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  موى  :َك ن   

  ر ن وت: ذ  

   دن ودة و ورفم ر:  

   ةووةوة: رم اد  

   را :ر اد  

   : رزطر رى  

   ىم :ر ذوم  

    :٢٠١٥  

  ى َراوة٢٠١٥)ى   ١٦٤٥رَةرا طَ م طن ذرة(   

      اموةي  دةزطي ث و  ردة رَراوة.   

  دام ٥٠٠اذ:    
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  ، و  َرام وى ردةواَ َ :س ر رف   

    ذى  

   ذى دووة  

   َ ذى  

   ارة ذى:  

  ؤ : ذن - ١

٢ -  :ؤ  

  رمك   

  ذى ر رف   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   ر رف                           

                  !ردةوا ىو رام  َو  

  َ َس                                                                               

    مز ودة و وم وة  ىو وة ى و.نَودا 

    ور َ اىو ى دةورى وروام  و  دة دة مو ذ

            م  َ م  و  ت  م  وة دةر   .ان

    ة  َلَو َ مذ  موذ و وطا  طرام َلطو

  ر وطَل ودا و!

  ر رف 

  و  َوم و 

   رَمى وو 

  دموةى  وم ش 

  رةك    و 

  طم ن. 

  ر رف 

  ذَى ك  و دى 

  دةب ووى ؤظ و 

  رامراوى ط  

  طرووى ذن! 

  َ ةى  َو مدا 

   طى روون و دارمدا. 

    و م زدا. 

      مودا! 

 ةَ ر  م  و  

    رََم  و  داطن! 

  م دَة  َوان. م  و 

   م  وو  و 

  م ز  َوةروان. 



   م  و اموةى 

  رةى و و و َطو 

  َموةى مم و طو 

 ة  وةىامَط  

  دةم زاار! 

 م  و ى زام ر م،  

  م رؤذمك وم طظرَ و 

 َ ك ومر َ م  

 ةَو  ر م،ردان   

 .م    

  رك 

     ردن و 

  َام  َن! 

  رك 

  و دم دََ مو  وةو 

 .ن ط  َ   

   دموة 

 مؤى ردةر م  

  رذام مو  و زموة. 

 ؤ ارىم م  

  َ مو  روورى زموة. 

 ؤى دَو م  

  ووما ا.ر دة 

  رك 

   مو و 

 !وةامو ر وى مَ  

  ك..ر 

 اَوةرط  م ووى مرة  

 اَوةرط  وى م  

اَوةرط  مام ورةىط   

. َمةر داف.ب ؤ.ف.زاما.ف.طر   

در. ظن   

 .م.ؤس.رط...ؤ.ك ط. ن رط.



مةن.ططل.ؤس .مف. ا.ى .َ رةن.د  

ود.دى ةم.ز ر.مف  ن. ة دم.د       

 دزادة.طور اد.ز طمى..م وم ذو دةرو دة و روورى

...  

 اوط  ا َو    

 .ا دامز  مذوورة   

    و َا.. رَى زةى 

   مدا دةوة 

 ر  وى ط   

   ة، م و 

    

 .مدةط م رووىط ...دامز   

 .مدةط مدةم م ..دامرةم   

 .مدةط مر ..داورام   

 .مدةط مط ط ..دامدة   

   و م ر  وم َى 

 .َطدا ةَ ر  مََاى ر   

   رك  ر رَة  وو 

  رام ى و..ورة  ةَامَ  

  امى زم ردى.و ى 

  ر و!و! 

                                         م١٥/٧/٢٠٠٩  

  

  )٢٣/٧/٢٠٠٩)/َ/٦٤٣ومر/ذرة(( دةب      

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ذى  

   

  اوزؤر م رزار دةم ظ رى َوة مَر  ر .َء رةرى رة

 دة  َورة دةموى طم وءر ومنء دةدةردة م و رىوم  

  َ طورةء دة مرمما ةَء َووى دةت مر

  اتم رَ دارة  ،ن روك مط  .ا ي ى 

 نردة  مَ م ىؤر ر  ة ،َن دةم  دةدةنء

  نور   ىم و ون َ ن ،َدةم  ىوةم

زؤرى رؤى موةم دى، مورةم وامن   وة. مورام ن دةدا

دووة.  وم  زؤرى رةمن ةو داَم  مورام رن 

دووة. طورة مورام دةى    ر ن 

 و .اون وةمرةم نَر رء ضوض م  من زامر

وةء َن مزامة!  ط َو مورء رة موازام  م راا 

دةدةوة  ن َ  دةموةء دواى رطن، رةطامَ م ،وةن غ

رةن واى دورطى راقء دء ر مطونء ممةو مورى طو

 َ ىور َ ،وة امذ   ا  وام .زؤرة وم   شوم .دووة

مداوةء َ دا. ش دم ، ط ن رةمموة دؤزراوة. 

 ء و ن و زؤر .ور م نَ .درةى دةرن دةر

طر ن ، مم رة رن موةوة، وةك: طورة مورو مَدارى دن 

  ،ر ى .رةر ،م ورةىط  رءورى مرزار ن  و

دا  .ووى م مو م دا ر  و تء ي رى م  ء

دةوة. اىء زراوةمء مورام دى ن  ر وَةر و

  م دة را م َمن دةرد. 

   دى و. موا "و مورة زمم  ن رةدى ١٩١٦- " ١٨٧٦ك م  

 ١٨٧٦ورة ر  ا را، ةى زةء طم رَ َا وة.    م

دا َ  م َ  داوة.  م  ا، ط داكء ا ر 

 ردارىء دةمم مروودةر ر ن دةدا ا و ر ء،ام دنء

 .م  َا دةمامَ ط ا زدة م  .وةَطم َر  ر

وَةر ي  رؤذم ؤوة ر دةت. ش وةك داء   دةَء 

ةر رىءر و دزءردةو دة َ وىَ وة ت ودة .   ر



 تءر دة راو رىن زؤر زدةم م  وةةر ءدادزىء ط 

دةت ى دةرء راوة ممء م دةآ.  زامى واودةطآء دةزا

  رى دةو َر. 

    ،آء دةرن دةطَ َرة ط انءرط   .نذا مرةم 

رَم ر وردء ن طا وة.  رة زؤر ر رى  ن 

  درو دةت،  ط وة  رووة راى ذم  دةت. 

   مذذارىء دة  م ىء زؤرَش موة م  .َزةردةط ر

وةدا ى دؤزوةى زَء زى دةو َر. دةوم طرانء . دواى 

ءن دةد ،م َ رةش  وةء دةَى دةَى م

  َرؤذ  وةَرى دة  ةزىىء وةرَم  روا .آةط زدةم م

 ،َ  وى تءا دةمَ  ى ،دنر ت   وتءَر ،ا

و،ء دةوَء م ى م َ رى دةروة رد )رو ؤزؤ(

و وةوةء َ   ش  ذم  ر رَ دةد   داء  دا

ر  ك ن  رَى دةردا و زؤر رةتء ررى و و، ى زؤر

دةت. ر و رؤذةو   زؤرةوة دةَ  موةى و َ دةت، َة 

 َد مَ وةن َي دةزام  َ ،َدة َ اط وآرىء دة

َمى داتء وات،  مر دة َء وات. ى ك ن و رؤذة 

ن َ موةى َن، َ   ١٥- ١٠دواوة دةت  دةتء رؤذى 

ط َور  َرة دة رة ََ واى  .تةمر تر  مط  م

َموة. دة َمى دةء ار  دة  من واو دةت. 

 .َم ردةوا  ،زام َدة  

   ، رةى  ر ءر َ ن، وة ك .تدة وم دة

  ن دة  نءر ر وةىمَ  ىء روو

. م  رم داروء م دةتء َ زؤر  طمارام دةدات

ى ذارىء ا  رمء  ر  ا م َ و  راو

انء داَرام ر  وَى  وةوة، َ ازَدةرا  و

  ن ك رةزا ةمر .َةى دةمدر اراممط   ،ارانمط

ر  ،وةم مزام َر  ،اارممط ام  ارامموةوةى طى متء دوا

ا رر زؤر  وةءطَدو ةم وة، وةكاوة . ...ءدةر رطط ،  

طن ك ن.  َوة و  مورامى  ن موة واو   

آ او.  ط وة م َ رَء ط وة،ء 

َ ،وة رو و ر ىوةر ءَك م و ةو رى زؤرى

ر  م طظردا دةا.. ن ي دة ، " :م ور 



زادة، ط و مى    رَى رزطرى َرامء   وةك 

َ  وةى   .ان و َرَ َ مرم َ "رن" ََ ةى

 .اممرم رءم ردة َر   وةك زام ،ام  

  ذم" و١٩٠٧م ك رى رز "،    َوة دة

 ر م دوا   رةوم ارى ىء  ؤرم و وةو رو

        رامَ ارى ةى ءَ سء تء ر ي موم

،        رىط ور مؤر  .دووة ر دامور 

مزرامء دارو مؤر مرة ى"رم" وة .ا  و   ىر

 :ى دةذم  وةوار  رزىء ورة  

  "     ،وندة  نرةزووة ءا رة رط ز

دة موة. َ زؤر  روة  َو ،اء داواى  َى 

دة  َ ءَء رمرار ،َ"َدة م ن    ذم وام)٣١٦  (

ةر  َرودارانم ر داردة  َم ،َ رىرء طؤزى  ،ء ىو

 .!!َآ م ن ،وةَرطاو م رىدؤ  ي  

رى ء  ك ن، َ ا دة مو د  ذم  دوو         

َ ذاوةء دذوارىء           ى  زةش دارىر .و و ورى ازةى ازام 

ونء  نء دوورى مرة زؤر و دما و دةوم ونء دةت ا  

 ة دى  م ذَ دة نء       ددةم مر وة ر در

         ر دةي دؤزة نم  ءَ رى  ن وىط ر 

           امم  ددة م ءو دة ةم  ن ك  ،ن

َا ء م وةممن دةرن،  مرةء  اردء      

م  ء رةموة. َ واموة و دمَ ء          ى

            ةواندةء ر َمز  ردةو  ءروو ،ىي دة وى  ىم

   م ..راممدة ردء وادة وم      و َ ي  و َزة ر  ةم

.نةرةَ دة       م ارة ءَدز م ط امَ ءمزا

ردارانء   ووةن،  موما دةردة  .َن      

مون مدةَو  ران دةرد. ممت  زؤر و َمدا  دةررةى   

ون مَوة، م َ وة وامى  رةمم   رؤمومن موة، موى

ر زارء   ة دنء ممء ي دة مواز  ؤم  مو 

    نءم    ،و وة مر  .وةوموام دار و

ذارىء َرىء رة ،ء زان،  اوة َ ،رىءدن، ر رطردام ،ب

            وة َ ،ررؤذط رردىء ط ،زام وم ،َرى دوورء در ،وةاردم

   َو  دووم ءر نءة ةَ دة  ،نوةو ىزؤر مذ



   ءَوة َو  ،موا،      مارامدارء دةر ط َ كم

         موم رم ءام ىزة وةى ش وة ن؟ 

 "   ط ََرةم درى وةك "  موم ،ي دةَ. وةر 

م رؤذم  مر  َء طةَ   .ََةطمآء وةروة وةردةط

طظرة م رةم زؤر ر وةردةطَنء   َ دةن. َش       

  "اون ن" وة َو .نا دةط ى مدامَ ن زؤر

   ، ىطرة دا١٩٥٤  ََ "٧٠٠ د وت " دار

مَي "رؤ دة ور " م  د  َك ن رمةتء         

  رة ةت: 

  ءورو رىَ ،مى ذممء رؤةمر َطَو موم .."

مَ  .َاموةء  وي َا دي   زى َةن،  رووى ةوة

َوة ي ء رم دارو وةرطوة. موم مى 

   .َؤوة،   وان َ َطة.

 مو ون، م زوم    "دةم ظء رو" رؤم  

 ي موم وة ،اراممط مرةى ذدةر  ىمؤ  ..دا ام ء

رى ر دةء رظ رظ ر وء  ر دوون، ك 

ن  موم و داوة وة مورَ رةن ي  ،َرةم دوا وةك 

   "مة م اموة. رؤم دةء

     تمم ،ةى دة رم رطوا ١٩٥٤  َطدا، رة

 َ انَم  َوم م  دا و م ك م  تة

 ث اموامووة.م رى ر رةم ووة آءطم مَ  ن "ؤذ٢٦ "

رطن  موم ك ن  زم رةمء َ ء َ ء وة 

 ث طمو  د ر  َن دوورى رزارى ء ما 

 ر ءمر وةىدم وم وةء وم  و وةىآ من. مرة

 ." رؤ امث" :ا ض دةَرط  " .وةى  . وود ر  

ن ء َى وةم - ردة َ زؤر وَ م ر م ك ن

 راى ن مم  .ظا زؤرى رم اون  رو ، طرء 

 ..ام و دارةم  . نو  وم َ ،نم

اوة  ام  زؤري دؤوةء َء َوةى  رم ن 

ط  مون.. َ ى  م زم ن دة دام و 

ر" ورةءط َ ك و ،اوم  ذدة وةى  ،ن ك ن؟ م١٢٥ "

دء ء  َؤ ر موة.. و طدا رة  و ى ذما 

م َ  واَت، دةرا دوو َةى ى رؤ  و.. ش مَى



ةم" :ذم ، دةم ظ ،رو، طرط دةر، ؤرء زةمر ز

س، ر ىطن، دورامَ ن، دانردةر ،نذ و ك " ... مؤ

 ر َ دوا مى ذم و  رَزى رَى داوة، وة  م

 ١٩١٦ ر وازى ء ر ،و ادارَم ةر  اَ  داء

ر  ، اء ر َم ر  ي مَوةء وازم م :مادةط  

  

  "..ز مَور  

   مىء طرطرط ،ر  م ،وةَدة  ر   تء

   .وةم     ..اوةدة  وةرىم ىءَر

  .ور  ءَر َر  ،ور  ر ام وةوة

 .و  ىَ َام ذىم  ر ،ىَ  ةىوةم  ر

 م ونء واو ىوةر ،وَ ةَ  ءو روةردة ا

 وة، َش ش   وةر واَ   ر م  رَى 

مدموة ط دوذا، دةام َزادى  وة..  رَى رط زش

..َوةدة و واوة   ر اى دوام  وةى ر  .

ز وةر دار رة  َذ   وةى َامم  مط  ة ..وة

 ..تدةر، َام وةك اى م .. وةىم ي  وةَ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            ذى دووة  



  

     ك    ي رؤ(م) ازراوي ءدة ويمن، م  )  و١٨٧٦- 

١٩١٦( ك .ام ن  وة ن دا   ،و ر م َا  ، ش

  ن  وي وةي داةتءر ،د ك،   ن .ت وي وادةم ويم

          ك وةي  ،زةرامء دذواري طم  زؤر ا ردة  رىرى م

   ي دارا     ،ؤري وةك: رؤذمراو ري زؤر دا ر دةت، م

  ر ريَ ،نم ديط و َ نءةرم م   ،ام  ري

 رة ر رَم   .وةمامزم ودة ردامرط ء      ،م  كوة ن

روة وا ،ي دادةَ         ،و ري ي َمةر دوَو  ية

د مَ دمواو ش ،ورم يوة زام ا، ةط  ،ك ..

       مر وةيمَ دة ري زؤرةوة   و وةومَ وي دا

ء مء دارور رلمَيء دؤور َم  ء ام  طر  ا

    .وري   ١٨٩٦ ،داَز مودا  َوَل طدا، دةط    د ي(م)

 ي دم زروة طراوة  م .و ك      ، رَ م و و

 زوم ري ي َ  ، ةي ر ؤما مووةو  مَي  

          ءوم  تَ وةو وايدم وي داردة و ريظي    ط وةوي مَر

َ وة و، ر دة دةوت ؤي دةدا.  ،            دة   دةذم

)١٩٠٣دا ر(ظ دةم) مي     ؤ ي(م) يرة زادةي ز  دةوةو ي(

 .وو ر مرةََرطط مي ( =ؤَم  (رء ط )  ش  (ك

م ،ش رةم دء مزو موازش د ،ر  م ا  مَلء َن            

          يمة وةم و ر م تءي دة زامةطور ي ،َمدام

 َرم ،ءََا دةرام ةيوةم و ى  َون طوة ر زامةط

       مزةةطور ام من ذ  نء دةم  وةَردةط و ،ذرَيدة

ر  .وةي دة     مرة م ءَ دة  ورةيط َور مؤ

و  دةي   دا دمي تء ذي و ون،  م مو  

 نذ و ةور َلءم مدرة  ن  ،ا وة   ر ،وةم

ؤم، رؤم (طرط ن،  دواي  رة او، ر ون، ك انء زموو و

١٩٠٤ -دةر ر)ي َ  ،دةوة و  .وةط  و رووداوي دةرر   ،مؤ

  ر ،            .وةََد دوة  ي(د ) مي  ؤ روة

(ر ) ر مرة  ي  َلر  .تدة ر د  مؤ

ر ،َو كر رومَر كرادة  يمؤ رو َ ءوم   ك .رة ن

   ١٩٠٤    دوور ر رؤذ  ري  ،امي روسء ذار   دا   .ؤ

     ي  دو يوةمدا زةد ََل ذمق داو دةط ي يوةدا ذمامرط



         ز ا   ،ت دادةوري دم  َر  و دةو رم    .ؤ

دةطَل ا َوة،    ى)١٩٠٩ -ؤم) ر ن وة، رري دورطم وا

   ر يَم  ذار َوامدةر .  ردير ،مر يزؤر وة

 ن ر  مدةو َن، ط   ،تي دة  ز تءر دةزط  ي

               تءر دة  ءَةط وامدةر  دة ، امم  ء  ط

  ة ر  وَلء ء دوايََدة     نؤ روو م ،تدة وو دة

  رذاري و دة  ر ءَم  ن ءََران دةممرو وةظط

ََي   دةم  ارةت دمم وةوَدة ووي مرا رووَ و  وةو

     م  ي رانموةو وةَدة    .َََ وازي ،وادةم ردابء م

مري رم دةنء وردة وردة طء َ ةدةن. ر دواي  

وموتء دةوا دة رةت مر د وةي َر َي ءَدة م  ي ي

ر نرة  ،وةدةدا  ودا،  ازيء دوم ة   ،َزامم 

ووةرة ضء  َ ةتء وةري َ مت، و ي،  زمام  

 دةَء    يط مز ،َ ،َار    ةم ء، و (ر)  وو

    َدةط رؤ اريَ داتءر دادي م ،ََوة مو م ءَةط ي ري ء

  ا دةَء ي دة دةروة.رة را  وي رط

 كردة ريد َروم  ،ن  ،و ذي ء مر 

ر  ردةوا و يم   ن دةداتك مةري وةَ ا رةمر  اي

دةَ م روةتء ن، خء ط  وم راش دووةو 

  دةرن مت.

