
٢٠٠٨دارى ) ١٦(ذرة ٣١

دااوةن  ر رَء ةمنء     
م ارى دم ن                  

...ى  رَء 
م َامنء مام    :  زمر

  ردوو  و           
           مى ودة دا

و دةزام  دةرةوةو .
و مى و            :  ود وةاد     

دادا وة س  َ دةو          
رةم ء زى ارةى       
          و  تدة ط
         َدا ردة  ،دةر
                     ودة م و رةت
مطرة ،م ر ى ت        
ء دة رَء رؤ راى           
م ى ر ن                     
                وادةزا  وةوامَ ،اوةوم
. َ زؤر  رَ دةت    

و ؤذة راى ت و                      
دادةزطى ر ر َاوة و            
           َ ،َ و َ م
        َم  َ ،تم
مَان ب م من               
م ؤذة راى وان ماوة،        

. َت وة اوة
            ر  ؤذةى دم شَ
             زوي دؤء ر م
       َو  ،َتء طروو مرة
رودؤ دةتء   تء       
            ،ََرَ نواوء مر
         دؤ  ءرا مم رىو
                 َى دؤرا ت نم
طدوو  ،روة و           
دمدا واوة م مو ى               
تء دة  ى             
     ،َدادةم  تءان دةى مم
داواو اء َمن                      
م ى دةتء رةى                
  ،داء ؤذةش ن        
                م وَ رىؤذةو ط ردا
زن وازى ط طرو ؤذةى     
بء م ار دةا رونء          
اَ ،ة  ؤذةدا مك                      
رداواى طرء دانء ََوةى             
 رَ ماوة  ط و           
رو رمى َرى دون                         

        ،َر ى مر ردو
َة دى داء ؤذةو                      
ططم َ ارى ء        
           وةن رىَ  ةَ
بء مم وةم تء                    
       ،و دة َ  ت مدة
        ردوو ن ؤذة  رط
             وا وةرى دةََ ورةىط
دةوة َى ر، َة ن              
وةم دةتء رو ارةى                     
 ر َداء                                 
ؤذةدةدةن؟ ش م َى        
و َرا  ارو                     
دةا  َو دةم و          
وةرةى مَرا دةت                     
مَ دةت،  َ  ة               
م زاو شء واى رى                
مو ؤذة زى ء                 
                رط ى ،َ  دة
             ر م َر تء دة
                         ءَ اوان  
مش ا ار  ،طر                    
      مةرةَ ءر ادةور  ارى
رَى وةش م   ى                
             َ ة وَل و ا
           ، ررة مر
ؤذةك ورى تء                        
زىء زارى طَ ش       
                  امر دةور دى
              دذا م ض َدة
               و ،ر و ،وةم
تء دة ر  ،َدةو     
َ رَوة،  داء ؤذةو            
               َ وةَودة َ ىمطط
                ،تاد ممذة ط
               وة ََ تاد َدة

. دةدا  رَ؟
َة تء رنء        :  زمر

م ى ر ن              
ارن، وا ن ء              
رم ت ررن، ى       

. َ دا دةت
روة ار  :    ود وةاد   

 ء رم رزى       
دةت ر و م دة داء      
ؤذة دةو َش ن رةرى     

               وةى رىر ،مر و
ارى  م  رَء      
رما رَى م َى                           
                 ،وور  وةودمدارط
       ،َطن مواوو مَ ردة
ز رم راَم تء                      
      م ،نار   نءةوةز
 دؤى َدا رمر َن             
 ك، ن وةز َوةرآ           
م  َوةى  ،َ ن                
                      َوةرط َ ن ،َ و ر
َةى ؤذةك  ر ى                 
َو مواوىء َنء زى      
        ر واط  ت َر مدةزطدا
            م و ء دوو وةزَوةز
 وةز رر ء                
                َى دة وةر ،مر
                     ؤذة دم شَ  ر
               و رى رة دنء زى

مر  .
   داى      :  زمر

واذؤ مد  ن وةو         
.م ار

وة ى ادةرام  :       ود وةاد   
 .

 ن ز رى         :  زمر
          دم ن واازى دةم
وة   َوة دةت         
وةرط واَ ة  دةن        

. ت
 رة زةم  :       ود وةاد   

           َة دةوةم م ،وة ر
د  درَاَ ووى ؤظء      
رام دةتء ى رَاو    
ررىء رَدم طَل                             
اموَ ،َشء ةا   
ر دةَء ردة  ،ََوةى و        
            ن  ن ،د د
ن  ؤظ د،  رة                             
                         َوة َ مواامَ
مزؤوةن، ء ت                        
دوى دذو دور ك  َةموة،           
 وام، را  وةء                       
رتء ر َدا  ؤظء               
ى وازة ى ت                    
             ؤظ مَء داَ ر

 رووداوةم دا وةى دةََوة  و 

َ  و  م    امم
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رَ ذنء ارةى طء                       
                ومانء مدا َ  ،تدة
      رط ت ء انَى مةم
                         َم َ شوةو مم
ما، َ ةرو و                   
رَم م ر َء            
ت ارَةى دةو ردةا     
             ،رةط  رى زام دو
رة رذةوةمى دء دمى                 

َ واو نؤظ .
رةردمَ ى دن       :  زمر

     اط َى ط)ن  )  ٣رن دؤ
         ىَر َ  ،وةوةرط

.ن دادط رةر اوة
َى دن وةك        :  ود وةاد   

م رى  َمةو ام ى          
           َ اوةَ نذة دار
               وةدارا مء ز وىر
َوةو ادةرام ر وة            
            ، وةَ م ا 
                       ن وةوة وةى
زمما وادةزام  ما       
               ء م  ،َدةدر
           م وةوة ن
مو  َردى ن                        
مَوة  اونء دة و       
دةظرة ر  ى           
دةو َر،  دةاى زا و           
        مر ىَر َن دة م
ء وة رةر َء              
رازى َء رةوى َمن               
َء دة دةامن ن              
َةى  ممَ  وةك               
                  ،رة َر  ىم ب
           دوة نر نداوا
َن م ء  و                 
          وة ن ،ن َوم م
وةك ى دةََوة  و            
             م   امم َ
                     و  وةم ن

