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 : 
 مو مر   َ ،رة           
مو وان رةي َامن،        

       ا  وودا َ ..
             دا  و ن زدة 
دوا دووة و ك دواي        
و َ اء ر َ زة و،    
         م وَ نن ذمو ا

م  ،َ ذن      )د(
      ورةاط م  ودرا  . َ

              ذنء نء دةَ وة 
            ان دة تدة  وةءرز
       ر دا زؤرو ،وانر
       م ن  ر ادة

وي دا و ذ  .         اوة
اث مو، را و  ي       
          ،وَ َ و ذ دواي ،و َل
     دا َ  و َ  دواي
دةوت دة دةد  طن، ري        
         دا م وة ر ووا

،       "دا، دا   "دةدء دة طت  
وةَ مدة َ ، دةد،      
           ردو ودة دا  وة
دةدةوةء ان  د دةدوو مو           
       دا دم  ،دةط ىو
         َ زارة و    .

ي  زار م َور رةي       
رم  .   ء ر 
طر ر ت      "  و دةت  

ودةوام ."
         ءوورة دةرؤذ ط رؤذ
طي دةدن مزا  واو س       

دوا     . . وة   مدةارد       
           ا م ي ا دي َلط
وة، ش اي د طَل          
            َ  زؤر دوور َمط  و
   و و رؤذةوةي  ،ونَم
          َ  َو رؤذ ،ورةاط ي
      ردةوا م ك ودا
      م ةدي د  ءاذم
ا ،روة مو ري دي       
ا وَي ة ،َ وةرة َة ذن             
       َو دةرض و   زار، م
      ،  ارةيم مو ذ زارط

رط و  مَوة  وةي        
دووَلء مو دا دو، طَل         
          ددة ن نَدراو َذم
ر طري دا ،و وَ وت            
        ،ى دة را  ةزاموا
       م َودة  اذم امم

 َم زوو   .        ت)من( 
     اذم د دةدة انر 

   وَ  يو َ  .        
         ،و  رةي زؤر و ا د
         ردام ء م  امم

   ي دارط  .         روو َل ذمط
طرٍن دوو ر طري دا زؤر        
             ا  ددة وة  ،ط
              ا ،رن ط ةم
              مةون زؤر د دا رط
       ،وةَودة 
       َ د مرة و رةش وةك

. وة و
وى ٍ   ..   م مةرؤ و وة   

      ءََ ي داوة طَ
َ طراوة   .   دؤزة طراوة  

            ر راز وة ا م 
راو ء  َ دةوةو       
وةروام  دةد   َرة          

 ط    "         ،ذة  وة 
    ذ  ور مدا  "..  م و

       َ وو راوةمَ َ
         َ مة ط ومو
           مدار م  اذ يدممم
         َ ردوو داو ،ود
واوي نء ر و و زار        
   َو مد ي درو         
       ءَ  نممَ و مدةر
         وة وة ن دةدان، دواي
     مَ ر امم َدوورودر
ة ،طَل وةا  دن       
              ر وام ءوةم

ة  .   دةطوةم ا دي نء
دةرط ،ي ن وان ن         
ذطري دةد  طَل ر            

    دةدا َ نَ امرذط!..   ،
دةروت ر وان  ري وةو     
          امر ي ان َ  رزؤر 

واي َت       !طرةك اوة  
واوي زام نء ممت ر          
طري دان  َدةدء       
    ر ن ءَو  روة
        دم تمم ،ودة واوي

ر  َم . .      وَش  مو  
د وةك س ن  َس            

      ان دة  م  دا ،دةدا! ،
ممت مر مو وَن        

        ن دةطَ ،ووم ردا  "  
، رةراي و    !" َت ان دةي؟   

و ش دَ و       
         َرؤذ وداوا و ،ددة رط
     ما ءَة َو دادَي
           ،ش دة ط رؤذ
رط و رؤذة ذم ا مدء     
           و ار ي

. موء مت
       دة  رزؤر  "    

م  ك َ       "   دةذ؟
  ودى م  ..       موة طو م دوو

      امم  ،ط  وان اموا
        ا م دو  وام

    ن مواز  نءوةي  ..  د
 دووم  َ رةم و            
طمة  داوا    و ش           
             امو، م م
             وة ط زوو م
           ي امم ،ا م
وة ون ط نء اوي        

ر وةمة  "  ون، اذم دةت  
رووي وَي د و ري طمةي           

َل تء رؤي    " ! . . .        ي َد 
 ذ مطرا ر َنء            
          ة َ نر ا دي
          َ َ وام ،دن دةَر مط
وةرةس دةون ي نء دو        
        ،وةدن دةَر اذم
     و   ،و دؤزة  دؤزة

دا .  ن وة ذم  و        )١٦(
َ مةزام و ام  وادةن،      
        و  ، َ  وةي َ

َل  َك و  طَل             ١٦
رَ مة مدو، دو دةد      

 دوم   ورةاط ىمو

 رة وةى  ى ؤ 

 م  ى  َم  دةت



٢٠٠٨دارى ) ١٦(ذرة ٤٨

           نءدة  وا  ا دة
       ، وةؤز  مر ء
 َ ا  مدةد، س        
مو مي  ر و  زن          

   .  وو  دة مو      
زَي مون و، و زؤر  او       
ش و و  َ َ طَل              
       َز دا  ت  ا
  ، زامن دةو َي        
طَل  ،دم تء وارو طن         

رَ دى   !   و  دةوَ؟        
ي وات دة م ،و ش       
َ  رووم  و ون           
     م و َل دام  ،ةوةذام
              اذم َرؤذ  و دا  

       ط َ تء "          و َدة رم
 و  زؤر    ...!"    َي 

َش و   وش ي          
   ةمو مدم و  ..   وا

دةد  رزطر دة َ د ا         
م رمة زؤرَ،      "  دةت

    َد  ر َرؤذ   .."تدة "
                  ةم  دارةط دا

و ".   ،و دا دةداوة    
           ر دودة ر زؤر  رؤذة
   ما  ودر  ذورة
  ا ي وم  ،  .

     تء ط اذ و  "    م
وةي     "..  دَء رةت دةت      

َدوة وة و   ش         
   دارمط ءرمد د ما  . !  زام

 وا  َ َو ،مَ  رؤذ          
وة، زط و  ر موء          

دم  ..       ،م   زام
                   ي و م
          ،َ وي و دةَ َو
           ،و ان  وةك ط َر
لء طورةي اذ و  دوو         
          َ َ نوةر ،و ذم
        ،ةر و اموا  ذوورةوةو
            و وانوةر ر كوة  
رة ،َ  متء ةو         
ري و، د زؤر و ودا         
دا ى طمَ زؤر  رو         
را  ذ  و  ي            

  .   اذَ امطت رة ت     
. ن  ذ  و دةورة طاوة

          َ زم اممدة َ ادوو
ر  َ  زؤر ودَن        
دةد ، دة  طَل       
ت، و وة اذء يء          
           َلط يوام ءادوو
          ،ونةم  ون دةااذ
موة وةك دؤزةخ دة ،و ر        
طن وو،   داداوء         

ن طَل و وةدا      "   دةت

           وم وة  ،وا و وة
           را دا ور م ،وم

ذوورةي  و،       !".  َت؟
              ذووري  ون نوة
دا و، ذممَ ن دة        
دةد، مَ ن ي  وة            
 ء و ي وي         
        ور  ءدة دا
دةرَو دة مو  دةء          
    َ ط ،َ    
           ، ور  ر 
            تءن دةوة دةرةوة دةم 
        َ ودام ي ذوورةوة

