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                 وك مةَار و  نةزاد زاراى طر
دة.

مة؟،  د   )   )ت  ى ط     :  زمر
) (ء مموم  ةرر ن.

وا  :         وةَدؤزرا مَو  ،َ...        ر َم
                      ردة وةودة كد ،َز ،زةرراط َ

 َوا دةروة        ...  رةرادة َ و رةو اَ دوا
        َ ى ط ...             ىزار دةرط موء م

                        اردم   ة ن وةو ر ،رَيَ
راورن،  ر و  طَةى زى ى مى                   

                َ ى ىاردم و ر َن    .  دة 
وة موى د ر ن.

وا ى  دةََوة،  َر،                :  زمر
  ىوَ

وا  :             ونزة  سءةم ،نم ة رة
 ء  ، دوا وامى دواى وان                  
ون  دةط وء مار مء رمم و                                

.ردةن
زةم َم دة رة دا وم زةم      :  زمر

. وة موة،  ردةن  ت) ق(
وا  :             م ةَ و  ،م  ..    ممراط 

ردةش   رؤرى مَ روومَ  دزن،               
            َر ،ن داامَوةى موم م  َ 

و دة..      دا ى،  م ن                     

 رى راو و ر رو.
 و   ن رَوة         "  دؤم دةََ :  زمر

   ردة ذو ر  "         م دةدات 
          وموم ى َ ددة مذ وا َ وة؟دا وارزام

.ء ز
وا  :                 ردة  ،وو مر ز ء

و مَرش دوور   َ  ..         مدة مطآ         
     ن دةردى راَ ء  ..       مةَ  وةَلء م 

   َرم رء  ..                ط  اوة ءم روم 
و ء َرد وردة ووردة دةو، ى                  ...رؤن

.دةم َل ر ذاوةذاوى َن ََ  مطت
مَ َن وا ى رة  ان دا ، دةَ          :  زمر

را  و  ؟.
وا  :                        و مم م ،وام كراددة 

ررى درو دو َةى روو  ء و دةمى         
َ  ةن وار دةت دةم ذ  ،ى              

...  طا مرط دووة  وةى دور َ  َامن            
                وى ط ،وم ر شطط  

.َةون َ  َوةو و و َامى َاموة
د َزةى ظ ى م َم م       :  زمر

رةوة دة ،و ةن   ن ء         
 ةن  وةز مى ن      ...  ر و رؤك  

طراوةموةء موة  ر دةررى و ء                  
.  وةزى راى ة..رؤن

وا  :                    نءرة دة  وةى  ، 
                   نء درؤ  ،م  آدةط 
وَ رةى   زطرى َموةي متء                

          َ دن م َا مَ ام   ...  اََدو 
                 رة ن وة  َ ى نة
                     ء وودور  و َر  ،ردةر

      وى د ى ء ى وةىدمرز  ..   زو  
     دا تء رىءد رةزووى وةرط  ..   و ن شَ

ى رادوو دة  م َ طراوموة  و                 
                           مزة طم  وةءرز نةومَ رةو دةم

.وموة  رى من وةك  رادوودا
.وا م رةزا  دة رد : زمر

وا  :              د   وةَرزة دة دة و زؤر
.. رةَ ردو راو  َ  وَ ماوةوة        

زؤر ر طوء دةَوة  و ردةدا رد                         
        دةم رة  س و..         رزة وةا مر  ء

 وة مرد]        رد م ،و م ،ترة 
       نةو ،تو  ،[    ء زؤرى د

ء دام ءز درةَ طورةء م         ..دةدرةوَوة
طما ء  دةردوةء رد و امء زء                       

. مموة و تء َا دََوة دن
دؤزى  ررى ر ى ردةوة ةء        :  زمر

م ن  ى رةواء ز طى                
 رةَ ةدا وة   ام  ..           مةوة

رةب   واى طورة، وزى ن رار                
موةك دةرمة   درمامَ ة ملء                
ران دةاء زةَل دةا،  و و دنء               

.رةم رى مدة ر ن
وا  :         وةء وم مم  وةىر رةم

داوة زؤر و رة موى  طر  ى              
   َ رراو  .             م وة ،رؤذ و 

           ، َ وةى ىر وة وم ن دةر
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ن    ...  م ىَ 
            َن دةو وةى مَ
زؤردارةوة داطاوةء ر ى           
رى ودنء ََى                             
       دة رد و  ،ةدات
ا َد ذم ََموةء                 
وى م طمء ةم رد                

 راط  و َ     ..  مموة
         موةء دمووردنء روورط
م رؤذامى  متء وَى        
دارة انء م وَى                 
       ر رىر رى درة

.و وةن َ درودووة
.دوا ر وا : زمر

وا  :                 ، ةرىم  َ
و   َوى دةدة،ء                 
                 َم َامد َ ىَو

ا َ  ] م موى         

ا  [     م  ومدةر واموةر
 ء   [رؤذةدا  ن دةزطى      

ا [َدةردة.
  ط ردء موةمى         :  زمر

 ردى دة.
وا  :                        َ وام

              َ وة نرةء
                   ءو ىدة ءَط
َم ،و و  اممى              

طر [رار و ط زوَاوة           
             َ ى َ  و ]  و

              ور  مام  ء
َودة...                     و ط  ادار ء

                         وة ى را شام
ى و ة َ ام وة  
 و و َو زطرام ن           

.دةطَموة

 مدا

 ءز

 َدرة

طورةء 

م طما 

  ء

دةردوةء 

رد و 

امء زء 

 

مموة 

و تء 

َا 

 دََوة دن
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  ة ران
 َرَ وةزارة رورورى           
  ر َردن،      

ةوة ى      –   ٢٠٠٨م دارى          
           نرد مام)زار )  ٣٠

    رةوة٥٠(د  (    ،َد دةر ززار د
            د َ   شمام و
 وةردةطن، ى ودَى                  
             م  وةَة ن

.زار در) ٢٠(ممى 
ط نام:

                م  ،نمرة َ
ن ما     ٥٠٢ؤدا مى          

  نوم١       م رةو ذ ى ،
            نزاردءنء دوو ك

      ،ودا دةذوَ مرةى  ١/٣وى ذ
      ا ن مام  . نرةزا

      دووةمَو  ٢٠١٢ دا
 ٢ن٦٠٠ذرة  رووى                          

رمة َو ارى   !  رزَوة
زام  ردةَ اى                  
         َر كادةر ام داَ
ماوم ؤظن رووى             
وة دا  ،َووة                    
            ذ ومَرةو
                         دى َر اموةوَ

امووة،    ٣م ام ر 
     ى و) دةرووم ام(

.دا دةَوة
زدوم رَةى وانء ء                 
دردةى رَم ددةى َر           
                 و م ء وام وم
. ددا  ى  ران             

                ام ،دةوَى م َ
                    وةَدةط م و و
                       ن مام نازةَ  
       را ن مرة اوَ
ن،  ر وة  ر ر           

.٤امى  د  ت
ما  : ى َاا وة        

 َامى ردنء ون         
            ،وةن م وة رى
            ن  ىر ى

دةررةى .  ٥ن دةرووموة َوة   
      و   ،نام م

ى ى ط    ٣٤٤٧/٣٠رمى ذرة    
) ٩/١٢/١٩٧٥      (موةوةن      

                   ام اوةوة، داوادةر
دموم  َ ى                       
     دمو داَ ،ار ء
 َى ذن، طَةى و             
       َدة  ى ىء ام

