كتابةاللغة التبدواوية
باحلزف العزبي
أ .حمند أدروب حمند

()1

د :هناء حمند أبو سينب

()2

مكدمة :
َا طسح يف ٖر ٙاملطاًَُٖ ٖٛ ١دـ يتذسب ١مجع ١ٝايجكاف ١ايبذا ١ٜٚيف نتاب١
ايًػ ،١خاؾ ١بعد املؤمتس األ ٍٚيهتاب ١ايًػ ١اير ٟاْعكد يف ايكاٖس ٠يف  23ضبتُرب
ٚ ، ّ1999قد نإ ذيو املؤمتس أسد أسالَٓا ايهرب. )1( ٣
ٚنإ املؤمتس جتسب ١فسٜد 0. ٠ذيو ألْ٘ قد ادتُع ف ٢إطاز تًو ايتذسب ،١عدد
َٔ أبٓا ٤ايبراٜٚت املٗتُني مبجٌ ٖرا ايٓػاط.
فًكد ايتك ٢يف ذيو املٓػط ،بعض اير ٜٔمتت دعٛتِٗ َٔ داخٌ ايطٛدإِٖٚ ،
 (:املسس ّٛايدنتٛز حمُد بدز ٟأبٖ ٛد(،)١ٜاألضتاذ دعفس باَهاز ) (،األضتاذ
حمُٛد نساز )  ( ،األضتاذ حمُد ْٛز حمُد اذتطٔ )  ( ،األضتاذ آدّ مت.) ِٝ
ٚسكس املؤمتس ،إىل داْب أعكا ٤ادتُع، ١ٝآخس ٕٚمسشت هلِ ايعسٚف سٗٓٝا
بٛدٛدِٖ فَ ٢ؿس  ،إىل داْب أضاتر ٠يػات َٔ داَعات خمتًف ١س ٍٛايعامل ،
( )1جامعة البحر األحمر – كلية التربية.
( )2جامعة البحر األحمر – كلية التربية.

نتاب ١ايبراٜٚت باذتسف ايعسبٞ

أ .حمُد أدزٚب حمُد ٚدٖٓ .ا ٤حمُد أب ٛشٜٓب

ذ ٚعالق ١بايًػاتٚ ،جتازب نتابتٗا َٔ َِٗٓٚ ،نإ ذا عالق ١بايبراٜٚت بؿف١
خاؾَٚ )2( ١ا شيٓا ف ٢ادتُعَ ١ٝتُطهني بكسازات ذيو املؤمتس باعتباز إٔ املؤمتس
َسدعٚ ١ٝسٝد ٠يف ٖرا ايطٝام  ،فكد اتؿف املؤمتس بايعًُْ َٔ ١ٝاسٚ ،١ٝألْ٘ قد
مت سٛي٘ إمجاع ٚ ،ي ٛإٔ ذيو اإلمجاع نإ دصٝ٥ا" َٔ ايٓاس ١ٝاألخسٚ ، ٣ذيو
عهِ عدد سكٛز ذيو املٓػط يف ايعسٚف اييت عاٜػتٗا .

قزارات املؤمتز األول :
نإ قساز املؤمتس ٖٛ :إٔ تتبٓ ٢مجع ١ٝايجكاف ١ايبذا ;١ٜٚنتاب ١ايبراٜٚت
باذتسف ايعسبٞ

