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              مز  وة مز  َرن ط َوم وةي دة َ   رط

دووةَ  وةرطَان، وا  وةرطَان َ دَدي  و رري  و          

 ونم ىن وةرط َن ط رَ ر رةوة  طَازر ، وة مز 

َن ط رَ  ىن وةرط دووة مز. ر رط ن دةوَي ا،   

 َ ،م ءر َدمردة   َ ،دي َمز  وةَمز  َدة امَةو وةرط

 م م ، دة ؤوةرمَ  ء مَ دز  ..َ   

  ر ،َ       َ ز  ،ء وردةدرو َ م

ا َ   دةو دةق ءة ي، َ   روو ،م  اري ا   ري 

           دوم  يةم ش ،وةَازر دي َمز  وةَمز  ،ريدة

           ،َي وةردةط  َو  ود َمر ز ، وةمموازي ز يَ

 م نز َو  َ رك   ر ، ي  م م ن يءم

 و زامَمر ز   يَء ر نءَةي رَط  ا   وا ،َةَ

مر  و ر وةيامَط  ،ك م وة  تء َمدوو ز  ،ا   َ ،م

   وة ي ن ريووي     دةَ مرة   ... ،ريوردة دة َ

       رازووي ي  ؟ ش ي  اوة رة   َ  وة

    َ   ،ادووة مي ز ن َ رس ا مي ز َ 

         ،رام  رة؟ دَن دة وةدة  يم ،َ زاد ن َ و  و

َ        َررة  نط ،ون وةدا و    وةو وة  ن

 دو   ر نم يامَ ةروَ َيم ءَ نام

دةا   ،َام  رَموة، م ي دازي ن.  و ومي  

          ون ون راو ز ،َ و َ   ،شمو دوا  ،وة دراونرة و

       زام َدم ر داوةوم   رةي  ن و ةيَ رةيدةر

   اري  ش ويم َ وةمز زام ز  ،و وة .اوةمو  رؤم

   دا ما.

 رَي زموة، وة غ وةوة  زمن  رووي مدي رء موة َي      

ء  َم  َو ما، ن ووازنء رةطزة ََرةم ر ز

      ، ي ويط   رراورد وةيدم يَر    نمز َوة دة

ء مَ ونء وة دةطَل ا راورد  ََم، وء رَم 

.َ رين دواز  
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         ،نمء زوامموة زَ مرة  ،رة رة

او ش زامَ َووة   مم  ،ام وازةم دا ر   

.َةَ ذي ؤ  

***  

   رةا دوو ري  ،ي زارة ء ي مري. ي 

زارة دة وةرطَام طك  زم وة  زم دووة ،ي مري 

 امَوةرط دوو دة  م .دووة مز  ،وم  ،وة مز  َوم

 وزارةوة ازو و نةم رزاراوة  دا يؤ     َي دةمدة

 :َري دةء مي زارة ري ر دوو ةيَط  

١ -   كط  ،وة مز  كط.َ  دووة مز 

٢ -   دووة مز  وم  ءَوم  وة مز  كن ط

.َ 

٣ -  مز  َومدووة مز  َوم  وة.َ  ا 

٤ - .َ  ادووة مز  كط  وة مز  َون م 

َ و ر رؤ ا  ر ارَي ر  ي    ي رةيدةر َدة ،

زارة َي   وةرطَام طك  زم وة  زم دووة ،و        

   وةَاز ، وة مز امَر ط يرر و ن ير

َط      َراوة، وةرط َت د ي اي زارة  رةد .دووة مز ام   َلط

دةر  وي زم ا دةو َيء  وة زؤر ء ن           

              ادووة مز  و ،ا مز ط وم واو َلت دةطو

َدة   ،َش دة ش  مي زط  وة ي زارة يد َر .وة

ر  َ ر  ،َدة ك زَ  و وةي ش َوةرط   ،تةط

  َط   و ،دارة دمة ونء ةمَ      م .تدة  انَ

َ ريي م  ي زارة  يمم و َ ،ت ي دام

ي زارة  م ،وةدة ا        َدة م  ور اوو ريت زؤر د

 َر   َ  ،َي مري وا مو  زي  ر دةء ود         

              وةي   ،دراوةَوةرط ي دةز  ي َت، دة  وةرط

      َدة زارة وام  ،َر نز مر روة م ا زؤر  َامدة

دط دام َ ك شء زؤر ةو و زا ،َ دا زاَلامَوةرط  ر ء

  ري زؤر طم وام  رةزا ر   .َ َ واوي رةزا

 .ََ دة  َ رةزا رة رة َامدة ،وةدة  زؤري وة م ،م

 ريم َوام ا ن  زارة َوام ر رج م   ن َ ش
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  ي زؤرامَر وةرطط ،  م ،زارة وام  .وةوامَ 