ََة  دمر .
ى ى  ١٠٣١ى رى ذرة      ٤٦ددةى    

                  امام  ت اَ
:  دةروة وة           ٢٨/٦/١٩٨٠رؤذى      

مان ن   زارى      
دةدم   وةرن،                
                      َ  اموم ىَر
                     ، دمدة م
. رةودمَ ازى ماى       

                        ام  وةوة ىوامر 
       َ ،ؤظ َ َر وةىر
ر دةورورء                                                   
          ت مارةةمدةزطدا
رووى ء دةرووموة                          

رَ  . اومن دا ن         
        ء دةرووم ىَود 
             روة ،ترن دةام
ران َ ازةم ومموةء       
               َ كر ر ىءم
رَ دى  رار                  

.مان
 َء ت دةرك                   
وةن َ دم مان               
                     دمء داامَ مر ذ
             انو ،نؤر اوَ
درودم ةم َ مَان      
ماء م دى دا،          
و رة طممن ََ دمن             
           َ م  َر َدة

.َوو
    دزآ    )  ٢٥٠٠(ز ءامر  ام

 :
 طَةى و رامى ر دةان،         
       ام د زارءى دووم
         ،اونوومدزآ م ءامرى ر
ز  دن رى                                

( ، ط)    مان     
مى دن ى وة             

)ر.  (دة د ن اوةوة   
ى ن ء ، َروةك ى        
         و ى رو  د دة
ذ َارةوة ردوو م امى         
رؤن دةاوة، َى َى                  
دة  ام ردوو                            
                َر زار رةو ى دةدار
       َوم م ةمر ،َ
       رة ،ورةدَ َوم  ،وم

. مَواما دةار
  وو ط  :        وة زؤر  ةمر

           ، ىَ و دةط درةم
                و ام  
    م ،رر وةدا ةىَار
               ،ءدة مد  

 دة ز  .       اوة ذةى ر
               ردة وةَى رام

ء اََ)   م ذم ورا       
ن رَة ،ى ممى                  
ما م  زار درة،        
               مو ذوَ مو  اَ
َمن رووى ددىء ووة         

).رااوة
ى ن مة ،م                  )ذؤ(

       و ومدا دواى َم
ط وة، رؤذام ارى                                 
رةموة َ دةرطى ن      
دادةم ،َدر طزةرى و موة        
 وموةدا َةرن  دةوة،         
و وةوة دة َ رؤذَ َء               
                م   و وةك 
        و  متء، دة ى َر

دا ذؤ رةى ذم  .                 ون
 ووة طةر  :    وام ،امَ زؤر

دة َن ر رةمى                    
 َار  و ،ممت امى        
               ةم ،م ور وم

داوا  دةزط  .          وَ دةوة    
              ز  د نارةةم
                 ََ م ،ةن نام

. َن
)موى              )  دى دامم َ

                    موة وةزط ر ،امر
دةاوة، و طر مى             
     مذ ومةَر ردة َر م

مام رامء دزآء 

م ك
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             ط  ،نذ َواموة دةرط   ىءؤذامر
                     َ وةك  د  رىرو رء وةزارة 
دة داوارمموة متء،  َؤذة زاممى          

) ذ)  .وى مر  من دش ت                   
م ى دةظرى َ، وةك َاز َارى و             

                مرمن ذم دووار   دووة دار) را
 ورى موةمى رَاوة دام رام ،           )  رةل

                نم  ت  ووةء ممَ ومَ
زؤر   دموةى  رء،        )  ذ(رام اوة،   

اازة  ر َردم و ورة ات          
. دم منء مان

)َو(                 وةا  ر ، ءدوو م ارمى دو
       ووة، ط ل َ وة امَ ى دةرزى  : ى

رؤذام وة  دونء َ واموة، زؤر مو دةتء               
                            َر  رداوا ،دوودرو  ط
دادم َ ت وة ر ماما،               
                                    ام ىد مى وزؤر  ن روةك

  َةدر زار)  .(         ،  ن ى
وةك ى دة َمة ور ى وةى وة             

                واوة، طدة  ار دة َ  :    َر و
                       َموة دو ىر دةرط َ َمر ،ََ
وردةوا ؤ داموة، طر ا ور من                        

    َدة درو  م  .      دى َام ر وةك و
داواد  ر َور َدن َاوة،  واى           

).زؤرى مان ذارء دةر)و 
 روامى وة رةى       )  د )     رَةر  

   ون دواء، طام  :       و ام ،اَ ى َ
  امى  ردن ن دةردم رء                            
ون رى  ت ن م ،ََى رى         

         ن ن دةرووم  ىام ومَ ن  . روة
ورة                 :  طرى ذ  َء ددةى  ىط 

زارء ءك  ى َا ت  ماما                     
دةدم مانء طَاموةن  رء                     (وة      

من َ ء ر  ماون مةدا، ن           
         ط َ   ى رء ر نمَادنء ردة
وةى اممن رَى رَم ازى زامء                  
مرىء روةردة مآء ء مروء ء         
ى،  رؤ ن مم ى ا                  

(         وة اددة ن َ ىط  ،)  ىم و
               َ ىَود َون، دةو ام واوى
رَى دازرامم مء ردوط  ،ود َء       
           نزار رة و ا  ء دةرووم
                 نرا ءامموو َمذ  َر ،ن واو

).دان
)  د ن  (          ،ؤظ م ارى اوىر

      ووة طمام م رةى  :      ىمر َ
مان   زارء مدء و  َن                     
                   َ ،وةوة دةرموة وةم ى ط
ر ت ودَى دةروومء   مان                
                             ندمَنء ردمدة رةدو  ،تدا
                        وةى  ،وةادةى رر  نمداوا امَط
طَةى امى ى رى  دا  ،َداوة                    
             رد مام ،ءم و طم َ َ

دوار روةك   رار          .  رادةك رااون  
ذةى وةدا  مى دووزارء د           )  ى رؤذ  (

                          ز  ،اوةوومن م رى  ام
ة، ) ط)    دن رى مان               

مى دن ى وة دة د ن                    
روة دام ى و رةى وةزارة  .                  اوةوة

       ىن دةررد َر   رىرورء
                  ىمام و رة َ ،وةءدةر وا
  ََو وةردةطن، وى مان                
            ىََ روةك ،رزار د   وةَة
         شَ كزار رة  وام وةى امم

َ نرد َر مام .
مَ  ، ة ط مان ر ار                      

                      وام ،ةدا دا)        ،دةرووم ام
            ام ، ام ، ام

 ).-  –م :  وةك 
:راوَةن

.ى دامام طى زةوى ما% َ١٠و رة،-١
٢-َ  ن    ٢٠٠٢ام رةىن        ٤٥٠ ذوةَ َ  ،وة س ن 

 َر  ر دةت١٥٠د دةا زم رىر  ام نَ .
ماَ) ة ط مان  ار َ اون              -٣

                    ام ،دةرووم ام ، ام ،
.(

ى ٩  روارى     ٣٤٤٧/٣٠ذرة    – رمى  مان       )  ١(طى  -٤
  مم١٩٧٥.