()3

ٚبعد تًو املداٚالت زأ ٣املؤمتس ٕٚاعتُاد ايسَٛش ايعسب١ٝ

يألؾٛات املػرتن:٢ٖٚ ١
(أ ،ب  ،ز  ،د  ،ذ  ،ز ،ع  ،ؽ  ،ف  ،م  ،ى ) ٣ ، ٚ ، ٙ ، ٕ ، ّ ، ٍ ،
نُا زأ ٣املؤمتس ،أْ٘ البد َٔ تٛيٝف بعض ايسَٛش ،يبعض أؾٛات ايًػ ١غري
املٛدٛد ٠ف ٢ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝقد السغ املؤمتس قسٚز ٠إٔ تطتفٝد ايًػٚ َٔ ١ضاٌ٥
ايهتاب َٔ ،١آالت ناتبٚ ،١نُبٛٝتس ....اخل  ٚ .إال فإٕ ايًػ ١ضتؿري يػ ١تهتب
بايٝد فكط مما ضٝشسَٗا َٔ االضتفاد َٔ ٠نجري َٔ ايٛضا ٌ٥املتاس ;١اييت
ضتطاعد يف تدٜٗٓٚاٚ ،مجعٗاٚ ،سفعٗا .
نُا متت يف املؤمتس ايتٛؾ ١ٝعً ٢تفاد ٣اضتدداّ بعض ايسَٛشٚ ،ايعالَات;
اييت مت اضتدداَٗا سني نتاب ١يػات أخس ،٣باذتسف ايعسب _ ٞنُا ٖ ٛساٍ
ايسَٛش ( ب  ،ت  ،ز  ،د  ،ز  ،ش  ،ى  ) ٣ ،يف يػ ١األزدٚ ٚايسَٛش (ب) (ز) (ى) (ش) يف
ايًػ ١ايفازضٚ – ١ٝذيو ملالسع ١إٔ اضتدداّ تًو ايسَٛشٚ ،ايعالَات ضٝتطًب
إَهاْات يٝطت َتاس ١يٓا; يتٛفريٖا يف يٛسات َفاتٝح األدٗص ،٠اييت ميهٔ إٔ
ْهتب بٗا ايًػٚ .١ف ٢دًطت٘ األخري ،٠ن ٕٛاملؤمتس دتٓ َٔ ١املتطٛعني َٔ
اذتكٛز ،يًتدزب عً ٢نتابْ ١ؿٛف َٔ ايبراٜٚت باذتسف ايعسب0 ٞ
ٚعرب عد ٠ادتُاعات زأت ايًذَٓ ١ا ٜأت:ٞ
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أوال"  :كتابة أصوات البذاويت 0
فُٝا ٜتعًل بهتاب ١بعض أؾٛات ايبراٜٚت  ،فكد زأت ايًذٓ: ١
 /1اختٝاز ايسَص (ذ) بدال عٔ ايسَص(ض) اير ٟاقرتس٘ املؤمتس يهتاب ١ايؿٛت
ايػب ٘ٝبايداٍ ٚذيو
ملا زأت٘ اجملُٛع َٔ ١إٔ ايسَص (ذ) ; اقسب غهال ذتسف ايداٍ (د) اير ٟتعٛد ايٓاع
عً ٢زؤٜت٘ ،سني نتاب ١اضِ ايًػٚ ،١اضِ تًو ايكباٚ ،ٌ٥ف ٢غري َٔ ٙايهًُات;
اييت ٜدخٌ يف تسنٝبتٗا ايؿٛت ايػب ٘ٝبايداٍ  .نُا السعت اجملُٛع ١اْ٘
ْ َٔٚاسَٛ ١ٝقع ْطل ايؿٛت يف دٗاش ايٓطل ( place of articulation
)فإ ؾٛت ايراٍ ٜٓطل بٛقعو طسف ايًطإَ ،الَطا" ألضفٌ األضٓإ ايعًٝا،
ٚاذتسف ايػب ٘ٝبايداٍ ٜٓطل بٛقع طسف ايًطإ  ،عً ٢ايًج ١أعً ٢األضٓإ