َ م.
 ن ون ك      :  زمر

         م   ن ووةر
و ن وازة،  وازمن      

. وة روةن طوة
وازى بء طو  :     ود وةاد  

     وم م ة م ن
          ةرطَ ووةر و وةىر ك
مء رَوة،  زؤر رةطزو          
رى  ن ََن و                              
                            وط دمر دنءدرو
ما رؤ درودم وازى         
                  وام َن دةوةدمدا َ
م رو  ،رى                           
رداء َء ون                  
                                  ذ م ررا

و مء َء            
ون رار دةتء ط و             
مى َةى ة ،وا طر     
                 َ   دوو  َ
         َدة ، ند م دان
                َ وةم دووو  ى
      ى كر دان
             َ  نءردة ؤ
واز م وةك دةم رنء                     
                   كواز   دة؟ر
ر  َرى ردة؟ رد         
وم ؤظ ط َارَةى                      
موةا  ء ِةطَ؟        
                 ورتء ط بء و  ى
موى موةوة ى ؟ ن            

.وة ؟
مو ودا دوو رة واز        :  زمر

          وام ،واز  د َدة
.رر ازوو  ر

مو ودا مك      :  ود وةاد  
دوو رة واز  م رة واز        
              مدةر ؤظ وم و

درودونء وةرط رى ء       
                ط ،واز َ َدة َ
             وام و نَ ن؟ 
        َ رو وازة اىور دن؟ز
و و َداوى                         
َةوَوة، و راى وازة ب               
َةتء زو دةََوة،          
                   وم نوازة اىو ر  دوا
رو  َب ووك              
          ،ةَ ىرط ءم ةىَ
مى و راى واز ى                   
مَى  دة ،َرةمَ ةو      
          َ وةَم ن وَى
                ، ءةاوى ر دم ،ذاوةذاو
             وىم َ  ،ك و
رؤ ازو ر مو ا          
م ،دةر وةمةى وازى خء          
طمان  و تء مى           
زةى رو  ب                             
دةمَوة، رادةى طمَ انء                   
 َمام ردا و       

م .
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 ن      
                    نر  وة، وةم ر وا ،دووة نذ   ر م دةزا
                  م َ ؟ كطط  َ ،ة  زارى ن  ،دا و
ن َ   رزطر   و   و ا ن                  

.دةت؟
ر  ر  ن ؤزةرةوة مو رة رةن، مء َةن                   

 ى م ر وآ ن ى                  ..  َة وة دةرو اما        
َم  ..           َدل  ن ،  م نورة ؤذآر رط      َ
َر..نَ  َ دامم  دةن  ؤزةوة تمَور و..

.   دة؟ وةى دةوة ن وةى دةوة م؟
      َى رَ وةى            ..  وةرةو كم ،وةدة وةى  شد 

ةك  درم ،ةك  ت درو دةَ ،ى                  ..  موة
                   ةش  ،دة  تَ   ،َ  ىَ وةى ،م

..  دةت،  َ طم  م  ،ةش  طم  مت               
               ،ن ممن دة س م ،وةوة طدة رةت واظط   دة

 وةم ت  م دةَوة، م َن رط..             دةن داوة 
امَ ارةن مة، امَ ةو من مة، م َن وان                      
در َة ذردموة ون َ مووة، ن َ مموة َداوة،               

..وة ن   َا وام و ن دةد
                و دوم َر  وةى رط  .       ،يد  

 َ ،مآ ر   اردن،  رة ون  ذمو م دةورورن                    
    َةر نم مط  ىوام..      ر تدوم   ر م

م ددا َل دةوة؟  دة وت؟       ....  داء وكء َانء ء او 
                  و ى  ؟ و ةَ  د زدام  ر م
د  و م؟ م ر دة دا ض د  و وةى ى                    
                    ،در وات م؟ طوةدة  وةط وام  تَر   وة؟

         دة  آرةَ ةَ و نذ  ..         َةر م َ 
             َ   م و ازىَ ةوةَةو رم وةى َ ،نوة دة

م..
ن رؤذ دةوة؟ ن دةو؟  طش َ  ة مَا؟                        

          آى دةوةر   واتدةر ةَ و نذ  نَ..     َ ت م  وا
ر رؤذَ دة ذمَ مآ دة ،وا  َت، وة  ةت                     
                    ،ردة  ء ط رط ،َدادةر  شط  انء ةَ
                             مدةو زؤردارةر ، َ  ،َ َ مَ ةوم

ن وام ؤت وا دَ َ، طر َت ..              َردةا ك دادةن   
..دةَ وا، طر  َ  دةَ وا ن َة

     آىوةر  ..    ةوةَت دا مرة ذدوو   ..    ام ،ة ت ن
                     وةى  وةم َر  ىَ  اردنء   دوو وةى

  رزت                  ..  دةى َ  ؤذر ؤذر و  ةوةَ ة نذ دة وة
..وة  رز ى وةرى

com.yahoo@koshanaliو                      - َ زامى ردن

دة ةت درو  ًَور

"  ، َ وةم ت  م دةَوة"



٢٠٠٨دارى ) ١٦(ذرة ٣٤

رَار د : ططى

     ر دد          . .     َدةم
  موة     .   رةمم  

          م م ور يزؤر 
  .   ردن دة وة   

  ..       ري وء رةوم
وة  )   دد. (   رؤذممو دووة 

مطرم، وَء طزار دةدا     
     .     م  يو دة َ

 ري َمء مون دةمَ )٩ء٨٠( 
 ن وة، َ ري         

َش   ..   رد  ي مت     
رؤذمو رة ؤمن، و        
ؤذة رؤم ردةواو َري    

  ي  . .  )١٣(       ََل دة
راوط دةذيء زؤر د ي         

مي    . . مَر  َومش دةَ
وو ؤممَ وة دي     

  مةر ) دزَيء رام   (   رةوةدةظ 
         ازردة َيم ،م 
َرام طظرةن  و       

.طزارم ارن ت
 َي   . . طزاردن    :   زمر

م ر ديد.
ر د َمَو       :  دد

         ،واز  اَور
           رط ،  ء
و دةطر  ،َو          
دورام دةموَوة  زمَ ا         

زم َموء دي      .  رذاوة
امو)ان(مَم ،ر ة     

)م(    َرم ،دةم 
  دةادء دة َطا           

و ن  دوامي ذن           .  دةذي
ران         . . دةء م وم رط

          م ،وةدمَر نذ دة و
 روح  زارةن  دةوة،         
         َ انَ روح  وا ،و ر
          َ  ، ءدةط  تدة
        را وةك  و 

