
  

  

 اواممؤر طى طَراو                            

  ر رف                                                  
"١"  

    َرم ةر  ، نؤر    اوة رى ةرَو ،ؤذاوار     رةى دووةو ىو ط

و ر و دو مر رؤذاواَ ،     مَ  ة ط   مووة.

 ووموةو  و و رم رؤذاواوة،     ةطوة. وردةوردة د 

رة   و رى دمرام  وة       ةوى وةواوة  اوةوَ وى ام 

ردةد   ، دووة ا ةواووةو رم   .ردةوارى ةوة طدرةم  زؤر 

       ارد مؤر  ى و و ر ر  ،َةدا   ر دةَ  ،ؤذاوا

 ومرؤ          ةَ  َ م ت و و ى م،َر ،رد

َ موةى مر  ى        ؤم و رؤموام رن ر دةت. وا  

   ة دارى دمرام نذ م ،َ  ن ةمدة، ر زرو

  وة ط  ، ك  دادم َ زؤر   ازىَ    ت 

  َ  ر و  ر و ة   ارى ردى ىم  ا 

.. ام مؤر مَر  

"٢"  

         ودة، ز َ ا زؤررد مؤى رزؤر  ،نرة     ىو  ةوََ رى

ؤظن   دى ؤظ، ز طر ن مور طمن وةر دةت   ن و          

وةمذ دة-  مى رؤو دمم مذ-    ؤظ ىةر ن و وةا ت

ردة ن  طَةى رى دةرووم و ر رى ن و َ َ ى    

ن ر مؤظ و ..ن ا  ةوَ ن ورة  

"٣"  

  ذن و رةمو ط ؤظ دةدات،          رؤم ردى ز خ      

مذ  خ     ةوى و و وم زة زار و و دةردو  رةرو و ؤذامر

.  زمووة ؤظمم  مَ     و دَ رة زمووة ؤظمن دةدات   

ز .رةوةم ةىَار      رىراى ر .دووة ردا زاَل رىرار  

  و م  و موة..

"٤"  

           َلدةط .ودا ى ومة ا، زرد مور  َىن ط ووداور

وة و رََل دة ىرم ة ون و وةدامَ   ة رو ىؤظ واظ

         .ودام م  وازة و ةَ (ت) َىن ط و رووداو َط ن



ش وةداَ  ر ر َموةى رظرظو  رادََ. رةوى و      

      وودةدةن زا رمؤر   ىرووداوام      ،   .َ وم

ز رووداو و دردة رظرظ و ن   دةطَ. دةرة دردةو رووداوة    

زووة ؤظمَ رةن، طرام ة  ةرة   ، دز و دةروومن 

ر ا مت  وام   َ ةن مت و ى دة رؤن و ذم م  

.َ  

"٥"  