ى ى       ١٠٣١ارة رى ذرة                 )  ٤٣(ددةى   -٥
.١٩٨٠ى زةام  ٢٨روارى  –َا ت  مان 

:روةن
١- م– ر: م  زادان -م- ١٣٨٠
٢- مام– دى : مرام –  از-١٣٧٧
 –د َزا     :  وةرطَام-     ا ا  :  مو–  مان  -٣

  – ٢٠٠٢
٤-  ك اا–  :  –  ر١٩٨٣ –ا
٥-   ومم– م :ارد .

  ى ىءَود  نَ نام
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مار: دَ ونرة

رةَل  "      را رةَل رمرء ري ي ردة           
م  "   وة      ١٩٧٤ دا    .     ي َ م

. َرطء ري وة ي وارةي َان وة          
  ١٩٨٠         َم مر  نءرد دةرةوةي وة
 م دووة  "   و راري   "  وَ  َي      .  وة 

     ووةءَن   ١٩٩٩رد وةاوةرط   .  ٢٠٠٤   
    ر يَك.د.ث( ي١١  .(        مر دووة  

 رما    .   ردن، ر  زةرد  رمر        
َي رؤ مي وةدامدموةو ما مي            

مةم ءرؤ.
زؤرران ط وة  رن دةَي،   رة                :   زمر

ورن ي داوةو ي  َ رو ي وةوة          
       وم  ن زاد وم َن رؤدة ،دووة َلر
ةذم دةدةت،  َوةي د  ة نء                 

َ نةذمَ.
 رة را   :            ورو وي وةكوَ مي و رط

         َن دامر ،امر دةورة  وام ،
.   اتء وام  م مَا ك دةرت     

             يم و ،امر  ار َ  وا
رن دةردوون  اري دووموة، زؤر ء          

.وردارن
              ا زمر دةورة  ،نرد مر )

دام دةت، ر دةورةك م  دةردةت،             )٤٠-٣٠
ش ر وة  َ   دةروم و               

     م و ومم   راغ وم  .    ذةت م
               ، ر ي َ وردةد  ،دا ةذم 
               مزرامدا َ م  َ وم
دةمَ ووة،   كء ةن ت، َا            

  َ رراوو دةَر  .       ،ةدات ر َر ةَ
                    ةذمَ ء ة يَ م وة َ   ةذم
دووة؟ م دةردي و وامي  ذم دووةء                 

دَوة، موة وةي َامَ...           ،ََ ء
                 ةذم  شَ  ؟ََ َ ة ن ،َةذمَ
                    ، ةذنَ ء ة  نور ةَوة ر
             م ،ت؟ َ و ريرة ةامم ةذم 

م َلرة را: 

  رَير رؤذط

َاو 

رطام ر 

وة 

  ام

 َ ،

 َ و

  ََ

 َ
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              ز َذم   يوام زؤر َ
دة  ،َن زؤر ن ة،         
رةم رَي زا ددوة و          
ؤ ر ،َوا و مي     
       َةذمَ  َة  ،
         َ  ما وةي  َ
       َر يرطو يؤ َل ،ن
    مو را ،ن شمؤؤظ

مش         .   دةط  اَ  
طمء ر رم  رَي         
       را  تءا وة
رََوة  ةتء اري دن     
 َ دةتء طرام ء          
رَ ء وري ن      

َ.
 وَدم ي      :  زمر

          ،د  ر ن ،نوةزارة
         نر  َيدة وا
َرامم ، ش وا        
         ن  وةَرَدة
      ،ارا وة ردوو 

.  و رةدا رن
 رة را   :      دةرةوةي  رط زام 

     َ ،َ وا وةمَ نر
رام َرم، وة ران    
          ، نا ورم َيم
َن و رمو اة          
دةطرَوة  و رمي  و            
ي  َما رم ر         
          ،َ ََ وةو دا 
   رمرةن         

َم  :         َرَ وا م و  !
    دم ،رانمر يَ ر
         َ ن ر و و

مدةط  .          ،  ش
          وةم  َو  َ

َرَ ةَ و ك.
َ  ممة  رما          :   زمر

ك رةت َوة، ي راي واز       
دا .

 رة را  :    وةيدمرة  رةت
           يم نرة  َ ،
ا، رن دة َودَي         
       مءدةزاطري وةزارةتء دارو
ت ت، طَل ردان ر         

طر وةزارة  .    َدي ت   
ؤذةك ََء رَي و          
ؤذةوة  ز  ون        
       َوة؟ مدة رة   ،ت !

 ؤذة وةردةطَء داي      
مم دة  ،رما         

ي دةمدةو.
 وَدم ي مي    :   زمر

     مرا  و ط ،نومرؤذم
زةرد ا  طَل ردموةي      
زادي رؤذمطرا، زؤرن     

.دةمن  و دا
   رة را  :    ي رط

مم رةن  ،رةت     
 وَدم ي رؤذموام ،و           
مامي  من دةد       
ون ر   زةرد مون،         
  وزو م دش        
اري ممن دةد، طر       
ي دةمم ، و          
            ،تدةردة  نوا
         مام ر ي دةمزؤر

مك رام  .   رن دةروة  
وز ي رةدَوةء       
          ،َد  زةرد مرا
           ،وا  دوورة  اَ
       مام زؤري َ وةوامَ
       ؤذة و نازَ وز 

َش    رؤ   .           د
رَ رةاوةوةء طراوةوة      
رن، دوورة ي دةَوةو       
       ي زاو دز وماور

َدة مدةو .
 َ زؤر  طَ         :  زمر

مون دةَي، مَي   من       
دة ،َوة  دة رَما         
        َ  ،ن مَء طم
         َط  ن نَر 

.مو طَل ون واذؤن
  رة را  :     َط  يد

مون دةورء ارَةي      
دام  .       و ؤ رة يوام

موةي  رَ دةطن،       
وام مون  دةورةء       
           دار  ونار وام
          ونار اقءَ وريدة
      ورةدة دمم انءدةم .

        ا يَ  واي 
 ر َردن، ارَء    
            ام  َ و رؤ ي

.طَ مو طَل من
            َ نوة َم َ
       م روةتء  ة نووَ
        َذ وةمرد َر  ،اقَ
دة رزداوةء زؤري و        
مش اوة  طو  ر          
 ردداو ردم َ ور       

  . اوةو َي  َمو اوة          
زادم دوارؤذَ طش  و           
         ن، وةرد َر يمودة
ر ََراَ ، مام طَل          
وة ،مَ وة موت، و         
        َزر دة يدة
َداَء دا وي وَي        

َ  .        رة زؤر و َ ،اَ 
           َ  ممط
َاَ  دةور ي طَل     

و  ت، دموةي       
    دة  وزر دة

 مَر  ةز.
رن   وةزارةتء زؤر      :  زمر

         َ  ،تدةردة ي د
        ،وري من دةرد َر

.دةوري ر َردن  دواا
 رة را   :        نر  م وردة

م ، دةور دا و           
      ؤذة َر وريدة ،م
ز  دوو ري ر اوة، و            
ؤذة  رَي موة اوةء    

   ء راي       )١٠(زرم زار راودة
واز وة  مي دةري،          
       ر غم َ شم
دادم و ونء َرامن        
 ن ء موةمو رَاوو           