 من دةد  و َ           ١٦ن  
 و دةَ، ذمم ر و            
          ن زؤرط ونء  ر
مو، و ء  درزي          
رةوة ي دةرةوة دةد داا      
      ،ؤك دةر تءك دة ،وةَل م
        َار َ ءاذ وَ ةيَ
ذمن رؤ ،م ذم َو          
        و  ،و َ َا م
       مَ داو ،دةر ردو
       ما ردوي دةَدة
طن دةد، دة  َ َل             
       ي دا دةرةوةو و
           وة ر  وم 
 ،ََودا مةزام روو         
َي  ك ك و دةد، زؤر              
ن دةد  و من          
دةموة،  َر طرة ن        
دةرز مو ،وةن  دن         
َارن دو  ،وامَ ن      
              َة دادرةم  و 
مء  وةري  آ دة؟،            
  َ طرةا و  ك               
دن َةطت،  ون مو،     
          َرد  ر ورد م
مَي دةد،  وا  دةد وة           
      رةزوو داو ،تدة َم دا
          وة ءي را  و 
          يَ و م  ،
دا    داو،  َا        
            َو  وداَم ذم
دةرةوةو زؤر مورامء ك درو،          
       ةمَ و رة ذوورةوة د
ون، َ َم  ذوورةوة           
دةت دا، وةك و  ء        
ر رؤ وز ر         
و، َ  ك ممو         
ر واَ ةدا، دة  مو        
  رة  دةد  طن،           
      د نو، دة  ن نو

  مووة و . .            ر
طَاموة، وان زؤر  زةن ا ت      
َ م ،وان طن      

  رزؤر

 دة " 

"  دةذ؟

  م

 َ ك

ودوو .. دى م

م ووة 

 اموا مط

  وان

  ،ط

 امم

  وام

دو 

 ا م

  نءد

ن مواز 
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    رترزط دة  ..      و ط نة زؤر
     ،ت دةط ادي    ت 
               َر   و نورةط َر  

طَل م ا     "ك د ط  .   دو
 ما  و   "دة   َط   ،

           َم  ك وامر نءط  ددة
  ط َو  )        ا   وةذن م( ،
 ط و "         َن دة ا م   ."  َ

  دا وة وة  ن ن            
دةد ، زؤر و دةدا  ر ون،        
 وَن ك د وة  ز َرة               

   و، طردان       "  دَ ءررة وي دا
مو ت،  َش دةزا  ء وان               
ام ،ن رة   اذمت               
ؤو،   َطوت  و   دن        
طن  َردةن  َموو ون              
دةذ  ،طَل   زؤر ن           
طَل دن َ م مت   وان             
            ، رة م يورةة طر  ،
رةن    دَوة طر َ رازوي        

     رةزووي ويرازي م َ رؤزة، ط"   َ ،
م واو د ذوورةي ي ََء          
م   م و ،زار   ا                
              نت دا دة د  تءدة
              ةش وةر و وة، زؤر دةَدةدر
اذ    ،َ ك د دةدةوةء            

 وت  َو َوت  رةزووي        "   دةت
    ت"     وةدة را َ  .    رؤذي

رةن وة،  رَ زؤر رَء  َو          
 ان مو، و زؤر رَي َء ممت              

طر   رازي م  ، زؤر                "دةت   
 . " وء رازد رم دا د  .   دا ط

رةء ك د راز  راز ، دوو                
   م زؤر ت دو   ،د نرة م
و م   مدة ،م وةي زؤر               
              دا  ءوة دةددة د

    ورة لط و وَا  .  ك كارةَ
          وةو ط وتط  د  " مادوو

َرةدا           :   دة   وو رةدوو ،َ ت 
ََم   .     ووةمَ يي دا ش م

" واي طت،  طموة ط  ."     رةدوو ووي 
               ؤ ن ،وو رةدوو  ا رَي ،د ك ."

 د ط ك "   وة  ورةدوو و
        َ ن  ر ،  راق  ،وام
َ ان،  ر ذارمو م   دةت،               

دواي "  ؤن  و دووا مَ ن ر مَون           
رةد دا  د  زارو  ،  ن                   
          دا وتدة ،طَ ءي داٍري ط و دءدة
 دةو طر دا زووء ء ا  موة      
                دوو دا  ،دَر  ن نء
دووَل دةو مو، و ر َ زةء داو                

ي ش ام رةدووووء ي دووا  .       ووة
اوؤ   .     ي ا م دو   انءَ و

ن مر )مرة"  (وء ش اي د طون   
م َ    ".  رةدوو ووة،  ي و دة َدووة  .  و

         دوو ش وادةزامد َم ءدةزام را   .  

                     ، ةم  ي دةزام داش ءاَ  َ
              َ   ي دا ش  وة  َ

 رَوة    "  َ  د دة  .     َنء  َذن  
ردنء ي ش اي دت ران  ،َ ن      

" َ  دةَ     ".  دة َ رةدوووو   يَ        
وة ر م ،َم طَل دو م ا دةن                 
                    ورةداي ط م  ،َورة مط َ  ،ر
                دا س وة  م ،وةََ َ ن
 ط م  ،و  ام مم َ ن مداو             

           د ندةر ر رةدا َ وَ ،دَ نوا  ."  َ
                    ا وة ي داٍري ط   وةم 

          وط ي ر...     مم و و
م دةء ء دطرم دا   .    رط  موة  

...!. ور َ دوورة وت
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        َاَي اي ي      
دمَ و ذمَم ي طَل          
َي  د، َ زؤر           
دو، م اي و دزي         
           َ اتء دةََل دةمط
         ً ،ام  َز اوة َلط
              م ءَدةو  و
. ةمن ء  ك طمن         

َل، زامَ    َ ٢٢ي ن        
ي  ذن ذموة داوي ََء          

  َدة ر..ي        !؟ يا  و ،
دء ذن ذمي َا، طَل وةا       
       ، ،دةو ي ريو و
             دم رؤذي 
           و رؤذَي ،را ؤ
 و و، ش ر وة مو      
 َ ة َاث َء طَل        
           ،ت ي يرةو

ةوة، )ا)َةمي  اوة     
ي ورا   )ذاَل(و  طَل       

مدةط ،وةرت َ، رؤذي وا و          
 َوري ء رٍَدم زةت        
         ،ارو ام َلط ،ودا
: مو اي ذوور دةوتء دةت       

        م ؤ َدة زر ت َ
 ذم   ..  ذمي  رؤوة    

ردةواء دوورةةي و رؤذةي        
ن .   َو طَل ورةا      

ء وَي   )ض(  َرؤي      
       ؤ ر يرةو
طرؤذةو َريء  ؤ و،        
م  وةي ورةي ََء و        
           ، ،َم َ َ ن مذ
        ام  َلط  يا

و، )ذاَل(وري  َموي   
مدةطنء و رؤذَ وة طون     
         يةم وةش ،ي َلط
دةء ر َاَةوة و مك      

زؤر ر   َو          ..  ذاَل
دةردةري دةرووم ي ء      
دراوَمء وامي َ  م ون         

   و        "  دةدء دةت   
           ،م   و دن ا ؟مذ
ا ر ردا َو طَل          
     َا دة  ءَدر يذم
ء ان وةي ك مَ  دور       