 كرة ر و  ،نوا موة ؤ  ردير  ز  يم

ر َ ،ونَ ن اردةو د مؤ ر وامدؤ) مؤ  - ١٩١٣ ،(

ؤكء ر روةؤكررةي ط) وةك  رو  م١٩١٥ -ؤ م .(

 ري طر) وام  ر َؤ– ١٩٠٠(ؤمذ) ،"نذ " - 

١٩٠٧.(  

 ك ،مر   ،١٩١٣ن ا نم رة .دواوة  يزؤر  دو

زم زمووةم دم  دنء وة َ  مورة رة مودارو       

.م  ن مةمدةو  

 كَا دةو  ،وة ن  ."  كم ون دةمرةموة  " :

ر  ن دةطرةذ  مر تدةردة مَ وةدة  م ،ؤك نءؤ

ر ر نو ر  ،اونورة مد  اوؤر -  ي

ر -    اونءووامَ ذاريء  ون روي رزطَ  ر 

 ك .ن دةدةنء مَي دةمم ،وة وانو ذارانء واداري وم ،ن



 ضء مومو وة. دذا ،وان  زةرام ةم و  را

 ،َيا دةم ك مرام وة، ن وةيامَري طم ورةيط ة و

 ،ة دانء تء ،يَا ،زم ،ؤمذ م ،ي ديء م

ممرة وم .وةدووة ر مرم ،   ض  ريوم 

  ،تدةرةوةي و  وةوةو ضم و ازةيم ك ،وة و ،ا  ،ن

ر مو ذ َلد دةطدة ر ي دا   ،اي دةا، م ردة روؤذط

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            َ ذى  



 وي رام     ك  و(ن ط) ين م    ممَ  َ .اوة

ؤكء ر      ر  َيم رط  ، مي      ؤم و مؤ ر نءؤ

مورام ام    ر َدة وة، ر مطم وري

وةكر  مؤ:     م و ، و  ي    روظ اي، و

. ن               وةو وان َ م     وةي يم َيدة 

انء واري ر    رك ء ن رنء مم م امون،    -ؤ وةَ  ي

ر َور مو  ووة مَ  يو واممات   ؤ وة و تءَ ن

       ممَ و ير ء ءَ ن ،مر ء  ،وةا نَ

  وةي  رو رم    زوةو رَو رَزي دروان.و دؤ

وة. ددةر م ي  دذوارو مؤري ذم ريءر    َر  مذ  رة

م ر وة رسواس و ر زؤر  وةو      م وةو ر

  ،وةَ  ومو  يوةر  تمم .دووة شرا رم

    و واَ ذاريء   ،وةوة م م ر  ،وة وة 

   ر وة  ش ر ،وة ةيوةر و ي و     ا رة وسمؤ

ر  دوي م ،وةذا َ وةدو ووي دارا  وم    

.وموة مرة  و  

 ك دا  ام ن  ،نَ و  ،وةو رد ى  َو  ،و زؤَل

 زام ؤرط  وة  ،م .ي  و. هَم  و ،و ت نءز َ

 ن  داي واز َر ءةر ر يرة  ،و نرا و وين م

.  ذم ش  دا وم رةي  وة رت،          وون َد َ َ و

 وي ن ويم  ،ذار َو   دة  ياَل، ذم زدة ن دواي ،د وةم

دا و،  وة وَاي ذاريء دةر ي، دةطَل ري ذما زؤر دظنء  ز 

ي    ن، ك  ...  وَاي ش      رة ي َم دو موو و، 

دا و و  طَيء  ي رزاري دةزامء ممت  وا  ي مدةو.         

واَ    طورة دةد،  ر  رةو دموةي   و،     

 ء مَمء، روةتء نء دةومي و. دة     ودا رةت  

م َ راادة و، دان       ي دةوروري مرت رَي نء، ر    

َي ا ن.   رةي ذم، مر و ر ذاريء  ن        

رؤذمؤَ ،ي طي َل طاوة، دزي  ا ر زؤر ري و وةك:

دةر ،وانء ري مرانء دةروان وري  ،روة َ ريء        

رطردامء وارة  دةوةو طَل  َء ن وتء و     

و زمم و َم وةي  وةم.وةام  



 وَاي وةش ر  مداو ور و ر وةي َي  ي     

تء، وة زامي رم   ،ي    ،ََامَ ن واو 

     ي ر ء  ،وم ردةوا وةردة  يورةدا   ؤ  ر ن

،وةاري   م  تي وةرط رو َ دؤ  ود زؤري 

 .و كمَ  يمة ر زوو ارة    ء زؤرامم و دو  م

َء َوةي راو ري ارة  وازةم دةداََ  وةو 

ي ر وت. م ؤ ر ءدارو مر ء  وةود وم   د 

دموة و ذاريء ي  اء رزةريء وا   رَ، وة رة و

ن، ش وةي رم مي    ، وةر .ََ       دووري و و  

رمت وم دو وةري وة  َنء َ     ةوةو َري

رمت  ر ؤظَا، دةر  رةو  و  ،ء ي     

        داتَل م تء روةردةي تء   و  ي ؤظ و ر وةوة

َ ي َؤظ و َ ي    دةط !َو        ي َوا او و ،ن

ر  وةو دارَ       ءرؤشء ط شء و ي  و وم ومك دادة

طري رام رةت  دذاء م  َ م . طورة        

رمت دةزامء  ن وةو  ردارام   ومي زمووي

    َ كم ،ََ دة ورةط ور ا اري  وان ت، وة وان و

  دذان ت،  ء وام وَان ت.

            نءوام ء َ تء رس موم ريءَ  امن، م  

ا رؤ َيم  ا  ش  ،تَ نَ واوة   ،وزةقوةو زةداوة ةم

        َ م داء مر ءان داروَم   رةودءم    ءَ وةم  ة

ةمو ر از و دةمَ ركء      ر زؤري َرَ وةش ايَو  .ي  و و

    !وم   و   ََ دة  و َم روةتء ام ن

      و م روةتء و       ،مَ دة  زيم  ،َل  ١٨٩٧ندةط

د! ر وداَ  ام ري ،داَز ما  لَ    ا  دة  ،ن  ء دة

 ة ،  وةي  ا  د   طمن ر و رةي طراوة 

ت  َ  و وي َة دة َ    .و روةتء مي  داي دةام

ر و دا  ؤ  ذ َرمظ (دوو زَ)دا  طظر َن            

ك دووي  ك وةيدمو و و .دةوةو داام،    ي) َرظط 

       ن ،دا(م ء ،١٩٠٠رةش        ظر م َذ  ؤ   دا

رةي روي دةر ر  دةوةو (ري طر)    ممَ وة ريء ر

م  يو .دا       ومو رؤ ازيَ ن  يمؤ و ن



ردرد  مو و   رم  رم وة قء وةري طردوونء         

،رو ةي مر ري .وطَزة، و وةيء دؤز مَ  

***  

 رة ي ي موم ،دةوةو َ م ،د ا رة رة

نء ذرةي ظدةر   ،ن١٩٠٣ََ  ،دا ،(ن و مم) مومم  ،ا

   ن .دةوةوس ١٩٠٧  دةوةو (َر) مومم يد ََ دا

 مومز  .تي دة ردامرط ريءَ م  

  ١٩٠٢ر  دا ر  ،دةوةو ( ي) ظر م َذ  مدا ؤمؤ

 ر ر   تدة مم زيرةط دة مر يزؤر  ةو

ا ردوا   ،وةداوة ١٩٠٣ةممدا رؤ   م) َظ   ر   دةوةو ي( اي

  مةَ وازةورة م ر  َ ندة نءرةزا يزؤر،  مرة 

ر رة           مدة  ي ي ةو وم  وةَرء دةط(ك) ويم  َط مؤ

ر  .نرطط ََر ( ) موة     ؤاوةرط  َط  ،وةوامَ  

             ََ دة  راندةوةو رة رو ءردابء م َ  ،تمر وم 

   ة. ررم َ اَ اَ مذ        دةر رطوي (طم   يد َم١٩٠٤-ؤ (

     و دم ر ز       موء مَ   ،مر يؤ

 و ر .وةوَ داو   مو  مرةرا ءَ نءووداوة

    ر  .وةَ وة  مومز داط) م١٩٠٥ -ؤ (   و ،ن

زؤرة ي وةرز   تدة ر ماَ   ،وةز ءم وي

دارا  مَ دة ر ا، دةط  ت. ررر ءظ ادةي   دة َ) مؤ- 

)  رووداوةم دةطرَوة  ردةمَ َ وو، ممي دةوميء  ١٩٠٦

ؤم) ذم ي  ا دوون.  رن ي و موةرؤكء م  راور

    ر ر  قي دةر وم دا(    م يم  ، ري وا

 ووَ١٩١٨ -١٩١٢  ر دووة. ز ر ،وة ط مي ذ َمؤ

       وةي وادم ام  ةداتو ،مَ  وي  ء

) ١٩٠٩ -َوة،  َة تء ة  ت.  رؤم) ر ن  

 ر مرة  ،اوةَ وةرةودي م اط  يؤوةرم  مؤ

،َذي دة ا  ك و دةق وةكدة  َ م   ،اردو   ن مدةر 

 َورازو م   مذ . يَرِاوم  ن َي رم  زؤر دة ر مؤ  ةم

ر ؤوةرم وم  .وةداوة  يمرة و  (رنر ن) مي  ؤ

 َوة، دي م ون دة ومز   ،راوة دي اَدر   م

     م روةتء ر دو   ا زؤر َر ،و و  ةيَ مذ

.وةدا داَ و و  



 رَمر مط ر  َ  ،ريم ر ي ،ن مؤ

ةي دة  َمو وطمة روو،  رَي راش دةت،  ر

رر  وار وماومور ء ريءا. ر  وم  دؤ) مؤ

 -١٩١٣  وةر  ا زؤر َر وةو   ريدا دوو(

ر   دذ َر) :دووة وة ي دوايممرؤ- رةي ١٩١٤) و(

ةمَ  ؤمن   زة و ََ مذ. ر  ( ر١٩١٥ -طرؤك

  وة ويمر  وةََ نر مي ووداوةوي ور ي زادةوظم مؤ

 .َيطم َ  ،امء زم اي راوم ؤكءوةرو م  ممؤ

ر  ،اونَ ورةوة مدةر مطدور  ،يدوا ومز ر وةَن دةةط

دم دواي  .وة موةو ذدا ذمطو دور  رودي م ،  دوو

 - )ء (ر ي ١٩١٧ -نرؤم ووموة  مومم (طردةو ذ

١٩١٩.(  

         اوام ر  َمَرةتء م  ،مذ مم دوا    ،ن

ا د، ر ش َةران،  ش دم َ ،ةن َا. رةطانء            

  ؤمذ) ؤ ،ندة "نذ " = – ١٩٠٦     ر    ن(

 ؤ     ردم .داوة    دة  ،ت .د    م ء رةو

     شر رةيدةر َرو ) مومم  اََ  وة.  ١٩٢٦ -مدووة  (

 ش(رم . س . ) روة موي مم    ريو َ ،ن داوة

ن: دا،  مومم) ك   ١٩٤٧ ي َ ء َوةوة    و

  يةَر    دووة وة. ذمدووةو (  ،نر ،ن  دا ١٩٢١

 مذ ر   ذ  ءر دوو  م      ك َ) ظرم َ وةو  ن)داةوم

، ام روة .وةدووة وي    ذم         ن رةيدةر ََ ،و 

 ك) ظرم َذ م اط :يردة ١٩٣٩ -نء  ةوم (

  مذ  ون و ر   ،ن  روة .وي ردة  ء ةو

 َ  ر كدةر م) مومم  ةورةي مدةر ََ– ١٩٣٨.(  

ري رم ممرة ةويَان، رطرة ي  نوة:ؤم َ  نن دة  

: م  ءمَرةتء م وةمرةم ؤ يَر   و م و

و  ؤدام  ءمي ذَي م  .د ا وةري 

و و دةومي  رَي وة  دة َ ونء ودة ون  يء ي 

  ونء وة َ واوة  رزة رامَ  اوي زرك مادةر ،م

  ران د.رادة زؤر 

:دووة م مم ،و ر دذوار َوةي ردم   و ممؤ

 م دمرا و و    ،نر دةطرؤذط  يرط 



ن زؤر رةطرة رةون. درددةردة و امطرة َةَ ،ط ون ء ةقة

م  زؤرن  ذم  د د .َ رةطةن وماوة 

  َط  وة  يَ ءمَنء مذ  وة مدة ر

  دابء مرم وي ردة مدةدا.

 و ،َ م    َ َد ،دم دواي م   وة ر ش .وة نءؤ

   وةي ردم كء  مؤ      ري يدةرط  نام ،ونءر دةرؤذط

       ءَ وةك د ةرامَ رط .وة دة وم  وةمؤ

ردوو ر وا ،وةَدام مر  نور وة مؤ)م  ظ  ( ء

ي رم وم ت َ         و مرة    .وة  َمؤ

ر و    دم و رون رة ،و،ر م مؤ      ، نط  وةي

 و ر و ام ن        ت ر م    .نت دةام م

و مي  ر ر يء ر ي وة َ وري 

  َداوةوة.

*  *  *  

  

ر ك ودة ورةط ةمر ام  َ وة ن  ت ممؤ

و ر  رانمط م د  كرةو ازورة و ر  .وةمَ

ء و رقء واز طورةي َا ، ر راَوةم ز  م ران

  م  رة  ذم رو ء م ون دةت.

 ك   ،١٩٠٢ن  ي دا( ) ةرري ط ،د ةمم َر دا

دا وا  ن ا  ١٩٠٣ء رطردامنء رَارام  دةذنء   ذاران

) مرؤظ ي دةمظم ةرط وا  ي وةيمَ ءرم ري ،وي م(

مدا ؤ (ر دووة، ي و ر١٩٠٣ - رؤمَ دا  مومم)  دؤزةخ

دمي  ،وواتء دذواريء زوء زؤرَوة و  ن م ر،ظذي مَا

 ءووو زم  رانمط  .َووة، دةردة ءدة وةوة ر ،ن

ر   ،وةوةم( ذم) مؤر  دووة وةي َ دار  ؤذان ؤذَي

اد وي دةرو رةمو دم دةطم دة .ريء ر و رَ د

   وةرةوم  ؤظ ، دا رة و ي ر  ء م

ر  .َ ر  ،ار يو ر َ  ( ذم) مؤ مؤ

ط   ردنذ َد م  يمظ رةزووة و و و ر دة

  رؤذطري ؤ زا ر رء رةر  َرةوة..  ردوو م ء 

ر   نمَ  وويي زؤر زموم ن، دوو اون. دووة اظم مؤ  



رمؤ )ظ دةم (   ،(ك) يَم  َط ر وزرط 

ط ،وامَ و رةطز م . ذ را   ،زي 

ردا،  دةظري دؤ م راي وطي رمدا روةردة دة .َ رَوت 

 ن ةمدر  َدة ،َت دةدرز ةوةم ،َيَوة دة وةو َيم

ز  مر وموةرام ام رَ وة ت  ظ ظ و طرة. م ؤظ

 وة من، دةوام  يوام و ي .ََدا مد  رةو 

دةروات،  و مدا دة   َو ي دةي مزدةدا، طران  دواي زَدا 

اَم ان ودا دة.َك وَةر دةوَ مو و طموة   رووري ةو 

ء دذواردا َء م َ  َر دةان. ن، دواي وةي وةمي

ء ر دةات، ك دة َر ي طو ن! ي رة رة دةو دة دةزَي

 ،ر اثء وةم شء ض وةم ض ،َوةم ي َورةي دة ر !تدة

 مي دة ،َدة  وةم دوا  ،َار دةَ كوة ك، دواي  كء 

ن، دةط  .   دوا ا،   َودام ز ،َ موي (ن 

رمن)وة ي دةوَيء دة َي. ي  ا  دواي زي رةوة، 

زطري ر  وةماري دةت. ي ك  ي وةمي دةداوةو  ن

 َر  َا ام  تر دةط  ط َ  روة ،تدة

ة رم ران، ممط م وةَر َوة دةوا و  ،ك  .ََا

 رةي  َط  ر ة! زؤر َ ران م  زؤر  ،ون دةرطنء ط

دةوةرم م دةروذانء َار دةوموةو، دةو  و دارمي  ا ون. 