.ن دةت
راوط و دةبء            :   زمر

..ةو  َ مووة
راوط  زؤري        :  دد

دد ر 

:

انء 

موران 

 وت 

 ز

 

 دة

وة

 ون
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             مط  دان رم نءذ دم م ،ة
وةن َوو، زامء دة دؤم و زما                

طر ت   ،َ          .  دةومت دةت 
َوي مَي  طم ورو م  ،اوةء     
      ءرؤ  دمدة دنءَ َ وَ
زاديء ر ن  موةمن دزو مووون، َة        
                  ،َان دة َل م من ذ 
                ر ؤ ن دةدةنوي طدا  من طمً
        م  ن دةدةنَدا م امارة و  ،ندة َ

      َوة در وو نءز  .      َرةم ن روةك
              دةدةن مش طوة ،َد ر َيم ؤ َيءم

 )م (      ءمر ريء زام و م وا
زن دةتء دةام..      َ مَ رؤ ما . . ن

م د  ت       .  طزارَ طورة ت      
.  دةدةمَء َة  رؤ روي   ذما                 

وا َ   موي روةرة ر فء                   
زادموةء ة  ،ريء ممم ؤظ، َطو       

             َدة   ض  دة  ..       َ َم َدة
موة راوط ،و مي  َردوووة، رو واي               

   ،راوطو دة.. .          َكء ومم منء  
      ،وةي و ردي ر نموم  ي زؤر
              ،راوط  َم وم  نن و 
 واي دة طر ومم رد د ش مو،             

وا وازي مَان      . .   ر مو ذم رَراو مو         
ا م انءز.

مَان ؤو دوََا ض دةروازةك رووي          :  زمر
                 َامدة   ،َ  وة  ،وةاوة

..ت
َ طَ رؤذ ،ن  زةة              :  دد

زؤر م دواوة ام ش         .   مم رو طوة  
 وام َل دا َون،        ) مء َس(رارام وةك  

 ذَء رةوممدمَ ادي، ةَد َي              
   .  ريء طران  ء ام َ وة              

            مة مَ م رط ،دووة زؤري  اََدو
             َ ي م  وا ،وةَم رداط دة َذ
ت دن ر مما  ام من روةر     
ون طَل ا انء رؤان زؤرن َو          

زؤرر ..  داتء دةوم و زاداو دا و         
                ،َم   زؤر  ،َدة َ ةَد  وةي
           مت، زدة َا رَردة تء و َلط ي مز

        وةلء مط  مز   ...      وَود ورؤ 
 م مازري دا.

وازم دة راوطو     . .   م َراوط دةذ  :   زمر
 ط وم دة.

و طاي  و موري رد         ..  راوط:  دد
           اردة وازة م ،َ وازي كدوم
             َو َامدة رة  ،ناَ وةوم

وةمةي     .        ،َ  راوردة     ..  مَاموة
              َمء ز يءَ  َر ءوازي مَ

        دة راوط راموي م ازرن   .  طو ززم
                 ذةي دَيء راوط مَ  اوانر َ
ؤ  وت  دة ،انء موران  وت            
ز  دة وةون، طر  َدة راوطء            

وت دوو   ك رةبء ن طي            
.موة دةموة

. دة ردي  دةرةوة ت  م ماوة: زمر
دة ردي وةك دة طن اوة  زمَ              :  دد

 َووةرم رد دا َء دةم ..  و اَ 
              ،ردي م ي ي ةنَ رةيوة م
            ةَ ردي، را اويوم دة دم راَم
          َ  ،تدةرد ط ريوم اَ َوذ
َ طورةي دةَ دراو  رمء دةبء           
                    ،اوةمم منء ط  ءاو   ووَ

          ورو  زة َام رد وةي  .     تء ن زامز
زؤري زؤري رو زمام ردةم،          .  دةر دةويَ  

 راو وةمة      .  َ طراوموة  ردن        
ردةي   ورو وموة و و مورو زن               

زان م.
 َو مور رؤامي   راوط دةمء و         :   زمر

.ن دَ طَن
م َزاري رةَ ادي َرة، زؤر        ..   ردن :  دد

             َ ار م َل دة  رةواو دةم
دة ،ي موة ام و راش م ،ر       
          ر رود َوَي، طدة رؤ ط دة َردةظ

َ  و ةي       .   ر ذامم راوطن  
 م زاداز ط  .        َردن دةَ رارا ن    

راري رؤء  ن، رؤن ؤزو َة،          
        َير ط زاران دانء  رامي مَ وةش
ك   زا مَةوار رادةطنء  رووي                  
روة َلء وةش  زرو َرو ازةما دةَيء               
  امء زامء  ؤزةم مورانء و                

.رةم زامء من روةرام رةي طل دةن
رؤ راطمنء ي ردي ط رار                :   زمر

      ن دة رد ريوي       ..موامر و زة م
.م ن َ دةدةموة  مرانء رةي

ي ردي  روش م طورةي داطدووة،              :   دد
          اتء دة   زؤري  .. مز

طا َي ر د ي دادو َادن               
دات ز دةتء ء وا          ..  دةَي

دادم روة ن    ةي َانء    
َامن مَ  رةش  رةمورةم دةطرَي، ةي       

 َم  وة نز زادء وم م  .   َ و 
ر رو و      .  دة َو  َ وت رة يَ        

طو  َ دةت زوون، طوا مي رةي             
      ءرةمط َء مس م َم و ،م َ نط

  و ررش       .  طرةمك ي ت دة مويَ    
              ا ممرط  ن  موةرةم رؤذم  ء

دة زؤري ء ام  .      رار  دةت   
ثء م  ةوو  رؤ م وةك            

       مزرامدنء داراز  ةيوةم   .    نزادفء يزؤر
             ، م  وَي زم  ،َيا دةَ ةوارم
                      َيط زاد ز ي ي زادو و  رط
رةدةطَيء طم ز وام دةدةن  دة دةم ر       
ن،  ي  َطر و َ دةت ن              

.. مرةم داط دة َوةروان  ي مَن  َدةن  
.س َ ةو طظرةن
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             َور ءودة َدة وة، رؤذمَدةو  وةك        
       َ نم ردةوا َام ءَ نو مو رؤذة .