ووة َ اك ردوون       
".دةطمَوة ي ي

  َ دةام رة و           
دموةي َ م َ زؤرر         

دن ط َ ذمي         "دةت  
 وةي  زؤر      ".  ررزامة

          اي يَا و
ام و، زؤر رةو ش و،            
ردةوا طي  مَو دةري، رؤذ         
           َ كذاوة تءم َر وم

 و  َو   .  ك ر مت  
        ردةوا نءرةر رطَ 
مي ر دة و، ر زَي          
         م  و د َر

ط "  دةَوة دةت   
و دا ذاَل دةر   . " !  مَ؟
را وةش  ،َذاَل        .   و 

زؤر ردو، رط و رري         
          َ دءدةَل م يَا
دة ،َوةر ن، طر  ر              
ام ا طورةي م  ،وةي            
َ َ  مَء دةام مة         
وةرنء ََن،  وة       
داواي وموةي واَ دةدوو،     
          ك اط ودةم رط

  "  ي،  و ر دةت        
دة ا وةء مو ََل وي       

   َو َ وََ  "      و را 
دةد، م َ  ام اي         
َ  موي َامي مدةَو،           
      ،ونَ َ وةرو  

      ان َ و)ة(  ويم
َي دةَء َ دةت       

 )(         ة و ة ل  ،
رزاري و و مي و            
        َر و ءن دةمامَ

       م ةو  وة تمدة . .
خ، َ دةام ا  ..        َس

َو زة م ا داوي       
              ر ورةط امَ ك وَ 

.دةت؟
 َا ،َردةوا و َ مء      
        َ م ر ورؤذ م
مَء  َ دةتء ش           
دةمام وة اَة ز  مو           
           ز رة  نرطَ ء
ماو، وا ي دامدةونء        

 وة  م، ض         :  دةمت
ةمن َةي  ،رة و        

  ".  ذنء ا ي س دةد        
م وردة   !   وان ران دةد  

ذن ء  ذمن زؤر ن        
         وي مر رةي وةي ر ،و
              م و رؤذام رط
اما دةو ،ا َ ،َو       
 وة ررةن،  مو ا            

رَل، ق      .  زؤر رَي دةطا   
ق او ذمَ و ان َةي        
         مري ذر وان ،و ر دي
ذاريء دةردةري زؤر،  ذم او      
            ،و نو  ة
      و روو وةي نوةوم .

 َ دادط وموةَ  ت،     
ان  وي طموة َ ي           

رم  .. ة  ..ة"  طت
  َردة  ي  ..     يَم َر و

 َء دةر دةرا  :  و زو دا
دواي وة وان   ."      ََل مي 

.ووموةو رو  ي
           َ م َ َن م
         ان  َ وةيوم
و، م َ  مء      

دمَ  .    َ  رؤذو   
مةو، ي و اي          
مووة، َةي دي تء         
مرام  دةرووما زدي دةد، س        
            ،َ و ةذنَ ء ي 
          ي دةروومم ري َروي طروو
دةوة،  و مازةي مر         

      ََ ي دا و  .   يوةز 
َ  َة ردةوا دةَء رؤذ        
رؤذ ز دةَ، دواي وةي          
       َر ءَدة دا  شا
        دا  َ  ءو
        مم  ر وةمط  ،َدة
وة دا دةري دةَء دةموة       
 و ،م مو رددا واوة         
اَل  َ ن ر  ،وةو ذن          
م رَ م ر دومي رةو        
َ دة َرَرَوة ي       
       َ  رم م ،و

       َو دةزام  اَل   . ! . .    يو و
       يو  ي مو ذ
موي مو و و ا رن           

 َ يا و ؤ

َ مَدة   ي
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        وة  وة ور  ،ود
            وة َو رؤذ نء

طر  دا    " وةي طَل َ دةد  
          وام ءَدةط وة  ن ،و
          َر و ،ََوي دة ي

من رط  وة       "  دةت
موة م  ان يء        
            َدة ، وة  وة دوور

        َو ا وة وم م  ..  ،خ
دةزام مة   دَ دوموةو            

؟ دةزام ،مةش     ..وةر دةت  
دة َ َات و           
      ي م ءَََ نوةر
طَل ي وة، ء ش         

رة و و     " .   رطردان ؟ 
مي  َ دو َء         
 َو ء َي مَان         
منء ا َرة ي       

        َ وام ،وةط ام وَ
.دا وموة

          مم  َ  و رؤذةي 
         َ ي دةرة سء ،و ا
مو ما و م زووة          
        ر دةوةو نَ  يوا

     و  وةوى      ..  درا  ،و رؤذة
ا ري ط َو مي دةزام وار      
           ود ةي دووةم ،ت َ
دا راوة،  وَ ار و، مي        
        مة ذَ و رة ،ت دةزام
رات،  رري و او ي       
       رط  دوويرا  وةدم ء
         و و  دةداورم رؤ
          َ وي يا نء داوايط م

.مزرَي
 َ وةك ن د و  ذن              
َانء اا، وةش دواي         

        دة يورةا ط وةيوم
طر "َري َا َ َ طت         

  َ)و  (   َ وتءَ
،  ً"!...   َ و دةة ذن 

 َء امي   ، ا               
طورةي  و دة وامو        
اطورة ي بء دةتء       

  .  َو َاري  و        
     رط  ،َ َةي ط امدة
ي  وة مدةو َ  ة             

 َاَ اذ   .       من ط ر
وان َ دةذن، اطورةو ي   
َ د دةَ  َوة،  و           
 مك ر  مو  ،َو     
ي مء  طمةوة و        
ؤ موةء م ووةي       
 دةزام ،وةمة رَ  دةوة،        
وة وة واو َ َام وَء        
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 و َي   ..   َوَوة 
            دروو امَ و وم ةر و
         دوورو م  و س  ،ود

   َزامي مَ  ةموط   .  َا
         ردم َرم داوم   
از  ،َو رَ مك        
ن وة،  ن َاي         
ي وة  واوي رةت         

 ًاَ وة مي      .  دةاوة
دَء م ران، مر َرسء       
             ي ومو وام  َيم
مو ما ٍدةوةو        

و  )..  م (  دمََوة  داازي  
 امي م  م ء       
        َا ،ودي مرَ  َ
م  ء  َ ز ي             

و ومي ا َرمطَ       .   داو
        دمر دةي و اوة َلط
رةي زؤرو  َونء ممت          
  َ رةن، طر          
          م و  َ ودة ،م
 م    رة دو،          

!. مَ و دةَم ما
          َو مور وةي دواي 
     ،َض دة مم و اءرة
ت و و طمي       
         رةزوو  ،ََدة ي ما
طورةي و  اردم وب،           
 رط ي  ةت مدةدةوة،     
       ءادةرا يَر  َا
           ،امة ديءم  زؤر رة
            تم ام زؤر ازةم
اي م تء َ مو دوة،         
         م وةد ا َلط َرم
 وةي ر  د ي تء             
              َام وةَو ر  ،َ 
          ريَ ءم  م

      ََ دة زام    .    و 
وم وة  وم دي          
           ،َن مر  ءَد دةَ
و رؤذةي وة وةي ن وري            
            ريراو م وء مَ
         مزؤر دؤزة َر  ي ،ََ

و و م زةا ري      ..!  دةوة 
             َ ءَا دةَ َ ووة م
د دةت، م وةي وة           
         ،م  ن و مط
       م  تمم ءةمط
              زؤر  دةزام َا  نوة

رةو  ر َوَل ات، واز          
            رط  ،ََم دة  ََم

ََ   مذ.
           مررؤذة ط  َ  و وة  
وا ت وة دة  ََن        
َ  ي دء رةرةش           
 ي َ، دة َي زادي            
       َ كةَ ر ءاي م
      ةاري دة  ،تةَ م
             َا  ،ت ؤةرم مم

 ش ر    .  ن ي زداوة   
رَ دةوةَء رَ مدات زاد            
       وا راوة  وةوَر

      َدة َ نء   تزاد  "  دة
طن  طري و مةرؤ َ ى،     
           م َ   يَ  
ردة َو دةة طَل ي ر      

دواي ةو   "..  ي  زاوة    
ردة زؤر زاد م ت وةي      
          َ وةك  ،وات اط
             َدة َا  ،َد َ
            َ وة     ،راز

". وةروام  منء مم ن ن
وت وةك َ مو، َ ء     
و َوة طدار وة،       

    َدة َا   :      َوة دة نط
َ  َ  ،ة دَوة          
      َ  ؤةرزاد م ونَ .