 رؤم رد ، زؤرى رار  َود و  ودن. ى وةى مَرى ن      

    ز ،َ ن ووت و ززى، د ن ،ك وة   رى   وةَم

  ن كن دة ََ        ،ذىظ َ ر  وة ومدة ن ور دةةر َ

            ندةوةرو. وورى ز  ن ترؤ دوورن. ز  و دوود مط

   ة دةم ةى  ا  ى ش ..  زاد ادة ر،    ة 

 رج و  دةمزة  ر      م ،نار روةن، رةو و .. مؤ 

 و وازن، امى ن، دى  و ن َ ر و ى َر       

   ر   ،مة َوم نوم  و ر م .او مووم 

ن  .َن  ذن دةدزموة، م  م          ذ   رووى ذن وة، 

         ن رى طو د رو م وامر  ز .م  ووىو ز م ك و

  ا وةمى ذرط   ،اوةرَ مذ ر زرا.. نا دة كَ رةوةوم

   رة َزةطر          ر وةمذ ممر دة ،َر نذ ،ََر نن ، ذراى ذ

         .َ ر ،وةَرو م َر  ،وةا ك و  ،ممؤظ  و

  ذ  تا دةمك ذ   رة و زؤرى  ،ارد مؤر  ررا  َم ن

َ  دة  َ ى وة ،    َدة وةوة وة ى م ،َ َم كر

             رى رى وامرط َو   .دةمرى م تم  تم

و مذى، ذن مر ،ََم رؤذ  رَى دةت ون دةََ      م .َى رار

 رؤ ةوةوش و رر  ،وةَرا دةم زؤر َور  ،زادى م ادة 

ؤم ذن    ،ََر و   ر ذن  و    دةو و

،      و  و ذارةو و مَموة،   ذن دةدات     و و

        و ََزا دةمى دةط ،َ  نمؤظ رةم ر   ا دوا

 ووَ نؤر اَ  َ  ..تا م تردام ردى و ىم  تطم

 و ووىَ كم ،مرد م رم رة..ن و   

"٦"  

     ، ن  امؤر  ازَ ن وز      ر مَار  

 و وى زن و زة و زووَ از       َر..درة رووم و رةوام و و



 ىو د ام ،اوم و  رى ردوو  مؤ ىؤ ن وؤر دة 

رؤن دة    . زؤر رؤم ردا َ راوة و وةمةى زن    

  د و دةم ر ورا َى وط ،ََادةوة رمَ  رَ و ر ى ازَ و

ر رَ ،مؤر..ََام  

"٧"  

  زؤرى رؤ  ردى م   ة   َر  ،م رة و و ،ث م و  ة

م و   و َل و ة رووداو َظذ و دردةَ َذ م َ م و وردة       

         و و را ى َمط  ز ،ََ ؤذامر مذ مََ

ؤم ردى دةو  .  زؤرى ر دةَ وَ رووداوى وةررمز  امواند

     ةَ ،نةوى رووداوةَة، رَورازو م  و  و مةر و مة

   و رةو ،اوةدام  ىم         ر   ،تدة واموةر رَ  ؤندةر 

َك  ر ، َم  اوة  د ةوةم..ى اووةروان م َ وت و

          ،و م نو ر نرةرا..وةؤزم ن، دةمدةط  رط َر

  .َم   ت َ وَل وم  ،اردةوار مذ  وةى ر وة

    و ووداوى من ردةط  ش  ..َدى دة اووةروان م ،رزة و

 ذم رار و رةمم  رؤم ردا      َ زى، م ،ر َى  دةطن   

..َدى دة  

"٨"  

     ى و  وة، زو ردى، وة مؤَل رر  م ىدة

   رط ،وةوة وة زةق دةى       دةى م ن و ىدة  َ

     ،وَى ةوَ ةمراط و  و َىم اظم    امرد ىر و ور

  ..ن ر وةوو       ةَ  ردى مؤوة..رطن وةرمواممؤ

      ..دةرم رؤذاوا دة ور و و مر ت ومر رر  و ط

  َ  وداور ش و و و م و انَم  ،اردةوا و  زر 

َ دةت.. دة َوةش َى و رؤمومى  ن دةطَل        و و

ورو رم رؤذاواا زة، و رؤمواممن  رادةك ط و  

 زؤر ط رؤمو رد، َةى مر ردى        ة..

 ىمؤن   ر َ َرار َ وسمؤر م م و  ..َ

ر َ ىرو َ  .ت رَ  شَ وةمؤوى رم  ،نؤح و ط   م

    ،َ ،كوور ،َمد مرامم  ر م َو نؤر  َ

ن،  ط ظذى و َذموة.  دةَ زوو و ذََ  و ذ

  م مَى ى َر  ذن و م مو رؤم درو ت.

"٩"  