ايعًٝا – آَ ٚجٓٓٝا قًٝال يًٛزا ٤ف ٢ذيو املٛقع (ٚ.) retroflexعً ٢ذيو فإ
ايعباز ٠اييت ٚزدت مبعٓ : ٢أٌٖ أ ٚعػري ٠نتبت (ذ ) ٚبدال" عٔ (قٚ ) ٛايعباز٠
مبعٓ : ٢باب نتبت ( :ذٜف ) بدال" عٔ (قٝف )ٚ ،اضِ يػتِٗ ٚقبا ًِٗ٥نتب ( :
براٜٚت ) بدال" عٔ ( بكاٜٚت ) ٖٚ :هرا 0
 /2مت اختٝاز ايسَص (خ) بدال" عٔ (ط); اير ٟاقرتس٘ املؤمتس يهتاب٘ ايؿٛت،
ايػب ٘ٝبايتاٚ ٤ايرٜٓ ٟطل بٛقع طسف ايًطإ ،أضفٌ األضٓإ ايعًٝاٚ ،اذتسف
ايػب ٘ٝبايتآٜ ،٤طل ٚطسف ايًطإ عً ٢ايًج ١أعً ٢األضٓإ ايعًٝا –أَٓ ٚجٓٝا ا
قًٝال" يًٛزا ٤ف ٢ذيو املٛقعٚ ) retroflex ( ،عً ٘ٝفإ ايهًُ ١مبعٓ: ٢
أسر ١ٜنتبت ( ثبات ) بدال" عٔ  ( :طبات ) ٚايهًُ ١مبعٓ : ٢عذٓت نتبت
(أاٖجو ) بدال" عٔ (أٖطو )
 /3فُٝا ٜتعًل باهلُص ٠اذتًك ١ٝفكد مت تٛقٝشٗا نُا : ٢ًٜ
أ /ؾٛت اهلُص ٠بايفتح ٚ :قعت اهلُص ٠فٛم األيف ،إذا ٚزدت يف أ ٍٚاٚ ٚضط
ايهًُ( ١اف )
ٚايً ١ًٝايبازس( ١بأْٝب )  :ؾكس .
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ب /ؾٛت اهلُص ٠بايهطس  :اذا نإ يف أ ٍٚايهًُ ١ا ٚفٚ ٢ضطٗا مت تٛقٝشٗا
بهتاب ١اهلُص٠
حتت األيف ( أٖـ )  :أاعط( ٢با : ) ٣زقد
ز /ؾٛت اهلُص ٠يف آخس االضِ  ،أ ٚايهًُ : ١مت تٛقٝش٘ بٛقع اهلُص ٠عً٢
اذتسف األخري
أ ٚعً ٢ايططسَ ،ع ايتػه ( ٌٝنبٌ  )٤مبعٓ : ٢دشؼ (اع( ٤٢ْٝ : )٤اخ:)٤
قسبت
د /األمسا ٤امله َٔ ١ْٛؾٛت ُٖصَٓ ٠فسدا ،قد مت تٛقٝشٗا باأليف َع ٚقع
اهلُص ٠عًٗٝا سطب ؾٛت االضِ  ،ضٛاٚ ٤زد االضِ يف ٚضط ادتًُ ،١أ ٚيف آخسٖا .
فاالضِ مبعٓ : ٢يدي قد مت تٛقٝش٘ ( :أ) ٚاالضِ مبعٓٚ ٢دع اٚ ٚدع ١أْ ٚفظ،
فكد مت تٛقٝش٘ (أ) فايعباز ٠مبعٓ ٢يدي طاشز قد تتِ نتابتٗا ( ألت أ) ٚايعباز٠
مبعٖٓ : ٢را ايًدي غري طاشز مخري قد تتِ نتابتٗا  ( :تإ ت أ ُٖٝت ) ٖٚ :هرا
( )6
 /ٙفُٝا عدا َا ٚقشٓا ( )1،2،3عاي ١ٝفإ ايًذٓ ١قد أقست ايسَٛش اييت مت
االتفام عًٗٝا يف املؤمتس ٢ٖٚ .تًو اييت تسَصٚ ،نُا ضًف ألؾٛات َػرتن١
بني ايبراٜٚت ٚايعسب0 ١ٝ