 ةن ري ردوطي ي دةدةن، رطَ  وَ دةت،  َل َن 

ر  ءَردةرة  نَ ءَن دةموةي او ش  .ََدة َ 

  رط ك ،تدا دةردوط  ي َرطط ء ط!َدة وةم مرم

 ت، ءوة ودةمرطي طر َن دة  .ؤنء دةر دةررةو دة م م   

ر   و دا دوو( ) مؤ  ء يَم     ة زؤرةدا دة و ط ،ي

ر  ار  دة َا اري ،وةو دادام وري  ر .َةط ا ؤذام  

. و َ َ دَ طرطن،   َطن   طرط َ دوون دةون

رطن امن  م و    دةتء َ   دووي ي دةت، ي ط

و  َ َطن  مو رنء ن. ، دواي دَ طرط دةو َو مزةي    

رو ر رطط َد  ،ت يَم  تء اوي    ي رة و .َذتء دةاو دة

  ن دةط َ َيءور َ ،م  ر امن مرطط  .وةََ ي ،ن اوي

  َرطط م .ندة   و ندة  دوا  وةي ن، دوايرطو ط

 ،       ،وة   .َدة َ  رطط َوي دَ َ

زادةي ووم  ز دَ طرط،  ةط،َوء طي ر،  ات د 



             يةم ،ران َ  َوي دة .و و َط ءَرطط

وة دةت، طَاء  ي  طورةي ن، وا  (طاي ر)          

    ) نو دةمم ط ،َ ي .َموة     رادةط يَ  رةرة ي ( 

.َدة ظ ءةمي درَ ،ت ي  يرط اد مط ري رم  َدة  

ر (ر ايط) ير  ر د ؤذَيط  َؤدة و َ  ،اردنا

ر َز  .( ) يَم  رس ش ةزا يزة وةم  

و رم  ووَي. مم   دةداء َ يوةم  .َري دةردةرام ي 

ري رط ةر و ر وةي  ، وةَز دة دما    ََا  و

َر ط ََ اَ اري .ت و ر َرد   ي

ر  ،َ ا زاَلمطر  َط و  َدة و ريؤذَي زوةط  .(وج)

  َ وجََ   تءا دة   .وةَم َ داتءري م

  ،َد  زط وي دوو دة   وةنء و و ت يَن مَ

ان و، دووةن،   رمم ةنء من و، موي (وون ت) و. 

 ري ت  ي  وج دةداتء  َل    .تر دةرزط َ

 وةم   ،وت ي ت  و  دنء رور و ،وة

 مؤظ   ردور و  .وةوة ك وةوذا واوة   دم َ

 وي َة رام، مام و درماي  وة    دةتء 

  طو.

َر ،ي مة يزة  ام ،رة رة ت  .َو   ت وة 

 وةم زةي ا،   رم و، َي رة  َردةء ةمك 

َ  .و   ويدا  زيم   ،و امزم  ي(ت) 

 و و  و ،د را، رزطم ر ةداَ ي . مام

ر.َواو دة مرام ؤ َلدةط   يا ررادَي، ر ءَدة ا  دةدا

دا رو ذ رةر م ،َا) مرة  ي(ك) يوامَ  َم 

ظء دةطَران رازي م يدم   وة( ازيي دذ  ،ء دةردة  وةَر

  ي.

 ك ريا ري ر  نو ر  واممؤ .اممؤ

رة زةي َ ران دةوة َ وة وام  دم دةو  َكء درو   

و  م و ر .ا    ي  ر  ردوومط   ء

ر   .دا دةذيفء ر َ  ممؤء     وونء رََ و  نمو ذ ،ةوام

     مز  نء َ تء وري دووةش وا ر وةوط   وةمذظ

ر رمردة و  ر يؤ.َو ام  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               ارة ذى  



  مَى " ن وة ومر ك م ذةدا  دوو ؤَ رى َا 

 ،ن وذ".َ ند  ار دة   ةَ و نر ط

   دة رو

   ذن  -١

  

ِردادةط  ريم رةو امة و ةَو َم  ق    دوو   .ان

وة رَ  وةي  اووم  .ي امة ةَو َم  ،ددة َ ،ن دةدا

َ   ن وةم  وَلء زؤر و و واريَ ،تردي دةط

ر   م  كو و .و رد  رو .َا دة زؤر ة

رن داو  ما   و  مَء َوي ر،  من 

وامور م وةدة م وو نم   رو ن و .و

َن دةد، من َ وة دو، رن  وموةو رمم َ و، دوو

.رزة وة ي نوام و ودا  

ان م ،وةي دوواوة ط" :زي دوو  ،و مي   رط د

"َ دا َلط  

  َو ء شء  ،و تَ وو وم ي ،و مزار وة  دةم

 ر  ويء ، ير وةك  َو .وم م ، وي .ؤدا دةر 

ر َم  ق    وة  وو رةوي دووو .وةدام َ دووي  وة

مة وة وة َل زي و،و طزَ م دةزامء َن وةوة دةرؤ .ر

 و،  و و، ن من َ  دامم و،  مَي َن و 

زرام دةط وةي  نردوو .(ذم) ن دةوري  ،وةدؤزن  ء َ َ

  ما دةراموة. 

وة،وس ََو ر ،ي دواوة  ،َو و ز ،ي َزة  

 ن ا وار َ دةردو زاري  َرز وةوة. دةت و  ،وزؤر ي طوة

 ةَرةط وةورام َي درزادة وت، دةدا دةو و  اَ  ،وة

َ ةَ ي ،اردةط َ  وادا   تو، دةد.   را  و

و ري وة َو وامط َر   يَور و،   يور رَي  

  مدةداوة.

 وةي دة واو، َيء َ وة  ، وا ي دةدو  .ََوة 

  و وارد: 

 ، طز  َ ر ووة. -

َم  ،ل  ، ير تو، دة  ةَ  وي ،وو  

 يَور .دي م ريي دةورو .ة رد ،دي دة واوة وة م



 روة د رو  وومم وام  وام  ،و  َ

  ار دةون.

 ريو ةمي ط ق  ،َ ،وتوةدةر وة  ، يور وةي

ر  ةيَوة، درا وة .ي دا َ َ  وي دووة  ي ،و دا

َام َ رز َ ،ورو زةي ر َي وة. زم  وي دةد.

  دةرَن  دةء َو  َر ت. واري  د:

- ! 

و َممو زي، وَ َ دةو  ،  دةم راموةو ادةم

 .وةارطم  َ .وةم ل  ،وار  ،دي دة دواوة  

 دوو دء  موي رزؤوة  وراز َرزدا،  دةوام دؤَ  ،ورَ دةد

رةط ،ووةش ط  رديَ فء م ،وَلء ؤ ط   ، ،ا

ورازو طدة و ن داطراو و مدي، مي َطاوة.   و مدي، 

ر وة .ي ريدةورو وام  

ء  َو ةء وي،  ،وة، و َي َي طر دةو م و

   و وو.دةوري دا رد  

ا،  َ ر ي داو ر ك ا، ي دةر ،َي 

د، ت ار و، وةء رؤذء مَ َ و و،  زةمةي ي و ي 

 ض رؤذو م وز ن وة ب و،   دوو  دةو،   واوة مةزام

 .َرواروة ن دةدا. رواي موري رؤذ   وتي دةر ،ور وام

دة رط  يو د َودة (زن ور) يي دةر روة ،وةردام نءوو

 َلء مة ووة مو دة  يَر م   وتدةر م

  ي  .دام و  و ( م) ريرو موةر  ،و ا وة

  .ورةوة  وم ء(زاري) اويم ذاء دةرور دة رةو

  َر  ،و ديرةي مو دةظ ،رةو دةظ وة وم رط وة ير م

  (مي ماوي دن) دوي. 

رَ دي، وي  دةوروري ا طَا، دم  دةظرةي دَل مو، 

م َدرة ون، م ت ءو م ندؤو، طم َ رةود  ،َدةوةم

م  و  ،ددي م ط ر تسء دة   ،و وام ء

  َ زؤر د، ك دوو ري دي َ  اموة م د:

- ! ! 

ا كء موو  مو  وت،  ، دةت   و، ي َا 

 ، وة  ،رزة رز و وة، دةت  و َو ام دةرؤ

 .رز و .ددة  وردو مظ ،ورةوة ءةر يرو وَو د  ريط



ر وة وتء دة  يم ،وةَر َ ز ودة َ  و !ا

 سء و ط و ،وي م روة وة، زاَ يطوة م ،ويط  دا

ي ر    َوةي   َر َ   مي طوة.

ر و و . م ر وةاي ط ،ات  يةي دَ ،وة  ،َي

َ  .َدا رةم رةو ةوةَر ،زارةوةو دة  ،يَ  .وةم 

 َ َ ،ز ،ات ي زاري دةردو َيوةي طَ ،وةمَ َؤ شء

 ؤ رةو ،و ز َ  ،ووار ةَ  تء يرةو

ر  و  وي  ؤ ؤ  ،ةرةوةَو .و و ونر  َوة، دؤدةط

و َ در وت َ  وارَ ذم  در مو.  و  ط و 

سء دا،   ردا  َو. ي ز ا ر م ء  د 

  َلء مَدا م َوةوة.

 وزؤم ر و دؤر م ،وي طوة ري م وزة، وة ،و

موَ دةم و َ  وة ي دةد،  َ ةي، وزة طَل َا 

.ة َ  اءمة  

َو َم   ،تةط يَور َ َ .ؤو دةرم وم ،ا امة

طدور وة .ور دا دةوزة يو دةر   

مة  م و،   دم رء دةظرة مماوةدا ون مو و. دةام ر

 ) يري دةرم وا دةط ،َرَ ةَ رط-  مدةر  (  م

، زؤر وكء و ذدة،  را) ر زة درةم رو ذي دةي

وك)دا دةورن داوة. دةامَ  دة َر  دةر  وةي َو 

 اء دةم َ َدرة   ، ر يدا ط   امدة .وي م

َ و     م ن وةَو ادة .َ وة دوو  َي دة

ري رورَ د  رةو ور دة َوات  دةط و َي  دةطَل 

ا  رن  َ ذ َ َرةومروري (د)دا ََل دةَ، و وَةر دةر

ك  م وة، زوو را َا ت. روة  رطدا  رد موة

 يء َ  َ رة و و َر تء ،ي 

  ش زَي كءور رد، ط َ َامدة روة . راك دم ا

 ا ي.ت  

  ،ةرةوةَو  دوو  امتء دةدة واموةر ةرَو  ي  

وردا   ةوة(د)  وةدةر  امؤن،و دة (زن ي وردةر)  ،

دا ).    وردا،    وردا ل وة  م) ي

َدة دوان دةوَء طَةوي و زرن دةَ ةو رؤذان رد  زم وش

 مَو  َ مدةط  ؤن ؤن نء ور  َن دةد .دة



ََ   (د اويم يم)وط ي دارو درة ةرَو ءارط  رة

.دة َ  اردن زؤرةو ،ن  

  ي ن د، وةدة َوةوةو رم وة دةي دا وةم و دة ا

   ،و ام َ    ََ ي  تم دةدا و .و دا

م وا  ،ام وة. ر دةا وا وةمَوةو وَةر،  رطدا وةرو

ر َ ،ام َي دا َ  ااتء دة ي ةويَر  ةَدر امةتء مدةطم

ر  و وي وةي ر .ت دن واموةر وَيء وري  يَ يَ ةم

ر دةر م ،َ ا مور ور رةو  يء َر  ر رةي -

َ را نوةي ز ر -  وم ماردة وزوو  ي رةدةوة، دوو ي

 وة دوو دام  .دةوة (د اويم يم) يَو را ءرط

زي ي ة اردم داوةك و، د .رؤذي  و،  زادي مدو

مة دةارد، رمط و، زؤرر دة رَوة دادةمووة، وَ ي 

م را َ   امكدةوة  ،و ش ر  ،  ي َ

  َةرةوامةوة.

  وكم ََو  َ دات م   زاردا ءووم  ،و

  َوتء و ر زةوي.

 وةوو دة زؤر وة   ري رزطرة   ي ن .وت  ر

دو  زةت دامَ . دم ر مو و، مو وَةن وت  مَي َء 

 ي وء رو رةَو  ،دةوة  ي و َ  .وة يَ

َط دة دوو ،وم ط ،ط ،ةوة  ر وي م ك ،ةيرو ط و َ

.َ  

 .مر دةم ردمذ و  و وة   ،دةوة (ر) يَ

 ء ،ردذ م ةت دةمر َ ي د  .و َ ي وت دةم

   ر وَ وةزة َز  يدام َ ر ،وةدم ي َ َ

    ،وة و  َم   ،ك دامَ

 وة ير ،وةوةوةوة،  ى رة   .م   َ

  ،وةردمرة ذوة، دووَدةر م و دةم ر ،وتَ َاورد

   ء وت دام ي د و.

ةو طر  رةم ر طة و دةوة. ي ر و و.        

ر َ و،و اوة درَ َيم  مر.و ري دوَ ووتء  

طز َ  دةدا، ي د، و و،و  مازةي ذمي ور و و. 

 م . َ زط م يءي دادر دوو  َ  يَدر َ



 ءمر       وةَ ردووك  يءدادر د َ

.ََ ري مر رةوط   

  ي دو ك ي .اردةوة ،وةوم رد ي، دوايوة وة ن

 وةم وت. م َ   دوو ،َ وةم ن رت ر

تء روري ر  و .ت، ؤم ن رةوةو دةورو ن ،ت وة ؤذ

ن رر ورة م.وةوةرد نو ةم  

وةوة. ر ارَ ،وم   َ  َ  ،م  ت وا

  وي دةم  َط ،م ر  ي  . ء زاموة م

  وةووة ررام  َ  د ي ، ،و رز َ  ويء

. ر  و َوةوة دوور و، ر و دمي وة ي وي دةد

  ور  .ذاةوة دةط ر ، ة   ن ط  

   يمي، م م ةمط دة ،م ةَ  

  وة، دةداط  َم  وةزام دة  دو    ،م

   ،وتء نةَور  م ََدة دة ا .ؤك دةرَ

َةوة م ي ردا وة.  دة م موة و وةي  َر 

    و،ي ذةمر تدة م .و زار  ء زؤر َر ،نَ

من، مدة  َ ا َذ  م  .دةو ة نوةام وةو

ن ز كوة، دواي دةدم، ي ر ام و َدة وةو وة ا

.َة نَ ر  

   َدة ردة .ي دا َ رودةورو او زةر ادؤط 

 دارَي م دةوةمَ، مَ َ   دةا،   و ر دةت ر  و، م

 ََو ،وَي ةوَ ،ندةط  ،وة ي وت دةرو، دة وة وزةي

 م َ ن ،يدادة َ يوزة دةر  ،َر ن و َون ط

، م وو، مَ  وار َو در مو، مةزام ور ووةَ ةو و

َِض ر  و دوَي  وةوة و ي  واوة   ،َ  وة وة ط

ر  امدةدة  .ةردةوةم  و زووام َدووةو، دةم ط َ د

دةوةمرة ،ووة  وة، رةم ر طدة مي دوا ،َ وَة 

.دوور م  

وة رَو َيم  ر  ،ي  دمدة و ير  َ ،َي

ََن ذ  وةن مرة  ،و ن دم  دةوةو و  ، .

 و مم ورة ت  زَةمَ دو، ممَ َ  ي 

ان ر  زؤر وة ،وادرو ردوو دة وم  ،وورة مط مم ،وا

 م ءَ ن ،مم  اموةوة. دةدة َ  وا ، ي 



زدة وةمة، ي ر طان و.  وة داو و   رةي. 

  ز .د يةَز مم زي  دو يد ة

ن داوةو دةرؤط  ءم تد، دة ي ريي دةوروةَز مم  وَيم

   موة.   َر َن، ممش  َو   ي.

ر و    زات. ط يَ   و دةوةم  وَي، م

دةزاري ط و  ،زارة ذانء   ،مدة ز  ،زاري دة .وم  ا

ر زارة  .وم َ  ي ،و م  وةي  ،و َ   كادة

و ر َؤزَوة  دةط دةوةمرةَ  .ة مك ر زاري طدةو 

 ء رتء ةوةم  ،ةوةةوامري مَ نءء زو، دة َل 

  دةامةوةو َل دةد. 