       م  ون وةم  . َ
         َ اري  وَيمدة
دةردم و دةورةو  و          
مَ ا دةر ا ،َممت          
طر دةورةش دواوَ ،َن        
  دةروم دةورة و      
دةورة  َر َردن         
ََء  ر َردن        

َام م .
  َرم ما ون     :   زمر

            َم  م نر )َل  )٣٠
َ، زؤري طنء      
رَاوةم طن ء داوادةن    

   وةَ)٢٥(    ةَر  َل
زؤري طن ار  ؤي          
ء رداما،  ؤذةي و رة       

 نر .
 رة را  :    مرداوا  َ

        َار  وة نرد مط
       مرةرو دمةَر  ،تدة 

 َ ،َؤذةك      .   يء ت  
ردةا  ةوي موي         
           َردا امرَي طم نر
         را مرة  وةي
             َ يز ء دةرَ

طَل وةا ؤذةك    .     ردن
         ام ر م وةيدم 

      نر  ون)٣٠  (      وة)٢٥ (
َل، ش ي َ ةَء          
            َن دةامرط  َ اَ
طَل اردم ةوي موي         

َدةَ نر.
  َرما مي         :  زمر

       ط ط  ، نور
 طام زار دةت، موي زاري زادةو         
 َزرطنء رس زارن رخ       
دووة،  مي وريء        
رم ردن و  َزارةدا         

.مَوة
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 رة را   :       َلط  ، زاد يزار نرد  ؤ
            ءَل دة وةمزرط َيم ن  وةدا
              ،زاد م ر كم  ،دووة نَزار  زادةوة ٍَزار
         مدةو  وَ دووة نو درو  

مك ر مي   .  دنء زن طمن   ردن      
     ر دووة نومدوادا  يم وري .

زؤرر طَل وةزة ةمارةنء ذووري زرطمء            
ممت .  رَطرء َم  دامن دووة         

             وةءاوةرز رراو رو رازار وم
َةاوة  رةر ؟ م دم رةري             

َ ا راَ طورةن َ  .          و ط مت    
ردما  ،و موم م  ، ةمي       

زاري زاد مي وة م   .  مَان زرطن رةوة رَةت  
             و ، نزرط  واو زاد و 
                 ََ دةرةوة  اث ن ور ددة  وةي

وا  .  مو ردنء  مَ طام   ؤَوة     
          دمررة   ك م نَ َ

مَ .
   /            َورة دا و  ،رر  را ي

رزطمن،   ون مت، دة َو دةرش                
               ،اؤَ وير  رط  نو ا
وةي  َ رَي وة داوا ر و م ر تء     
رةوي َوة،  َم وك رةو َوةو             
وت م رزطم َان طا  ،َر              
              ،ور اثء ي وردم ءؤ

ردةو د وةيدم ر َري دةر.
دووة  /   زار ري َي        .  مزار م  َ

زاد وة  دةرطو دةرت اوة َر َ طر وَي      
زرطم ت، ن وةرَن ت رارَا،  رَي      
مون  َ ةم ودَي مو زار  ،و     

.ود َتء وةزارةم ةمار ن

 َ ي  /       وةمرد مر  َ زؤر 
ر زووة دةر  ،َدم وةز زارو دموةي        

   و ،امط "       ر  دمرطَر ي"    ،
رَ موي ردن دةذَوة، َ او رَي              
َم ن   دةرةوة، و ر زة طدووة مو            

 َ ت رَي مَي وة مو               .   دةت
           زار وةز دم ء ر را  َ .

و رَي دامم  زؤر ر ي وردةو مري        
          ر ء ر مَر   .  وةي

م ون دة وم دةرةوة مَء َاش َاش           
ة َ يوةء ط ووز  ر.

ر  َةمي  موة وة، دواي          :   زمر
          ر يَ و كوة ش وةورو  وةتامرط

  ر    ) ك. د. ث( ي١١ نرد ريمر  ء دوا
 زةرد، رةي  وة  ، ء             
         رةزا وام ر ة ي ر  يرر

    و َمََر ن وة ، ) م َلرة(      ي
.ردة ماوو

 رة را  :            زيم  ،رة و  دة 
        وة دةم ءو مَ تء  . وةي

              و  رةزوو ،نرد  وةورو  
     ا وم وةَ  .      َ شرر و

َدراوة وة ر َي دة  وةي  اما                  
                 رَير رؤذط ، َ   
               اَ ر وةء ر امرط واَ
    ََ َ و َ ،   ام
َ     َ ء ام  َت            

و ي   دراوة  وةي امي َ ء         .   ت
   م     . ير   وةم 

         وة ي َ تءم  ،م َلرة
     ا  .          مر   شوة و

.ذو ،وةي َد  م رطام ر وة
  وةي   ورو طراووةء زوم               :   زمر

و َ، دةا م وة  مو رنء ا    
                   م ر زؤر دة  ،ا نرا يَ

ةمَ ن ؤذة دمَو.
 رة را  :     َ ء ورو   وة م م 

       َ ، ةَ مرة ؤذةو دا ورو ومز
    َدا دةذ َرودؤ ء َو وام نرد َر

             ورو   وةي وازة  .      يوامَ  
رةي مموة، مَر ط وةَ ةنء           

َر                 :  دةط  ،دة  ام ؤذة و 
               دم  ت ت   َم ا ؤظ
                  م مدن ط  واي ، ؤذة .

          ،امر مم  رانوة زؤروامَ
                  ووَ يورو مي ووم  دووةوة
            مو   وم و رج م  ،ةَ
                   ََ ةَ ط و ؤذة ن اوةَ ر ورو
           من، ورد ي  ورا امم َ ،
ورو  م  م ء  َرةو ء        
            َ وم َ ةيَ راوردي ن وَ
       ر م   ،رة نرة وَ ندة

     .      و مم َوة، دةوامَ
موةن ر و  ،و  ومن َة                

دةَ.
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          م ر َ

وم وش*
دواي دم وي زؤن  مو   َل دووو دووةو و             

      ،ََو د            دوو ي  م رم          ن، دواي وي 
: وا مي رَ ت

 غء  ام ء و  ،ز ..
  ،وة؟

م ..ةدَ ون َيَ يَ ا....
وة رارد وة، ذماَي طوم ر ..ط ةدة :

      وة م نة دم  ..              وا َوم ر  توام و ..
: وة مزى زي َو َ طت

 روة  ء اارَ ونء  ،رؤ.
*********

*و  َ !.
وةى  طَل ا دوو   ..       ا رزي     (   رووي ا دةت       

)..طر ر ا ي ام َدا اوة
وو  ..  مو  ر دةو  )  :          ري وا و دةوت        

) و  ذمَ .. ن َ دةا .. دةو
                                   دو ،ر وة د َ وةووى دوور ررؤذط
                          نََ و م َ ، َط اردارود امم ،روةر

..نء رذةوةم ازام و  دووةن
مك   ،ء و نء م          ..  ط َدةرَي مَ  ):   موت

، ..)ا ر ي دةزامَ َ رووي  ض رة ر   ..                َ دةت   
 ط )              ةىر َز دةم   ،رد كم َو ،و  ى

ََ.(!
*********

*د
 دوو ورَي،   دادةان رؤش دةون، َوةش دةون دةوة                               

.. ن
)   رة) : دةوت

)..ط  )وما : دووة دةوت
وردةوة طَ روو  ، و َ رة داوي ط :

- ا  مزةردة ام..
و دم ريوط دةم ط م ءرةم..