ثانيا"  :أدوات التعزيف وكيفية كتابتها
ٚزأٜٓا االٖتُاّ بهٝف ١ٝنتاب ١أدٚات ايتعسٜف ٚذيو يجالخ ْٛاس: ٞ
األٚىل َ :تعًك ١بأُٖ ١ٝدٚز أدا ٠ايتعسٜف فبٗا ٜص ٍٚتٓهري. ٙ
ايجاْ ٖٞ : ١ٝإٔ يف ايًػ ١عد ٠أدٚات يتعسٜف األمساٚ ،٤ايفسم األضاض ٞبني تًو
األدٚات; ٖ ٛإْكطاَٗا إىل ْٛعني  :أدٚات قؿري ٠ايؿٛتٚ ،أخس ٣ط ١ًٜٛايؿٛت :
ايجايجَ : ١تعًك ١بأدا ٠ايتعسٜف يف ايبراٜٚت ،فإىل داْب دٚزٖا يف تعسٜف االضِ
ايٓهس ،٠فإٕ ألدا ٠ايتعسٜف دٚزا إقافٝا يف ايبراٜٚت ٖٛ ،إٔ ط ٍٛؾٛت أدا٠
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ايتعسٜف; حيدد ط ٍٛؾٛت االضِ املعسف بعدٖا ،أ ٚإٔ ط ٍٛؾٛت االضِ ; حيدد
ط ٍٛؾٛت أدٚات ايتعسٜف قبً٘:
فاالضِ ( :ز ب ) مبعٓ ٢دبٌ ،اضِ َفسدَ ،رنس قؿري ايؿٛتٜٚ ،عسف ( ا  ٚز ب )
ٚاالضِ  ) ٕ ( :مبعٓ ٢غ ،٤ٞاضِ َفسد َؤْح قؿري ايؿٛتٜٚ ،عسف ( ت) ٕ ٛ
ٚاال ضِ  ( :نِ ) مبعٓ ٢مجاٍ اضِ مجع َرنس قؿري ايؿٛتٜٚ ،عسف ( ا ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ
نِ )
ٚاالضِ  ( :د ) مبعَٓٛ ٢اعني ،اضِ ( مجع َؤْح ) قؿري ايؿٛتٜٚ ،عسف ( ت ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ
د)
ٚايٛاقح إٔ ٖر ٙأمسا ٤قؿري ٠ايؿٛت  ( :ز ب )  ( ، ) ٕ ( ،نِ )  ( ،د )  ،أخرت
عً ٢ايتٛاي ٞاألد ٚات  ( :أ ( ) ٚت ( ) ٛاٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ( ت ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )  ٢ٖٚادٚات ط ١ًٜٛايؿٛت
0
ٚاالضِ  ( :دز ن ٛاٌٖ ) مبعٓ ٢ضًشفا ،٠اضِ َفسد َرنس ط ٌٜٛايؿٛتٜٚ ،عسف
( ا د ز ن) ٌٖٛ
ٚاالضِ ( باضو ) مبعٓ ٢ؾٝاّ ،اضِ َفسد َؤْح ط ٌٜٛايؿٛتٜٚ ،عسف ى ( ت
باضو )
ٚاالضِ( بً ) ٍٛمبعٓ : ٢هلب غعً ١اضِ مجع َرنس ط ٌٜٛايؿٛت ٜٚعسف (
ابً) ٍٛ
ٚاالضِ ( هلٓ ) ٢مبعَٓ ٢سض ،اضِ مجع َؤْح ط ٌٜٛايؿٛتٜٚ ،عسف ( ت هلٓ٢
):
ٚايٛاقح إٔ ٖر ٙأمسا ٤ط ١ًٜٛايؿٛت ( ،د ز ن ( ،) ٌٖٛباضو )  ( ،بً( ، ) ٍٛ
هلٓ) ٢
أخرت عً ٢ايتٛاي: ٞ
األدٚات  ( :أ )  ( ،ت ) ( ،ا ) ( ت ) ى  ٢ٖٚأدٚات قؿري ٠ايؿٛتٜٚ ،تكح َٔ ذيو
أٜكا" عهط ١ٝعالق ١أدا ٠ايتعسٜف باالضِ املعسف بعدٖا ،فاالضِ قؿري ايؿٛت
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قد أخر أدا ٠ط ١ًٜٛايؿٛتٚ ،االضِ ط ٌٜٛايؿٛت ضبكت٘ أدا ٠قؿري ٠ايؿٛت 0
ٚف ٢ايًػ ١عد ٠أدٚات يتعسٜف األمسا٤

