَةواري و مَي و وازي   ،رودؤ ا، زو و  دةاران 

م ي  و ر ان و زؤرر  َ  و مرةوا، زام اون و  و 

 َ دادوةري و دة ر وت ورةي م وةو ان رةواو دةر  ت دنَ

  ون  رت و زاري ذاران و  ة ر اوة.

  (ب) وة س ( َاق)َ دةوم و  روةي وزة و ذن دةت:

  و ااق ع                                              

  و ال   اد           

   ان وااد

ان واا و  

:دة -  

  و ان  ًرا م اء

    اء                                         

                                         ا و  

     ى -وا  - ع  

  .)٢٠(   وااق   ع       

(طران) ةي ( مم) دا  َري مَان ي و دةت و ط َ َطدا 

 نوام ر اَ نر دةوام  وةك َ ن  ََدة  اراندة 

دةن و َ  و ران َوام وموة، زان و ت و م  ؤظ ك و 

زادازو وةن َ و دمي دةرةوة  س وامر و وي َم و ؤش و ي 

  -دة مزان و دذة ت:

 ي ي.دة دةر  م  

     اَ ردي  دة ت ،م    

                                  وة داو، م داط و  

.ردي زة ،َردم ي دو و  

                                   

  َ  ،َم  ،رز م يدوور    

          َ َو ور.م و روو ر و َ   

                                 .َ زاد  نوم َو   

                                !َدو و ط َ وك زي دذ  

  ر ما َ ةو   َي.                                

  .)٢١(وةو َي ن دن ر َا َي 
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زةم زوي م ك دا  دةروومَ  ،َ   دةدا و   مزام َو 

 ةوةم  و َة دَ  وازة و َيم رة دةروومزارة و ط و  ،رةر

وَوةو روة  دةو وةم ر دة و و  داو رةو مرا دةت و 

  يري م  م  و َ روَ  وةََ رازة  دات وَل

وةك(طران) دة)) َمَر   د  ،ك   ،ك  ،َطَل 

 َم َردة رط  ،ت  ،ََوروذ َ وةامَ َل و و ةوةم اوة

َو ،َل وة وة، طَر َ  َدر  ام  ي...و َل   

  .)٢٢(دا دار ،َرم ،َ ر امَ  دي))

(طران) َةدا  و ري ز و  م م ا دةَ و م طَل  و 

مزامَ َةو  د ،َطر م    موةوةي دةت  روةي دةرة  و

دة م و  م َي (طران)دا، َ و راك َ رو زار دةرو،  مي 

ي رؤمَ دا،  او و  ك ت دة ،َو وي طران و َوامي 

و  زؤر رام وةك  وة م ام ََي و مدةَي دة رداري  ،َر 

  -م  َ َر مي  َة و  َم  و ي ردووة:

  وا دن طي مدري

  د ، زرةي زةم ري

         . ،يَ َ ،  

          . رةي ر  واي رؤ  

   ،رزؤ ،ذاري.   

  مَ ََ مدري.                                         

  زةمَ دَ ط رن زرةي دَي      

  َيَ  م طَي ط دوو ط     

  زم ،َك، دةمَ، مواك       

  ك، م و خ و ك..  

 َ زام  ،طم َ   

  .)٢٣( ر ر ط رؤ طي!         

وَي   دم ي  م رَ  م دا دوورة دةَوة وةك ((ى مي،

  .) ٢٤(، طن))

(ب) ر ذم ي و راوام  امي و وةش دن و و زةوي و 

  و  ت ر ر ي وَل دةدات م وَةوةري و وة ريدة ا، دةم

م واط َ ي دواي ام: رةيذ و     
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢١                                                           )٢٠١٦ 

  وم ل ى وآق وا ء

  و  ،   اس،  ااء              

  وا  د زال                                    

     (او م او ر ى  اء)                  

                                   ا  ،ذ ،م  ا  

                                   وأو  

  وا م ا  ارق                                   

                                   اوأ اأ   أ  

                                   مه ا ش  ان أ   

                                     

  وآ ر و ااء وا وارق                                

                                 ان ا ٢٥( ور(.  