ردةَ  مَن طدارن وةو م َوان              
      َا نري وردء زامَمَ  .          يد ر وةش زؤر ز

وة ودَدم ردةوا ،روةردةو َدن، ر، رء          
.د ر م...مء

            ورةيط  و   )اووم(   و ،اوةَم
َوودا واو ر ي دةَء طَل رةو ذم ء              
دا دةروات، رؤذام دة َودة م ونء           
                ،ردة َودةوة دة   ريءواَلء زام َ
         ،َوازدا دةردة دوو  ا رؤذامَ َيم تمم
                   مرو زامدا  رامَ ش ،ارانَ  ،نم

. مَما  دةت
          َ  وام َ وةك مرد ،اَ م و 
راطمن طء راطمم مواو  مط و             
              م يردةوا  روح ام و ةو مم
ون، م  م طمري م وةرطء داو          

ودة  وازةم ون م  ،ش     .   زامر زةن 
رةم َ ري ديء   ،  طدا                   

           َدة م و دم  ن  .      م م وةى
.دة زؤر  رؤذمم  رؤذام وي وةما

را رؤذممو وة و ون   َدانء               
طء انء اردم  مما،  و ي       
                ن َ نو  ودا رؤذام  داتَ يَر

!َموةو دواداون ر دةا، رؤذمي دةرمت
 وةك دةوَ، رؤذممو ي طران دواي مووون             

واَ  رؤذمن  رؤذامَ   .     و  دا  
ودا دةرء  و ََوة، و ا ورة                 
            ةن ي ر ام وم امن دةومرؤذم
رةمماو ت  ي ةن، وا طر  دةوامن      
                     ،ن َ َ نرة  ،َم  وةي  ،ن

. َو ةن
  وا رؤذمموَ دا، مك  م طء ممما،       
                َيم ،ا  وي رة رؤذي  
رؤذمن دةرمء م ردةَ ر، وا  رة ن             

!دةام و ودة زةي ء َران ؟

رؤذمو و
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  ذارة
دواي وةي و ور و ر وةي     
       و  ةير و اتم 

 ةمن   "  و، َوت  
َ   . "ط و  "    ،َ د

 ام    دا         
  م ك        ".  زووي

من  (ام  را ط ن     
 رري دوو  و  .(    ن ب 

          و د وي دا  نَ
دوم ي وةو  ي ء        
      َؤظ ر  ك دوورم وَي

   َ تم ةقي  .  دزرط 
و دواي وةي و َو       )  س(

 ي َ ة  دةوة،           
  ذما    َرة             
دازةي ك  رَ دي           

َ ةدا  .  مَ ذم وروة    
           و ،وةت دة ي َر
 ي و مدات، َا        
و رة َ از َان  داواي         

و !  و  دم وة؟        
  "  َ وة  رة ط )   ش( 

   و  دةزام َو         
      و ي داواي  ةير

    ةم ََيء دةردةط وة د ي ."
         وم را ز 

 َر وم)ن(ي   "  طةم 
          َ َر َلط و و
 داواء وة زامن ةمن          

        ط و ،وة ي َلط  :  ر
طر  . .   وي مدة، دا دةت       

                 َ ي م  ك  ي 
ش َا   )ك(ر  "!...   َي 

         وادةم ر ومو
          م ،ن دةزام يةم

 واي  .  دي واما وام دووة     
دة َ وك ي ي مدات            
        وة  ،يو  و
 دةرووم ،و مدا       
            وةاوة سرةفء م

رووداوط َة و       .  موة
وامي   ذمي ن          
ن دةطرَوة  وةي        
رةفء ردان ن دةن،      
و م ر ةمي         

    ة و و  .     زؤر 
      َدة وام نمةي  "  در
   َ ى ورازي م ،ردام  ."  د

     َذذم و رة وةي وَ
زا، د ري  َو  َو     

وا   و  .    رة ي وة 
        َي م اتءري وا م
. ذم ورطي طَل دازةي       

             م ر   و
ةمار  ري ء         
 ي مام َي ي         
         ،وةَ رة رَيء وم
مدام ي و رةى ى         

د و    .  دةوَي ي ي َ دةوة      
         مورة ي وةام
زََء دوا  دازةي ت،           
م ط َ ؤ دي            

   .        ذَي َامم دا و
وا  ر ََ دةطَرء       
.  دوو وى ك دادةآ      

            دةزام َ نامَ  َيم 
ن و دووة، َاطي        
         مذ م زوو ر ر ندة

طر ش وام  .      ورطوة
       و ط  وَ َ
             مذ  وَيي مو و
ورطي،  راي       
مون زة  و رةي        
      دة ر ،وة 
زؤر داواري دةم ردة رةء   

 ر    .  دةم ذَر َرس     
ر َ َو  و ة          

.وةي دن
         ما ودا  ،وك ر كم
             يزط    ندة

رطر دةدم  .   وارةن
            دم  و ذةرر 
            واموةر  َو  ور م
دَل مروم وكء َامن دةد       

و ررةو   "  ط)ز(وة و  
      و َ ،َيك دةطوم
دَ داوا رَ دةَ مةَ مو         
       َدة َر ،ا  َدة َر

 ن م .       َ دي َر د 
  ر م ن َداواي دة)  ."( َدة 

   "    َ يَ و و ،زام
          و  وة ر ،ؤظ م

                َ  م و  د نو دة
         ام ك   ،نوةودوور
        و   وان يوم

ش ))و".  مَان  موة     
َو         "  دة و ي دا وي

    وم ردوو ،دز َ ي
". داوا مزن وا رمَي َوة         

ون رازون    "  ش دةَ  )ر)و
           َدة  ورةاط    ..  دم

   ةم َ  .    و ومورةاط
م  ."     َو  َت   

   َن دة و  "       ن َ
        ر   دامو م   . .    وم م

اي رةم وةك وةن ن          
ران  َم ي ون         "   طن

 دة دَ داواي ذن دةنء َن       
            َ انَ ن وان ا ممط 

 َدة  ."     َن دة)    يرذةوةم ر
م  .(       يرذةوةم  

          يم و ن ،ا يد  
 و ون دووة          

ار َل    "  دةَ)  ث.   ( زةرةرمون ؟ 
       ،داوا  ء َر رو
          وةي ر نور ن زؤروة
         تمء دةَ دةنم و
         وة داوام و ،وا واو تم
 دواي وةك  دةروت           
       ة رار و ر نوة م