ط دؤ ،َر ر و و ر وَو   دةوةمموة ةنء زَ دةء 

م دةموة، م ردَ َامم  ،َم م  .َي  ردي 

 ن وة ،دام  .ي نةر رةو ،َيك دةَةر  ت   ك

ونء ر ارزا مي، زرامن درم  ردي ر زةوي درو ََ 

 م ،وة اموزة ر .وةا اَ زاري  زارةي   .د

ةق    .َو    رو ر و  رما رر ونء، 

 مد  ،وةء دةمة وةور  نةر .ددةزارة م ء

رة ر  و َ مة  ية  ،وةوة رةة دوووةم ....ي  َاردما

و نَر .د واري ،وان د ةم وة َدةم  ،وةدامَ دة ،ندامَ 

  وي دةرممَ   ي وة و   ،وو  امَ ر وت

م  رووي ودا مي، مي    .ن دةء دي ة، دة  د،

 يةر  ير َزؤرةوة ر َزة ء .وة دة  ،ةر  وام

َة   َو، وة وةي  طورةي دةرق  د .َو  و 

ر و و  و، داي دام َ ي  وةارط َد .وةي َيوم رز ة

ر ر ،وةوةر ؤو رطَك، م ور َمر زة دؤَلء ط  و ؤ كاوط

ن، ر َ ز دةو،   دةطمن وة َك َري،  و طرة. رةو

 َش َةر .ح ط  ون. ن، وة وو ََوةوة دوور

ت. ر امَ َامدة  و د م ،وَي ندوار َ  َر  ،ةش

رةو ر ،و وةو. دة ك َوار ار .د َوار ا .ت و ووي

رر  ،يري دةر   َ.وةوةر م دة ية  

ةردوا مَر ريم  ،درةم ؤر و ا ءَ  ،ر  ر ،َي

ةري. م  ي طن  م َ طي ردا  َا   و و،

ازةي مم  ر ،وز دة رةي  ط  ري ،ويدةم و، وةدة َ



ر ر  ،ؤداي دة ر ضء ،زةت َاردم  رام  .و  

ر دة  ،و وي دةَ  ري  و، زَ ودار ءزؤر م 

راي دا .وم   دة  ،َ و وةمر  وةط  ار 

 نط  وم ز و، زؤري ت ر ،وت ات كو ددة–

 د زدة َ وةي ،ََ وةدة ردةوا ،تدةطةي م  ،َ و َرا

 وةط  .ردةوةم ر زة  ط  و  ،اردةط ر  ام

ة ردي كم ر ،ارن دةط  ، و مر م  ،امور دة ةم

ن  ورا، و دةظرة دوورةدا، مَ .ودة دةوام ر طو .َ دةطَل 

 َ  ي  ،اَارَ َ   ،َم    .وةا دؤزموةط

وةدا د،    و ردوو .  وةدا د،   َ دة ي

  و ،وة وم و وةوم دة .توة مدة    َر  

ة وةمة ََء راوي و  مةام  مو دي ت، ري ر و. و

ر وة وةوَ اوةر   وانوةر و رم .َوة. نووَ  

 امةو م  .وةوة ََ رةدوو وة ،دا دواي  انروة طو

 ا ي ،ت وانوةر  وةي وي دةردام  دةوةو دة يرة .و

  ةَ يوة دودة ر ي ،ي دةردةداوة مَ وةرة  .د وةط

 ور  ن .وةط َوة ماررة دةطوي دوو  وة دةروةط م

رز ،وة دةردام و ةوة م ،رزدة مدةداء دة َ يم  د

و دةدا َء َي َ. دواي مَ ، طوةي ن  د، ي 

  د ي  .ور موة دََ     .م  وي ك

 مم ََ ،داةَو يوةمو م   وتي دةر ر ء

 وة. طو َوةمة طورة و،َوة وةو ي  طوَ طورةدا دو

وةى وو ر  داوةط   مم َ  امر دةط .دةدرادةرم َؤذ

َ تءدة َظ ر  وةوة  ،. وةم  و و م    

 دة  اموة،  طوة وةدةروت، ث و ر ردة ،زاي  وا 

 وام  دا د  و ،ي ط  م دةم  روة .و 

ط ذمر  ،وة را طزة َ  دا. دواي موة  دة  زؤري وة

 رط َ اردةوةو روي ط زَي ،دةوة َط .د ر وةو م

وةوة.  ن َازي دوَي و، ر و  َ ََي ش د. دوا ري و 

ر ن و مر دةم َام  و  م .د ك ي و ،

   م و  .امزارةوة دة دة  َ زون. ط ك ور

   وة دةو اريام انء وي ،وةرا شء موي م دة ،و

و مر دة .وةوةرازا  اردم رة   و .وةوة ارَ وة



و، رر موة دََ وم  .و دا م رزو وَل  َةم

  ردي دةت،   ري طدو رزام  د.

م  .واي دةوروري ر و، دم  را. ط َدةوةو وَ زؤري

 ة ر و ودار ون،  َ ر دةَ د. دةم ةن د

،ي دادةرزة ،ددي دةرة ز رة   ،وةار دة ردي دةط 

 ء دةو  ،يةط.ةوةذامدة َ ،و م وزةو ي  

ء ؤ،  ر ََ دةرؤ ؤ. ا روي ت َوةَ  دةَ، ردةت ة

 َ َذ   دةوةدةم اردم ط ورط و ء  ءةردةوةم  ي

رةوما و  مري  ددا. دء ي وي (اردن) و،  ر 

  اردمد .ود َ َ .ةوةامَي دؤَلء مر مَ ة د. ردة َ

 وم وة ط َم    .َدة   ي وتء دة ة

ر  ،نر  َم مط  .ََ وةدة َ نء وةمدة  وةةط

َ زؤر را   ،ون نَ ،ون م  دة  وةوو دة .ددةم

رة ط ط  دؤزوة، مي دؤزوة اردي،  و  ،رَدنء طراموة

ك ونء  ردي رز مدةوموةو  م وةذ َك دوو  زؤر مو، م طي

 .وةوة دة  

 َة ذام ي .وم روي ط  ،وة وردو وط َ وة و

وة  وَي.   دةرداري مدةو. ة و  رام َردي 

ذ َوة رؤ –رد. م ر َران ر دةوي وت، ري وةوة. رؤذ وةوة 

ي ر .دةوة  ران .و و َ ،و ار اردم رةزووي ،وةوة ةوي

  و َ ران  .وت مَ َ زؤر  ،دةيط ورس دا ء َزار

مر  و، رَ ديء  ي و دموة  دةوةمرةء رطي 

.(د)  

 ، َ مارةزا َ يءا دادر ةيَ  م  َ وةي

ك ر َر  ي وَ يارةزا زدةط ؤذي   ردة ط  .د

  ،ك وةوة داةَز مم رم  ،ي .دي ا َلط   

دة  ندةط ؤ و م ،وةوما دارام َذ  ،نة .وةوم

م دةام ط وة،  ام مي كء ان ت، و ت، ا ر

  وة، زؤرََدو وم ََء وردامرط دة ووة دة و .َ ارداط  

اا اوة. ر م ي وة،   ردا مزي رةو دموةي و

 َ د، زؤردة   ،و م رام ي و َ ريم  ةم

 ذةدة ري َ يء امَ  .ا َا  مزي ات دةوة، وة

 و، دة و ور ءو، وَ  وة دة  مي دةدا. زر يط



ك ردة م ر ،دة و. د َل  َ يم َد، ددة َ

س دةم م ،دزار دة   ،وتو و دةَرةط و ز وتءدة َ ي

  رَوة.

         وةوي ط دةردام . و زؤر  ورةدا، دووط َوط  ،و ؤةرم

      .َم يةم را  و، دة را وم  ،و َل

ؤر    مدةد. زاري      ز ،ء نن   وي وي طورة مو 

طدةي وكء و و و. وة دةو طدةي مو .َم   ارد.    

ة  وازو مي ر َم رووت و. ر زؤر  دت وم ،م  رة   

 َاردن مذي، ر دةَ َ مو،  دةام ري مرةو   اردن

  ات.

 م  مَ اردو مت، دوامي طي د  َ ارَيَ 

ت. دةرة طو وزة، ر  وة م و ووموة، دةام و 

ان َ . رؤذي طر تء ي َ طر وة. و رؤذة مام  دة 

 َ  امم  دو ر  ،ؤدةر ،دا م د َ ر دوا

  ،وو واوة  دةيدةدا. طم َزار  دةيي ط .َ  ان

 زؤر و. زؤرر رةن و و َ ي، طرطةظر َدا رَ دةد. د

َ دامي َ  ي َي  رَي  ،دا دةم دةداوة.  وام و

  و دوور دةووة.

 مم زار   ،ير  و .و و  امرة  ،ديء َو ...

 ،دةوة ،و يةَز ََو ر َ ،وة دوو  د يةَز امَ

   نوة. دم مم  ي ي ،ك دا ر  ودام

  م ،وداَي م يم َ .مَ مَ و  وةي

ا   دةد. رؤذةي رؤذ  َء  و. رطي مر  (د)د

ؤ ي زؤري َ وة. زؤر  َ َو، دووري رة ط َو و 

دانء ر ي .ةوي م رَم  وو دنء و.  ،ةت 

وة وت ر َمي رَا. ار َي  رَن  داو  ر ار 

و  زة رن   َ و. مَ  دة ون، ن مطو، ر 

  ،وةوزرؤ  .كروو دةن دةن مار ر  ،و  نمط وة

َ نء وةزاري م  وونء زمن دةدا .اردم .ؤك داَ 

  َدار دة وة  يم دا دة .َا دةَ ي وةواردة ر ر

ةررد م  و .وةودوور ةر َ ،ََ ا  َرد وتَر .ري

 َ وتء َ.وةدوا  اش وةوو ردانء دوور و وةوة   ،  



زَ  زؤر دة  ،م طَن وام و. ا رر رةن، 

ةد، رَي َ ةمء ردي دةةوامَيء واري  َل دواي وو، رَي

 ،ََ وةل دة وتدة  َ ، َط  َ وةوة تزار زة 

.ةط وام نردووك دة  ،وةَر و ز و ودة  

ر  دة ر َ َ َيم ،َدؤ  يء ط موةرةوة، زؤم اوو

 َ ،دان د، د دي نوزة .  َ َ َدة وا ،وني م َ

 ةر روة او، دةدة دة  يةر م ،َة امةم 

  َء و رَوةو َ َ ن ت.

 ،وت َ    ،وت َ  دو ووم يةر  وةو ةر

 م ،وو و دووري  َو اش دة دوازدة .وو َ م م ور

م َ وو و مةام ي   .َو وي وةر وة، رةش 

 ،َ ءَر  َ دة ا و  .د ا  ةر دة

اوَ دةَ دةوة. و را تء رة تء او رووة. رتء دوور

رؤ .ا َ َ ا  داو وت. ري  ردي وت، طمم ار 

  ي و .وت  َ زؤر وة .و وة  ر  .ون ر

   .ي ك دو  م وَةر وت.

َ، مام  مةي دوا ي َ موةرؤذ وةوة، رؤذ َن و، 

 .َ  َ َي وة ط مو.  َرةو َ َ دةد. 

 َي دةدا.  مةرؤدا واو ت ، ر درَةي  رطر ور زامي   وة

و، ي  دةطا، رَ دي زَةم د  دوو وة، رةن 

  يرة َ .َي دا ي دةارة مَ ودة .رزة ر  ةيم

  را ةمو مي.و  مة مكء 

  ددة  د  وة زؤر .زاري دةدا وان ء َ  ءوة

 اَدر  وةود  .ةزامم َ َ  و وام وم  َ

   يم  امور دة وة   وة زؤري َل   .م

 ،َمَ  دذي  َ  ء وام وة .و  مي 

َوةو    . م  و م . م َ َل دات، 

م وم  َ وة  ار تدة.َ ا  

دذواري ر َ وةوة، م دا  ط رةوة. دووط رؤ َل .ؤ

مي دةوة.  مو.      ، ت رؤ رمداو مدا. ر  د ي      

    .ؤدوور دةر  ،ؤدةداو دةر  ي   رَم ر  ،ا   ،تط َ

 َ   وة ،ر َر و  .ؤدةر م ةَ ،ؤدةر

دا ون دةارد.   ونء  زؤري مد، طراوة دمي واء زاري         



 يرط  نَر .ت يدم  وةامرط    ي د  ،دا 

 دمي ونء موة، طراوة دمي     - ت ر و َ  –دمَوة 

        َ ،َوء مَ ي وَي َ رةوة، وةرة دانء دة .ت

  وةر امةي! م   .وة ردة  َتء ر    وام   ء .ت ي

 روي طو و   دةوة. ظم وةم َ      ء

     ،دةزام   و وةي  .ََر ي ري    ،

         ام و .و زة ر َو، وررادا م  َ  ،وم  مزؤر دذ ،

.وامدةر َ  

ا، مي  مةي م َ ارَي،  زام   م، داو، 

  .دةرَي َ نَ  ،و  ي دي   ،يدةَ  يدة 

دا اتء ذ .َدةوة،  دةي  و و  موي. دةو ي  ور

 د و لء و رةي  ما. سء رزء وم  َ دَلء 

   طري  ري د ،َرةطَ ََوت.َ ،  وة و َدةرووم

   ،س ورةيط َ     َ   ،ر ورط .ي ر ري   َ وَ

    ،ََ ور دةوة، دة رز ي .ددة  ري دا ،داام

         موط ،ور .وي ور دور  يم ةر  تءوة طدة  يدةَ

  ا رط .د   ةرو م ر  ،ََ  وم دوو ،

ورش دواي دةوت.  ا ت. رة زاء رَ، زادةي سء        

          َوار ،مظ ةَ ،و روط  َ و .ش َ ،يَم

ر  َ ،د  يرةمرم دة  ،وت و. ور مذ   ةط  ةر

 ةةوة زةمَ ي   دة َ  ا .و و ، و سءو م  دوو

 ر   ي رةق راوة َ  ر ووت. وةر،    م رة و ،وةةو

          و َر زة  .وةوة ر ،وت نارةَ ور وزة وم   وةو وةو

ر .و َ ي َ رة َ .وةىَي         دة .َ    وم

و وزةو مي وي رةو  –وةي مدا،  َوةي َ دوا وزةو مي  

 مو. و   ر َ، دووري رط َ دَ . م -ذن َ دةد

    ار ،رام ندا دة رةدةظ  م يءَدر  .رط  و  رةدةظ

 ،ون ورةط        ،و دَ  ا  ا  ،ة زةقوةم 

َء وَي    وة وةي  ذ َدر َر  ردوو دة  ن رز دةدةوةو، 

    درة ر ادةوةو دةرز دة دة وا و ،َو را يدرة َم

      َ َ ،و دوو دوو وم  ون، مرطط  ،و رزةدا سء و و .َورم ر

ر ردة     ،ونةت دة     َوةو ردة َ ا    م ،يرن دةط ي

  ر وموة دةد  ،و و  نرةوة ذ راممط  ،نَ اوة



درو درمةو م مون،    َ مة  دوو  ،ط و  ء      

  ددان رةمرن َوة.

ارة طَ ون، دة نََا، مَو نرطو ط رن، وا دَ ك ر 

و،  وةي َوة  َو. َ ة  ،ر  م َ ري دةدا، 

ا. رردة َ مذ ،امر رَيدةي  ،نمَ وام ن دة ،وةوم اَ،ت 

َرة دَ نمذ رةم  ن ريارَي، دووَ  و َدة  .و

َ وسرةم دةو رَ َ  ن؟ذ  ؟  .زارة دةردو  نر ذ !مةو

ودة ،مي وة  ر ،و دن وة .ََم َزار دةردو  دم .

  دي   دن  مو؟

مم .ر َة ردو وزةن موة دامو،  ىَي زؤر

َم َ دةوة و و  زرؤوة دةي ي.  ط وة دطر ََلء 

ر ،ك و ر دوو .ددة َ وط  ي ن ي ،د م مَ

رَي ي َم و و رَي ي ددامم .و  رد ر وة  –رز وةوة 

 ز .دا و .رد  ون  ن ةيوةم ،نمَ  م ا

ردان داو،    َي وة، ري وة ر َ  ،م   وةر

  وةذ َردة دةو   ،زارَ زؤر م دةد.

    ي ر ءَة ي ةزامت مَ د. وايَ ران دة و  َي رؤذام

      و  ،ؤرؤذةوة دةر  م .ت         و ََ ر  .ؤة دةروةم

َةداوةو ر   َي ذن و روم  دةرووم  ي           

َ دةدء ي دةي، ي وة ؤظ َو مدةدا. دة  ي  و،  

مةط و   دةرووم    زووةي م دةداء رةو َ دةد، وزةو مَو      

دامدةوةو مةو  .َ زارَ مدة   ،زار مدةد،  

   َم و و.  ن ا  و    و وم َشء زةت.

 و ،وةوة  ةَ ممَ و ء   وةي 

َمم دةوةو طَل ا  َوي. ي  ورازو مَاما،  طدو دؤما    

     َم   ،م ورةيط َر م  ن م ةَ   ،يردةَ

ي، ررةَ ورةداط َدؤرةى دة  د. مدة َ      ءوة   .دؤ  ء م

َل  ي مدة .و طم ن  م كء  ن ا َ  ي   

  واس َ.      وةي ون، داو َر ر و       ىرَن دةدو وة 

موو. دمَ        ار وةوة، ي د ر طزي   راخ وََا      

رومكء طر ودا م و و،  دووري دوورةوة دةمَ ةن دة طَي.      