ر دار ،َم      ،ََ ر  شم و ءطزاراوةي د ،َ  َيم م

 َدة  ي  ءَوَل دة َ وةي َيءطم َ    وا   ،و

.َوَل م ريم وام  َ   

          ، ممو  وردارةو ز زؤر ي زارة ري ام 

 ء طظ ر ادةو مو دامط  اري َيم وري  وا .َدة

 ،وري ،      وردار و ،اري م   ،َدةوة  ...ء

        ماوي زوء مووري م م ،م َور  يم وا ،م

  .وم   دة مَ. وا ارو ام ري وام  ي رة وردار  

تء رةزا ا دَ، مَ      ةرطَام دة دةا ر   ي ووةرط   ََار 

  ي  رةي وةرطَام دةَ زام دةررةي  ات.

ر  ، رةد:وام  رة ري َ ،وةم ووي  

١ - دة ر و ريم  َد َةدا وةرطَ :و  ي و مز 

ا، و زم دووة دادةم  .َرة وةرطَام، ز  وةرطَام و 

 واذةوردة راوامَ ي ء زاراوةو وو ادووة مز   َيدة

...ن مو دةدة 

ةي دارء ر َووةرطَام ر  :رة دا، رَنء دةور  - ٢

َم و ، زم دووةا  واوة رةو دة ،َن ء مي ري 

 َا ددووة مز  ،دووة مز م وروةي دةَط  ، مز

ر ر وة. وادارط  ، مز دة     ك يم

وة.وَرَا، دادةردووة مز  ،وةم 

٣ -           تاف دةرةط ن واذةدة َدا، وةرط رة  :زاد ي

َوةرط م .ي دةدة مي زدة  ،َد  م  ،

ةري ء زد   رك  زم دووةا دةوة دةدات.  رة وةرطَامدا د

    ي ر ،انَوةرط   .راوة َزؤر د َدم دنء

        ي و ..يرة ي  ت وان، ر  وة وا ،ر

ء زاراوةو و و  ز ن    وو دةي دةو  َر د راوامَ

 م دووةا م .ي زاد ز  و دةم ر د     َ ز

 م ،ندن م .نَزم 
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          م ،امَل دوو زري دةطرو ،اامَي وةرطؤ  َوةرط  ا 

 َدة  ، ادووة مء، ز مز   وة        رَ  َ وةدا 

    ر موم  وةد  تءَ ي    .َم وةم  ءَََ

      ر زَم ،يامَوةرط  وري دة ةيَط ،دا  َي وةرط

ي وةرطدا واَ ردا داةََء مَر ي موري دةدا    

ََةدا.  وةدا   دا ز     ،رَ َم دة 

 دووةوة.    و َ مو زم    ي وة   زؤر رمي م دا طرَ زؤر

 دارام و وَل دةدات ،ودا    ءََةردا داَ ي ز َوةرط 

َوةرط َدة ام ةيَط   ي وةرط واوة   ت شَ و دراوي

          وة ،دراوةَوةرط دة  ََ َوة د ريط ةداَ  .َ و روونء

..َمطر موري مو دةق طو دة َ  

    ،ََةا داري دةوي م ز َوةرط  دا و .وة دةدات و

َاي م رَمء مم زم ،  زم دووة ازَوةو ر  

   امَرة وةرط  رةد ،ََ ادووة مرة       ،ز  ء رةطَري زؤر مَ

      ،و  ي و ر وةَدة دوورو م      و ا، واي د

دا  وةرط َي َردا داة ،ََوا رةط رةي (وةرطَامي) دوورو     

  مك دةَوة ر ي زاد.

))٢((  

 َو طء َ دذوارامي  وامم زةر روورووي دةوة،  

 وط اردم ا وةممر   دامو و ي َم  و    و وو

 م يك و يم          دوو و  وة ،مو زاراوةي   .نري دة

ن ز ،ك م م، وا م من  .َ وة ن دوو ري 

م رة  مَان ء وَ زما مو       واش وم ،و  دةو دةق وة ك

      م يا دوو ومك ز  زؤر زة ،ء مم مو و دةقك دةدوو و 

      م م يَ ،مو يَ    . وةَ ،ن    ، 

و رم        وةوَوةَ مزيء ط رة ،اوم مز    داو

  وي طووا وو م  َامتء مدة ََرةط و رزة وام

    َوم  ،َام دة انَري وةرط ،رزة وام َم  .وةَؤز يرة 

  طَاوي و َي طورةوة.