()9

ٚفُٝا ٜتعًل بهتاب ١أدٚات ايتعسٜف; فكد اخرتْا تفسٜل أدا ٠ايتعسٜف ،عٔ االضِ
املعسف بعدٖا ًَٚ ،دـ األضباب ٚزاَ ٤كرتسٓا بفؿٌ أدا ٠ايتعسٜف عٔ االضِ،
ٖ ٛايتاي: ٞ
 /1ايٛاقح ٖ ٛإٔ أدا ٠ايتعسٜف يٝطت دص٤ا َٔ االضِ ،مبعين أُْٗا غ٦ٝإ
خمتًفإٚ ،ذمتاز يتٛقٝح ذيو خاؾ ١يف املسسً ١اذتاي ١ٝيهتاب ١ايًػ0 ١
 /2ؾشٝح إٔ األدا ٠ط ١ًٜٛايؿٛت  ،عٓد مساعٗا حتظ باتؿاٍ ؾٛتٗا َ ،ع
ؾٛت االضِ املعسف بعدٖا; ذيو الٕ تًو األدا ٠تٓتٗ ٞبؿٛت َد  ،فعبازَ ٠جٌ
 ( :أ ٚنِ )  :ادتٌُ  ،أ ( ٚا ٚزب )  :ادتبٌ حتظ باتؿاٍ ؾٛت األداَ ،٠ع ؾٛت
االضِ  ،ستٚ ٢إٕ االضِ املعسف إذا نإ َهطٛز األ ٍٚأَ ٚكُ ١َٛفإٕ ؾٛت
ايهطسٚ ،ايكِ ف ٘ٝضٝطتبدٍ بؿٛت ضه ،ٕٛيٝتٓاغِ َع املد قبً٘  0فاالضِ ( زب )
مبعٓ ٢دبٌَ ،هطٛز األٚ ،ٍٚعٓد ْكط ١ايتكاَ ٘٥ع ادا ٠ايتعسٜف ٜطهٔ أٚي٘ ( :أٚ
ضهِ ) .
 /3إال إٔ األَس زمبا قد خيتًف َع األدا ٠قؿري ٠ايؿٛتٚ ،اييت حيظ بفرت٠
ضهpause ٕٛ