 م َ رووداوة ري   " .  دةرون
       وة يَر واويء دروو
     ،نمو  نداموم
وة  دردة دةَ ري ي       

م  .    َوة)رري(
          د ا ر
            ك ر ي ا واريَ
رانء ن َ دة ،ََممت دواي       
وم ذم ور ن ر       

       وة مر و ي)ج (
        َر وادوو وةم  ن
 ي ي رمووة طَل ر            
موَم َوي رادةَء    

دة   "         وا رو ز دة
       و  واوي  ت َلط
رَ ء َا  د ر        

      ودا دةذ مردط َلط  ."  دا
        دراوةم  شمو َ

    َي دةو  "     وة

       ا ردة رسء ةد

 ودم من  رارَا
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        دا يَ  ،رز
 طَل رة دراوَن        
ن ةو َ ر  داواي        

   ط و    :      ةء مدةدي مَ
َش زؤر ط رو   .     رة 

و ةش و َ   ..     ةو 
خ و مزةي طر وة َ داواي،              
          ر رةارد ط يَ و 
      ،َةم ََ ي َلط ر
دةري دا واو و رة خ           
موةو ذرَي، دا َ ر           
            ،ََ ي  دووة ا وم
        م ودا وةَ َ واو
           ذم   و دوا  ،ندة
دةم، زؤر دا وةو  و رةي   

دح".  (م( ش ط  "   ارامَ را
   ردمت ط وةءَم وة ت 
و زاد م  ء راَ ي      

ر  مي  دةي    ". وا َد 
       نم ررا نامَ

ةذم، رةدووو ،ة ء        (  وةك

رةم و، رم دام ر  رو      
          ومدروو روة ،

درو دةَ، وة(      د...دوذء
 دَي ن طَل      "  دةَ)ل(و

      ،ةو ن رطَ َر
         امن موة ءداوا  رم
      َ نن زاموة َ  ،ةر 
       و امر ،َةو ن
ةن،  وة رازي موء ء         
و رما وة      

ؤ  ."  و)(   َش دة"  و َ
          دةَ ي  و دا  زؤري
رؤ ،ك زةررة َ دة ش         
        و امةم دةوم
         و ، د ر
رواو،  رما طَل ي       

ؤ  ."        زؤر  وتن دةر وة
           يةم   دي َ ر
        و مر َدة وة م

زؤر  َط وةي َ)(        دي و  
         داوةوة وةك دةزام  َووة دة

              داموم نوة د ري
زؤري م  .     وي

رةدووو   ك           
مط دوو  ر ري          
      ،ن ك امم  انءَ
           َر  تءةَ ن دَل
         ا و ر ن نءَة
 دةدةن  مَر دةط رادةى        

)ف(وةك  ..   ردوو ش      
َود        "دةَ  داواي و ر دة

و مما ،َو و ي          
 ذم  م َي         "   و طوي 

، مر  ذ َري وةدا            ! " رامَ؟
          ر  ،َ  َ
دةد مام دةرداري        
             َ دواي  ، و
ةمن رو، دوا  و د       

      ََ نرو مداوايء ذ و ."
ذم َو و  (        ت( رة

 َتء دةي ط وة رايرة "  يوة 
                ،وا زؤر دة  دة 

و،  )وة(طمةما ر َو موي     
طَل  ري طمةما          
ةمي و، دوو  َر داواي         
دو، َن طو    ذن            
مدة ، وةك وةي ح دا           
دروو مد ،َرةش  دان          
      َد  م َ ةوةم ، ي

     ير نم)ع  (      زي
دةد، و  داوادم  ر      )س( 

مما، دوا  رن ن         
رة  .  وداو ش وان  َو    

ت زؤر رووداوي رةي ي و           
          را َم ر َ 
ء مي ر ن        

.ون مدموة
َن ة ن مو ي         
         ردةد   ىرة ردي
دةطرَوة  سء ري ن رَن         
 دم من و مى         
ن دةوَء وامي  رةزووي       

ي ن  )خ(و.  ن ن اردوون 
٣١ََل دة  "   زؤر و َلط 

          م ،ةو ن  
َن .  ر َ داوا ن رازي مو   

وة داوات        "  دةطَ دي َر
ذو   . . !"دة دي وان زؤر ،َ ،

ن  ،َم دوا ر  وة       
           ،اَ نوة زؤر داوا

      َ داترووم  وةي  "   دى 
 وة داوام "          روا و َل زدوو ،

وة، دوار و ذمَ و       
               و رم امك دة 
رةتء د ي مو،  دواي          
وة زؤر داوار  ، ن            
َي و رن      

 َةَ مَن دوا و رىةم ،رسء ةء دَذاوةى ز وم انَم



٢٠٠٨دارى ) ١٦(ذرة ٣٩

          َر  امدة وةء مطم
د ء ي و ء د ي             

  َد   ..      َلط َ  ي
دطرم ودا وردة وردة ذن ر        

 و".  دة)ه(   َش دة "
و داواي دةد ،وةن       
رازى مون، و زؤر  او، ر        
دةت رة م رَ دي دا دن    
مر دةت،  واَت وةن            
        رؤ و دن، دواَ نةر
              ش واَ تءدةرةوةي و 

 َل دة ،َوةن زؤر داواي            ٣٥
دَ  دةن،   ومء          
       رط ء ة رى نوة

وم  ."         ر
 َ   ك و          

     َوة دةوم وىو    "  مر َ
َ دةوم داوي  وةو         
زؤر  ن َء وري       
      َامَ ريء ذوانء ذوامَار
          َ ةر رط ،ر  
          ،َ م  و و ازيدا
وا َةدا روام َرو َن        

 وك دا ي  ..    مم وة
          َر رووداو ون رةدوو ،

      َ رةر و دي  ." روة
ط   "          ور وام َ ردة

زؤر رشء  ،وام ي        
ك مطن و دانء رَي        
 ،م ن وةم وء         
      رو مذ  ،م
           ر َوة وةك ردام
َدم مء روو ؤظ، طر رو      
ش رَي وموة      
           َم رو مذ  ازن
          ةر دا ،ََر و
        مذ وم  ،د ءةور