َل ري  ،رَ زؤر دذوارة،  وم طر دة   َر َ دوو       ر

وةرطَي زؤر ك،   دن،   ،ن  دةوة ةن، ممت          

ورة  وة،  ردوو      طر ك وةرطَ، دواي ي دة ،َن دةق دو  

             ري ري ا دذواري و  ي   ك دةر ي وة
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دةطم  .َوان  اردم وو ردا دة َر  و رةزا َء 

 و ري وو دووة     م مز   مز َ     ء رةواموةو روومَؤز ا

 دة  ةَ  دة   َ  وةي  م ،ََر رَ ي

ء رووونء ر.َم و   ةوانو رو اردم  م    ا وةيدار

 و مَر  ي ،َ   َ و دوورو ممة َ   ،َ

َدة امَوةرط      يدة  ت ووة رة ة رؤاومط ءَ تء و ا

زم دووة  زو رةةم دةو  رةىر وة،  َء وام و را

   وة يمش م ،ت اي   رةزا ءدووة مز زام

    .َم زؤر ط  مز زام  رط ،وان  ،مم

 ،َورة دةي ط و توي مء رةَم  داريط وان رط م .م

ر  َ ازي دةقَ را روة        ، ءي درو م

َاز َةداو ش    ورة، دةَ ةي دةر دة زم . درة             

       َي، واَة ي  ازي دةرَ ،تء وةرط ةيَط  روم

    ري ردوو يم ازداَ اردم   وا .َدة (ب) تء وةرط

 دنءورة    مز ازي دةَ رة       رام َوةط  يمر و َ ،

     وة ،زام َرازي وَ  وازة َؤ ازيَ وم  .َ يم

زام    ن روودا دة وة  وازة َي رووداوم    و وة م ،و

       ي م وان ن.. واا  ن وة م  وازة ورةط م

    . مز ازي دةَ  دة  م ،ت ازي دةقَ ريدة

ن م   َدي دة  امَو وةرط ي ر زؤر ردةوامد ،رنو   ةدةنو

      رةد ،َ دار دة ن وازي مَ    يرة َ  رة

دةدرَي. زام   درو م   ،انَوةرط  

درة ر مورَ َازي  ي ء زؤر ر و َازة دةمَوة، و      

َ    َروم ر دةَم ،كرة م  وة ي ازة رةزا 

َ  واو      دةو روونء رةوانء م ةَ  مزو ط َ و ،ا

    وة م  ن َراموم  ،روو وة دة وا َ 

رةزا  َ  ن ام َ اء     زؤر َازَ ر مدة م  وةرمدة

طمء م و  ...رَل َازي دة ن زي دة ، دة َر م َوة، 

       م ،ردنذ َد َوةرط ي ممم  وة. دةمَر نا مدووة دة 

ت. م ريي د ن ات نر مَ  ،رةوم وازي مَ ةام  

  َامم ،ََوةرط   َي وةش  اَ ذة َةدا دةَ    واوة

وزور  َي     ني  رةي دوور َ ء  َمم ر تء  دةو      

م  ،وارن م وخ، را ن َل َزور رة ، ََر وةرط ،وةَ
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زةق ن من، ار  ن    َرةا   ...وام َن    

         وةوم َل ا ءم وازي مَ يم ،ةوةم  م ةَ 

طر دة  ن ازيَ م     وةدا دة مر   م .ندة

            وازةو ا ازي دةَ َلن دةطاوة ازي دةَ  ،ندة

  َل دةن دةط ي رة َ رة ءدوو  ،رة م   نَو

          ير ازيَ ام ةيَط  وَل دةدةن وةومراورد دة دا

        ،و دةور رةدا  ش رادة  رَم ،وةم م  ازي دةَ

          واوة  ن َ ء  رداريدة امت، م يزؤر 

 ن دوورر  ء م  ،ن د ََوةرط  ،وةم   

 وة م   دةن. درة   وةرطَة، ن مامن   َ دة  ر

،وي و وة ،رةوم م   ازيَ   وة ن  .

وام ن  .َ وةرطَام ر َدة ن ر ،            َامي

َل طر  روامي ذوة  موة، وي وة  .. ر  زام ي وا

      َ   دووة  وا ردنذ َ وور ي مَوةرط   

َمدام َوةرط.  

 امََيء وةرطَ زاد وو  و امَري وةرط ردوو  ي ،ََر وةرطط

ر  ر ت  ي رةي، دة َوة ام َ رةو دمَ از، ن    

َوري ء ردي دةم نء ي دروو اردم  ةم ،ةي دةرَ م

م  رء  ردي  َ مَان م  وو        روة،  زم دووةا.

           َام ط ةَ   درَيَ نوة ،امَوري و ردي دةم م

َ ادووة دة   ازي دةَر  ...وةَ انََل وةرط ء ورد م ،َ

ن َةي دةر دة       ، ووة  امَ َاز و وةرطَام ر

  وردي  دة دووةا دوورة وة.
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