             و رةم ىامن د ران دةط  ىامد  نام  زام
..وام طوة

ََ َ ة َ ر ةىر و َادة زدة..
:رة دةوت* 
! دةمَ م وةَ  َ   دةرةوة -
- ََد ر وةدة  دةط ََ !
- َم   ك ؤ مرامط!
)..ر دة رن َن دة)َز دة َل مدةرَي  -

..ن  ك وة ورَي مرةى ي دةداوة

رز در 

َور دةزم  ت
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ََ نةو روةر

و  مي  ي          
      ، ندة ا 

 راي دة      )  ذن(وة  ووا    
و دة    ..  درو اوة   )  و(

ي  طزارش   دةت        
         رو ري را نء
َةو َوامَ م َ ذن        

        دةر و ،رو دة) 
 )  طَاموةي ري   رةةوة   

  َدة)       وا را ذن وة]    ن
، ]درو اوة   /  ي ار  /راك   

طر وَ را وة           
         ََ  ر وازط ،َدة
           دي  ارة روا

ر   )!  دةَر ا وة/
          وة، و وة  رةط  يوةرط
       َ  َوامذن دةر  َلء
  ي وو ر         
            دي وة و ر ووا

َدة  .      دة ةَ 
      و َرن م كواوم
              ةر  ر اط  ذن  دةدا

  امم   .        ي  ش 
 ا  ط و ووةرة      

           دة را  ووا  
       َش دةؤ  اوة، وَ

       مر وةي دةامَ )       و
ء )   (زْو١:  ا  .(       ؤ 

           دة  وةَرا دةطةر 
            َ   ،ند

 دة َاوةم  (     من (
        وواي وَدةر دة را

َ  ).  ٢٢،  ٢١:   ٢:   من ( درو د    
        موةَ    ةداَ

و م  رةز (           ةر( 
 -: دةرو - دي 

           ي ا انر ي وة
           ري  دي اور
           َة، و طوةرط َد اَ
م رةءرن  دانء        
ؤكء مَ ا مما        

   .     ووا يدمَو  وام)ذن(
    را وة   .          ارا 

      مز زوا َرم  وةَردةط
-: ش درَةي )١(!ري

      َؤ ار ي 
            ؤ  اوةم   م

)رء مَ..(

)َ  (Enki    َاوةم 
وي ذَزةوو  / م َاوةمي زةوي  

        مء ذ نءري ذرر
ؤظ).رم  (Ninhursag    

م اوةمي داَ ،ء        
       َ دا وةؤ  رم

.دةردةون

         مرة م ؤ 
          ؤظ وكء دا مؤ
ا، م س  مَ دةت        
َ ء مرَ  ا        
ن  ي رن َ واوة         

)َ  (Eden)  ادن]  (   َedinu 
) دة : دةودةق وا) [ي دن 

 )          ََ ة ااور  ֵעֶדן     و ،
،  ر     )»َْن («رما ة دةن    

 َو رة وة موي          
د َن   ) Dilmun)  دن(

Telmun  (   ذة انر واي  
   ) ة(      د ،َ ي) از( ،

           رة اويم ر يورة مد
ردةم زؤر ما مو ء      
          و ةو  ء
         مم ي  دوا  يؤظ
مووة َن َة          

دةوةرمن طاةوة  ري        
اَ/ري  .      و ، ر 

.  مر روةردةي دةد

و ا وت روةك ن       
         َ  ، دة ناردم 

 ر م)     وامي ارد    
       اويدة ي روةؤ ( ،

ش مرط رة د،  ر           
        نم مو روة 
         ر م ،د َ
ما َ ، َوامش         
         ، يرا   كم

)  (زم را  را واوة     
Ti              مز  ر ا ن  ،

) ذن (را و وة ن واي    
دوا مر د      .   دةدات دةوة 

         مو م  ر  و رم
       ا َ د ك
م َ ،مَ ك ن    

. Ninti)  م) ك   موي        
          ة وة دام دة 

:رةك  مَان مرء َا
رم :ا)؟)٢ََد َ ،

َ :ََد را.
رم  :      ة ذ

 ر م اوةم٣(ذم(.
         ام  ك ةَ 
منء و اوةم د          
مي   رةدمن           

َزدون دة درو ر٤(م(:

موةي ذر ن ةرا ؟ذن!

اوةمي رةزما مش

...

ملت

مددان

دةم

مزي...

اداز

رام

...طَ

 ر ؤ يوو ر يَء (وَ
راوة)م ر ر ي



٢٠٠٨دارى ) ١٦(ذرة ٢٥

،   )م) رةت  موي        
د مَ      (Nin)  م ) موة    

Nen  (     يمَ ةيَ)َ  (En   ن 
         اوةم يوا  وا /   ورةن ط / ي

       دوة  ،َ )    (       وم وة
واي راة، وة م  واي        
ذن ن َمذمَ  ،ة و موة    

/ ن و /     و اوةم)      واي    
د  ،َن    )  ي دةََ ذن   

ن و   /و اوةم)    ا واي    
  /ةرا  ي  (   ،وةدة دةدات

 ر رةم واَ راو      
                  َ و وةدة  ات
اوةمة ن   روةي       
        مو مرا ومذ
را دة ،ن ذن دةطََوة     

    را   .  ش
مرَ وازيء     
    مز رام

ر .

              د و ا       
     ة       ر         ؤ  
    م   و ة   ر          َ   
  ؤ       و ر ا    ي   

)  د ة  (   ء) و و ا  (   
     َ   )    ة   )  م  

    م   و ة   ر          َ   
     َ   ) و و ا  (     ي   د ة
         .   ي   و و ا (و   (

  ي      ي           ا      חַ ּוָ ה 
   ة   )  (    (ر    ي   ذ  ن   

-    ر ة     ة و   )ي       و ة  
  ن   )  ز    و (    و ا  ي   

 َ  ة و ة   .   (   ر   و ة ي   ذ  ن (  ن   )  ذ   ن (
     و ة   و ة    َ م        و و ا     ي   و

) م    (و ة ر ط  َ ا م   َ   م  و ة      ر   ي   
   و ة ش   .  و ا         ذ ة        َ  ة د ا   د ة  َ 

     و ة     و و ا        َ              
   َ      م           َ         ا و ة م  ي   
      َ       َ  ا ن   د ة ر         م     ، ة  
  و و ا          ر ة   ا    َ  ة       ا و ة م ي   

    َ ) ة      (Asherah   و ي  و   م      
      ة          و ا و ي  )   و ا ت     ت   ر ة

  و ا     (Rabat Chawat Elat     ت 
  ا و ة م  ي    َ    ط  و ر ة ي   ذ   ن    ن   

           .  ذ م    ا و ة م    و و ا ي   ط و ر ة 
      ا و ة و ة ي   ز ا م  ) و ا ت   (   ي    د     َ و  م

   ا و ة م  ) ة    (    .             
       َ    ا و ة م  ي           د    ا و ة م ي   
     م     ، ا و ة   و  ن   م   و ة ي   ذ   ر           د ا
   م  ي   ذ َ    ي   َ    ا           ي  