 -بني ْطل األداْٚ ٠طل االضِ بعدٖا  ،أ ٚدعين أق ٍٛإٔ تٛاىل

ؾٛت األداٚ ،٠االضِ َا بني األدا ٠ايط ١ًٜٛايؿٛتٚ ،األدا ٠قؿري ٠ايؿٛت ،يٝظ
ٚاسدا" أَ ٚتطاٜٚا"  0السغ أْ٘ عٓد دخ ٍٛأدا ٠قؿري ٠ايؿٛت ،عً ٢األمسا ( ٤ز
ب )  ( ٚضهِ ) فإٕ أ ٍٚاالضِ حيتفغ عايت٘ األٚىل َا قبٌ تعسٜف٘  :فتك ( : ٍٛا
ز با ) ٣دبً ،٢اٚادتبً ،ٞأ ٚادتبًٌَ ،ه ( ٞاضهِ )(. )10
 /4ايًػ ١تفؿٌ بني أدا ٠ايتعسٜفٚ ،االضِ املعسف ف ٢بعض املٛاقع :
بايبشح يف ايًػ ،١السعٓا إٔ ايًػْ ١فطٗا ،تعسف ايفؿٌ بني ايتعسٜفٚ ،االضِ
املعسف ،فعٓد تعسٜف بعض األمسا ٤يف ايبراٜٚتٚ ،دخ ٍٛأدٚات ايتعسٜف عًٗٝا،
ٚنأدسا ٤ؾٛت ،ٞأ ٚؾسيف فاْ٘ ٜتِ ايفؿٌ بني أدا ٠ايتعسٜفٚ ،االضِ املعسف
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بعدٖا ،إذ تتِ إقاف ١ؾٛت بني األداٚ ،٠االضِ املعسف  0فايعباز ( ٠دٜت ) تعٓ ٢اّ ،
ٚبد ٕٚايدخ ٍٛيف تفاؾ ٌٝنجري ٠س ٍٛؾٛت ايٝا- ٤اإلَاي ١بعد ايداٍ – فايتا٤
يًتأْٝح ٚايتٓهري ٚ ،اؾٌ االضِ ٖ ٛفكط ايداٍ َهطٛز( ٠د) ٜٚبد ٚذيو ٚاقشا"
عٓد تعسٜف االضِ إذ ضٓٝطك ( : ْ٘ٛت + ٕ+ ٛد) = ( تْٛد) إذ إٔ دخ ٍٛأدا٠
ايتعسٜف قد سرف أدا ٠ايتٓهري – ايتا ٤يف آخس االضِ ٚ 0دخ ٍٛأدا ٠ايتعسٜف قد
سرف أٜكا" دالي ١ايتأْٝح يف االضِ ،الٕ ايًػ ١تفسش بني أدا ٠يتعسٜف االضِ
املرنسٚ ،أخس ٣يتعسٜف االضِ املؤْحٚ ،األدا ( ٠ت – ) ٛيف سايتٓا ٖر – ٙتٛقح إٔ
االضِ بعدٖا َؤْح ،فًٝطت ٖٓاى ساد ١يػٜٛا" يتأْٝح االضِ بعدٖا بإقاف١
ايتا0 ٤
أ ٟأْ٘ قد مت فؿٌ بني أدا ٠ايتعسٜفٚ ،االضِ املعسف بؿٛت ايٓ0 ٕٛ
ٚتك ( : ٍٛآٜد ) :ايسداٍ ٚ ،يهٔ " زداٍ" ف ٢ايًػ ( : ٖٞ ١د)  ٖٛٚاضِ قؿري
ايؿٛت ،دخًت عً ٘ٝأدا ٠ط ١ًٜٛايؿٛت  ( :ا ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ٚدخٌ بُٗٓٝا ؾٛت ايٓ،ٕٛ
ٚتك ( : ٍٛأْ ٚكاٍ )  :ايٛاسد ٚيهٔ "ٚاسد" يف ايًػ ( : ٖٞ ١قاٍ)  ٖٛٚاضِ قؿري
ايؿٛت دخًت عً ٘ٝأد ا ٠ط ١ًٜٛايؿٛت  ( :ا ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ٚدخٌ بُٗٓٝا ؾٛت ايٕٓٛ
ٖٚ...هرا ٚفَٛ ٢اقع أخس ،٣تكاف َٚ ،ِٝيٝظ ْْٛاًٚ ،يٓفظ ايػسض; ٖٛٚ
ايفؿٌ بني االضِ ٚأدا ٠تعسٜف٘ ،فاالضِ بأع ٜعٓٚ ٢ضادٚ ، ٠بتعسٜف االضِ
ضٓٝطل (تَ ٛبأع) ايٛضادٚ ٠تالسغ دخ ٍٛامل ِٝبني أدا ٠ايتعسٜف (تٚ ،)ٛاالضِ (
