
  

  

                                درؤدا  نؤر ةطر  

  ر رف                                                                            

ر ر َؤم    ذن ن مام َمرم ذن وَ َ و         

   رط ،اتمم     م دة ر م.َمم دة  ىو م ووزم

(اا) وة  زمووة من راوت و رَى  ى مردا  وة  

  و و دة  َو رَى  َل و و درؤ، وا ات، ردة وو وَ 

  نوةر   وم .َ َل ن َل ن مدمَو وةودم

   ن وم ىرا ،رة و ر رى ؤ ا  ى م

وةروة،  رةموة،  رؤ و وووة،  وة ارى َا دةت    

م رم مور رؤ ر طم   ؤى موا دة.        و ممت 

واَ  دام زوم ،  مو رى ما  رةى  وة      

 مو و، رى ؤم  زؤرى   زوم وة دةَةت،  و  

ت ن  دا د ،َو س و مى دةم ،و مى    رووداوةى ر

    مدةو ومز و وةو ومز ىم وى دة ر ،وةَدة

دةن..ى  زوم وا و م  ،رى امن و داَما، َ ةدا    

  مؤ رى ز      َدرردةط م ىمرم ةَ  ،

         ،ت نام   ومز  َ وسؤ وا.

         و ى وة  ومز م م و   ،ََؤك دا ،ر

    َدة  ،وة  و         زادى    وةَو دوور َ ش 

  ، ؤك زؤر  َرة دةؤك..د  َر ت و واوى رىت و دة

     رامو م،َة دوود َ و وس دذىؤ َدة 

     ةَ  و َ وةرى وةم        و  نو رووداوة  ا دة 

       وةى  تدةى دة وةو ىرة   َو و م ،ََ

ؤا رى ََ و ر َمَ َ ت . دة َ دة مووة،         

ؤ رة ىت و م مط َ   ت و َم ،َ ور  م

و م   و رَ مطر امَ و زؤر مى  ،َ دة َ طَةى  

رةو ط ؤك ن رؤم ،زارو ك رة دةرى ت، طرامرى طورةى   

   وة زةت و و ن ت و   و ط ،َدة دمط  َا 

    مرة رةط ت وم دم  ومؤؤك و ر زة م.ت

  وم زة.اؤ–     وةمةو ذام  مؤ وم - 



  َو ر و َ ى دة  وم  وةدا  ،وى م  ت ا

..وم وةروام  

                                             ***  

 طر ( راوى) ط رارى رؤم، درة طر طر رةن و   

 در دة  .َرارى رة و راوى رؤم ،َ  ط و  زؤر زة

مَر طر، رةن و رارَ زةق و راو م ، رادةك من و مدرة،    

رةن)  امم ر    -َن امن و مم  رة طرة ( طرى    

رةر و طرى، طر دة  َرةن و رارَ دى رؤن، ر و دذوارة..درة

طَل وا رؤمدا َ و وم واوى دةطَل رةو رؤمدا َ و        

       م ىام ،َم مو ن وط  رط م..َ م

َ ىوةر رَى ور دةَ وةوَدة مؤَل رت درؤى دةطة ت و

            رىوةامَط   َ مَو ر و ىم َر دةط ..اوة

.َازو دة ََد ر اَمؤر ر  

            َ ت و وىوردى رة  وسمؤر َدة   ى زؤر طد 

م َ        ،ؤك دة  ون ، تر (راوى) وط . ى و ،َ

دمى وا (ر) دةموةو رَ ة.دمى رؤن و رى    

ؤم وة دمى وا م ، دمى ر م ، دم رو     

وا  وازة    رةداو ط دى  و دوو دم وازى .َم وا 

      و ىَ  روة ،م وم داار وا   وَىدةردة

      .َم و را وا مو ذم   رط  وَىدا دةردةمؤ

ةور،و رى رؤذطؤم.وا مذ  وازة ،اؤ  ت   

    وةََى دةط دى ر كوة مومى رؤؤ دة  وسمرؤ 

دمى دةرووم ى  رووت و و و  ر رؤذى مردا و  روى موة           

  ممط  ،م  ى دةرط..تة   ،ممؤظ زارة دةرد و  ،

     و  زىر ط دة م وات و دازوز وط و و و 

  َ  تة اووم َةَ َذ  ر  وى وة ر

 ومز و م..نؤرى رم َةرى      دةطم ةوَم وةرة   ى

   َ ،َردةط مَ و َ  ةَ ،وةمام رةو دة ،مؤر وم

   َط م  َامش مومت رؤمم َ  ،َواودة مرؤ

  َ اط و د امَ دةم... اَؤ ر   

 َ وة َى   واَ  و  دة ن مرى     

     دةب ،ك دةر و، وة َ  ى  دووة  َ  ،و د َ

ت  رة ةم  واوة      وا ة،   و م م  دة        



      مذ  ن ،تى دةر دةدات و مت مدة ى و ،م

ا مور ن َر م .دةت دةامَ زامرى وا  و ط دةررةى         

َر  ،ى درؤوةَر   ،ت شَ ى   وازة  وة، ووا دم رىى دة

َل و  ز  و زن، زوم وا دةطر َ  َمرى  

م رووازو د .ر رؤم َزوم وا  وردى و و  و،      

ةََوة.زموو  دة   وة ى  وةو ََوة م م  د       

          وا رةط  .وة  وا  اوةَوة دام  نؤر م ،َمم

رَ، وا وا ر َ وا َ، وا َواز رََ  و      

وس ام  َ وا.ََ   ،رو و ةت وةدا  رؤم 

زوم واوة ََ َ و ر َ  ََو رؤم َ ،و رة        

    َ نؤر .َدا  رىم َ وة، وار ماو د رم