  ر ز ة و    .   ر و ن       ن   و ة     ة و ة  َ 
     م       و و ا     ي   و       و ة   َ  د ة
              ر       و ة  م       و ة   َ ر  ط  م
     ر     ر ي                      ي    ر

             و ة   و ا  ي   .    م  ا      ة 
)   ر ا    (       ر       و ة  ن   م        

    د ا   ر ؤ          د ة       ة    ط      
رة وَدمي َوة     ط  َ ا و ة و    و   

 - وك  وان          -  ووا      
      درو  ي و ش ،ةرا
ة َ َ اوة َ ةي                   
رادا ن  راو َاوة، ن         

ش  َ  )  دة وةرطاوة       
ؤا وا ووا ن ذن ر  ري            

             و وا وةو وة د دة  ( 
                    ن اوةك وةرطرا ةيَ

َةوة و     .  راي دة وةرطاوة        
          اوةم   درو اور ؤ
          وواي وةوَ دة را

رمَ ةدا        .  درو دوة       
  ء  َر وةي

             د ة         )   ت    
         ()  ֹ ) יוָתַאַחת  ִמַּצלְע

ء دام نءي ذاوةم ،َ

رم 

 م َري. مرَء 

مرء ي 
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               ،م ن را
               َا دة  واذةدة

)      َ)  (..     ِ أ(..      وا ،
مةرا  َ .

             ي و  م
         ياور ؤ ير ر
م ردا دؤزوةو       
ي ودةوة، زامي       
 َري َوة        

َ مح    (ريء رن     
   (Samuel Noah Kramerةر

.
           م  ر م دور
درةمم ري َا دَا       

 ) ام ري ن     )  وة  
         درو   را ةيَ
          دة  وةَااط  ءَ
         دة  م ،
         ط  ورا 
. دانء ؤ رما ت        

       ة اور ؤ دوا 
    مر ، يوةرو  َ

م) ؤ  رما مة         
      ووا َدة  َة موةم/  وا

 َ    /        َ ،اوة درو دة
َدة   :    و   زو (     دوا  ،

ردةو طَاموةن  راوي      
.ؤ دةطَموة

َراو:
)١(          َا دةورد دوانء م  
، َ  ازي       )ري( و  ) ر( 

و ، و وي  مو          
          ََردة)ر (

Sumer            ءرا  و  ،
   (     دي   (رةا   

َ ة زؤر مو و زاراوةي         ) .   ر( 
. و ن   رةا ر َن             

   (Sargonرطن (م  موي     
و )  رن (   رةَ  ةي       

دةو ،َ وَْ  (          ن(
   اةر)ورر .(

  ( (و  )  ا( دةواذةي     )٢(
دة ما م َر  مَان            
            دةر  ةر دداَ ذن ء

و   .       دة  ردةد 
َا ن و  ما          

. دةَوة
)٣(وام دة   :

Kramer, Samuel Noah, Sumerian Mythol-
ogy, A Study of Spiritual and Literary 
Achievement in the Third Millennium B.C. 
University of Pennsylvania Press, Philadel-
phia, Revised Edition, 1961. Chap. II: Myths 
of Origins, p. 58.
(4) Ibid.

دارةم زَي  ،)    َمومم    ٤٠رة - ٢٠٠٧ري      -ي طظري زمر   ٦ ذرة     
 ،  : دةدم ك د ر وزي          )د ة طورةي من      

وَوَا طَل ك ل د دارةم ،مَي  َ ط و وةك           
 رطدنء ر رؤذمطرى  روومدموة َ ط ر َ طظري    

ز ريزم .
رة وة دم   دةري  داري طَل رَان ك لء ك                 

.ل دووة؟ ن موة ر ك و ي ث دوو دووس؟
روومدموة وة رةزاك اري َوو روة وة رؤذمموَء                  

 َ ريوا(مم نرد  رديزي ط:(- 
١-                   َ  ر ود ك  ريدة يَ  رةت

موةء موة    . . . . .        َ روةك   زمَ  ووم َن             
.؟؟؟!!!....دي دارةم ر   َدةي زدة

٢-       وم  ويم رةت  ) رديط (    كم ) رديي ط(    زام  ،
                       َ   ،رديي ط ويم ري دوم ا ن  

،   ما وا دةردةوَي          .......موة مور و موة َء     
َ  .

 ل، درة َت امء  وردي مَؤوة، ط و ت                  -٣
زي طردي  ردنء  ( مدةد، م ََ   رو موي  

ر زاري  مطاوة، من   َزي طردي،  وةي (                ما
موةرؤ ردا وة ط و ر زارو موَ وو مونء ء          

وة، طر زةَ د     .....طرةو َوومسء و رمي ث دراوةء      
........  .ََء َ  َموةي َ وردَوة ك ت دةردةوَيء

، ك ل  !!"  ل م   ي دووة "دة !َك ل دن 
     َوةي دة  :!              ةوم ََ ءَ  ن ل ) ي

،  رٍَن م ذةي   منء طردن دووة،              ) مدووة
، وةي دة َمو َدا موة،   ........وةش وا َس مام َرَوةء    

...... . َ ت وةو
٤-َل دة ك :      م م ةتء     ء نم......    ،

ر َك ل مط ر دة  ،َوة ر ك  دة َم رةمن     
  ة  نر)ردةدةرن     )م مرة امك      .  دام وَيةدا دةَ

  ل   :   ؟رةدم ة ر وةَردةط مَ مم   )  ََر
رةدم ة   .(

٥-   َل دة ك  )   :                    ءَ َومن دةرد مَ زو ةو  زؤر
، َ ةدا ر   َك              ...)ن رَوة ر ي دارةمن    

.ي ن ك ل َء  ي دؤوة ر ة مردة؟: ل
٦-َل دة ك : يوم)ةر (         نم زاي  ي   وة ة

دةزامَء َ ش َوي ذنء ذازيء  طَل من من، دةا ك            
                 ة ل ك  رط ،د ريي دة و ويل م

اودة   )            ن دةزامم زاي  ن ةر  ة و م(   ةداَ ،
وم  ،ن و ك يي راوامَ  زؤرة وم:- 

).م)س ي طورةي اودةَ ،امي  زط ة -أ
  ( م ،امي  ي وي دؤط               )  رام)ز    -ب

اودة( ش زؤرةوي دوم ،. ....
ي َوةوة،  )زي طردي  ردنء ما      (ك ل، طر َي       

رَ دش ََوة  وةي ام َبء ام َ د َي وو              
،  و     ......َي ومو ي وم و َو ي ن  وةء        

........ . َ روون دةَوةء
ا وة  ط ء ام  را  رةي  َي وة                   
                     م وةيدمرا َ يرة م ،دن دة  ة و

......،  دة، دا م ؤظو ....ؤظو
        رامَ روري زمظط  اََل رط

 طردى 
٢٠٠٨/٣/١

َ وةدمرووم
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      رط  زدام

 دووة 
 َ طاَ زؤر َو        :  زمر

ن را   )مةي )  وةرةدان   
و رَاوة، روةي دم ي      
ي   َردن، َة َن       

َ  ر  .
َا َرةن   :  ا  زادة    

 واي مَ   .    ة دةَن   
          م ،َو وةر و ةم 
مة  َو  م ان، دواي        
وةي ان و  دوو وةن                      
. َن امن ما مة                   