بأع ) ٚتك( ٍٛاَ ٚب  :) ٤ايٚ ّٛٝيهٔ  ّٜٛف ٢ايًػ( ٢ٖ ١ب ٖٛٚ )٤اضِ قؿري
ايؿٛت ،دخًت عً ٘ٝادا ٠ط ١ًٜٛايؿٛت (:اٚ)ٚدخٌ بُٗٓٝا ؾٛت امل0 ِٝ
إقاف ١إىل ذيو السعٓا أٜكا" اْ٘ ٚف ٢بعض اذتاالت ،زمبا حيدخ خًط بني َا
ٖ ٛأدا ٠تعسٜفٚ ،بني َا ٖ ٛدص َٔ ٤تسنٝب ١اضِ ،أ ٚفعٌ َا ٜػب٘ يف بداٜت٘ أدا٠
ايتعسٜف  0اذ ْك ٍٛيألْج( ٢تٛع )  :شامح ٢أ ٚنبط – ٢إذا ناْت تعب ٢غٝا"
َجال" –  ٖٛٚفعٌ األَس يًُؤْح ،اذا ٚزدت بعد ٙتهًُ ١يًذًُ ١ففعٌ األَس يًُؤْح
ٖ( :ٛتٛضٚ ،) ٢يهٓ٘ ٜسد عً ٢ؾدٜك( ١تٛع ) يف مجًَ ١جٌ( :ت ْف تٛع ازب
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ٜهطٝط :) ٢عب ٞ٦ادتساب َع نبظ ٚذيو ضٝػب٘ ايعباز ٠عٓد تعسٜف االضِ
(ع)ٚ :ايرٜ ٟعين نبد ،إذ ٚمبا إٔ (ع) اضِ َؤْح قؿري ،فإْ٘ ٚعٓد تعسٜف٘ ف٢
ساي ١ن ْ٘ٛفاعال" ،فإْ٘ ضٝأخر األدا ٠ط ١ًٜٛايؿٛت (تٚ ،)ٛبتفسق ١أدا ٠ايتعسٜف
عٔ االضِ (تٛع) ضٝعسف إٔ املكؿٛد يف ايعباز ٖٛ ٠االضِ (نبد)ٚ ،ضٓٝؿسف
املعٓ ٢إي ،٘ٝيف عبازَ ٠جٌ( :تٛع تٛال) ،خكت نبدٚ ٙاملكؿٛد غعس بػجٝإ ،بدال"
عٔ إٔ ٜٓؿسف يفعٌ األَس املرنٛز ( تٛع ) ٚضٝتػاب٘ ايؿٛتإ يف بدا ١ٜفعٌ
األَس يألْج ،٢مبعٓ ٢نسز ٟايكػط (تٛز ) َع االضِ (ز)ٚ ،ايرٜ ٟعين ب٦س إذا
عسفٓا ٙيف ساي ١نَ ْ٘ٛفعٛال" إذ أْ٘ ضٓٝطل (تٛز)ٚ ،ذيو ضٝدتًط َع ايعباز٠
األٚىل يف مجًَ ١جٌ (:تٛز ٖ ) ِٜاض : ٢فايعباز ٠ضتعين اَا  :اقػط ٞغ ٤ٞست٢
خيسز َا ،٤أ ٚأْٗا ضتعٓ : ٢ادعً ٞايب٦س ختسز َاٚ ،"٤بتفسق ١أدا ٠ايتعسٜف عٔ
االضِ ( ت ٛز ٖ ِٜأض ) ٢ضٝعسف إ املكؿٛد يف ايعباز ٖٛ ٠االضِ (ب٦س ) ٚيٝظ
ايفعٌ (اقػطٚ ) ٞضٓٝؿسف املعٓ ٢يًب٦س  0يريو نً٘ فؿٌ أدا ٠ايتعسٜف َٔ
االضِ املعسف 0
ثايجا" َٛ :اقٝع اخرتْا فٗٝا قسٕ أدا ٠ايتعسٜف باالضِ املعسف - :
ٚقد ؾادفٓا إغهايٝات س ٍٛنتاب ١أمساَ ٤جٌ ( :د) :اّ (د)  :زداٍ ( ،قاٍ ) :
ٚاسد (بأع ) ٚ :ضاد( ٠بَ )٤ع أدا ٠تعسٜف٘ ٚاييت ٜدخٌ فٗٝا ؾٛت بني األدا٠
ٚاالضِ ،إذ نٝف ضٓهتب َجٌ ٖرا االضِ َع أدا ٠تعسٜف٘  .قًٓا إْٓا ضٓفؿٌ
ايؿٛت; بني االضِ املعسف ٚأدا ٠تعسٜف٘ يف ايهتاب ١يألضباب اييت ذنسْاٖا ٚ .يهٔ
ٚفَ ٢جٌ ٖر ٙايرتنٝبْ ١السغ ايتاي. ٞ
 /1إٔ ايؿٛت بني أدا ٠ايتعسٜف; ٚبني االضِ املعسف بعدٖا