" . وري وان دةدات   اث          
  ]      د ن  [

         ماؤط  امري دةروم
روةردة  و َر رَي َان       
 من َ طرةم ك        
         مذ  نمو

   َي دةرطو  "     ردي ي 
             ر نَ ر   ن
وري دةو دةوَ ،ن و     
داء و ن و روةردةو           
            رةت  يوم

و   .        وك اذ يد 
               وةدوو روام  ،انَ ط ن

دة و:-
١-       و ن دةزام َ

دووة، وا  دةن مَ اما    
وم ن دة َو   .      َدووة

ورام ز ََ موي          
و ،وان وادةزام و      

وك  دةرةوةي وري        
           َ  انَ مام
       َ ش ، 

.رة مو َاما
٢-        ، يم  وك

      َذ ،َاوة وة رؤمر
ري  دةرمَ ،َ دةمي      
وة  َي ر ي         
       زا ردووة، ط و
َ وا دةت وي ك مو            

 رَطري  .   ن دةيَ   
            ردةوا وك ش دوو  دم
رة دة َي  َي        
      َ رازي، طدا و  ،ة
و و  رم ن         
َم ،وا  طورة          
روودةداتء، رةم  دوو  ك         
              َ ةر َ  ،نطم
       وم  ي ََاز و
       ،ةَ  امَ روةردةو ر
دةم ةم طَل ي َة        
موة، و دا و  طوة     

     .  وة رة دةداوة     
            ندووة طورة وا
      ردةوا  ،َ ا دروورو
        ،ي دة  نامَ
َد  ذمي دة   ،َي   
ةمي طَل س وة، د         
َي ن ة، ش ن           

زؤرر  .  طم و دوورة دةَوة  
         ، و  م وك
  رةي مك  ي،              
         ذم و  و وام
 ،ََ زؤر ن  دزي           
       و  انءَ وكء

مان رو   ي           .  دةن
طون  م َل ن          

مَي ..  وة س مامة     
وم دةروومَ    ازي           
          دةرةوةي و  وك وةيدم
           رر دابء م ء

   ."   َدة روة  " نء
          م زوودا وةك م انر
م  دوورووة  ري وك     
           ،ندة و اررزة 
      ءرر م شو
      ةم   ر ن ،َمزؤر م
روو مون، وا دواي           
ورطي طَل َ ددا و      
     ََي دة واريَ و
      َ   َوةدمد  ض 
َ  َ و َطَل          
       و ،يم و
را   د رو  دا           

طم   َوم."

دواى وةى 

سءر رازى 

مون َدى 

 و ،َ

 ،َ رى ذمم



 رزؤر داوا

  ،ن 

َي 

 و

رن 

 وةء مطم

  امدة

 د َر

ء ي و 

  ي ء د

َد 
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مار: دَ رو
طر رةن  رةى ذم       :  زمر

              واوتء وىى، م  ت

.َء ى دا  وى
مو ظن   رى ا       :  ظن

        ش              ١٩٨٣َ ،و دا  
       اَوةرط  ارة م 

          وَر  ،د ىزام ١١-١٥-
٢٠٠٣                     ر وَ ىراد  

 َوام دا ردن                  
              ن ،م  وة زرادا

 نظ: وةَرام  ر نة َاوَر   َ 
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 رزاوة      )  ى،ل،د،ك(  رى وم رطَى       
رى رادرر نءمراط  ام.

َ  وامى زؤرى و ةمى  ارى                   :  زمر
راطمن،  وة  ش دازرامم  رادى                

 راى  ىرة ،رى رادرر  وَ.
راى    مو دمى راطمنء َو  :        ظن

طَل و ارة، ةمى و و امى  م ا          
               و َ نمراط  رون، ط مم 
مو،  ردةوا زو و وم طورة وةو                   
رؤذ َ رؤذان  ارَ راطمن ام راوة ؤزوة،           
رادى َو و َو  ورو  وةى           
               د ش  وةك ط  ،و ة وىم
وم ة راوة ما  را  راطمن             
              رؤ وَ ىرى رادرر ش وةَ ،ر
 دةء  و ردةواا  امم  زو          
            ن دممى راطدم َ وةوة ،ر َرةو ز
            َمو ذوةى زؤر ور  ءمء طر اوانء

.موا دةَء ى دةةدات
و ةَ َ دةو َ دةرةوةى َلء ن          :  زمر

 راطمن  ت رووروى  َء دذوارى             
                   ى واىَ  ن نظ ام َوة، دةَدة

.درووة
َن ى  َ رؤذء                  :  ظن

دواووة، ردةوا و رة م َ و                    
رةطزامى وَ و ط دةوة رةطزى ة، درة        
                      َ َدرو  َ وادا َ  رط 
  ،م مَ امى  َراورد            
        ،وم واوة ن ىد مامَ َلط
   مو  ن و ارة َ  موة،                   
          رط  ،نرا ا رو دةرةوة  رةم رط
                       م ى  ة و رو ىَء رورةط
ء ر  ك مَوة، ر داوة ت                    
               ر ر واط م ،م  و ط ط  ب
                  دم ونءَ ءزام  رط َ ،َم

َدا زانء مم م  َ  َم َ.
.ط رةو ةم راطمر ن دة: زمر

 ردن َ َء دم ةت م  :       ظن
               مرة و  ةت  ،ةم مَد مرى ذ
                    َار   دةروةو  دمر دةر 
                ة َم رط  ،َن دةمراط رى وة
 و ارةدا ن وة، َن ذرةن زؤر و               
وةَ  مام ن  ،َى ن َى                        
  دة ةم َن  ارى راطمن                      
              امو را ش و وَ َن، دةردة
          ة وا َو وَ رط َتء دةور و
رؤَ طورةى  درودم و َو وة، وا طر           
                  َدة رَ رةو  تءنء دةو َوم

َة ةت  ار ز.
.َ  وا  روو َ: زمر

َن و  روة  واى ى َء         :  ظن

                  ،َ مم ءر وةىومررةم ىام
وامى  ن  وازو  ام دةزام ردةوا و             
من  دؤراونء  ذن ََوم ،ؤظ  وةى                    
             َردةوا ور رةو مومم ءرؤ  
                      ،َ ى ىوةر داتءرم رى ورة َ
وام رؤذ َ رؤذان و مَ ىء  َوة،                   

.  طر م َر ردةوى
َ رَاوي ء  ت  ةن ،        :  زمر

  رَاوام امم مَري راي ةن ء          
 وةرة   وةيمَ ،نة  كطم .