رةم دن و تء          
            َ   ،دةن َ
          وةي    ووي طزة
ي تء اري درودم دة      

     َ ن  .      م وم
دما دوو وذ رة ومن         

  .         م وذ ن
                وذ   ،ط ةَ

رة  َ ر َش دةدا:-
دن، وامي و رةرن    -١

ا دةم ي .
٢-                       نوا  ام وذ

رَمَ  م  دذي               
     .  دة و ن       

                   يمَ و و ءا
دي وان  دة ي                        

.داطردا ن  ك ن
م   رةن،                -٣

                  َر   يوام شوام
          ء زم اوةَري ر نوا

        دة مةر دة    . 
       مَر ر ز  شوام
          ن ي زوام ن ،

وةرَي .  زامموة ر دةن       
        َ وام  َ َ ن زامدة

.  َرم  ؤزموة
                                 وذ دووة وذ 
        نَ و  مَماد
دةطَء وةم دةزطو م دري            

م  .     ي ًَ امي مرط
ي مو مَما ء مو           
م َما م ،م زةي           
                   وةي  رة م و
. زؤرَن رةو و را ؤرن             

                           م م ر 
              ز  مد نء
             ةوامرم ءوة ممدة

دوورة .    طَل و دةمدا دةن           

دَوة ر و ي  و ة              
                     ر يزة   َ
م  ا  وةي،      

   َ دة نم  .  و 
           ،د م و ن َ
ارَة  ا،              
   َدموة ت                

  .          ء   وةي 
      رودؤ َدة ،َ ي ةي
و ي  وامَ ا                          

 ردم  .    اون َوة   
رووي َوو م  .      َن َة  

روة س  م ك دةن          
                   ون ام يرة 
ردنء ي ن                              

 َوام وة   .          ودؤوة
      م َلط ي مةم وَو
ان طَي دةدات،  َو                       

   مام)    و  (       وة
دواي رار ،ي دي                     
                   َرودؤ  و دوازرامدا
                َرو م َلط ااو

رووي روة دةَي    .  ا ذران 
  يء ودودي مء      
 امء م  َو                   

:ا زادة

و ن 

وة 

َم ك 

رش 

  نر

 

 مَوة
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  َدرَ وةر  .            م م نرد  
و مم ة ون     .  واز ون مو وووةدا    

 مَم مو م وووة،    درةم و         
مَش َ رو    ون كء                        
  و  رامون  دموةو                    

               مو ط َلط وواز نوامَ  .    وون ط
            َوث دةط    دة ر دروو
                   ،تدة ن درو  وةيامرر دواي طَ  

 مَ  .  زؤر َ راو َم واو مرةوام ون           
وةن   ،َ و نء دامم مو                        
وووة ةمي و مَوة    ري                      
َودا ن َد، و مدارو م ر              

.اوةن ون
و ري را  ض ذا طدةو             :  زمر

َا دةوةَ ،َ وام َ رةو و وموة              
َو.

وموةو روم م ر                 :  ا زادة     
ور ،َة و رودؤ زاء مي  و                

    ا دةذَ يرامو  .        وذ وةيوم س امم
                   يم امر م  ،  

 دة نرد .       وذ و و َ  س امم
.  ، ذ ر  َ ذنء ردةوا ومن                   

                             امر َر  امَ
    ،وموم ن وةيوم  َ ردا امرن، طرد
                       ن  و رت نرة و وةوامَ

و َرَن واو زةي رن  ذنء                .  ران
ممت دةومن  وري دم  .                     مدامن

                 َ م   ،نَو امرو طَ نر
وَاي وةش   .     و ر وة ي  ك و            

دة ردي  وو رؤذ َ  م موةو                     
    وان دا ومَ رةو نءن   .  ذ ن دي

           َ َ وةء وردة وردة ردا نزؤر  َامرط
                  ن ن َومن، دةَل دة نمة مَ
وةم و ر ممنء ك ي ما            

طرامم ت  مك      .  ي ردن َل دةدةن     
د  .         َن واَ رط ورة دةط  وا

وةمو  روو .
                    َ ن دي   وة يدةم وم
 مةو  ازي ردؤن   دةزام  رء              

َء ر ،َ  :   ر م  ن، ن          
              ،مي رووداوة   ءَم ءةمر ط
  َن  َرةر ماوة،  و                
                           شوم  او دة  ة يمَ

ةمي  دوو  طَل            ..  َدراوي وموة  
انء دء    (م م ر ،َطَل              

و ري ا داَ  ، دةو  دذي دة(           مرة
َء ر ورن، َء ر م وامن  رازي                 

وة .  اوة، م د ردي و رمن وةَ وة                 
                    ،م ر  نرؤط و دوم وير

         َرازي م رط ةرم  ،ةرم د دمر .  رازط
            م ،َر ندةر م  وةوم نَ و
            ََم م ةيَ و تو ،دة َ تو
 وةي وة ََ ش دة  مم من            

. ن
  َمةو دةام َةمي طَل            :  دووةن

. ردؤن ش ت، روة طَل َانء رو اش             

 و و وم ارَةي مء م دا         
دة  .                   و رزي َام  َم  نَ

    َ ا َر  "    مرد ي َ"     ةداَ  ،
                             م  دا  وة س ن موة دةر

َا دةموةم  يرذةوةم.
دةروَ اي او ء ر  َواوم            :  زمر

َاي و رةومش ن َ دةدةوة،  ةمي         
.َ  ة  َ رَرةمن ون

َا   َرةن   :              ا زادة   
َ ةدا و دةر    .  وة رةمَ و وة داوة    

دةزوة  م َر رَاوي ةمي َرانء          
           نرد وام  .              ام وة َدة رة

وامي و رَاوةن دروود َ َري                    
دزي رد روةري و َون، م   رء                      
َ رازونء من مو م ما                       
              ،رةَ و نَم ،َم ر ،وةدةد
طر ورد ،م َو َرامَ  ن                 
و، ن وة دةدةوة و ش وة و                  
                 م  َ ي راي وَيء رؤدةر دوم م

زؤري زؤري و َرام  .          رَء مَ دةوما      
                      وا ،مرو َدة  ،دةوةن دة مرو
وت زؤر  َون  ؤي م ردن،                

 ر طَل      .  رةت  موةء ن        
. درووومن، ن و م َطن                         

م َمدارو   .  مَ زؤر  مدنء دن          
وةي او و ردةدا، وووة     .  م ر او  

و م  ون وةي   .                دة و   
رَاو َوا دَنء ام َ  ،َ ر                     

            مموانء م وم وةري  .     رزوو 
دةن َء و راَمما ي ن، رن داو       

ر   .      طر راََي وا  َةن         
 .  دروووما، و رَاوة  َ اما و           

طَل  وي        :  ان، ام و و          
ن ن مدةد، م رووي دموة، م رووي           

     رؤذام مذ ا ارةو  .      يَ رط  تمم
            مام  ،وةداوو مةو رم  ،و نط

  مام  .        ةمي دةطا من       
                       َلط امن دةو مداروةر َ ن يةم
.     َم وةردا ي مدؤزَوة ك موة         