          َا يمو ط   زاد
       رووي وتء را م
. ا َدوو وة وموة      

ودا  دامون َ من اردن    
       دوو ورةياط يَا م َ

اَ طن،  و     "  مَ َ طت  
امت َوةوة  وة زؤر        

         ن م ورط" ،
ا  َ د زؤر و،           
وةو م  زاد  َ زؤري          
. ََء دة ََل دََء دَوة    

زادي م وَي ََء وة           
ذوورةي و ي تء       
          ،دة َ ش ،دةرةوة رؤ
           َاوا َوار ادةرةوة ر
و دةم طورةي دةاموو       

ي وار ون، و         "  دةت
        َلط ن  َ
              م َ م ورَيرادة
دةء  َزادو دةرطي ون،         
زاد ري ردةََء  وةي        

          نارة مر د ،وةاور
وةي ن َل دة ،َز دةداتء          

 اَي دو      ..  َي
           َ  ي ي و
      َا دة ك  تءدة
            ةَ  ،ي دةداتَ  
دةمء س  دَدا وا و دةَوة          
            وةداَ َل سم ير 

      َذدة َ َا ا ..
ي اَ دة َر  نء        

َدة :ذ ر ةر  َدة...
 ري رووداوة  ر َن         
اَةوة دادةرَر ،َممت        
م ردوو وا   زاد           
  م طَل، سء ري         
وَوة  مازة زؤر َي       

 َوا دة  ..     ،وم َ ت وةكو
ردة ي ارو ري        
موو، ر   َب         
            َ زيرةط ر ،
ا ي د موي         
          م م ،دادط م ،َ وةرة

مو و  ..  ب مَ ة مدات    
        ورةم ،واَ َ ةدا ء
         م َا ،و رةش م
رَ  َوةو  ر      
             و ،ذيزاد م  دام

                ةوةَء ز  َ َ م)
َل ز  َن، وا       )١٠٠

           م ،تدة ر زاد
 َ  .   َ١٠ةمدةطاو  ةي مو 

         ،َدةرَ رووداوةدا  ر َل
 رؤذ رؤذ ذمذان زؤر دةء طي    
           ننء ذم ي
    َن دة انَ رو سء دوَ

   َدة ورةط  ..)١٠  (    ََل دة
م  ذمَ دؤزة دا طَل            

ر ط ر طري        )  ١٠( اَو  
..َزي  َوزدةَء و دةَوة

َ:
  رووداوَ راو       
           َ َ م يؤ
         ،ن رووي داوةرد مةمط
موةن ازراونء رام مه        
             ن ر وةوو موا روداوة
           و ري سء
دةت، روة  موة َي           
دةمء  وة زؤر دراوَن وة       

.و ؤ وا موة

 دة لَ دةَ م  ذمَ دؤزة دا طلَ اَو دة 

 ..ر ط ر طري َزي  َوزدةَء و دةَوة
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 ا  . :و 
         ةَ ،و وتء َوظ ى م

  . ن رردووى دا داش ون          
َوظ رَمما مم دةت،                     
          اى ر دا َر مَر نزَور
َ دةء رى دةَء  ى ث رَوَل                
دة َررَا طر رة َ ردوو          
.  راء  و ما َ رَما             

             ،َدة اآى رط ود ز  َ تمم
             َدة اوى ر  وة زوم نء ورداَ َ .

              ود ،نار طودةى مَ نَوظ َ و
               ر ر ،ن  َ من دة ار
         ار َوظَ كو زاراوةو دمء درووت دامم
       ا زاراوةىَ ،م  َ َ وةوم مط

   اوو َ  .       ار  نرة و
          او ر ار دة ار رَ ةَ َ ،َدةدر

  م َن ث دةء ث طَى  (            ...طَيء  
.ث وون

 * ث دة م
             ما ء  َ دم  وةى

  َاَلء مووانء ممت            .  موء ردما  
م دةم   ام رى رَوذامنء                           
وةرطء َاما دة ن ردَء ث                          

 دردة اما َ َى مرام      .  دةموء ردةن 
دايء بء َن ،ٍ دردة زَوروة ََاوةوة،              
               َ وةمَن دةاموة، دةرومَ َ وةمَن دةذ
َشء َم َردمَ ،َ و راَران دةَموة        

دَرةن َن وا ةمى َ َ  .     ازى رِاَنء َدن   
وةَ مَور  نءدةردراوة.

  * ث دة رةىا دةرور
زَورى َو داء ءن ى  اَل                        

         دةزام َاثء م َ  .       ا  نمط
           ام َ وةوووة دواوى زةر   .      ن واَ

ةدا ا  مام َرو ش َما              
           ن دةة ءَ دة  .         وةى ى

َ زوًَرى وَو لء مى ََ ذى َو              
           وسَ تمم ،ار دة ندوون ط درو
            دة مَ اوةَ ى ط َ اوة درو

ار  .             َامم ار دة ن واَ َم روة
                         دة ء َمَد دا َ  اَ

 َ كةمء         .  ردا وةى ىَ دة ر طَ 
 رانوك م.

 روى زاموة *
                   ، َ اَل ث دة وةى زامطد

           رانى مَ امَ واى َط  .   و طر
زةو ر ردم َ َوظ روةَ ى                 
وةى  رو َةو راك   ردموة                 

           َ َ َدة َدةط  .       م 
ط َء َ رةو مَ  ى مرانء                     

ر  .                 وام كء  م وم ىَ
                            وةى د امدة ، ىرا

      وةمَ وودوا  ىةم  .        دةزام َ ةَ
ذرةى ث دةن مة زَورن  امن زاد نء               

      ون دةمدة   نن مرزةم ءَرَ  . َ
َوةك ر ام   دراوة ذرةى               

       مازَور             %  ٨,٨ رةدى ذ مَى وم ،وة
َوامى وراى ط                         .  زة

 دواووَ  دةزام َ ،ام رةراى          
          ور نمز وَ ادمر َم 

موما  طورة ن وة  .           رومَ ردووة  
)     ردو دام  (           موم رىةَ َمرم

.مء دة  ر َوة   وََما
 * ث دة امر ىرة

موةَ  مزاماوة ة اَل ض مَوة             
م َو وةرةدان   َ         .  دةَ ةت 

                         َ  ك ا ت واةَ وة دةا م
مَ دى دواى    .  وةرطَ  دةَ   دةت        

                   ة دمَ ى دةرة م ش م
. دادةم َم اَل و مدا دةَ  درَ دةت

* ث دة ا دم ََ
 َََدم ام ث دة  ر  ض طوَء             
          نواز َ ىء ض
ووَن َ م ،و م وةك ر ام دى              

              ن م موازىء م  نءَ  . وةك
 َس ا طر ان زاد  دة طَ وس            

        ز ٨دة  %            ان زر روة ،ن نا ى
 َو رو َوامى  ر                 .  ن ن   

ى %٩,٧ى ران ونء    %  ١١,١ام   دراوون     
.ن ون

* َرط 
زَورى داء وكء َن زدةنء دةموَ َازى         
        م ،ارَ نرَ وة نم اَلء وم
َن وا و رةى َ را  دةدات امى               

   دام ََ  .          ذََ مر َد دة
زَ دة را درواون َم ي ك ن       
                َ ،نار ط  َ وى ردةوةك د

   ررا نوةر نَ وكء ءدا.