زمك  وك و طورة دةورة دراوة، و ي   ؤظ دا وموة  دن،

ت و وري زةم دةوة، َةطت وي را و  َوا دوور ووة و  دي 

 را ودا   ك ووم رؤذةدا  ات ودة َ  ودا  َ ،ََ َ

  و ات وَل مزةراز و م و دةرطو ط مَ رط و َم دة  

 ري م  ،نوةوي دةروومدم رو َ ،وةََةو)٢٦(   وام ،

 ن وزار  ري دووة ،يذ  و ت دةروومدة َو دةو روم  ة و روو

 م زمي ن وة  َل و دةورور و ن طورة دة َوا وةري ؤظ و 

.َن دةوم ودةي ن وري طرزط  

دة   ،َوم ا دةوا وَيمدة وام يم و دة   َ

َما، ك و طط و دذة و ،و رةت و م و رط زان  روو وان 

 وا   ََور دا م وَل َ ،ة زار و َ ان ي ،ندة

و رؤ رؤ و  و م دادي مدةن، ر ر  وَل دةن ذن ط وَان دة ،َوار

.م ريدةورو ن وزارة دةر و َ  دا   

:َا دةر اي رط رة (رانط)  

!وام و َ وام    

!رام َ و دم رؤ  

ر ،رؤ ا رؤ!رؤ رؤ   

  و   مر و م رؤ!                                       

  و ة زةردة، و وام رؤ!                                       

  و مي (دا) و  ()ام رؤ!    

                                       اي !رؤ اي دا!رؤ )٢٧(.  



    مَان (طران) و (ب)دا
 

  

 ٢٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

دةام ر ط ي  َ  دى و دى    رط  ما 

 داوة و  زار َ َ (ب)  دوا  دا  م  طؤدةوةو 

دم وةك دم ي َ دةت و  م رزن و دوا  ي رط ، وَي و

 َوةر وةووي وةر ر و ي دةَرةو م موةم وة ووَل دا َ

:وي م(قر) ةي وةم و (ب) ،ت َرا دةر  

      ا و را  اءا  

 ام لوس ام و  

    ر    اوال 

  ود إ ظ ا  وال

    تا أأ !ح-واى ام   

وا ماف اا   د   

                                    واء اا  س اع ام  

  .)٢٨(   ااء م  اح                                    

 ن   وترةوةدا، دةر يمم و)وة، )٢٩ن داوةدا رةم ردوو ر م  ،

زام و  ،َواز دة ذام و م ،داوةَ  رةد  ز  ة َ َم

  ممن و راورد مَان (طران) و (ب) دا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



أ َد .ث.د          .ث.ى.د   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٣                                                           )٢٠١٦ 

  

  

 ) رد ي ردوو ر ان ود مردة وةمَ ورد و امردواي ط

  وةوماَ و (با  ر)رةب  ران) وي طوامر روو و و م زؤر َ

رةموة مواون،  رووي راوردروة دردةي  ن  مَان  دوو ةدا س 

اوة، درة  دوو ة ماوو موم زادةي دوو َل و دوو زن و دوو  وازن 

 ري ن   ،و رووةوة  ردة رودؤ  َوما رن َم

 َاق و رذَ مزرامدا ردة و ي دووةر و رؤذام م  ير  ون وةكذ

 وة و ي دة ن ون زردوو وةير  روة ،ري ي ود ام ت

رؤم ، ردوو  ر ري رَاوي ون و زان و زاري زؤري دةرووم و 

ن دة، م ذن و دةردن ري ر و دةام م ز و و و 

...تدة  ا َل و ويودوا  

م رن ر  و ري ردوو  دووة،  و رادةي  مَي و 

را وةش  ر موة، روةي  و طم () ي ردوو  رادةك 

  ون  ،ر و وممدا دةردةوَي َ  وةدا رون.

  وا ،وةوة م نوي راةم ة دوو   م وةي وةَ

 َمي ر  راوردة اوة ز خ م مراو و دةدات، دموةو 

ا ك دةطموة.درة ر ي اوام  ردوو    دوور دةروام زؤر دارد

  َوةك َموة ة  ر و امي  وم مي موةك.
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 ٢٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  - راوَو روةن:

رةزا  ،َ م دةن، و.  ر رف، مي وةزارة روةردة،  -١

 ،مر يدةزط ،َو٢٩، ل٢٠٠٦  ٣٥. 

٢-  ،ا  رس و ا  وةيامَ وةوَ ،م امد

 ،َ  ،نرد وةيدمو()٤٦١ه.ش، ل ١٣٨٦. 