                         ون نوي زامدةر  يةم مام واوي
َو         .  دة اَ رزوم َ و  .   و 

رَاوة  درَا م ي مام وي ي دري          
             ، َ ن  َ  ر ت، دا
             دمنء درووومرونء دةو، دواي درووة
د طَل و من، واز يء ان                 

،دا ما َراي          )١٩٩٣(ر رةي          .  ري ا    
َةرو،م رووي ي طَل وام ددا                              

ممت ن َي وي ةمي ري            .مدةوة
 رو ي و ما  .               ي ردادرا   

                            رة ي ر دوو ،ون ق َ  ،ودةر
م  زؤر م ا وراو ،طَل و        :  ن

و ك و  ر           :  دووةن.  ما دةروة  
  . وازي ورا ري ون ر و مادا درا           

: ام دووة  .  رةي داانء وموةي ةمي و           
ةمي ردَ طورةي و،         .  ي ددة و     

           زرامدا ممراط ا دةزطَ)   وو رؤذمراد
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  دةطت، ودا            )  واوةي
ن   َي را          
دةمَن مو   َرء                      

       َم ءَ  .  و و
     َر ي دةطةم  يمر
و مام و   دةرةوةي وت               

 م َدةمو َ        .  دةذن
. رار ام ددي ةمي ت    

 زؤر وا، َ دة و             
ن دة  .    ر  زومن      

       مرةء  نم دمَ .
                       َم ةوي ،وةش دواي
رم و  ام َي                 
                  َ  كء يةم
            يةم وم و 
واد و م و رَاوة         

   َة كر  .    ا دواي
 ةمموةي ز  دا                    
         وندةم مام ي

ون وةن      .  مو ن     
َدوو طراموة ر ء ري                    
رؤذامي ن، ر َ َرو            

واوم  . دةو امم ي            
ةمي، دةرة َو و               
دواي رار درووو، َرةن     
 م وازةوة ون،  و           
. رةمما وراو ك مون                   

     م َم و ،وتَ نةورم
. وم طَل  ن

ةوة، )د(ي موم        :  زمر
 َطَل دا دي دةَي،        
            د  وةومَم وا َ ن

 ام.
َا  :       ا  زادة    

        ط   ،د 
م دواي م   .         و    

             م َممط  
                َ رء زؤر وة زؤري
     مز  ،َز م َدة
ر و مدا رن ا، و                  

         م١٥٠            ي ي ٤٥٠ي
مي، دواي وة          )١٠٥٨-٧٦٧(ي

                 ،دَ دة  
            َدة َ نرط   ) مرا

اري                                  )ام ،وا
َ .  دوورةدموة، د ووة    

وا ،  ن داامَ درووو         
مَان دومي طم ن طَل             
          ء م  ردوو

واو            .  رؤذ شدةرة
طرةوذ  َؤ طم ن        

طر  َرةم َ.      وون 
دواو، دا دةرطم دة،      
   دةرطمن داموة،          
     م  ،ون؟َ  ي
            ،وةن دانء دةرطوم
            وريء وةذام

َام  .  طورةدان           
َوء دواو ،ةمي                       
راوي  اموة  داام دةرطي      
دةوة  ،َم رةن            
       ر ،اووَ َ ر
  مَدمن و راي          

 َومدة   .     رام و يم و
 م زادنء دةام دةرونء َوو       

م رةن مام   .  دروو ن 
             َن دارا نء ان دروورط
               دم ةوةير رةور
           ،ا دةذَ  ي و ن
وا َن ري   دةرةوةي                
را ن دادةمَء رة مون      
. دة  رَاو د ر ر او        

وا َ ة   و           
. مي  ن دةن رَة       

                   موازة م و ؤ
ي ؤظ ران ر               

   ي  .       رة وَي دةرطم 
ر ت دايء  َر ر              

        ي دةرةوةدا مؤ     .  دوم وةي
ةم ن وة               
دةَوة طة  و                  
دةرو زةء مموة،       
ر  زاري زادةوة  دةط رطي            
  دانء  ؤظء                  
زادي رادةرء زادي ووةرو                 

ارد  .                 رط 
د ر وة ،َر ي و         
دة ؤز طرامي   ور         
دادةمَء دة َ دةرةوةي و دةمء          
ر ي و دةمش د               
َي، وا  طورة دةن، طر      
              ان دروورط ةَ و َن واَ

َدة  .        وة مري ط روة
 َد دةت؟ ر و وة                     
دمي زرو زو نء َء       
َ؟ م َ َوَة رةر      

َدي                   .  م  َ م
دادم  ..           دي  َ

                                    يَ ء
امم  .       ام وان ي

وموةء ؤي  ةومموةو      
        و دَ وة دةدمدرو 

  . ي  طرٍامَ روو ات                  
ةمموة مي  ؤزي      
                         يمم و و ر
         م ،ن  ن دةَون مؤظ
       َ َيءم  ندة مم و 
س ن ََي، راء مران        

  مََ   .           َوة   
             ر وذةوةرط  َ
ي   َ دةن تء             

م َش   ..  ن رةوة ت     
    ورو مَو رؤ ا
رم زؤر طورةن دا  ط و             
مي  ؤ ا                              

 َو رمش   .     ودةون
       ،ورو م ،ط َ

     م م يءم ءرةم  ..
           ورو و َ ر 
                         َ امي دةدة ودة 
                وةي دة َ ءَ و
طم ي  و دةرَن ي              
ء ذن ر يء و                      
            َ تو و مو م .

      م يءم ردي دان وم
 رم دةذء و و مي           
 َ م و ردامش            

م  .                       انَةدا دووري مَ 
َ ةا      .  رةمةم دةردةون     

دةزام  َ  دي َي              
                     وةي دا كم ،دا

طر   .  د  َن م؟   
وا ََوة، و ن وة         
               نر شر ك مَ

 ن   .        مَوة   
       ،َ ةمط َ ةَلمط َ
واش َ  مو و                        

    د َ   !  د و
              َوي دةرذةوةم وم ،تم
       مدة د و رير دةط 
ت   ؤ ون َ ي                   
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مد :َو ىَ
    
رَدار   ود وة اد              

                     ام  د
       ام نءرد  وى
            موم ؤذمى رم راى
ردن  دارة رى زمردا س          
           ء َا سء م 

. دةت
و دامى دام رؤ      :  زمر

      نءر ى م
          ن  ؤذة اَ ناو، داوا

 نؤذة ة ضَ ،زى.
داَ ة  :   ود وةاد  

               َر ط رودؤ وة ط
دةتء ذة َ طم ء             
          ،تن دةَ ءر
َدم م و                     
دمء دوا وموةى َمى         
و ردوو  طَل  ار   
 داوااو  َلء طى                   
        ؤذة م ءط داوم
             دم ََ م اوووم
               ءَوةى دة ،ن رىد

           تء دةزط َر دمََ
رن  دةدنء                                   
رردم   ،ار             
ش ى موة َمن              
                         ََ ن ب
               كؤذة دمدة
                   ،دا وم م طَ
                       َ وط وةرةو م
       امء ط ىَ رةىوة، دةرَ
زارو زارنء زى                 

ى ١٤٠ارةى  رَء دةى            
              وكء مر وةىامَط ت

ود وةاد
 رووداوةم دا وةى دةََوة  و 

َ  و  م    امم