رم : َروة

  ر َ َ

 ما
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:ا انء ندا 

     ، مزؤر ط رةن ذرد    
 رن وةم مىء             
 م ،رى واز                   

 َطا)  ،مَامما  ،روى  
           ، ،ووىَ م ....

(     ىمط س َومةدا دةَ 
وة َ طمةم َ  (    ودةن (

                 دةر  ، ةر رىدةظ
مرة ر م.

-:رووى رطَىء طاوة
 رووى            ) َودةن           (طمى

و ))رَةدموة ر مى        
َ( ،م(و رَطى          )ةر(زاى

دةو َورى دزَى، دوورى               
( ،ة( ،دا َى   )١٥(مى

 َى رورؤذتء رؤذواي                    
        ،ورى دة   ،رزا
طمة طَل َ طمى ددا              
وورة، طَل طمةمَ  طس          
رةوة، رانء مة ورةوة،        
رؤذوة طَل و طنء               
رؤذواوة طَل رَل                      

.وورة
-:موى طمى  َودةن

) َا ) ر  َموى   
دةوارى م َوم ى َا                     
اوةو وةدام دؤوة،  وة           
طَل َاما َ َى                
         مى ذَ  ،وة َم ةمط
  َلء ذةارى وة،            
َروم تء وة طَل رؤذطر            
                                     امررة ط رة وةم 
        وة رى داوةء دوردا

دواَ روم ت     ) َودةن  (
وة)  نودة َ(        دى را  ،

) َودةن  ( ذة وة دةدات       
ذم طمَََ ء رةو رى                   
و َض دةتء وَى   دواى           

وَى   .    َدم دةََوة   
ى َا ك          ))     َزارى     

           ةزار وىم َدة َ ،َدرَدة
َاوةوة وةرط وىم ر.

ةمط مدم ووىَ ر:-
        ر لء و دؤخء ى رط
دذوارامى ر ن داوة،        
         زام  م ردة وورد ر
                      ،ةمط مم واوى
             َ وم نءوة واروَ
             وم درو  ل رةدةود

.َن
       و دةوة دةام بء  وةى َ
          دمووى دروَ وةط َ

    رز  وةَر٢٠٠(دةط(   َ  ،َل
و َ رى دةَ ،َن                

 وَى وةدان )وةَ(دة َ طمى 
              و  َدى دة َ ،وةدة
َان وى دن ر  َ ودةن         
دةََوة،  ن  َرى                    

موةم)        د َ ،رة ،ورة(
دة ٍَ ،َر  وام  ةك       

.ى رة دادةم(َك(
ةمط موارةَوةو و:-

و َوارو وامى طمةء            
                ن ،َةد اردةورو
وةى و طمة  دَةموة وةدان            

)٣٠٠-٢٠٠(وة  م روردةى           
                َ  ،ك روومرادة 
طمة طرم َوم  موى         

د )  دان(،             )دان(
روورةى زؤر اوامو      )  دان(

 زؤر ن َ ةو رى                    
         وم  ،َوو دةر مرط
       امدام    امى دام 
طمة مت ممت   َة             

(وةم طمة  م رووى     
١٠٠(                 توةدة س ،وة

دووك ردةَ دا و                     
طرم ممَراوة، ممت دارو                     
درةم و طرمَ ة زنء         
      وام ة ا ردة م
       َرَى دار ،ونروا ةمط

              َدةط َ )     ن)  دارة
)دارة  (        ىورة)٦( 

  رووى       )١(زةو رزى  
و ةوة دة َدوو  ر َن          

)٣(         ىى مرز ،ةز )٥٠( 
           وم دةرة زم  ،َدة
               َمروةى ط   ،اوةم
مودا وم   ر                   
َازى  ممَراون  رووةو          
رؤذوا مَراون،   دؤزوةى         
                     وارىَ  لء وةى
        َ ن وةى ر وةى  
و وةدان َوة ذنء                      

.طزةرامَ ا وة
ةمى زةوىء زارى طو ةىَ:-

زؤرى دة ء           -:دةن  -١
رةم وم  رةوة،               

موةم)           زةو ،ارة ،دان
زةوم )  ١/٣( مى      )  مرؤن

دةط ،َم دامامىء              
       وام ،َا دةَ ىو ورو

) ،.....ز، ط رؤذة، ر،        (
َ ة  درة ة            

.رو دةو َا
زؤرى روورى زةوي :-          من  -٢

              وم َلط ، م ةىَ ةمط
                          م  ،دء طرزا َىم

ط) ،روو زمى رى                
    ..(           ،َدة  َر

        ،ََردة راك وةىر وة
          وة ذة م )    ،(

      م رة  ىوم ،َرد) ة
 م ،رةش.(

روور َاوان  زةوى           -:ن  -٣
 طمة َ د ،َوة دةَوة        
                        ، كادةر رزنء 
                  م ، نء درةدار
مَ َ طوطى دا ى           
َى  وواو ررى                   
وران وةرزى زما  راطن،       
رم ودن َةرطاوة رووى            
               درة  وام َ وةور

)َ(       و ىطوةر  ،اونَ
       ،َةردةطَ ودى ء  ى

).زَى ورَان(ومى ن
ةمواى طو:-

 وةرزةدا ى طر        -:وةرزى زن -١
زؤر م دةَوة،  مازةك                      

    َذ َى رؤذدا دةطم)(  ،دى ى
ام زؤرةو ى زؤرى َ دةر ،َو         
              ،وة  د ىَ
                      ردى وةى رة

َوة درى رؤذ ورو.
٢-   و ر      -:وةرزى َىم وةرزةدا 

                ،وةَرزدة زؤر رى ط
َة ط زؤر َة                          
                          وم ى ،دى موم
دارودرةء روةى وى زطر،               
      ردا رة وةرزى ر َم
             ر  زةرةد  ،تَل دة م

            َمدةط ) ط
و.(

              ةموى ط موةر:- رووى
                     كرادة وةو وةىر
              ةمط وى وةىر كرةذ
ومن   ،رووى َةو                         
           روة وازن، وة َ وةوَم
      ة ،وة مووى وةرزةر

 وى وةىر دوو ط:-
و وامن    -:روةى وى رؤو     -١

طمى  َودةن  دةظرى ةر
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            زةو ودام  ،دةرةوة َوة دزةو مرة نء 
ن ردة   ،ََوةى م ذةَل                

   َ ودى  ،               وة ،او وةرزى  َدةردةط
طَةى روورى زةو مشء تء رؤذ                    

.دراوة
َ ةى وز داَ:(-      ،ك(ن)َة(روةى-٢

رى و َمى  و َن ، دواى                               
              ََردة  ،داَو نوةدم
             ،َةد ا رة  زؤر رةن، ذزةو ودام
مك م وطمة ممت زؤرى طمةم ةر وة               