 َ  رَاو َةن ر  :            ظن

 َ   رَاو َةن ر  رامَوة
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               ةام نم وا ،َد    وةَرام
ش  ..  مَري راي ةنء مطك  ن          

مي وة م  ن مد  ،َوَل دةدةنء            
                مَ ر دؤزو نر دي   ،ندة 

.ةت مدووة
مان رؤذمي ت  ةنء رؤذممو             :   زمر

ةن   ،م رؤ ران وة  رزدموةء      
رةوَدم  رؤ ةنء  رووي داواو           

.َمن
َما  رو دوة و داوة رؤ را   :     ،َظن

 م  ور مو ط ةن رةر م ،َطَل    

وةا رووي َم ةن ر رووري           
             َ ش ، َ ط  نءرؤذم

وا ر  َرةن دةام   .             َ رةر دن  
           رؤ ومرؤذم مة نءرؤذم  َم
رون وة  رووي راي ةنء          
وردموةن،  َ  راوانء ودرَي          

َدةو.
م  رَاوي  َوام دا ردن           :   زمر

م اوةَر   وةتمَ ،ر دة.
 َوان َوو درَوو د  :             َظن

              دن وانء دا  دن وَ  دن
    مم اوةََل رط نو اوةَر  ،نم
         م رزام رو و ر دة ،ن م وانء

مغ  مغ  َ م ردةم ري            .   دي
دووةء   وان دووة، ر  دازرامم وانء               
رزدموةي  رؤنء دةردم طظرو رؤذمء           
دازرامم راد  وانء وري دي  و وامي  زة      
         دموةو درواك ط   م ،ن رنو
           َ وان َ وا ،ونَم  وان ي
 َؤذةي وة  وانء َ رةودم وازي               

ذؤ ءرةم.
م طَل و داي  دة ،َةم          :  زمر

راطمن ن ر ََ د ةن وةوة ل                
َدة.

را اري راطمن ل   ،ش             :  ظن
  َة دةطرَ، وا م َك و                

 َ نمراط مة و ي  .    ي وا  ةت
        َ ل  تي دة  .      ةكءن زة َ

. ور رار و مي  دةموَي  ن             
               واز َوة مدة رووداوام  رويروو  يمة و
راطمن  ،َ دة َداي و م ن،  و             
رة وو ر وام ش َ وةو م و                   

         م م رة و ة   يم  . َم
ةت  وازةو زوو ي  دةت،   ن واز     
 راطمن د ،ََر ر وة ة راطمن زؤر      
 َ  ،ن ور َمَان نء واما             
دا  َوةي دووري  رووداوة مء ن                

َراوَر.
 َ س َ طوي  دةوَ؟: زمر

  َك  ز :ظن
.ا  وة: زمر

 اي ي ء و :َظن
و رةي َ  دةزطام رَوت و ن  رَي    :  زمر

.ووة و
رَوت و،     و، م  :           ظن

رَو وةمة ة ،وةي  زة او ودا             
.ودن

 ت  ر َر د،  ن ت      :   زمر
.رَ داموي ردما ا ت َةد

دةر  ارد، ومي ودا طر   :            ظن
.ردمَ   ةدء ن ب و

ن دةروام  ور َمَان نء ران،           :   زمر
.  زامدا    زامي

 َؤزة،  رةزا دةوَي  اردم و              :   ظن
       ن َر ض ،َور دة  يم  .   نمم َدة

          َ  ، نو وذؤ ءرؤ  
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   َور َمَان نء   
راما   ،َوةي  دوو رةطزة     
 َ ز ي َنء       
        نررا زيرةط 

   .   ريواو وةَ زةدوو رةط 
          م َزرةط وا ،

. مواوة
َ روح  )  ظن ن (  دةَ:  زمر

وا  ورة زامط   ورةوط.
َواموة ر وةي   :      ظن

زم س دة ذنء روي       
 ت، ر وة َ  روح          
           م َ  ،ندة  ورةط
 روات ي  رار دةتء     
            نمم وا ،ََمدة 
رو ن م  ،و             
           وا  وة رةمروام
            ،ورةروح ط َ  ط

وام.
ةوةر        :  زمر

 س  نراد.
ي  راو ط  :      ظن

    َ  ض ،ورام  ة وةكز
        راماري طام َي، رؤذةم 
ََن دو،  َك         
رم دةَ دو رةي         
مم ا، ةةن َو       
          م ،و شزؤر م   ،و

وة .
 رور وادرة َ        :  زمر

امر.
موة ، ز ز   :        ظن

          َلط دة و د
رار،  رة  ر ا      

رزم.
. رةدة: زمر

 َرار َ َطت ن         :   ظن
َوودوور َ.

 طرامَ ةن زت  دةم     :   زمر
َ.

  رة  نظ )     ء ز(  
رد   )  ب(    ء

 )مَ(.
.وزت  ض رة اردمَ: زمر

ز  ء   :         َظن 
.

.ي  ض اردمَا م : زمر
. ورؤنء  :َظن

. ي وة  دةطمَ: زمر
ماَ ي   :         ، ظن

م  ء زؤرران       
 ي    .  ن ي َ َت       

َ َ  ء          
راوةَء  َ ردةي،        
          م  ، زولم تةَ وات

 زولم دة ا.