٣- .ةر و ر وَ وةير 

 .٩٥، ٩٤روةي َو ل -٤

٥-  ة  َ ة  ي م َ دواي  يم   

اوة وو ،وام :.ر. وار،  َدي رةن و دةوي ارووي ردن، 

 .١٤٢، ١٤١، ل١٩٩٠رط ، مةن، 

 .٦٠رةزا  ،َ روةي َو، ل -٦

٧-  مرةي ذدةر ري ززام  ،ر   ، رط ،رانط امد :وام رانط

 .٥٤٩-٥٤٥، ل١٩٨٠مي ري زامري َاق، ا، 

 ز زامري دةررةي ذم(ر  اب) وام: ار إن س، ر  اب،  -٨

 .١٩٦٩درا   و ة، وت، 

 .١٩٦روةي َو، ل دام طران، -٩

 .٦٧ر و روة، ل -١٠

 ر من، ان   ر  روة: ا.د. ، ١٣٦امدة ا ، اد، اب، ص -١١

 ،ت ار اب، اوت، ١ا ،٨٩ن ص٢٠٠٦. 

 .٢٦،٢٧دام طران، روةي َو، ل -١٢

١٣- م ر  .و، لأ.دَ وةير ،٣١-٣٠ن. 

 .١٥، ١٤دام طران روةي َو ل -١٤

 .٣٣أ.د.  ر من، روةي، َو، ل -١٥

 .١٦٣دام طران، روةي َو، ل -١٦

 .١٦٥، ص ،١٩٦٠وت،  امدة ا، دار ر  اب،  -١٧

 .١٠٨دام طران، روةي َو، ل -١٨

 .٧٩)، ر  اب، ار ان س، روةي َو، ل(    ة -١٩

 .٦٤،٦٥أ.د.  ر من، روةي َو، ل -٢٠

 .٢١٨,٢١٧دان طران، روةي َو، ل -٢١

 .٢٢٦روةي َو، ل -٢٢

٢٣- .رة و ر وَ وةير 

 .٢٢٤،٢٢٥،٢٢٨روةي َو ل -٢٤

 .٣٧٩ان س، روةي َو، لار  -٢٥
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٢٥                                                           )٢٠١٦ 

 زامري ز وام: د.   رةم ،مَ م و ط دةرووم و  -٢٦

 ، روةي  رةي زام دةروموة.١٩٩٩، وَ، ١، ض

 .٩٤دام طران، روةي َو، ل -٢٧

٢٨-  ر ،س نر إو، لاَ وةير ،با ١١٣. 

 َذة وة ة  ردوو وي ()و  () و ر ام ردا  -٢٩

روة، ممت  رم زم رد ،ردوو و  ك م روة  وةش 

 وة (مد ، ،رت ،مَر).وةر () يا ورة مز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    مَان (طران) و (ب)دا
 

  

 ٢٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 

   نراناب طوا  

ورة ان د ادب اردي طران  د، ِاذ ّد اب ادب ا واع  طرانُ اب و 

  وجوا ا  ر  نع اإذ ا ، ا  نش ا و ،ا وا ا

.ن اا  ولا  

  كء واا  اذ ،ا  ء أا   ا  ،ا  ه  ك او

  ات اوا اث ا   نو ،  ا  ا وا 

 ، ا   اقا  ردىو ا ع  ااط  مو ،ا إ إ  ،ا   أن ا

  نا  ذا و ،ي واا وا د وا نض او ،مب وة ا

  ن ا امً  ، طرانرزة  ا، وأ  ذ ن اب و 

  اوم امي (إت) اي ك إه ا  إم اي.    

 ا  نا   رم درا و ،را ى ا نا  ازأ إ ف او

ا  اد اردى ا، و ا  أ ال إ أا اة    ا

.وا  

 
 
 

The concept Of Melancholy between Goran and A ssayiab 
Goran and A ssayiab are two Contemporary renovating posts of their own people. They lived 
in the first half of the twentieth century and were successful in the modernizing the Kurdish 
and Arabic poetry regarding their classical from and rhythm. 
These two poets are close to eact other in many aspects although it seems that they did not 
meet….. 
In the points of intelligence, education ,awarenes of the time, the political situation the 
social development, the modern current and the peoples liberation era, these two figures 
left the villages and moved towards city life and berng teachers, they became familrar with 
the new sciences recognized the condition of pupils life at that time and they were victims of 
imprisonment physical and psychological torture. This is why melancholy has reflected quite 
clearly in their literary products. And as they spoke and understood English language, they 
were able to get new reading sources and were affected by the English romantic poets, 
these sources have provided both of them with new literary tools. 
This research puts more emphasis on the phenomenon of melancholy between the to above 
mentioned poets as a comparative attempt to bring then under study 
The paper attempted to consult a variety of new references in both Kurdish and Arabic 
language to prove the view points and the hypothesis of work 

  

 