 وم.
ةمط و رووة:-

                      ورو دةر واو وم ى وو م
                     و رووة َر م ،ا َل ار وةرزىر
      دةورو مو وواوى م رَى ،َوودةر

ن، روة م(    زوو(ء)روو(دارم طوةرى وةك   
ى َا(    ،وك، طَذ، دارةن، زوان         (درة دى       

 وم م  :   وم دارنء روة و وة ريَ 
 رادوودا   )  ..رَى، رو ،َو     (ذةَ ى وةك     

زؤروة  ى زؤر راودم رةو  وموةو                           
مووم، درة و وطوطو دارمى   دةر                  
رَمَ  دم م ذةَلء َاو ؤظ،            

َرد  ن نءداودةر م ،َر .
-:لء ر دامان  ردة نء زةدا

ردةَ ودا رووى ورىء ء رؤىء           
       وة زور ووىر ، ىم وةم وة
دامامى ن َلء ذةارى وة، رووى            
              انء طَء ر رىو موة ط
ر وم ، ون رووى موة وة              
م ،روامى رؤىء زامروة  ةو                                
طونء زامم   ن دا َن ر                             

وَة وة، وَلء  داون  زامء زامرى، ر         
    ر )ى      )١٩٧٢ِر رر ىءَود َذ

             رة ،ا درو رةى مم ل)١٩٧٣(
         مط ط ىاموة دام ووىر رةوة، داوة
موةء من روةرن داو دَن و َوة             

)١٩٧٥-١٩٦٣(              ردة ،وة َ و ر ىرةط
راموةى ر مَى طمة ء مو داةى                       

.َرطوة
  م ن دامام طمة ر ء               

َان، -   ؤ و َنء دم ون، مَان دزىَ            
مو رادةك رةوة م   ،رة ن               
                 مزرط ةىَ  ،ادة َ ىَاق رَ ىو َرذ

)َ(          ار ت وى دوور  .)١٩٧٨ (
طمى  َودةن وة  طمةم دى ورى ةر          
             َى رااماو، دامدة ووة م ازراوراط

دواى رار طمى      .  ان)ذاراوة(ردوط زؤرةَم وةك     
 ودةن وةدان اوة، زؤرَى ى طراموةو                  
دةن دةوة  ى َلء زوودموةى رةزوغء          

.دارممن
              ر )وة،              )١٩٩٣ادم اَ ىم

                    ادةر ىامدام ر لء َ ردة
رو  َووة رووى رؤىء ورىء اموةن             
مزى دةرةوةو م م دى، َةك رَى                            
َةوارى رادة ش وم  ، طَل ش دا           
َ دا دردةك طمةم دة  ،َزؤرى       
             َ ىمط  ،وةر رود ةَ دى موم
ودةن م َدامامم ر م م  ورى        
ن ى َل ن وة دةوة رةو رةن ض                      
              ومى م د ، ر وة وَى نء
م  واودم مم دواى رةء            

.موةمى رةورةن دةرؤن

طمى  َودةن        اى و ور
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                مزةر ىطَر رى و ردة ىرؤ
                       ،ى زى مر   ،وةؤذ٩٤ر    مط 

    وام ،وةَ)         ،نَ  ،سش، واوان، م ،وَى
دواى وةى وةك ور ردام و                  ...  (وآ

رؤ د، َ زام دةررةى مآ دابء مرء        
مَ طزةرام دامامى،  ررذة  طظرى زمر             

 دة.
ةذم ردةىء دردة:-

              ردة  ةذم ردةىد  دان رط)  ر وةك
وم ،         )  ى ردن   درؤ      رء

                       رؤ و َم وادةم م روةك
مد وةى دوو رادوودا َة رو                     

.رةمووة
ط َن ءم ، ذةى             - مرد  

طر ا    (وةدا  وةى دوو ذم دووةَ وةء                        
  َر(!  ََد  َذم  .وط)  :    م  ، ى

              َذم م وةم و وةى مَت ردةو تء مر
َ(                    رةزووى و ،وةوة وازة  ر واَ و ،

م َوام    )!.  زؤرةء،  ذمَ د وماوة             
ذم د دَ ،َوةى   (!             وَرى(مو وةك       

َ نوم.
   ر ل-                 ىمط وة ، ء م

                            َة دامر ،ردة  وةرامَ
دةةوَ  َى َامى، ط وةا راوة            
                 ةذم و واى  ،ََ دووة ذم َ َمر

 رؤنء روَ مت  دوو ذن                        )  د(
          َةمَ وىوة مط  مَور)ر(       شوو  ،

              َدةو َ  اردةوار)مذم  (!   اَط ،َ
                     َو دةرم َنء رر  ءَ ىذم  . 

                    ةذم  نوا شرؤ مذم  آم ،وةدا
!ء رة مموة

  -             وةَ ذم  ،وة رووى  م
َ ن  َذما موة، وةك ى ذةى َا وةى           
                               َ ءةذمَ  دووةرة ىد َذم َم
                        مرةو  َ اىوة ررة و ،وةام

       ووة طمَ ،توةرط)         َر  ،َ ؤزى ا
        و ،ش من مَ رَ داء ،دووةم را
 ذن ذم ماردووة، ءَ طورةء اوان ، طر         
زدةت   ذم دش ََ، طم وةَ  وَن              

).مت
ةذم َن وَ ، َ زام–              رة ج     

                   ووةء، ط ن مَ ى ،دة ةذم  س :
               ةر ،م ارم َزؤر م مَذم  واى وةى
                 َ ،  َ ،وةَ دووة ذم  رداواى
 رو  َ ذن  م ،ََم  داى            
                              ذن زؤرةء ،ران م وةك َ َدز

!.مموة
م َ ذمم وةك دموةك و ورةطزةى ن         
 ذمَ َ اون، زدةن َدةمن ت   ذنء               

                     ودى ط روةك م ،ة ز  : د
(- وَي(زدةَ دة ذم  ،ََ َ وةى              
                َر ذم و ،ءَ انَ  ن .  وةكَ

   مو)         م ن رط ،وى دووذم(        َ   ،
                      كَ رةر ،نء وة نذم وة

 وةى   َ  م  .               وة دروةن  
.ردة ، واو َوامى  و

ء َ، دوو ورى و  ،َوة وةك دوو ورآ                  
           َور و، وةك ش ن زؤرامَدء من دة وةَ
ى د  ،وة نء رط  وةمى             

    َو  .د-        واءم ،و دوو ذم رىو 
رى َ امى  ى طرامةوة   ك و                 
            دةم وت، طا مامَم نواز ،تءن دة
ذمَ د ،َ مَ ا طر    ذن وا                       
          َةَ َ َ ىمو ذ ،ءَدةردة دة ؤم .

           ،ََ ذن م َور وةى ورى م ةمر و
   وط )         امذم ط م  وة مر ر

م َو راش راش   .(               َوت ت  
مآ  وان و  رى ذم دووة دةدةن   واوى             

َ ا ن وةى ذم دة َم.
 مم ىم-       وء، طمم و َ  :  وةى دواى

                 زؤر رة وةداَ و ءو ا واموةر  َ

ردة  َط
 ة ران

م   َ ردة ء رط ردوة
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                   ورد، مر رى د
ى ور ذمَ د(      واز(رةزامى  

 ،َو طو  ورة مك ر       
 رةَ ش مو،  ى          
                   ،ددة  وىط َذم را

!.دوار رو ى دؤزوة
  ) زا را  (  َء ن

َ   ذم مَوةء ن                  
       مةد(طر(             ةذم دذى ،

 وَ ،وةءوة  :     َوة زو
             و َ ر َر ذم نءذم
                     َ ى ذم  تم َو .