 َم

  ةت

وازةو زوو 

  ي

  ،تدة

 ن واز 

 راطمن 

 ،ََد

ر ر 

 وة

 ة

راطمن 

 زؤر 
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رَار د : داري
      دسء د كر ،ندةم
     مرامط ،وطَز ،مرد
       ةمَ ،نار ي ،َ

م  . .  دادةط ،َ، رازي وارةن   
            نوازامم ر انءو د
ةري  و مو         

وةي   ةري     .   َمموة
                ان َ  ء روورةم  َ
دما َ  َا  َر        

ء         .   را زؤر  واز دة
         مة  و ،ند رووم
      دؤ مم م 

و .   زادي   .    َامك
         دة يوةمم   ك وةم
ردي  َة موما داي        

 اَ َز  .      را زمَارد 
َ زام  ة مووة ر    

.وة
وةي م   ةر      :  زمر

.دووروووة
  طمي         :    ١٩٦١ةري 

             ،و دا  ةر يز ؤيَ
         دَرة واو دةظ و
          نوم م ،َ وةزمم
و روَوة وةمَ ي ء        
زو و  وات        
            و د   تةَ
 َ مووة  نء        
زةوي وزي ةر َ  ء           

ا.
رةي دةَ مو      :  زمر

.  م ن و
رة و امي      :   ةري   

دةو  دةد زؤر  ي         
مو زارةوة مء ي ي         
رةمن وة وَء رو سء         

          ،ادي م دا ى زيرةط
دواَ َ  .  ء روان واو و      

 م )د زؤر     )١٣دة  ا
        رد دة وةيمَ رةزووي

  ..       ؤكء و  ت
           وم  ز ا ن ،نرؤ
 دةدء و ء روة          
 دةمو  وي ودموة      

         م و وة ،ونزدة    .  م 
وة  دةمو  دةطرَوة      

   يرة ١٩٧٦   َم و ،
ة ور   َن         
دةن مووةو  واوةي داري       

.مدا ون دةدةوة
.ن و مو دومي مووة: زمر

ةوة  ١٩٧٨م دواي       :    ةري  
ي  مو ز اونء      

ط   .  واوي رةطن  دا مو     
     ت زدة  نرا نء ة

 ةري 

ام  كَو ءةمَ َ 
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 مي و   .      ش دةونء ودةوموة   
و م.

. َمةري رة و   موا: زمر
د ء و رةتء م ذم    :        ةري 

مةري رة ون ك و منء موةدا،       
. َم س مةري  موة

. رَك وة  ارةدا: زمر
وةي رَو َوة  مامة     :    َ ةري 

              وة وةي ن وةوم ردة وةءَ زؤر
                ز  دة ري ر م  ،وةةرم

  مدةو   .           َ نامَ و   وة
ي او  س رةزووي  و دةت   )رَار َرة(   

..مدةد،  رَي  مون و ارةدا
. ت ارد: زمر

  د     ..    اردووة    :   ةري 
   .    ز  وا ةي زؤري َ  م

 دةزا    . .               وةدامو  َء دةَوة دةدامو  
 ودة َ م دامَيء وَ..

. ي   ن مر: زمر
.. ي   و مر  ك ا          :    ةري 

 رة ي رةن،  ن ء  طر            
رةزاي واون  مري مو دا وازو، وا             

.مون واز دةَء  واموة
رم ز  ري وةن ن رؤمء             :   زمر

وا.
درة  رةماموةي واو ردووك دومي        :  ةري 

     مرة يدوو د   ..     نءط  مة
ر ارة ء رؤمء ء دء وء             
           ؤ نءا ي  يءرط ءوةاريء مد

. رةمن داوةوة
. ز ت  موة: زمر

طر  ي     :    ،َ ةرى 
                 م ،ومةء مومم  َم

طر موا   ..  ي دةرر مزاء   زؤر مميَ           
   َم َ َ ر  .     و دار  رط

ي  ،َوا ز ةم  رطي            
من روةريء موة، طر  َ؟ مَ  ش            
ط رد  داو دةء رزطري موة، م ردن           

   م ر ط  .   َ ز َدة  ..  مَ وي
.ردن

 ي ردي  دةي م خ                 :   زمر
َرد دةدر ام.

طَل وةا  دةب ط م   :            ةري  
 ي   َ  دةبء             .  رم ط ردة  

             َ ي  رءم و دواي  . وا
روةي  درووم تء رش  ي              
اموة روة دةطَيء دادةط  ،َداوة و          
                 ورةط َ  رن واواو دةر  يام
                درَيء وةَ ن وما م َ

رمة ان درووري ..  دري  رَن َ مطيَ   
            وا  ،امَر  ودري را
               ؤدا يزاد    ءَ ردي ي
رَي  َن َ    ووي  موي              

دةم دوذ رد ش دةزام َ، طر و  دةم . .  دةن
م  ةةي زؤر زز.

)..ذن، َن، و )ن دةروام م: زمر

كء انء ك  ،َ دري زدانء  /  ذن:   ةري 
 ؤظ ن. داَ /        لط وةزةم يَء ررووم

رؤ دةوةء  دة ووةمء وةي مَةوار     
   وا َ وة َ  .و  /         ءا ي دةم

موةي ذر نءؤظ  ورةط.
.م اون  طرام: زمر

ن اَ  )   ، زؤر  مرمان وة  :  ةري 
                ،مرد  ،ل ل، زا ، ،د نر

زؤري  ي     ...ن ل، ل د، ر، رء زد       
 ندا ا وم ءرامط  دووة ن.(

.رري ض َ ز ر وة : زمر
 َ  ةو مدووة،     :             ةري 

       و ر وة نن دةور ة يزؤر
. ز  مو داء ررن ر وة            

   . .           دءَة ءم ،سَ ،ويو ،ي ،م
      دةط  ،رديء وة ء ر د..    و َ

.ون  زؤر ؤزن
.رات  رار ة منء وامي زة: زمر

ون  طلء كء وء        :   ةري  
دن دووةء امم دة ردي م و ي            
                    نرة زؤر  نزة ة  ؤ

   مم ة مم  .    ردةوا مزة ة
ر دن  رم دة رديء دموةو              
             َ  ،نط ور راي   وم
َ زؤرن  ر دةمو   و ارةدا                

ةو   وَيدة.
. ي   دةطمَ: زمر

ي   مو وو مو             :   ةري   
                َ َ   ر ؤزة َر زؤرو َزة
موو مء ردةواَ  و ودةوم ودام ء             

ن ا    ..   رمدم ر  ةمو     
            ،ووو مَ را  ووةووي مَ 

            َان دة كء َ و  وة ي   . وةك
. رة س مزام َي ةتء َة دَيء   َيَ       

                  رام ك ءا دا َلط م ،َيم َ 
د َارَيء  دةدا  نء زةء وز دةتء             
اردم رو  دةب دؤنء وةرزَ  رؤانء           
ري رد داطرو طي مو  رَة طر               

َ .