  ،ا دى  ىوا ،ر          ر ،وةَ  َل و 

        .وةم درو َل و و  نذ م ،وةدة  نذ  تدة

رؤموس  ر َو  َل  ت و  دةامَ دةرى وا و ت        

رؤى وةردةم، درؤى مرى   ت و  َ درؤن موة.  درؤى َ ،د   

َر درؤى وة ت و را وَل ت و زة..ََ َ  طر      

  َةَ وةمدرؤ  َ َم ،ر َ  ى  ،ة  روم

   رةدوو ..وةا م ر ود َ     ى ممى، م وة وةى وادم

         ر َت، دة ر دروَ ى تم وةى  تدة م .رةوم

ى َ و  ر ر داَ و وم ى رامَ و دةت و          

  وا  َامدة  وةدا نرؤ ور       و َة ى َ ر وةوَ

     وسمرؤ  .َ  مى ذ رم   و ر

  َ  ،ترى دةدة  ،َى دة  ومز  ود  زؤرى

 ،واز مو رامَ ى  َ  ،َروازى دةط وازو َردة رورؤذط 

    ،رامرط  .َ م و ردةموةر رداراو ممز 

  رم رة  ر ،ن ن ووا ومز  وةودوور

.َةَ وةرم زو دذوارو ؤ  نؤر  َدة  

               وام ؤ ن ومرة دى   و ر رط امؤر  رةد

مو  مَوة. ر   دةا   و  مردا  ط زةروورى و        

   َمَو دا  رة وةومؤ ؤ دى  ةمظ  ،َ

..َ م و ردةموةر  و َ ز ؤ رر وةى  

          َلدةط مؤ  وازى خ و ت و ر وةَر دى َر وَىدة

واا.. ت   َرج و َاوم ؤك و م ر و     



   وة رط امؤر  ت نَ.َةَ وا  واز

          رواتم ةَ و،  ورة  ت ،امؤر  .م وا مذ

واا  . رؤما   وةى مر وة من ة  رةن و رارة   

راورةن ض دةن و ن وت دةن و ن دةموة، و وازو 

ش  مو ا من دةدرَ مك  دةر َا،  دةَ د وامى         

   ، وم َ ةداَ ت م..درى و دةم  ر ر م و َ ت

 ، م دى  ،مَ  ام طر دةام            َرةك و

ؤى  مو ا ََ، وة ن  مو َا دة.ََؤك دةَ زؤر         

ةن و  زادام  رادووةوة  ة و  ةوة  رادوو وات.. َ  دةامَ ز  

ت ر رَ  و مد َم زمووى َر ..َ ذم واا     

 زةما مو دة ،ت ن دةدات ، رؤ ون مدا  َام و            

  م و وى م رَى  ،ن دةروات ،و وا م ىمت و زة  ام

   نَ  ،اروودام   َرو وار ض ام   ى دوورةوة

          مط ودة  َ  .َ نزة   رم د ودة َ

       َ ،ت ،ن ر  رىم د ودة َ  وة تدة   ومز و

  زموو داَوة..

                                                     ***  

      َدة .نرؤ موةر  َ  ومز ،دَى نذة َ وة

  ََر َو وة م َدة  ومز  َ نوة   وة ،

ن وَ دة َةوةو دة ،  َو س دةزام َو  ، َس    

مزام َو َ  َدا ،زوم  دة َن ى  ا      

، ت وةَ    و مزامَى َ  رؤمدا .م رؤن  وة دامَاوة        

     اوةَوة دا   ،وة رةدا دووةى وَار  وةو واَاز ى

مى ؤ امموام ة زما، درؤ ر َ را ، وا واوة،     

م و ردةموةر و  زة   َرة   وات.د درو 

           ،ر من ط رودى م ومز م ، ومز  

     م ومز ..وةَدةط مزة ومز و ذ ومز

    وةوَة امردة و رووداوةد  مرم وةىمَ ى   تدةت ورم

           و َار رج م َون دةموس، رؤمرؤ َوة وا ..َوةردةط

مرى مى راَ ، ط وة موى، رى، وةرردةم و        

ت م ىزؤر (م )   ط   ،َ م وا  رة

   ،َر دامرؤ  دمط ى رةورا  ت و رى واات، دة

          ؤ َر دة  َر   ،َر َل روة م ،ت ودرؤ



     مؤ ا دم  ى نذ  .َ م ،َ ردةموةر   و

زو  وم ،ة   ؤم اوى و، ر رةش  ى طو             

       (درؤ ) ؤك دامَ  وا .داووم و دم وم  مؤ َمد

ى  و ر زةروورو رةم س م َ  َؤك ت. وا ؤظ  طَة  

رةزووةم ى دةرى  دردةو رووداوةن دةت و  طَةى زى ى          

    م..َن دةذ  كرم رة ى درؤوةوم َش دة وةوََمدة

      َةرَ    ،َ زؤر  ،م ر ر كؤك م  رىم درؤى 

  ر   روةرى َل و َلر .َوَل م َ رط وَزؤر م

رةم رى ؤم  ،م ؤمى، رةط  درؤدا  . رووى         

ةى ذوة رة ردام ،َرة و َ دؤزوةى رَى ن..ر      

     ، دى دم ،  مومز ، دى وسؤ رة

مك وَدموةى ى، درة زوم ر مور َوازة   مورَ دى، 

 م وَدموةو م  دموةى مورام  دى ،دادى مورى رةن مدات  

َ ى....و ىم دام  َو م َمم دة  ورةط دة ى  

  

  

 :وام رى ززام   

*-  م /ا ى  ْ / سرط ر/ةم ث اول:  -وا

١٣٧٧   

  ١٣٨٧رى دان م /ل د /ان:  -*

*- ا :واا دارا / دز وت: -ر ا٢٠٠٥  

       

 