وةك رؤَ         -موزادى رى      
     ةذم ردةىد ممرة ،رؤ
 ر َار زام  ر               

    ونء، طوم مووة :  مدا
 ردةَا  رؤذ  رؤذ ن                  
            ،َو دةمم ز وَ رةو
دردة دواووى وةك ةذم ى         

   ََى دةم ز َ  .  َ اووم
 م ةذم  مو وةدا        
               ى ذموام و َم  وة
                     دا  نوَ ذم ،َد دووة
دووى وَ د دةوَء و                
             ردان دةرط ما اةَم .

                          دمم  رى
         ردةى        (د ر وازى

: طرامةوة، و رووةوة طو  (        ن
 َ وةمةى طَا ى          
ةَدةمَ ،ة واى                       

م ىء زامؤر.
 ةد روان        -د  واَ ،

           كم دؤ ن 
مدم ر ةذمء واون و               
دردة ، طر وردوة  دا              
موةدى وامى ذم دووةء  َد      
            مَو ر رىدة ،َد ارة
                 م َر ن وةكر  م

 رةى وةش               .  دردووة
       َر تدةو َةواموةر
        ،َدا ردةى دز ممرة 

   واو طوم  :           وةوة ىوامر 
 زؤرى ممَ ان ر ى           
ر  دازراوة، ر َورة     

.
زي دة ءردة :

         ىارام و َ زي دة
                           دووةوةار مدة  ر
              م ن موء مردة
وةء،  َدامامى وةك          
روةك  دةردمَ ى         

َ ى    .  ذمن ن َوة       
     َا وةمذ ءزام ردة
                ،َد ى ووىارة ر 

           ط وةء اوامر وةوامَ
رةوَوم ردةا طرامرى              

َ دا دةن       .  زةى وةة   
دارمء، ء،  وةمرزء،                 
جء، دةزطى اموةى   مو              
         م   ، نم ردة
: َازى دى زى دة وةك            

                        مرى مم زةءط دمدرو
....نء

 ةوزاد ررى          -م     ز
داروة ر، دةررةى وازى            
مَان رى َء رادووى مواء        

وؤكء         :  ط ءام م ر
ممَء م ا دروةد،           
ن وردة وردة  طرامرى                 
َوتء َ دا  وةم ار                 
طد دةرن م و مى           
            ،دن درو وم  ران
                   ر ؤذةوةر َد ن
دة وةك درودمَ مى مَء     
. وةمرى ء  و رة         

روة  وةد  رووى                      
ء دةةم داروة                  
وةم ردة رى َوةدان،        

          ووةوة طو ر  :      ءرن طزار
               ز ؤذامة رمر٢    مَ 

دةدة  رن   طر      

ردة رى َمد
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َ داوان َت  دووم مرةى         
.مت

َ ا      -وة ى ج          
ر ام رةى و،                     

وَ  :        رط
دَء   َ رى                    
               ؤذء رَن م  ،نوةم
             َر ،َدة ن زَر ؤذر
رةوة دةام دةو َددى ش       
        َدة نا ء نء  .

                ما، ذمزى دة ارى 
      ، نرا ارى رةءن دةَ

 ٢٤م–      و طو َودى          
ء وى مدووة، روةك ى              
              رى  َ وةى د

: طو.  دةتء زؤر وةرة  رةى  
         ط َ   ز ؤذامر
دةزطدا ر دةء مآ رؤذ                  
        دة وان زوى َ ادة .

                         ؤذامر ورةى دةدةر
             ودة   ماطَ

م زار اَؤذر.
                    دوة ذةى روةك
              وة ىد  ى دوو
            ىء دةزطر رةوة ن

  ن  .      ز مط  َ
                  ندة ز  َر
          ،امرد مورء م ر
َو   م موةء             

وم مام.

ردةء م ءوةر َردةوارى

                ردام اط  وةى دواى
م طم َر  رؤى                    

)ردة(        ءرمدا م ،د 
ووةرى د َردةوار دد          
َ ش ى زؤرى دامام و         
  َ ،َةَ ن وم

ة نَم  ذة دةزا:-
  زةوةمى ذماوةدا،                  *

        ََر ك رى  َ
          ات، طادةن ر َر ذة
                  دةء رة  ام 

َدة َ.
طر َ مزى رى َء،              *

            ،َ َر وة د َ
       م ،وةََةوة رة وا
                  وةدمدارط  امَ
             رة دةرة و وةى دا
                رط  ،َدة ا
                          دوود  وا ردوو َ
رَةوَ، طا وةن ممى               

رة ور.
 مَ طمى ر  رؤى            *

ردة ،ا  َزة  دموة        
                 ط ،َردر م   َم

َرت دة م.

*       را، طردة مر َد 
            ،ََر  اموةرزى ز وام
               و ءدةَد َ وا 
 دةدةن، مَ ما وة               
         نممز  تدة رةوةطر م

!.رةمن
  وة   ١٠طر  ار ن      *

دةا طَ ان، وة ممى              
         ام ا م  و وة
دوورن د  ،َطر دووَو                   
         َ  م و ،كر و
                  َر امَ و مام 

ََد.
طر ذن  دة  را،                 *

ممى وة وام َ رةى             
       دة  رام رط  ،دةَد
راا و، وا َواموة مآ              

َدة دة  نرة.
*                ذة  ،َد مذم  آم

مةرؤى رؤذام ء َى         
           م ،َمَ َ ار
َما دةدم َ و دوو               
              امَ ءد دا ؤذةىر

َدواداد.!

ردة رى رة  مد
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               موم رىم      
                        ؤ    ى
                 َ ر زارى   اموم

      َى دةؤ موام  "     
 َ دمدا  را وةى ؤظ               
           ت؟  ى من ذ َو
         دم   وازى طَ ش رة

.ذن دة روو
١-             دن  ء ؤ ة ر

                 ، ا درو د 
زؤر   َوَل دةدةن  ى                    
              رودام َوةر  ةدا  ؤ
روداو  َم ن دة ى             
           ، مرة دم را
          َر ،َش دة نذ َ َدة
ن  َن رة زن              
دة و َن م  ن رة          

               م نما ن  ..
            نذ م ء وان
ةدا دة  وة مموة ؤش        
           ءَ  َامن دةذ
ؤ م رؤذَ دةام  رادوو         
           دان موة، طةش م ءرؤ

   واوى ا ؤ  . ل
                   ةظ دةى اوىم 

  َدة رةم"          ذؤظ م ىَ
وت َ ى ذن ذن                            

     ردة  "         تو  َ
             مَ دة ىَ
          َ تطَ ت  وا ةدا
                ىةم َ  نزام
         م  ىةم  روداوةوة م
       وا  روداوة  َ وةىمَ
دة َام   دة ن       
              ة ر ؤ ر امدة  دا
            َدة م رة   ء 
رداموةى  ن   َؤ،                   
               رودةدات  َر روداو ررا

 .طوة رةو روى وة
ؤ طَل ا  ،ءؤظ                    -٢

       َامدة َ ء َوةرم
 دة  ََ طَل               
ا  دا  ،روء           
 َ ةم راوى              
وة  دةامَ  ذن              
               ورةط  ارا ا َلط
               ر واط َدرَن دةذوى ذم
          ة وةَ وة
دء ون دة ،ن  ر وة         
راَ طم  م دةورو رن                
                  نَ    ام ،ةن