مَي دةوةري  و رانء ي   و،  مةزام  و زرن دوو رؤذة   

 كوة .وةَ ط ةرَو وي  ن دوو  ،وة  َ وةوو دة



طم و ر ي تء مووا دةرذاو طر دةدةوة.  د ا 

دةت ض رؤذ ، َوة ام .َ  َ زةَ زؤر ي  ر         

ة. ر دةد  ي  م  .ار وةوة  َن  وي مَ دةوةو

موة .وةودة َلء ر دةط  َو   . َلط يا ممموو

طَا،  طدو ورازام  و و طدو ورازامي   و دة دوم، مء              

  ،ون مروو  َ ونء َ ،وردي  ،      د  م  وةي

َةوو وةرؤي و  م طَل ر، و دةظرة من ات، مي وداو ري و

 ر َذد دةر ي ءر َرري  وم    .ارةوة وونء

 .و دا وةارة ي دةروةمم  و وي   ط وي  وةر َر د 

ت.  َ وام ممنء دموة.   َو   وو  َ ر     

     دةر دا م َلء وو م ،رةداو دةظ  امور دة .ودةرداري مدة

 وي زام  وةي وة َر . و م .ا مم  َ  

 َ ر .وك دة ن م م  ،َير ط  وة  َ 

 ،َ م َ  امم .ر  ي   ي زؤر  يءَ

وةوة،  د دا،    وري ووة وةروام د، دةم  دوورة

رةي طرطَ وري دة دوازدة وةوة، ري مَان دوو وَي زو ةوة،  دو

دي د.  طرط، وة و و طرطمي دَ  ، دوم، ط َوت 

 ،وي داط  ري ،ون ور تء موة .وةوةدت. مري دة ي

وام ر  رؤذةَ ا َا دةون. َةو مش   .َا ي 

. ندو د َ  ام ،د  

ا  دمي  ت زام ، د ي، ي دا    و 

 َ  َ وةو  دمدوورةوة دةدرةو  َ دةر  .و زام 

ش  ا در و.  دةر  و  م  ، دم  و؟ 

م موة زؤر وة  وةر دة و؟ را َمي دوة و ،نم

ذوة رةو ور،    (د)وة  مَ دؤ (من)دا  و  رؤوة 

 وم ،شوةدرةو دةر ،(نم) ريوة، رو نء رةرو  وةو

م م  ،ش و ،ورة  وة ط ريرو   

ري مذ دوور ي داوةو  ماوي (زاري = روم) رةو رؤذت، رؤ

وة. مط ،ي"د اويم يم" ويو د َ  زؤر وة. ى وة ،

ر  يممو د و.وير  وَل وةوةو وون  

َ   يرام و وةدم وءدام َ  م ر .َ 

دةوة،  َ! مةموة،  ط ََلء وي َ َةو ر و. دوا 

ي در مو. مء َدة ون و ون.  مةزام وةيء و 



و.  و دةم َي ط د طون،   دةم رمي   رةا

رمي   ويء زة زةي مونء  ر مو، و ونء 

ون، ر وةم دة رةد، دري دة َ ،و و زدة ت .ي وام

   دو.

دةد.  مو، ر م   ،زار مة زؤر ت وَء را و. ر

  .ددة َ وريدة  ،ددة َر ر .وة اردن   ددةم ز

مي  ري ذمم دريء َم .َ َ را ةمي  َو. 

وةر  رةو وةي ر ،او، دة ك َر ي ةيزةم   ،وَي َي

   َوي طر اوة.

   ر  زاي ،دة       وةيدم و  .رزيدة مو، ط و ةق

  َ َامم .َ ةَ  ي َامم  وتي دةر ،ردان ةَ ءوزةي و

َ ر       َ ي  م و ،وةي م ،ي ي داد م ك دوو .ن

  ار  ،ر ردوو دةء ذمم وردة وردة َي. رَن ي      

طرطَ ما داي. طرطَ  اروة ي ر رَي دوور وة. زن     

ي دةء زي ي، دةت زم   ةطرَوةو َ دةات.   و وة

 م  َور كم رطط مد ز  ا   ل زةردة وة  ، و

.رةوة  و م  َ  

َ وةي ا، دواي وى د، د ي ،اردةوة رر ط َ َامة

ر َ ادم   َ نء، وةَ .ات كو َم  ر و رت. م َي

 َ ،قء ،وو ء موةم ،تة دةطَ  ي َل  ،و تَ ةوةم

 و ،وو دووي  وندة رطو ط ويم  َر ،َ مدرة دةر  وة

 َذ ر ردةي ار يرو ،وةوة م دةر   و، زام و ون  ا

.َ وة َ  

  وم  وا، مَي مط  يم رطط   وة، دةم و اَدر 

ر دةوري رَ واري ذن و، ذم َ ط  َرةي َة ن دةو. ا

شء  ،وش دةام  طرط م و َة دواي ووة،  اي 

مش  َ وا  .َم  ،وامَ ، طرطي    مي ء 

  رطط .َوامدةر َ وة ،ونواو زةَ َط و و، وة وة ومزة

 ى ر رطو. طزي مط   َدةم  ،ا  َ ،رزيدا دة م ردي

  ء   و دوامم، طرطَ   ،، دداممَ ي دةون.

و دام م ، دة وء موة، رةو ةن، ت. ا روي 

ي مو دةر ارة، ر َد. واي ش و.  و ي 



دارام وري و. ط و ك ردةوا ،َ طري وةش و  ي ن 

.َ واو ي دوو  

َ ، طَ َ ن.  َ َا دي و، َ  ن را، دةو َارة

ر  ار  ،ودمو ر  َل واي  ،ود َ ،َ  َ َ ةم

وةي ر .وم    ،و م َ و ردو َ  ،َ ا

 .و م  َز ء د، طدةم َزار    و م َ دةو

ون،  مَوو وزةي ذن رةو َ دةد. زؤر موو و،    َر مدةدا، 

رط اب دةد، ش وة و َ  َ يء وردة م دةارد، 

.م رطط واموة دة نءوي ط ،اردةوةدة روي ط  

    َوارَ   وة د، دواي َ ي اي دا َ َ

َة  ر َاوموة، َ َ ط طرطَ م .مَ م   َزة  

موزة ردوروة د        ي يمم و ََز مم ،و  ددام

مة  دةء َ َ ي وي رس و،  ر           ،وة درامن. ر  

  ر َو ن ام ! ! .وي َ ا َلت دةط دوا   رةت. د

َدة .َ    دةر   ي و َم مم  ءَدا  ممدرة

د م دوو و ك،   ةي وَلء و    وة و.  و 

رةَ دةو، و دَلء دةرووم، طرط مش  رة  ةن       

  م  ا .ةوةم ي             مَ  ءَ   رط .ي وة َ  ،و

  ر َ َامن دة ي ،  مَ م ل زةو كء     وي َيءَا

  ر؟

  ممَ ،تو م يةَز   ،وَ َ وي  ، .وةارط

 .َةرمر و رر دة ،مرو د .َي ةَر  ىط  دةوةوة دة

َ و    وا وام .درةي دة  ،ا  

ط طو َ  .َ مزي طران دواي  دا، ري ر           

َري  ز َ ةي دا ،َري دة دواوة. ، وةَ وةوةدا دامواموة

 داوة  ي ويةدةوةم مد  و. د     شء  ،و و ك

ط مووي َار و وةوةو و ك و و.    َ طوةدا        

       و ة زؤروةم وةوي ط  ،ون     َو م .دةدرادةرم را  

َدةي دا   را م .َن وي و َة  .وةمة  َ َو،      

             َ رة دارام و َ اري اَةوم  .َ وةووة َو دة

  وة رَيء طوة رَوة.

واي َت َو  ر  –و رؤذة   َي، رؤذي دووة دوو  ي ي 

 وة و ي ،ادا َطء ط ار  ر   ،يا دةَ ؤذي



 َ د يوة  ي   وت و، ر امةم َ  ؤذي

وري ي و وةرزي َ ،َ،  ر  و ،و ور م

  م  م دةيء وة دةو، دةيء  وة دةو.  ،طمرك و

طرط مش  رة رو  خ  دواي دةوتء َ مدةوةوةو           

َ وة موةوة. زرامدةو، م ط  ون م ر ا ةم

  َر .دور دة يَر ر مردة ةَ وزةو اورةَ نَ ر ،ومَ

وري داوة، ي د طرط  قء زرؤوة، َواري َي ر       

 .وةََن دةردة ةَ  رط ي زام ،َ  َورةم د ض  ر

       ك ء اذ َم .م وم ررزط دةم ،َذ رطط َام

دةي،  دةَ د. ؤظَ مش دازةي ونء ذن، َ ةي  ي 

و ر دوايرة م َرطوراوة، طط و  ،ودةرداري مو و دة

ي َ طم ن، و دةظرة َلء َلء دا َ دةدو ر ن ي   

ر .در دة دةو و ماوي ذ  

 طر طرط، طرط َغء  ا ر م ،ا زؤري ر طان 

طرط  َ رو–   و،   َ  را طرط َدةي مش مدة

 را مش و. مرانء دَل َ، دوورة ي رة و،  ض  -و

  ر داري، ر دةدو دة واسء شء ط م دةوة  ي.

  ،نَروةرام دا  دةم  ،وةدا ا دةمَط  م َ  ،و

  ،تطوة مم  ر ي ،وة ش و رطوة. ط ش

 َي يء ر َ َي و ر زةوي. دم َي و، َموي و، 

ممت مش  .ر  مدا م و.   دا ي   َا َي.

 .اَوي دةط وةو دة .و ف َ ءدوور رؤ َ ار ر 

ووم ء ا   واوي   .َوام ء ي، ام  ر و.

 دةوي روة  َ.دق دة يمدرة ي دةر   ي َ

 .ك دةزام ي .َ َطء ط ار   ار و امةم رط و

دةام  مامَ م ،َ   دة ي، م .َدن، دواي و و 

 ،طدةردو رة ،وسرةم .و م َ َر ،و   و دم  م

ر .َ ةوم    ةمر َ رة ا  يء  ،َو ووت

.َ ةوو و م وة ر  ررام ،رط يرط   

َر يرو نءمم موةةوة،   .د ز ز .د و د ود  ي

ي ر ،داتَل موازيء  و ار ادة ر  تم ورة َ ري وة

دةدا.  وازيء  ة وة  دةر رزو رز دةوةوةو رة رة 

   و .درق دة شء طىدةر َ ي دذة  رَم ،دي دة دي دا



 رةدوو َ ،ورق دة ن ،وة    امي ذ ي  ر

ر ،وةوذادو، دةدة رةزوو، ط ي ورةود  َ َو ء ةوة

  َةوةوة. 

 َ ء زير ط  م دة رطط خء دةم  ،وو 

،   و مء م دةوةوة  طَا دةزروة. طرط موةوة

  رءدم وة او ا وةوةءدة م ردةوا  َد. طدةم  ى

و موة، ززر َو. دةمتء دةدة مرط  ر وة رطي طء ز

 ى وة و دةم در َت. م وة   - دة درَد،

اموة،   وا دا داان، ء مَ  َ ء امء  وة 

  َو امى مو. 

وى طرطَ   مو، ء وى اش و  مو،  ء

 را   ووة واموةر .و وةدارام ط  ،ار   واو  ك

رطر طوة طوامَ نَم .و را  َ طر دةرى و و 

وم دوورء درَى دا دة  ، ض َار اء ض  ودا ،ر  دةداء

  وةروام  خء زم زى طرط و. 

ط َ دةم مء ى طرط مو،  مو  دمى ودا  د 

، ء دام طرط، طرَ طرط زن  دة ودا د .َوةروام د

 زدى د، طرط و َى ي  ر دة. مَ طرةمرن 

 ت  و و وة وةروام  دا ء دامم و را دةوة

 ى مارةزا و، دة د وانوةر اش زؤري َ .ود و رطط .رطط 

رى  ام و دةدا ي دةرز تء دة اى َ ء امش وة ب 

 وزى ط ءدة  د َدر ى دو، دة  قر واوة  رطط

رطر ط و ا ر و كدة َ ت. دواى ىَ ا مدة ،

 و، دة م رطرووى طط  ا ء دامدة  ،َ رطو طم  نواو

  .د ا زارى  َ رط   ا َ وك. دواى م  و 

  ،وةدةط ذااوة دةر ر و. وةش م و. دواىدا و رىىء م

  ز َو ر طزى ء وى َوت. 

*  *  *  

ذرةك  مام م َد ر  مم ط  ون،   

 موى (َرد) و. ر وة،  َن  مرى دةردا  

ةرة م  ماوء مرةوة رةو وة دة .ن           دى د.  ومو  

     ط مم  و ارى ،ون زام  م ،و وةرةوم   وم

    رةم رةء ىظوةرى موم د   وء  رىم   ون



 نووزم َ .ون  وةروم  .آَ ؤظ وىا مت دةزة زؤر  ،ة  

              و رزة ر ورةط َ و. وة ي  شء ط و موى دة م

      ،ي و ر وور  ،ون   م ءو ىارد. زؤردة

ا و رى    وةى َ   َ دةاردء، وةردةر،     مدةدا، ي  دةدةوة،  

.ن م ىى دة  دوو  

*  *   *  

مم  ر َ  ،  دواى َو  ر ،رد ي

ء راوء رومك  وام دة ارآء  ر طم وازو وةم دةرذا، َل

 ي  زامن طَاوةء دة م ورَوة و  دا ي، 

  ورى وطي رمء مو موَ مرمء  طن. 

زؤري َو  ى، دةط زامنء رام دا، ر ك ان          

ورد ورد  دم و و اردم رادة  ،ر َن         وة. دة ةوة   

روو  زار دةم   رة مرامك دةد،  ر رووةن وت  

دةدا،  داخء ر َو  وام دةردةوت.     ا و، 

رى ام دة ردةوم اردن، مرةت دةو.  م ا   وام  دةو

 ى وةدة ردةوا . واو ناردم  وة دة ء،زة دىط ،زة

  و .و نَ  دى دةاردم ءزوو و رى و  

 زوون زؤر   ،َدة ي مو وةرى     رآ دن دةدةوة 

َدةدن، دزوة رى رى زووى دةدا   وى ي زووء       

 .َ  ء ناردم  

ر ،َء دة ا  د ن ،نزامر  ؤذ و نزام .َدة و ؤذ

ودَى ا، ر ن دةروت  . ذة اردممن  درى د، 

و، رو دة ر ر  و. ؤذدة ورةط ؤذ ورط  

دةروامن ةن دة. دةمام .   زامن و ودَى ا، 

 .وتدةر  نَ وو وة ن دواىم ،د ن نداط وة ،

ودادةم دوووةء دة  دن دة نوامدةر  َ واماى دةر .ةوة

  ا .ن دةداوامدةر   َ ن َط ء طمةَ

 ن تء، وةوةردةط َ وةزرؤ وا و ،َز َوامدةر َو رء

 ،ن دا ر شد موامدةر . دة و ءاردم وامدة

 .ؤو دةردةم   ةَ ن   

طران.    زامن ن مطت، وازن   ،َ َ دزوة َء  وةى  

ر .و   و ى وم َ وم ،ر نء .و   و

        و. دة ا  ىام   ،وم َ رةد .  َدي م



  م ى و .ت د مط امء ط  زوو    وء 

      وةى َ ،ورواش دةر ،وةَك دة نَ تمن دةزام .

  (رد)  ماوى مام مر  ،َك وةوة. 

  

  روة: 

  ١٣٨٩/ ان  ْ امرات مة نوذر زمط    /ك ن/ - *

ر  َذار ووف (دةوةن)  روةى  ا د ،ور َزء  - *

 .ى دةما   زؤر  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                    

   



""ش ن دةررةى مدةزام .ممت مام رَاوى  س  دةررة   

  مدةزام "رازى ك"ء "ممروةرى زن" ن و. 

   رى وةوام ؤ ىءرطرن ط ،ددة  ةى ر 

 .زةك دط  ننء زامم زؤر درةم   

   ى رر  دنَ نء داواى  ر دَ نمن، ط  ناوةَ 

  رؤدؤ زؤر مر وء .وامام رَ  َاوى رؤك "دز"ة 

  نرةرزة  روة.ون ذرا س ندة ونءاس ط زاران دانء

دةت وى مَى " را" زط دوة مو. م ذدة ن و.

  ء  ،وةى طوةم م . ار وىَ  تء ةَ نةم

  زد. وةمرى ت و. 

وةم طن َةرى. َة  دةموة   وا ذة َةن 

 زةردةم و. َا َا وى  مام رَاوة  ن ى طذءَةرذآ. رة

 َ  داو دة  وةط " ت" ر ىا. مَدا دةطَر

 . َوام  ت ردة ى  دةا" م" ىَ ر 

 ردوو ن ،رةرزة  ر و ر ر ىد. م نء رار

  وةودوم وى وآ ةوَ "زى "دم و  َ رةم ،ةممم

ون رة. وام َ َ وامي   دةتء  در وةرةز 

  و .َونء دةموَي

  :وة طرد  ا  

 . دةَ دةوَي َ وي را  ،وا ت دامو دوا وة.  -

 رزة  . وةو و ذوورو دةرطو رةم ك رةوة.

: رةرزة  

-   رةي    َزا ؟َمش دةطر 

   :  .َا وة داوة  

   .مي دا .ت دا  ارن طو . َ  ردنء انء

  وة. َ م َطدامي دةرداو و ز   ََط وة.

م َو مودا ََوةو َي  رَن ري َدن  دا دةا  

رَةن َن طوة،  داوان رة د، م مو  مَء 

.زي ط وم  ة ،اَ امم نءام يَم   

  ط :ر َرم، دوو دؤري داَ، وةري مطتء  

- .ر دة ار ويَ   

ا و ر  َ َرة " "ش َ زؤري  رة   

و. ر َرةن مو و  دامَ  مو دواو .وةمي رةي 



َ شء ا"ير " .دنَ دمدةر،   .دن ريوتء رزط ن

.دا " ت" يةَ ر وَ م ريدؤ  

ي ي  ،  م مي ي ؤو، اش، ى  

ون. رؤذَ دي  ى زؤر  َرةو ردطر َو  و، ؤو.

دة  و رةي  .و و  نر   وةةم كم  وة ا

 زار دام وةوارط رؤذي دوا  .وتوةدةر وم  ،او. رن م

  و ي طَل ي دا  َو، ر َو  ردة" ت " دا دان.

 ،اََ ا دةيي ررام  َ  ،د ري   ز"ةوةي "دط 

  موَي؟  مان ض وةَن َ مو.