 َ مَان ت و ور     درة ران و اوم رؤم ردى،   زر     

رؤمَو رؤم دَما  ا ،ى  ا ةم راوى  ج  

            َرو َ َدة  ، وةردةوار  ر و

 ج و و  رىم وةمَ َام رط ،َ ردى مؤر ر

  رؤ وا  وةَازر وة وا  و َ ا،   مردةوار  رةد..وام

        َم  ةمو م ورى  ؤرىم و رر ؤ

زةق و درة، من، ر رةو ورى و مدى  ردةواروة واو 

  ن   وموةو رةَما، وا ردةوارى  مَان           

  ن و دَما ََ ا.رطن و دا و دةزط و  و 

  وة م و  مو    ىةم ، وادةوم ،و َ

موطر و  ،َر رةرة دةت و رى ى  دة دةدات و   

    ىما م  ى ش .ََرةس د    .را ك و امر ون وا

    ى ض  اورد َ ، ى ىام وَ   َك دة  

و ض   ورى ا ت. درة َ اى مدى  ن  ذ َرري 

ر َرةمم   و رَ دةرةا، درزى َةوَ و       

         َ  ان رةرةرى وم  و ق دة م   و ، ،

  ان ور..تَل دة زة مر ورى ونؤر وما  ومم

     .(ردةوارى  ) ردةوار ؤى ىزام ر  وةىامرةم

         مةوى ذَن ر ،نؤر مؤ رى ن وؤر رامرا مةوى ذَر و  روم

.ردةوار           وة ر ،  َررووداو و  ؤ 

ذم  ردةوارى َ ة ط   رووداوو ورَ دةورامز و          

 و ما وةررمز..ذمَ  ، ة مََ  مَان دَم 

طؤدة وة.َووى ذم ردةوارى َ ة ط وةو ن م وةوة، زؤر     

مررى وةرامرط  ،وة    ،دوورة  ز      اظ  و ووة 

  .َ ى وةىاما رةمرد مؤك   ر  مذ  م    ،

           اووان موةر َرو رووداو ،ورةط وا او ،زى ،ََ،وةام

و وَطَ   .،ط َزو  رور و وارت و رووداوام م ور

     َو م َا مؤ  وةرة ؤَى ردا ط وم وةوام

 ؤك مروردة.نؤر ممؤ م ن  

"١٠"  

 َ ودى و  ودى رةن و رارى رؤم  رؤم ردا            

      رم ةَ ارى ودة  ىةم . وة ةور  ىةم

وو    م  ،وادةم ، ةىَار  ،َل ام ك وة .. وةر



َ، مو ،و و  ن ةو ، دةمَ و م و ر ا دةت و           

       .دةدات دة  ت وى  ون دة ردام و  داامَار و ى

        ى راَا، م  ن وذ  ك وا ،َوَل مَ م

مت،  مَرا و رطن و  م دةت  رَى را      

 ذةن  ا. وا ك وةمةى ا ،وةمة وو م ،ووَ ولَ         

   مؤر  ررا ، ةوو ر وا  وةىامةمر وة   .َم

راو   مَ ،َ دروو  َود َ، مى  دردا  و

 .َرى مر     وا دمر وةوامَط    دةو ة ومراط و 

 زى و ر  و، دوور ة ،رور   ،زمراوى وةروان موةر َووداو

           وةىدم  روم  ،ا زؤر زةمؤر  مؤ َزةطر ام  

           َر ازَ ،ن وى زن و طز زى وةةطر روة م رةم  و َ 

  ؤ  كر ن وو ط َ رة وةىى ؤروةامَو ط م

      ، ن  نى زازو طَ ن وى ز  ..َ ى

    ر و َواو دة نمؤ زةرةط مز  ردةد  ارد مؤر  

 رؤم ردى  -  ؤمم.. وَاى وةش رؤم ردى  رةطزة

      ،اا ش و ،وداورو ومور ،راراو و انَم  و دارة

ك ر   وم وة مامة   َوةمَ ازَ-    َ و و َ دةت

ر   .  و مال ن ر دوو وة مورام ى  ن...    اك 

         رزؤر  ،وةمرة دةدوو ازى رؤذاواَ ن ى روة  ن دؤذاوا

  ى مَ..دوورةى دةموةو د وم  و  ت و ن د

رَل ت ط و زؤرر  م  ،َ دةر َؤى           

 مؤى رمرم دمط  مؤر  وة       رةوزى مد و زادةى َردة

 ر و  َىم مزة و  ،اومؤر امؤر ممؤ م

..رد  

  

  :وام رى ززام   

 / رك٢٠٠٨/ ١دةررةى رؤن و ؤك/ ر رف/ ض  