َدة  .
٣-            َور ر َن را

دى َن  وء رَة،                 
        موة ،َ   ةىَن ر
          ام َ اوة   
ن وت دةنء رداموةن              
رار  روداوةم رؤذ  ،وةمة          

             مَ  ن لر ن
م دةورورن مزام، طر دةموَى        
                 رط  ن وت مَور
                   َدةرةوة، زؤر ن وةرم
                 َ ن ىام و دةم
دةرةوةو روة زؤرى ت  دى                  
ء مرةم رادون دان، طر       
        َةن دةَ مر طدةورو َودة
              ت درو    ى  و
        َ  رة  ،دةرةوة َ دووة

وةل م ءدؤ َ.
رةم ؤ ش رارَ زؤر َو         -٤

   ثو طط   نذ  وةرةدان
                       ،نش ذ ى َرة دة
          ردةوا َم ء رازى ةودةر
          مرة  َد دة َ نذ

            ة    .       ؤ ر
َدة"            ،ن مذ  زةت ء

 رةم ؤظ وم ن                     
           وةى ى دة موم

   نذ"         وةم ىم و 
       رى ز وةى ن ن وا زؤر
 ةن  و م د َوا                
              َ رة و  نز زرؤ
            م   َ ،دةدةن 
وةن   رةن  رادةك                 
      َا زؤرَ   َزة ء
  رواموة ن  ش               
 مزام ردةوا وة دورة دةموة 
وا  روة ممَ رؤذامن ر دةن،           
زؤر    َدا دورى                    
روداوَ دة   رؤذى رة مو دةنء      
         َدة  ذنوة دة ن زؤرى َ
                    و ش َرؤذ  َدو 

  . ردةوا م د  زوو َرى            
               وةدم   ام َا دةَ
رادوو داو َ از َردةوا وان      
                  نؤ مرة تةَ

  َدرم   .     شرا ودوو دارا
             نؤ مرة نء
                   نمراز  ى َةن دة
                 مراز    دة َر

. َ ن
 دةَ دووطؤرة طن،                 -٥

ون دةزام  وم دور ك      
                     َمك دةطا ض وا
رةن دة َى رةنء                         
مرةنء وام  ى وةى واز      
         وة ىرا َ نرة 
             ام ىام ا  س 
                 رر رط ءم َر م
                       َر  او رىد َ
      د ر َدة ور وةد

َدة"                   نَ رةوة دة و
".و رةم دى  وة مة 

رةو َنء رو  رى               -٦
          َ نر ام
رؤذى ن مرةء م َوان طذى        
دةَ ةنء  وةر َدء          

                     ة زؤر دة  ،انرةم
ممت  َم دةرةوةن َلء                
دةدن ر ن   اردوء        
َام دةَ ،ا دة  َى              
           َ  و رؤذةى ورةاى ط وةدا
رَوة وة  ء                
َ ة زةرَء                               
دورةدموةى  َ  ما      
      َد َ ن دةروم وة وا وة
 ردم رؤذ َش،  و                 
روداوة م موة  وامَ  ة       
روات، َ  ا  دةام وَى         
                    َ  ن ور م
                 شءروداوى م   ام
                     نوة م وة؟مدة
موة رةنء رة   ةن،          
ؤظ  رو رةى رى ا      
                َامت مى مر ءَم
                 ،ََ دة واو َور
        ردةوا  ى ؤظ وة َ
 َو وَى راور َا                  
              م و  رط ،تزةردةط
                 ىَوةو ودة م
 َا درو دة وة وة            
          م شَ كم وا
ر و رَةوى ذم درى ء             
        م ، رورة َ َدة
                 َ رترزط وام امدة َ
َن  وَى روء ى ان          
         ةن نا وا ممو روداوةم ءة
                وة داوى دا ور ؤ
م ما ول  و رو ة          
 رى ا دةَ وة، َةدا       
       را ن دةم َ امدة .

              ؤظ ىَ َم َ ند
               ووم ن دان انء
َا طرة ء دةرومن         
زؤرن  ردةدا،  وةن                   
رؤذدا من دواى مةرؤن ك           

دةش َء  )  ١٠(ةن طر وةى      
                  داوةو ةنو واو
َ مموة ن م وة  من 
اردم مةرؤ  طَل ورامن من               
ن وَل ةن م  وةى              
مر م  من اردن و مو         

َ طراوة  .  ططى ت رةوة  
وة وة ود َ رن              
            امنء دة ممَ  نوةر
                 رم رراو ى زؤروَر

     م    )    ،دى َمز مَ
   ارةى و َ وةىمَ
دةوَ زامرَ ا زد ت، د           

     َ  ََ ةو (...
         ةو امط َ رىَ 
         َ دى ةَ   ءدةم دة
              ى ان َد ء
                َدة مر ى  م :

"  نمذ مرؤذة  ك"--

 نمذ  مورؤذة:    و د
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                     و  اووي مردو رؤ ريوم ر، وو َم م     ) ندؤ  (  
 َ َمرد، م      .    طط رؤذموام ر   َن ر وة             

 َ وةي  َر وةي، زؤر طم ز  َر        ..  َ و  وة داوة 
    وة   .       و  وةءة مَ ةووََ مرد َو، زؤر دة ا  ةيوةم

 دؤن، ر   .         دةذي، وةمةي  ا َ  دا مو  و  ة            
وريء موةمي دة يء وم مةمظ، مورَ ماوةو ار َء             

 َو يرووم رةو  .ندؤ ..               مرؤ َ  ز َ  دارط  ةيوةم
زم يء زؤر َزمم د    ، مم ورو َوةي راوري دي                    

  اوةَيء روريء رؤ م ارة    .            َ ك وةم م نوة دؤدا 
.زم ردي،   وة وةرطَدراوةوة ر زم ردي

داوة  و ء ذ رؤيء ي  و مي ي                      ..   داوة   
        َ ءَمرا َ اَ  دووةن دروودؤ  "            مز  شَ و  زؤر

ردي ودؤوة، زؤر وم  َ ون  وةو َا مو مي ز َن         
"...!ودةمي طووة

ردم دواي رار َ  ط َو رؤو دزام و   دةرةوة دةذنء َي                   
           َل دةزطط زم َم ض وةم  ،ندؤ  وند   يَ
ررة رؤيء رمم دةرةوة،  رَوةو دةورو ام ن اري موةي           

د نوةروو و .
و مك ر  دامن مو، طَل   ردي،                     ..  َوة ر وةي دؤن   

   وردي م   ددة َ و مم داواي   ..    م َروم م ،ندؤ 
                    امء دء رؤذم   م ،وةَرطن مم  ،تر وراوط م م 
ن، رة و ة زمي مورانء دن دة  ،رةنء زمن  ردن            

و  .( ر مم ا زؤر ةة  ر راوط)رَوة، م روامي وان، 
               اَو م ،َد  وةمرد   يوة دةردة ي ر ،اداو ر

دؤن راي ر ردن وا    .!..            ، يء رم  ردن ن راوة     
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وان ن م و ي وَي  ردمَ وَان رموة، َةوة و وة دَوةوة                    
             ،موم  زؤءر َ َلط  رط وةنَا مَ وام يَ نرد اط
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             ،َ َ تمم نوةَ نءم وةيامر ء دواَ دمةز

وةم ،ر ري  راماوةو دةزط طورةن         ..  رطدنء دمن، رةوم دؤن  
. م ردة  ،رةوم و، و َةمء دموة  ،رار  رةن اوة                  
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