  َ اوَر  دا  َ ر ،ار  ،رة  .داي دة

ر  ر نام ش ايرةر  ،و  ريو. رةدةوة مد  نة

ن ر رادووي مدةزامء وةش مدةو  َم  .َ ن زان 

. د دايم  

  رم دةت:   

رةم  رة، رَ م رز  ،َ ططو ووة. ي َو  -

.َيَ 

  راس دةت:  

 - .م م َ  

ري  روودا موة. ة مة تء دذوارة.رةم  ر - ت  دةت:  

   طَل وةا زؤر َ.وة. رةم دوي

 دةدا. م ر، دا. طَاَلء َةم رو مم  را، درَةي ري ي  

  ردة رام و ي .ددةم َزَ م ، وةوة  م نةم  م

. م َ  دةررةي رش دةدوان، وي  ماما دةطَاو َ   مو

  .    واموة

  رؤذ َا،  ت  طت:  

  م ا د  دزي راو د س م  ،ون  -

  امزةو م َؤظ  .ةَ  ءدةزا   .ةروةرمم

:ط  ت .وةم 

- ...و د  

ة و  ... َوم طر  ،َدةزا   .وة ممَ  دةروام -

 زة زو ،ةد َر.َذر دة ،م  زيد  وةي َ د

م ،  و وةم دا م. رة وةك  .ردة وةك و زوو   "دز"

.رة دةرزة  



   نَر .زةا در  د ي مَور م ي ر ،ا ،اوة َلط

ش وةي من ذرانء ،ا  س سء رمي اروو م مَان 

م وو م ،و ر ء  َو "رادوو ان" .انن طدوام م

  رط تَ ندن، وا ََر.دا ن زؤرةوة  

  ر َو ور رةو  دراَا، رار ممر .َي   وةي ش ،دا

   ك ،وةذراوي دؤزرا  رادوان ا .وةاردةوة، ط ك يم

َ ي امم   .َذ  ودا مر  ي س .و ا

  ت. و ت   مد.

  ا،  ورَم طت:

- .و ممة دةط  .َ ةر   س و  "زد" َدة و َ 

َم ،اوراردةط  ر وةي ش ،و وةودة   ء واريَ ،ة

َدةر  ويَم .در دة و ا دمدةر  ت اري امةر م

 .و دة ومو يمء زا و ي ،دةدةر ""  ياوةو

 مدة مَورو َ  ناوة َ ي.ت  

:ا ط  

- " ََدو .َََي د  رام  ،ة َ زي داوة.١٤٠زؤر  ردؤ " 

:ط  ت  

- .َوة مرة   ءَو ون دةم  وم   وةش 

:س طرا- .  نَ َ 

ا ط:  

 ر َو   م .م دةَ ء ذ .َز مت ض  َي  -

   روري وي ر .ََ راا وا ة ا   َردة ودا.

:ط مر  

و طرةى. طنء   .رَ َ َ. طرط ظو ،رَ ة -

ةر وى . .ر ذاوةىطم .دة ار َ و ء 

   ط:ى  

  - ر .َو َ ض  َر َ م امط  . و  

  و. ة. ة. 

     ار ، اوى ر       تمم ، َ ،و  ر اَ و

ر   ون دةوء رو را در    ةرام ر  و. م  َارء طز

      اَ رة ر وةاردةط  .وةَ َم و رى وا ن ،دةم

 ةَ ر ى ت ى  َم .ةمدا    امامَم  َ م  ر

دةو، ش وةك  رى  دةذء َ مدة .َو   ون



ةداوة. رَن رم ، مةودا َةطت،  دةت  َ دةوى        

  َ َت. دةرآ،  زا مدو ض ر

  َ   و  ،وةوة م دة ن   ،و ل رةو 

وةدةَ م رة، ء  و. ممروةران دوا ن َد. َرة 

ش ش رةمء دةد.  َممةن مةى رؤذاممن َ وى را َش

  م وم ، ر ةزام وان .ن ن رى رة و وة وة

 .م م  ،وةَت دةطى ورا ى  شر ىَ   

و مام داواى مء زو دةن  دةر. دةزام ر طى 

  ا  ءَر دةرو دووى  ر ى تة مَ ،م نر

  داطدةنء م دةموة.  

 رة، رة، وَء رةط رش من و. زرطمم ك دةون و   

 ،ةن ىرة ةَ ر  ،ةم نَ رة .ود رج نردوا دؤ   

   رام و  ةم ،مر .َة ماوةدةرة   س دارا

 دةط رام و  م ى  ى .ونؤى دا  اط   ددة

   َ  ا رن مدو. 

:ا، ط   

 ة َر م زار دؤرَ؟ا َ داخ م زادي ون  -

:وةو طامَ َور .ةطَ َوة طامط دة ،اشر  

  َزار دؤر ش دةت؟ -

  و ر ون. ر ما ن مام وة رةي اوة.

  :ري رؤ ار  

- "  َ دواي . وة ،ونَر م ر وةزار دؤ٥ " نرة

رؤذَي و  دة َ دةوَي اري ت ت. وة ز َ  دةدة ،َو رؤذ 

 دة مت.

   :د، طَ يوةر ،ا  

- .َ  

  ر.ا ط  

 َة م ن داوا ن،  َي دي رة دةط دةن. -

   ي ر د. َ دوودموة   َ ء داواي من ن.  

   َ م اويةري مَ ،دا"" يوم ،   .ا كوةوم

ة "دام ورد"ي  وةَ  َا و  رة  طَل  " ر"دا. مرو

 .و ةزء وةر زؤر   .وتم   



   ََوة   اردة دةطَ   ،ت ََ اري وةوَ َ 

  َيمَ نَوة و نر  ن َم ون. ،وم  م

  "ورد دام" ام َ  َ ر رةو   دة ار ،  د

  رةت و و َ طت:

  د  دةام رامر  رةت ةَ؟ -

- .ذ ادة 

- د  ؟زامت؟ َ   

  م  دا ري ،ار  .  ْ  

  : َ  يةدةرةر  

    ذم َ دووة؟ -

  :ط ةدةرةر .وةدام َدو ض وة يَدوورو در ا، مر  

َ دي دَ .َة دام مردوو َ  و "رو"دا  ي   مردوو ،ز -

دةزا    رة ََ مَ .ش ز وةمري   .رَل  وا

م .َ وةرة    َ ام م ر ر

 دؤر ؤاوة.

  رو ت. َ  طت:  

  ة رو   ،ت دةزام"  ر" مو  طَي  -

  دة َ؟ دة   َو رةت.

  ،مرو :ت طةَ ي وةواردم  

- ي ر َامدة   َي.ضا 

-  ر ر  َامدة  َدة َ ا؟واَذ وَيء 

-  َامم  ،زم ََة "وورد" ...َم  ...َم وة  ار

را ز .ََ را دةم ،و  َو وء دةام  َردوو دةن 

.ََة  

 :ط   

-  .م وة ط  د َامدة .وةةَ ار  ا وة ، وةي

.مداو  وة  نرة و ي .ت رازي وةرة 

 طن دَ  وي را. "وورد" زؤر موو دةت   ط ك  -

 ،ي "وورد" دةداتر َم .دةم .َش دة ش زؤرت. طووي دةم 

:ط   

- . ... وا 

 يةدةرةر  َورزوورد" ط"  تط َ ي داوةو ردوو و ...ت

دام ةرةَ.وةاردم ي ر   



:ط ،رو  

-  ط  ن  طم َ   انَم  ن ط دوو َ .د 

  َ   وتم  َ ةة درَ "ا"َدا ر"مء "د"ا"

 .م َ َ  وةوَردا دةم م  ةر  د  .ت َل داط

َ .وروة د َ يمو م .ت دا"ا" ط   و  ء

ا   طرى دووةا راموة. م دؤرء مآ "ةى  َمى وي "َا

را دا .ى مو مو دة ، رة مء  َة ط  د. 

 ة. مَو َة، دةاطر .زارى دةط تء مدة  

 ىةدةرةر :ط   

-  .رو دا د ط َر م  

 دى َ وةرطون.. وا... زؤرى  وةَن ن طا دووةء زؤر -

َ ء  .ت ا دةى   ،تم َ  ز ا  آم ةدا

 روة .ةَ ء  رط ء .ترج دة م زادةوة. م رةى زام

دة ،َى ون دة .َم و م رةداوة  ض رة .ر ط واو

 .َرة دة  َ 

ا د، وى  وةرة دةد،    ط ت "دام وورد" ي د  

زؤرزام َة  دة وة .تو دادةط  وى .مةَ  ن   ،و

.و مزرط ءَة ا  رةى زؤري  دةدا ارام و ي 

  دةةوت. 

 وة َ  ا، زؤرر  داام َ   ءَ .وة

  دام ، مى  و دةوةم دةورورى و. 

   :وةء طا" دار"  َور "دام"  

 ؟ م رى ز؟  -

  وام را، ما، وة داوة. 

-   

  َ  ي ةزارم "ت: "دامط َ ىءدةر ةرة  

 موآ  ط  روا؟  -

 :داء ط مَ ى  و  

- َ رةوة؟ وا ددؤزت م وةا مَ وى ،س ت  ،س .زة 

  ض زارؤمَوة َوة؟ 

  رو وة داوة: 

  ..وةمةش مر وت م وة روا " رَ م .وةرَ ام"د -

 درة. 



 :ط   

-   .وة دام رة و ،وة اوة. دةؤ ن ةىم َ 

 .َ ندة     

 ا"ىى "رد م "دام" :د ط  

-  .َوا م  ط ر ،اط دة رزؤر م 

  روَ  طت: 

-  . ت  تط وة، دةوامَ  

  "دام" زةردةم  دء وة داوة... 

- وةرة ى ر وةش ،رى  ر .َدة  ط رات .

   ط َزدةَ وة؟ 

 :ط "دا  -"دام  ةر  ، رة  رآ ٢٠% ط تدة رة ى

 .دة رة    .دا"ر" ط و ر  ا، وة دةءز َم 

   و   ا"ىر"  و .مَ وةوط   ى 

 .  ،م َم اوءم  ىرة  

 : ،ار  

 دى  م وةردةط؟  -

 " زارء  َد دؤر. ١٥٠٠مى " -

 : ،ار  

   ،اوة م دة ،َطر ر  م؟  -

  وة وة ر َ ،ار و .َدة َرزار دؤ  ىم  وةن دا

  .َ اوة  رة و  تداط  

   او ى، زؤريرةَرا  : َ "و "دام دةَ  ،وة امَذ  

   ورى ر راى ت؟  -

  وة داوة:

- م .َزدة د  

"دام ،و دامم ى. وةرةش ران  دةَو ن َ ةدا. 

  ،ار  .رةق راوة َةرم   

  َ  طت: 

- رة  ،َة مَ َ وىءط   .َ وام ت َ

 .ر دة و رةءدارء دَم 

 :ا طر  

-  .و دة ط  دواى ،ى م 

 . َ دء ا"ىر" َ "دام"  



 ى ر وةى  دةزَ؟  ،َور -

 .  م  َر ،ار  

  َ  طت: 

 ان رةوة.  َء ذ -

   وة را وةو: 

 رة دةوآ.  -

  "دام "ي دوودةوة: 

-  . اط ر واو  زار رط وةم َ َ   

 :ء طا ،ار  

-  ت د ىام ءَ  َداودة رة م  ء،ة  ى

 زرى  ؟ 

  د.:  ء واري"دام "رة و

- .طَ دة ذم  .ؤر ةدةمم َ َ ر   ،ةَ ط 

َ .ت دة وى   اوة  وى رة .  دة 

ام   وَوة.  و ك ام  .رام ررؤذمما 

 طك دة رط من دة.

   َرا.. روَ ، "را"ى دو َ طت:  

ي ر  ،َ دة ت رط ت طر د. "دام  "مازةي طك  -

َ.م ور اي و ،َ  .َذر دة ،ة 

   و وامي دةوروري. ،وة را، م    و 

ام َوة م ،ارَ .وة م .َا  واندة  َ وةي ض

 دة   نرةذ   َر  .اَ  ن يرةَ اراي ا

 و مَ ي ون. م وان  ي ط طرطر ون  مَان 

دوو وام وو رامردا،  وة رزةر َار  ردةما وةوة. 

ط  يت زؤرمم ار  ك ءدام  َ   د وة ر نةو

.َدة  

  ، وة داماروةم دة او ي .  وةَل زؤر م

 ََوم  .ت وانوةر  د يوة َر م  دام .ر اَ 

َر وم   ،َري دة نزة  ن دذم َة بء ير 

   َ طَل ردا ري مطت. َ و و  ي  دةدا.

   ،داَ َط  َ ،ت رذط م  ت ار مةدةرةر  َ

ةي طو رة زؤرة و. وامَي  زؤر وة    دمو

مو. را ران طي دةد،  وةي ةمي  رَاوي ""وة دووة 



م ر ي من طي دةد. رة وةدةَ م  رَي َوة وة ن 

  و.

  امرة دة  دي دةر  "وة. "دامر دة .وة ط  َ

وةو ذم َش ي،  "را" ر ي َ دي دة .ر ي 

  َدة وةمري رةوة دةي  َروي ي. و داما زاران 

ي  رو  دةَ وة طن دةدا.  دةمن َةذرا. داكء َ ر

ي ووة.  و َي  ََي مون ن و.  ةوء 

د َ و و َ ا دةوةوة.   و وة دة  ي 

   راوَي َن.

  راَرةي،  دموةي ي: 

- .َة ت وة.دةدة رة .ةَر دة 

 َ يرَ كدة دة َم يَ وَي ووة دة .َ رد "وةي "دام

و مي ووة  ري. مَي  روا َةادوو ر  ر وري.

ا، ر َلط ن ن ،ند نمذراوة  يوة م و ،  ندما

دا َي درام دةروة. ن  دووي داء ا دةطرا. ام دواي طرامَ زؤر 

 اََ وةي ش ،وةَ ي دا.و  

 دةط   مَرا وةَ يطك، وة م.   ةَ 

ر  ندن دةَ و .ةداَ ية.   و و وام و

َ و ا"شر" موة تمم .ذَي يون رة وانوةر  دام" 

 وورد" وة دام"  ،"دا دةدا. وووردرا رووي  يمزةردة  ي

:ء طََ  َ اي رةرةَ  

 م ! دة َت ي. -

  نران دةر"  "د. "دام انَ  ري .وةَ وة "ا

م .رَو ووة دة طش.   طم وةرزوامن َةي مادا

دي و  دا. دة دة ط رةوةو َ  اموة ور ور دةد. 

  ارا   .َ  راي ةنءَ  ي  د   ش واي

  "ي دةطت:"را

- روت دةطي دة، .َل  ي 

 را، َ ةوة ي دو وري مد.     رةوي را،  

  رار  رةي،  ون.

  َزة "و. "دام ن ذدة يو. رة ن ار ء "ي "دام

 وانرزو وةرز  .و وةواني وةرزي وم و  و.  



ردوو ةَ وةنء طَن  م داوةر دةطت. را، ورَ داوة،  

  "رو"ي    ، رؤذمموَوة داموة.  و. َ طت:

- ا. دةرةر .داتزارت م ةو زؤرَر م  ت ،تم  

دةوةم ر  ،را، وا ي مام  طَ َ م .وي  م َدا دةطَا  

 .دةوةردة ري دةدادةورو َ و يد َ ض م   .م

  وةمارن دةد. و وامي ي رش ون. مدة .و ممي وان

  دة م .راَ د زةمَة رةوامةي دة  "دام"  .ية 

    ت. را   ن وا دةوَي رةي ات.

ا دادةر وة و   دو دة و كم ،وم ط  ،ر

ر  وة و ،ك! دام م .ةيرط  ََ  اي

دوو دة ري، را، مزو راط–  ر  دةَ  درَن  مت. ك 

ء ووة دةرؤ  .و م دةوة.  َ ر  دة

ن   ،وةن م  را ر ي َ مدةوة. ط  مي دةري، 

ر  ر و  دة  يم   ،ارؤذام   ،وا

وي رؤذامَ  و ،وارد نَة.اردؤ م   س  اروو َ

ر .ن وةَرا   .ودم   َم  َم   ن"ار" ا

طرةمدا وَوةو "دام "ر رزة  و و. دام زنء ك، رطي 

ادا دة  .تطا"ي مر" َ   ،اَ اوة  ن 

َن. داوةرة  دان َ .َةم  ر ن، م ن َاو م را

دة  ذردن د  ط وت، "دام" را وةوة را، َ دي 

  رةش ،َيامَ و ردو رة .ردي ر وةيم و ةم

  دةدا، را، ز َ دي َ دةةوامو طَو وري دةد.

 را، د داوةرة ي رةي وا داي دة  ،ََ دةذََي،  

َ ،ات. ر را دام   َ   َط  مدةوة ا دةَ ا

 َط  .و ء زاَلدة  ر اَ ءدووة َردوو ط  ،او. ر واو

ارةا "دام "ي طوةو َي وةر وة،  رةن و مدا  ميء 

ن مي دة ر و و درة رةدرمام دة ة ،ََ زام رةي 

.م ءَ ر َ.ما وةر  يم .مةردةرةوةي ط 

َموة، ي د داوةرة زؤر  من دةذََيء رَ  َوامي و 

  ،ة و مدا "دامَ " دوور وةموة  "دامَ " دةوت، روة داوةر

  َا   ووة.

    دن "دامَ "ي وةر وة  ما ر ون، وارن دةد: 

 ذة، دام طن... ذة. -



  ،وةوة رز وار تء نءَرا دةم ت ر وا .وةا  

  ر َ .ََز يرة  َ ري  و اام  ر "ر"دام ا  َر

  ي ،وةة اَ ،وتردة ،رادة "دام" مَ شة داوةرةم

   ا رةاري  "دام" دةد.

  و ايرةر ،داوم  و تمم وةي ايَانء، وي دةار يامم 

داوةرة  ا م رةي وي دةطتء  مك ر دذي ون، ة داواي 

َ   ي نم   ام و  .دن دة  ..دةوةدةدى م

وي و مَ دةمام . ةي   روة دزَامي ددةو َو دةر

  وم و .و شر ي .و نم ي  و .ما دةم ويَ

.ما دة و ويَ  

   وَي؟دا م"دام" م يزة َذ   .ون تَ ار  واو ،

 ر واندة وة؟اروةم دة دةدا   ي ،زَير دة ا

ةي و دو، ن طَل "را"دا ون، وامش وام ون  طةون ر دمو

م ةن،  زؤري رة زؤري  طةون ر دموةي  وام وما

  دام "دو."

 ط َا را دةرَ و  َوط رةا َو ء  

 امم "د. "دام ق وامدة و و َ ،و  ردة ر

َ يد َ ا، ور ،رة مذ ط داوةرة  وةوَ را   ،ََةو

  وة.ي و مي  را ةداوةرة مَ  .َوام

   مزةردة  ،موة ران دةوتء دوو   ،ادة َط  ،ار

مة مَم ر َي "دام "وا مو. واو ورة و.  ةي دةةوا

   د يوة رة ط "دام" مي دة وامَ زؤر  .ار

  ي و .ودا ممو ذ،ونو وازو ي طروةم  وم

  روورووي طورةء طر طي وةرز دامون.

ََ: وة ن وا  رووي دوة  "دام" زام  رةي طي 

 وةو رووي  ،ََزر .و ر ط ندةم وةوومدة ي مَ 

ي وا ،ر دةَي َي دةدا.   وةي  داوةرةو ء و 

وا ونء اوان دذي ردة ا"شي "رةدةرةر تمم .ون رط ازي

.  ر د و َ   َةدا  مَان طَنء   ودا

  دذء  َء َز دةورن داوة.

 َة ور  دو وة زةوي  ياردةدا، رة َط داوةرة  ،

  َي َي مم دةذرد.



 َ وةوَدة م رو    ،و َو مةرط    ،ار

  طَا دة .ََام مَي و مو ، .َ وة را و، دةت:

 دةدؤر  .َمت و ا ، ي دةَ "دام "ر وَي. ط طةوة -

  دةت.

 :وةو طَ وة ار  رو  

 ،رة َ طرَي  را ر وَيء  ري داودا  ر دةويء  -

.َاوة دة 

  ذي ويدوو   ...وةدام ا وةر .وامدةر َ اردووةوة م   

 :ط -  ؟م   ...اةوة ر وة  

 :ط رط  

- .  ي   اوة  َم َل داوةرةر  ا؟ر   

دا   َمة َ  وةوة، َ دة و. زةمَ  داو ري ط 

 م  او وة اَدر  .وةوةم  َداو "د "دام رة ،ار

 ام ش وةزو .د ردان شءَ  دة  وي  .ت يرط

.مدةوة ن دةء دَ روة ،امزؤري دةدؤر  

 َ :دن دةوار نءَ ر م .ون   

  مم؟  مم؟  ، ذة "دام" طن. ذة. -

   َ  م َدا َ ء را و، را و. 

 ط َظةدا، وم  ط . دام  ،ةي دةةوامة  

  رةي،  را موت.  و  َ مي وةمو  د.

   .ات     م و دَ دو داواي داوةرة واري ،

  داوةرة وة داوة:

 ما... ما ..م  ون. -

 وةم ،و ي م َن طزد  ط  و ء مَي 

وة  رَ وة   .َةَ ا مةرط   ءَةو َام وةي

 رم  .د وةوة، م ةةوام َ اا، رر   وةي

  ام وتء راوة.   َ م  ط راَي."دام "ي د

 :وةو طدا داوةرة  يور ،ار  

 من َة. -

 : ار و .وة "دام"  .ردي ذم ر دة داوةرة  

  َاوة؟ -

دةوة،  س ي  روي  داوةرة دة "را"ي طتء رزي 

را َدا. َ طتء  وي ذي  راوةوة دةوام  زاران 



 مم وةم وةدة  .رةو،و دة و يمم و . 

.َوردة  ير و  

  

  

  :روة  

  ا ا ارو     

  ك ن/  ء ا  /رة/ م ا ا  /اد -* 

  ١٣٨٩/ ان  ْ امرات مة نوذر زمط    /ك ن/- * 

 * - اد  ْْ   ْا /را ر ما /رف. /الثاني   ادار ا  

 * - ا د/دار ا /دب اا ١٩٨٦ ١طرى ْْ ا   ْز، ج. د. ام ن :ن

   .. أ. اون

    ارا.

 رات ارز /ث اول ام  / ادت ن/  زاي مي - * 

١٣٧٥ .  

/ دةزطي َوةو ودموةي ٢٠٠٩  /١مودارام دةب/  :ر رف/ ض - * 

.م  

/ وَ/ ١/٢٠٠١ودى ر(مو و دةدن وطر/ ر رف /ض - * 

  دةزطى ث و ودموةى م/ ردن

  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  رمك                           

  
  داو ار: رةو و ر

ر ، ررا : ررا  

ر ،رووط ،ر : وك  

   : زار،  ، زن، زةرةر

مَ ،قو : م  



  مَ :ة، وة، ن

رمط ،ط ،ط ،دةم :رمط  

َى : دةَ  

دوو ،اوى : وىوم  

مر ،شم : طَر  ن  

َ ،وةش : َ  

  زم : طورة ،ن

  ران: طرَ، طرن، زموار

 و ََ ،ن، دة :  

َم ،زَ و : ز  

َ ،س :َ  

َم :  

  ودة:طؤدة، وَو

َ ، ،ش :وةز  

َ ،رَ َ ،ر :ز  

م ،ةرم ، :ةَم  

  : زةت، َ ، دذوار

و ، ، :ح  

  ة :ودى

   :ََوز

  رة: دةوَى

  ر :ر، رى واو...

  را: ت، رة ،ت

  و ذاوةوب: َى 

وة ،َ ،از :وزار  

  َل: َ دادم رو ن  دة ردا

ر :  

َ :وةز  

  َ: مة ن

  وت: رَةر

 :ل  

 ط ،َ :ر  

َرو دا ىَ و ،ودر :ودر  

 َ وك و :خ و دةمىَ ،وو  

  وردوو: م،واك،َم ورى

  

  ب:



 ،ى داَ ،داوةذن: زر  

  ب: وك

   :م ،َوَى روان

  ز: َا، ، طرج

   ،  ، : ب

و :ور  

  َوا: ذار، َرة، داو

   زؤر،  ر  ى:

   رو  : زة ، دظن 

()وةر زةردى ،ام رة :  

  مز: َرة،مدار، زن

 ، :رؤك  

اَ  :وة  

وة :ر  

  رك: طن، َل

وك، ط ر :  

  رى: َرى

 :ن واوة  

ةَ و ،رة و :وا و  

 :ر  

 دة ، َىر، طم ،رؤخ :َ  

َ ،ندار :َ  

َر :ر  

 َذ :   

  رة :ل ر، و ر، رو

َزا، د : َ  

  َةى: َ زن، ت

َ : ررة  وة  

امط ،َ :ووَ  

  َطوان: َوور

مو :م  

  ر ، :مر، رامر

 :وان  

  َى:  ذان،  زار

ط  ووى زام :رردة  

ادى: مَ  

  َل:  ذةن

  ر: رووداو



رؤ :ؤكَذ  

راط ،دنر: دةر  

را ،َ :را  

ََان، رَرةزا، ر :د  

  ة ذ :ى زؤر دةم ورد

  ك: وز

   ر : ى

 ،ر :  

  طمدن: دن

رر :ؤرم  

م ،، :  

  ردان: وةت

مراو ك ر رى ،مزرط :  

  روةن: دن

ط و  ىم م :در  

  دراو: ذاو، وةذ

   ، :روو

   :و ران َوة

  ث:
  َت: مرى ردةن

  رك: خ

   : رة  ،زا

  ى وى دةم َ موة كاز:  َ درزى دار

  ر :ة ش ط  ، طورةة

  َر: ر

 ، و ،و :   

  ز: ر َ ،ر و ن

 : رى  

  ذ: ش

روم ،  :و  

  َ :َوة،  ظا

  : زؤر، ذى

و ،روة :   

  ذدة: ر، ذاو

 ر  ؤس: دة  

  : ططز

   ، :ت



وةى دارادم ،ور :ك  

   :َل

و دم ،ت :ن  

. ،وَ :وة  

  ق:  َوةوة

 :ر  

ةَ  :اوةرىَ  

موووة، ردمردو :وةدم  

م َ ور ى :  

 ةدةرىر :ر  

م :  

  ت:
  ظن: ر، ر

  م :م ،را

َر ر ، و ، :ذى  

   ، :ن

 ،نر ،وة ،م مم :َ  

ر ، :و  

َدة  ،دوراووى مط رة: دة  

ورةو مط :ذةو م  

   :رؤ، ن، مظى

 ،اور ط :ذى  

َوم ،رط :  

  و  :ةو ن

  وازؤ: وازى، زرا، داواى ردن

  ، وب: ور، ون

،ََ ،م ،م ،وانوم :ََو  

ةو دور:كر  

  ن:  و

  و: و ،و

  دن: ردموة، دادن

َوةر و ،زَ :ز  

 :  

   :ر

  وةطز: وامز،  و وو

 :ىثو طوس، ط ،  

 ، َة : رر  



  وك: وةر وى ش

ار م ،َر :  

  ظر: مةوت، وووة

  امن: ذامموة

ر : رى  

و :   

و ، ورة :   

ر ىاث ، دو اىوك: م  

  خ: طرةك

  دةر س: ر روووة،

  رز: ر، موع

  ج:
  طن: ط َ  و  زةودا دةروَى

   :رام، در، مطو

   :رزة و، ررى

م ،م زام :مة  

  رمن: دموة، ة دن

  رم :وزؤى طرو

   ، :وا

 :  

  ا د : دةرى د ، م دا

م ، ،دووام : م  

ر :ةكم  

  ض:
م خ و ،َلرج و طك، ط و  :م  

 وة ،رة ا رَى :  

   :ن، ن، و

( و رامط  ) و :  

م :ََ  

 ََ :مرث ،  

   :ز ،وت

  مار: َ ،َزار، وزةزار

ر ،ار ، :  

  َ: درك، درو، درى

  ر :ؤرى طرة، دةؤش

 ، ،ر :رد  



وض، ط :  

ارر :لارم  

  َو: درو و

َو ،رةوةك ،َ :وشزطو ط  

 :ور  

  ر: دَةرة،ؤرى طرؤك، دةؤش

ر ،وس ،َغ: دةو  

 ،ض :  

 دة :و  

  ح:
  ن: ر ون

  ر: وش

  مك: م،ى طو طث

  رى: ر و، ذم  ش

 ،ت ،ت :تذ ،ر، داخ  

  ت:  َردان

َ : و  

  خ:
  م  ن:   ن

م ،ان ،ام ،لك: دة  

  ممن: من ، َ ارةدان

 ،ر ،رم ، :ة  

  ر :طى  ن، مى  ن، رج

 ،ون ،ت : ،   

  من: دان، ةدان، من

  ك: ك، َز

  مدان: مادة، ادة

َ ،وةن ،َ :دان  

 :  

  ر  :ى،  زؤرى

  : ر َ ،َ و زد

 َ ،وا َ :  

 ن و ؤىر :رط  

 :اوت  ، و  

   :ت دن

 ،ان :ك  



   :ا، در ، روون

  رامز: وة وت، وو ر ر

  : وس، وةر ،واز

َ :وة  

  ة: ى زؤر طورة

  مل: مةران، دةَ  م، رووش

مرة:اَةاا ر ر  ك  

  د:
  داو: َوا، مز، َرة

َ ،َ ،ر ،ور: مدةظ  

ودوا :وَد  

  د: دك،  َو َ ،ََ طى

 ىرةط ن وةر: ددةر  

  دةى : زؤر رة

  داطران:  ارةوة

  د دواز : د ،ى

  دظن:  زة، در ،ةن

  دةوامَ : (  َ  ر ت و رن)

مورة، مط ة: دادا  

  دة: دةرت ، ل

  درة: دار

 ىرةط ن وةد امةمَو ن: دةردةر  

  دروو: درك، َ، درى

 َ :ةشدومةق، رر، د ،زة  

  دا :ر

  دم: د ،ازى وك ن

  دةان: ن

  دردؤم: دوودَل،  طن

و ،َ :دووم  

و ،ر را :دة  

زار وم  داردة :دؤم  

  دؤوس: َوو موس

  ، راةددةرةظ :ت

  دةرؤزة: طدا ،اَل 

  دا ، :اطورة

  دةى : زؤر رة

  دة : ت دةن



درو ، ى : رادؤ  

  دان : روون، وَامدن

  دةول: دة،ك، َز، طر

  دو :َرةزة

( ) زا ،ة :دؤ  

، :مدة  

م :دوراوةرم ،وةم  

 ممى رةَ ،درةم ،َد  

  دة : َل ؤدةر

:ر  
ر ، :رة  

  رمك: و

ر :َدر  

 ، ،روم ،َ :كروم  

 وى :مرؤ  

َراز: م  

  رةذوو: زوَل ، ز

  رك : ور، رذد

  راون: ن

  رؤم: رور، َ ،، روو

  رم :ان،  ،ك

ط ،ودة :ودةر  

  رادة  : دةوةدان

وام ،رد ،سَ :رةم  

م ،رم :رة  

  ر :رة 

  رة :ى واز،  َود

 دام :رؤم  

ر  ،دة ،را :روو  

  راون: ض

ر ،وارة ، وداَل ،ةمرة :مرة  

رت، رازوط ، :نرة  

  رةم: را، ذم ى ر دم، رةم ذن

  راوطَ :ى راو ور

  ز:
  زرَ  :د  وةذن، ن  ذن  وةرة



  زَة: زدة

ورة، مط :ذةزة و  

  زار: دة، دةو

  زورت: وةو موةو مة

زاط :َز  

  زاط: ز َ ،َ داون، ن

  زوَل: رةذوو، وز

  زطةش: روم ،ن،   دَل

وةمزة :زةو  

  زظوة: طراموة

  زةن: زةن، ذم زة زاو

رط مان، مَوان: زن زةرو ط  

ذم :زرام  

  زارؤك : ن ، ان

مة، زةردة :نزةردة  

زةروو: زا  

  زمك:  زن، زةرةردةر، زمةر

  ذ:
  ذَان: ن

  ذارن: َم ذةاوى

  ذارؤ: داو،  ،زن

ذم ، :وذم  

  س:
 ،مر :رزةم  

ر :زةب ،اَل ذن و َ ،نة  

 ،ث :ةَلم  

را ك ،وة َ ،ك َ ،زانَ :  

َ ،ن :ز  

  ان: طرام ، ،وك

  َان: َة، َان

  َة: رةن

  وزةزار: َ ،َطزار، مار

   ، :، رةخ

ردر ،زةرط ،تر :ردةر  

  رطرو :رردة،

َ :َ  



و رة زة و م:  

  ات: َوارى

َ :َ  

م ش و ر :زر  

  مو: راو

  َى: و، اَ  داك و ب

  : دةردن، ؤدن

 :م  

  ة: ؤز، مةوت، زر ،ذاوةم

 ، و ر َ :ىمَ  

ط ،ىَم :َ  

  رؤ:  ،ووش

  زظن: زان

  رمظ: مومن

طَر ،ر :ن  

ر،رطَر :ارم  

م :مرد  

م، م َ ىو وىَ:ل  

 :ردودوودا   رامط  

ام زةزاوى ا :كظ  

  م: رَى  رد راو

    :و،  ن

  َى: زار، ذان

ر: زو  

ط  :  

  ش: 

َ امر ىَردة ة: ذمم  

  ش: ؤ َ ،ر و ر

 :رةمر ،  

   ، ، :اردمَ اران

   :وت

َ زوو َ ،م :م  

  ن، ن، ن

ام ،ت ،َ :  

  و: مو

رة :  

  ث: ق



  ت: موو، ك

  ورة: دار

امر ،ر :رر  

 ،خدة  :َلمش   

وام َ رو :ون  

 ،خ :ق  

 ، :  

 ىَ ،ن ،ان :ان  

  ظر:زن ، مَان َةر، وس

  و: َد ، ورى ذن

  ت: موو. ك

 ،ةرَ َ ،ةرَ :  

  ةت: راو ،َذطرى

رَر: راوة  

  دة :رمى َن

ت ، ط :   

   ،َ :، ممَ ان، ممَ ارة

 و ََ :َ وَ  

َة، طواك: ط  

  ع:
داردة ، دار :  

  ر: زَل، زؤرزان

م رةش و رةق و َوس: دارم  

  در، ا، رو ن:

َ ،وان ،زا :ط  

  غ:
  ر :وت

  را و: م و، وى رس

مَ ،ر :وارة  

  ف:

 ،ودةر :ر  

  رَ :ة ل و موةران

 َ  ،ثوطك، طم :ت  

 اردم ،ةرؤذةم :اظةرؤَم  

  رخ: رق

  مخ: وت رز،  دة، رول



   :ة، َو، زةك

  ظ :َل،  ،وك، وا ،اوة

ورو :ةمر  

  ق:
   :ورى وك

   :ور

 :اَلر  

  را :م ،ارت

  ر :ق

   ، :رن، مم م ،َ ،وةونوة

  وم :ت

ام و :  

  ر: وغ

  ث: ض

  وغ:  ،َرة

   :ورة، وةرةز، َ ، رةوةك

رو م ، :ر  

  : زةوى ن

َذ مو ور و :ةوَن دةو َ دة   

  و: ة  ز  و زة

  :ما  مر َ   دةموة

  او :ق رة

  وش: َل، َ مو  َل

 ،ا :س  

  رة : رةش، د، مطت

 ،م ، : ،  

َ رامط :َ  

  و: ب

  زراو: ك

  من: ردن

  :زةوى روون  طى َ مروَى

  ت:ى وا َة َن

  امَ: طزى، ان

   :، ذم َ رة  رااردن

  ،ور :ور  

   زؤر ر ،ر ر: دوذ

   : طورة



 :ن  

   :َر، رار

  وو: ر، روواو

م مم ،وة ،َ ، :ونوة  

َرات: ط  

  َة رد: م ،وردة َ وة مووى ر ردان

  ك:
  ت و: ةودةق

 ،وام :امدانط  

  :ر  

  دةَ :وة راز

   :خ، موى و اث

   :و، ك

  :  

  ةوى:  رَى دان، ت

َ ،و ، :وة  

  َة:  َى

  ك: س

  ك: ر ،ررى

  ر: موَل

 :طروك ىر  

وت، د :و  

  ومرا: زؤرن، َوار

   :وز

  ى: َموى

  دن: موس ن

ض، ز :زى  

  ود: وى  رظن

 رب: رق و  

  ن: ةن

ر ،ر :نَ  

  م :م، من، رة

 :وو   

  ر: رَ ،ن

دة ، :وى  

  ظ :رد

  ظؤك: ردةن



َمدة دار م   َ :رةم  

   :َوان، من

   ،َ : دموة

وت، د : و  

وةر : رط  

  روض :  ورةوةاو

  ، شم :ةَة، مة و

  ودةن: طوج

  ذن: َى دارذان

  َ: م ،رى اث

وا ،ارى: ر  

  ون : رز، ور ، ر، وب

   : وم  و وان ، ذوة

 :ك  

  ك:ة ط  ،َرى ووة و

 ،ك :ر  

 :َمر ، كر  

  ت: و

  رة :رو

  وة رؤذ: رؤذى  َو،  رؤذ

َ :  

:  
روو ،و :خط  

  طدا: رك، ار، دةرؤزةر

  طرزة: ى طورة

ازَو ، دةدة :رةط  

 ،رى، وازى :ط  

  مطم: زَو ز ، د

ام :مردمط  

  طزدن: مدن

  طر :رؤ، مظى

وا ،دَى :مط  

  طو: مور، مماو

َ : زط  

وز: مط  

  طل: طر و طل

 :زطط  



  طرد: وام ت

  طم : ز

م :مط  

  طوراو : وق

 ،انك: زوطَرام  

  طزى: مدن

ؤز: ورط  

را ،رط :ط  

  طَ :َو

  ل:
   ن:  ن

   دةوة:  دةوة،  رةوة

  ةوار: دارن، مَل، َن

و ،وَل :نة  

   :رى

  ز و: ر و، وة و

 :َ  

َرى دا :ا  

ر :  

 ،ض :ق  

  زن: َادن، دن

مَ :ة  

  مر: رامر

 : َ  

و ،وو : ك  

  طز : َل

  ش ر: مش

وة ،رةم:ط  

  ووة :  وة

، اَ : ز  

 ،رى : راتم  

ر ت ، دوورة ،ةىَ : ر  

  وة :  ، ؤ مر

 ،دةف  ،  ،  :م   

َوةر ورة، ز :ط  

َم ،اَ :طَ  



:  
  زة: ؤ، دون

  َن: دظن، ةن

  ور: ط  ،دن

رط ،َلر :وولر  

  َ وش: ، طران و مدم زة  ادم اردن

ة، زة ،َل: زؤر  

 :ة  

  زةب: د

َ :زرا  

 :ش  

  طامَ :وو

  رزو : وت، من

  وا: رن

  مَل: زَاب

  َ ،غم :زَل  

ظن : دةنة ، ن  

 ، وادةم :ت  

  ارا :و و ، داط دؤ و ب

م : قو  

  ى: رى، رى، اموى مَ دار

 َ ر ور، وذمم:   

 ر ،ترة : َ  

  ن : رَ ، ان

دا  :وة  

 ، و : اك  

ك: وةك، وة ،  

مرةو ،م :ر  

  دوم :ت، زة

  رط : ى دَل

  ةر: موى رةو ن 

َ : ذى  

 ذن، ذن :ذن  

 ،و :اك  

 :ر  

  ر :َر ،َمر

َن ىمةر :  



مى طمرة :َ  

ط :و  

   :داو  

  ن:
  مزات: دةب، رى

  من: وان

  مزار: ن

  مت:  ،ت

  مة: ورة

 زؤر ، :م  

َ ،كز، رةذاد: رةطم  

ز: مم  

اون : رظَم  

مدام َ ، رةط :ن  

  مزات :  و دةب

  م ،،  :  ، دةف

  مظى : مواو

 ،و :مذمم  

  د : د، مدا: م ن و مزة

  م ،َ : مو، مو

  مظَل : م َل

 ،م ،م ، وم : وم  

  :م  

  ام ، :م

  مب: مو، دذةو، م  رووى وة

  و:
  وةََ:ََوة

  وةد: دةوة

  وةَت: ردةوة

  و :َور

  وار: وار،  ،َن

  واز : اوة، َوامى دااو

َدةدة :ةدةَو  

  وة دن : رن دن

  :  رَى َ ن وةردةوةدان

  وةردن : زاموان



دارا ،موة :موة  

رةوة، مو :رموة  

َاوة: ورور  

  ود:رة ،زى

  ور:ةى ووةاو

  وةذامن : امن، ذامموة

ة : ةَو  

  واز: و رةزووى اردن

  روةزةن: زا

  واك: رة، طل

َ ةوازوازى: دة  

  ه:
َ م :م م  

  ذ :دارى ووة و، وى وردوو

رةو طرة :وطر  

  َ :َى زؤر رزو   خ و َدا

 رزو زؤر  :زارزار  

  انر :نمرةوة  

ََردان، ورط :  

  مر: رامر

  ةش: زةمةق، زراو

  مو :، م، مو

   :ش

  ر: وداى  و

ى، وةَ :ظ  

  دة: ذوور، غ، دو

  رو ر : و دموة

م :   

  و: م و

و ،  : دا  

م راو : راوزةم  

  رةَ : َل و ََل، ط وداموَى َاو

 :   

َ َ ،ر:   

  رةت : ف

 ، ر : ان  

َرر ،َم ،ر : كظ  



  روو : رة ، ؤ

و ، َ : َم  

 : واَ ،ز ،   

  ك   ف:دووو  

  ودة:وش   و ن

  ك:  ،م ،م ك وة

  َر :واموة

 :ج  

  وَدن: موة

   وةمن ، واوة

زام ،م :نرظ  

وم ،ََو :موان  

  ت: طم ،و ،وز  ،دن

  ذن: ران

رَ :ذؤ  

  ي:
 وَ  ر و :َل  

  وى: ر، ةَ ،ران

  رؤ : ن

َف ، مَ : خ  

  َ :او، طن دةرَاو

 ر  :رم  

  

  

  

  

   ر رف   

   و ور   *وة.١٩٥١ دا دا  

   دووة. ١٩٧٥ واو اي دة ي  

         ) رةذ   (وو  َ) ويم َ ر ١٧٠     ريو يرؤذم (

 ووةوة. ٨/٦/١٩٧٣

   وة.١٩٧٥و دة دة ر و وم ردةوا  ةوة 

              راموي مدة ام ن وي مَ ن وري مةَر ن رورم

طظر و واوام وة: طظري طم مورام روك، موري ردن، ور،موري      

رة مرد، ط رةذ  زادي ي ،ق.٢٢٢وري مظط ، 



*   موي ي،    طظري طم مورام روك،موري ردن، ور،   

موي طظم، زمر، ن، اد، دي  ،وان ، دار   ٢٢٢رؤذمي ي زادي  ذ: 

 ح. ع ،ن زَري،  زةوان ور ر و دءءةوة.وةمي، َا، 

  *١٩٧٥ – ١٩٧٤      َ ،َل وةي م  ام  ،وة نرد ر يرطَ دا

ا واطَ  رط وة و وة ار ام و ودام   رةواي موةي رد  

        ز  يرؤ  ي واوةر م ،تا م ر ت ت وة دةَ زيم

.رطَ 

     وةم ٢٠/٨/٢٠١٠      َ ور  رؤ و رر ورا

 مورام ردي دووة.

  و ث و َ و ر دا    زؤر  يوام   ،نرة زؤر يزؤر َ ،وةدووة

ث ون  مي َة  ووموة، م مو دان و ر وةمة   ون رزطر ون. 

:وام  َم 

 
١-    ،ؤك  ،ؤذ١٩٧٩ 

٢- ،  ،نور، رؤ ١٩٨٨ ، َ٢٠٠٧  

٣-    ،ؤك ،اخ١٩٨٨ 

٤-  دووة ، ؤك  ،نر ٢٠٠٥داوة 

٥- )  ،ؤك  ،ون مَ  ن١٩٩٩ي طدةزط ( 

٦-    انوةرط ،ر  ،ؤك  ،خ ضخ ١٩٨٧ 

 َ ٢٠٠٥  ١٩٨٥م، رؤن،  رةن،  ، خ، -٧

 وةمى َ،م  ٢٠٠٩ارة  ١٩٨٧م، رؤن،  ،  ، خ -٨

 ٢٠٠٧،  دووة، ١٩٨٣رَر، رؤن، ي    ، (خ)  -٩

١٠- ،دووة  ،(رط راة) خ  ،فدا ةرم ،نرؤ ،ى  ٢٠٠٩م.انَوةرط 

 ١١-   دووة  ،د د ،نن، رؤون ٢٠٠٠ى طدةزط  

١٢ –   َ   ،م ز ،نن، رؤَ٢٠٠٦  

١٣-    ،ؤ ب ،نرؤ ،مرق ٢٠٠٤ يدةزط  

١٤-   ،فن ع. ظت، رؤي  ٢٠٠٠دوورة وندةزطط  

١٥-    ،ازام ،نرؤ ،ر  زادي٢٠٠٣  :دووة  ،ران يمَ٢٠٠٨  

١٦-   ،دووة   ،ةم دي مؤ٢٠٠٤ َو ران يمَ  

   ١٩٨٥دةت. . طر  ،خ  -١٧

   ٢٠٠٦م،  (و رؤذةى  ومو ) ؤ -١٨

١٩-    (ر ؤ ) َ َك٢٠٠٦ر راموم،  

  ،دةزطى م١زمة ون،  ؤك، ف،ض -٢٠

  ،مورام رك٢٠٠٥، ١ؤن ،َ دةقءرةى م ض -٢١

    ١،٢٠٠٥دارو دةقء رة،ض-٢٢

   ١،٢٠٠٥رى ؤم، ضدا-٢٣

  مورام رك١،٢٠٠٨و رى  و  طر ،ض-٢٤

٢٥-  َ،ؤك ،ان  

______________________  



٢٦-  دووة ،ر ز،ااَ  رد ى٢٠٠٥  

  َ١،١٩٩٨١ووي رة و رة رد، ن مري ،ض -٢٧

    ٢٠٠٤ط  اوي در َاو، د. ر در،  َ رد  -٢٨

٢٩-    ،ن  فراس، م َرم  وةوَ دي ٢٠٠٦  

٣٠-   ،ا ،ازدةءدةى م  رد٢٠١١  

٣١ – ،ا ى  رد ١٩٩٨  

  (         )دةزطى م ١ن، ض -٣٢

______________________  
٣٣- مدة ة ،راط َد  

   ارى    ا ،دى د زادة -٣٤

______________________  
  ظ ظن ط ،مم ،ول  ر -٣٥

٣٦-  دو :ذ مط)   ،مم ،نة١٢(  

  ي  ،مم،ر ؤ. -٣٧

٣٨-   ،مم ،روةرانداد  

٣٩- .  ،مم ،ون  د  

  و  و، مم، طور اد (  ي) -٤٠

  ، وةمي َ ،م٢٠٠٩م . ، رردي  ،َم -٤١

  طي  و وةز ،مم ،وَي.. -٤٢

_______________________  
  ا دار ،ؤ در  َان. -٤٣

   ؟  ؤك  ان، ز طمي -٤٤

٤٥-  امنا    يَدر َؤ ،  

  زارؤن (ار مم  ن) -٤٦

  م)٢٣م ؤ  َمى مم موة ( -٤٧

______________________  
٤٨-  (  يم) .وةمر  يط ٢٠٠٨  

  ) َمي ران، و٢٠٠٤َرؤم)   ،مَ ط و  -٤٩

  ٢٠٠٩،دةزطى ردة ١دة، ؤس، ض -٥٠

______________________  
٥١-  ر مر) رو زم مظرف، ض –ط ر  (ردي١)٢٠٠٨-٢٠٠٦م ىدةزط(  

  ٢٠٠١، ١مَ وم زم ر، ض-٥٢

______________________  
  م ،ف و زامي طورةي  روس -٥٣

٥٤- .ر ن وذ ،     

٥٥- .ر ن وذ ،  رط  

٥٦- ر ن وةن، ذم ك  

٥٧- ري رول، مطط  

٥٨- ر ن وي، ذمز ط  

  ر د ات، ذن و -٥٩



٦٠- ر ن ودةدوَي، ذ   وغ  

______________________  
٦١- )   (ر ) اي دةَراو  نمن٢٠٠١راطي طدةزط (  

  ٢٠٠٥)،١راطمن  مَان ت َي و واَ  دا،  ر رف،ض(-٦٢ 

______________________  
٦٣-  .(ظم مدة  وةم ) ن دة وويَ٢٠٠٨  

٦٤-  .(َ  وةمر ردة ) ن دة وويَ٢٠٠٨  

و ن  رةوة َ-   ووي دة ن (دة ي زن    -٦٥

.(َ ٢٠٠٨  

  ،دةزطى ١،٢٠٠٤َرءدذة ر  دةا،وس ،ض -٦٦

  دةزطى م١،٢٠٠٦م دةن،رةزا  ، ض -٦٧

٦٨- ى م ،رء دة ووىَ  

  ٢٠٠٦، َ٢اموةك ر م ،  ر ،ض -٦٩

٧٠- مف، ضم ، م٢٠٠٥(١رءذم ىدةزط(  

٧١-  .د، زارطض ،د ز١  ىم،٢٠٠٦  

  رَزة مرم ن -٧٢

  ٢٠٠٦) َ١ى دةم ء رةمو ةت،(ض -٧٣

  ) ٧٠رك، ذرة(/ى رومي و ٢٠١٠/  ١ذى.. ر رف، ض -٧٤

  ٢٠٠٨، ١دةررةي رؤنء ؤك، ر رف،ض -٧٥

٧٦-      د ىد َ م رءوم رط- رف،ض ر،ى٢٠٠٥، ١رؤ  راموم

  رك

  ٢٠٠٩) دةزطى م،١مودارام دةب،  ر رف، (ض -٧٧

٧٨-  ، م() ،رف ر   

  ٢٠٠٤، ١ رةم  ،ر رف،ض -٧٩

  م َل،  ر رف -٨٠

  و زار زاوا، ؤك، ورط وى-٨١

٨٢-ر .زةر، د  

  رات، رؤن، ورط وى-٨٣

٨٤-  ،ردا ب ار  ترفو ر  

٨٥-ن، دوؤذاران، ر  

٨٦-د ر (نواموم  اوةر مرؤ) ،ر دة  

  د، دان، ؤس-٨٧

  ظ ات و  اى،  و  ل زمدى-٨٨

٨٩- رك ،ندا، رؤزادة و ط  

٩٠-م دة ي  

  ى ان    ر رفة-٩١

٩٢-و  ،نرؤ     ىة  

  مم ى -٩٣

  ، رؤن    م ف -٩٤



   ؤ   م رد -٩٥

  ا اا.... و :ل زمدى -٩٦

٩٧- ن اما  ؤك ...ور  

  ى ى ؤ ..رؤن..و وةى َ ر -٩٨

  در...مم...امظ -٩٩

١٠٠-   ش  دىل زةم/  

  دؤزة ؤز، رؤن ،ن وى -١٠١

   و مم و رن و  / رؤن / مدار دودزة -١٠٢

  دؤدطرم مى دووان/  -١٠٣

١٠٤-ر مووي رؤَ  

  دار...ؤك.................َ مور -١٠٥

١٠٦-  ن.........مورؤ...............ر  

  م رةن....ؤك َ ان /ر رف -١٠٧

  / م١٢٠٠١ودى ر............ر رف/ض -١٠٨

  و ذرة ش/ ف/ َ و ى: ر رف  -١٠٩

*  راروة  مو م اري اظ دة و رؤ ردي دةت ور  ر            

  (مو و دة دن و وةرطَان) ودةوة..

  يو زؤري د مر و *    كن و دةزط وث وس و ط ر وة ودم ث و  دةن

   و دموةي ، دة َس  مور ت...

 
 