 -ؾٛت ايٓ ٕٛأٚ

املٜٓ – ِٝشؿس ايػسض َٓ٘ نُا ضًف يٓاس ١ٝؾسف ،١ٝبػسض ايفؿٌ; بني
األداٚ ٠االضِ املعسف ال أنجس ،إذ إٔ ايٛاقح ٖ ٛإٔ دخ ٍٛذيو ايؿٛت ال ٜكٝف
َعٓ ٢أ ٚحيرف َعٓ. ٢
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 /2اإلدسا ٤ايؿسيف املرنٛز َتعًل ببعض ساالت ايتعسٜف;  ٖٞٚتًو اييت ٜبدأ
فٗٝا االضِ املعسف بؿٛت داٍ أ ٚقاف فتك ( ٍٛتٛد) ايٛعا ( ٤ت ٛد ) ٚايصداد( ١
أ ٚد) ايٛادٚ ٣تك ( ٍٛأ ٚبس) املطس ( ت ٛبسز)  :ضاس ١ايٛغ ( ٢أٚقاف ) ايفكً ( ١أٚ
قٔ )  :ايكًب
 /4ايٛاقح ٖ ٛإٔ ايهتابٖ ١را ايٓٛع َٔ األمسا ٤املفؿٛي ١ؾسفٝا عٔ أدا٠
تعسٜفٗا; ضتٓتر إغهايٝات أنجس تعكٝدا " فٌٗ ضٓفسم عٓد ايهتاب ١بني األدأَ ٠
ْاسٚ ،١ٝاالضِ َع ايؿٛت املكاف َٔ ْاس ١ٝأخس ٣؟
فاالضِ ( باع ٚنُا ضًف ٜعٓٚ ٢ضاد ،٠إال أْ٘ ٚعٓد تعسٜف٘ ضتأت ٞقبً٘ أدا٠
تعسٜف – االضِ املرنس قؿري ايؿٛت  ( :تٚ ) ٛضٝكٝف ) َِٝ ( ٕٛقبٌ االضِ :
ٚضٓٝطك ٕٛاالضِ َعسفا"  ( :تَ + ٛـ ـ ـ ـ ـ ـ  +باع ) .
فٌٗ ْهتب ايعباز ٠بتفسٜل عٔ االضِ ٚايؿٛت املكاف  ( ،تَ ٛباع )  ..فُا َعٓ٢
( َباع ) ايت ٢بٗٓٝا َٓفسد ٠؟ اّ ْهتب٘ بٛقع االضِ َٓفسدا"  ( :ت ّ ٛباع ) ..
فُا َعٓ ( ٢ت) ّٛ؟
اقرتسٓا يف َجٌ ٖر ٙاذتاي ١فكط ساي ١ظٗٛز ؾٛت; يٝظ َٔ اؾٌ االضِٚ ،ال
َٔ اؾٌ ؾٛت ادا ٠ايتعسٜفٚ ،ايرٜ ٟسد يًػسض املرنٛز – ْكرتح نتاب ١ايعباز٠
َتؿً ( ١تْٛد )  :األّ  ( ،تَ ٛباع )  :ايٛضاد ( ٠متباضت  :ايٛضادت ( ٢اَ ٚب: ) ٤
اي ( ، ّٛٝاَبا : ) ٢ٜايًَ ّٛٝه .. ٞاخل .
زابعا" ؾٛتٝات ايبراٜٚت .:
بعض ايباسجني ٜس ٣إٔ يف ايبراٜٚت (  )14ؾٛتا بد ٕٚؾٛت ايطهٛت ( )12
ٚآخسٜ ٕٚس ٕٚإٔ بٗا ( )11ؾٛتا ( )13
 َٔٚخالٍ ايبشح يف ايًػٚ ،١ددْا إٔ بٗا  9أؾٛات ؾا٥تٚ ،١يٓٛقح ذيو;
يٓأخر سسف ايداٍ َجال" يٓبني تًو األؾٛات.
 /1ؾٛت ايفتش ١ايكؿري ٠نُا يف ( دب ) مبعٓ ٢ؾدز
 /2ؾٛت ايفتشَ ١ع َد نُا يف ( دب ) مبعٓ ٢زداٍ
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 /3ؾٛت ايطه ٕٛنُا يف ( دا ) ٣مبعٓ ٢غري :
 /4ؾٛت ايهطس ايكؿري نُا يف ( دا ) ٟؾُت أ ٚضهٕٛ
 /5ؾٛت ايهطس ايط ٌٜٛاملٛيد ٜا ٤نُا يف ( دٜف ) مبعٓ ٢بً١ًٝ
 /6ؾٛت ايهطس ايط ٌٜٛاملُاٍ يًفتح نُا يف ( :د ) ٌٜمبعٓ : ٢دشس ا ٚعسٜٔ
 /7ؾٛت ايكِ ايكؿري ،نُا يف ( ضساد )  :ظٗسٟ
 /8ايكِ ايط ٌٜٛاملٛيد ٚاٚا" ،نُا يف ( دٚف ) مبعٓ ٢عسم
 /9ايكِ ايط ٌٜٛاملُاٍ نُا يف ( دٚف )  :مبعٓ : ٢قطع ١ذتِ
أؾٛات اإلَاي ١يف ايبراٜٚت ٚنتابتٗا .:
ٚقد ٚادٗتٓا سني ايهتاب ١قك ١ٝتبني أؾٛات اإلَايُٖٚ ،١ا ايهطس ايط ٌٜٛاملُاٍ
يًفتح
(ٚ )6ايكِ ايط ،ٌٜٛاملُاٍ يًفتح ()9
ؾٛت ايهطس ايط ،ٌٜٛاملُاٍ يًفتح .:
مت تٛقٝش٘ بإقافَ ١د ٜ -اٚٚ – ٤قع غد ٠فكط عً ٢ايٝاٚ : ٤يكد أمسٝتٗا
ايػد ٠ايٛسداْ١ٝ
 shaddah - The- lonelyألْٗا غد ٠بد ٕٚفتش ١أ ٚنطس ٠أ ٚقُ ١نُا يف
ايعباز ( ٠د ) ٌٜمبعٓ ٢سفسٚ ٠نُا يف االضِ ( براٜٚت )
ؾٛت ايكِ ايط ٌٜٛاملُاٍ يًفتح .:
نُا اضتعًُت ذات ايػد ٠ايٛسداْ ،١ٝيتبني ؾٛت ايكِ ايط ٌٜٛاملُاٍ يًفتح ٚ
ذيو بإقافٚ ١ا ٚبعد ايكِٚٚ ،قع ايػد ٠ايٛسداْ ١ٝعً ٢ايٛا( ،ٚدٚف) مبعٓ٢
قطع ١ذتِ ا ( ٚبٛى ) مبع ١تٝظ  .أ ٟاْ٘ قد أزدْا َٔ ذيو يفت ْعس ايكازئ; اْ٘
َتَ ٢ا زأ ٣غدٚ ٠سداْ ،١ٝفإ ذيو َٛقع إَايٚ ،١أْٗا إَاي ١يًفتح; إذا ناْت
ايػد ٠فٛم ٜاٚ ٤أْٗا إَاي ١يًكِ ،إذا ناْت ايػد ٠فٛم ٚا. " ٚ
أؾٛات ايبراٜٚت املسنب.: ١
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أ .ايؿٛت َٔ ؾٛتني " :ؾٛت نافٚ ،ؾٛت ٚآٜ "; ٚطكإ دفعٚ ١اسد ٠اقرتح إ
ٜهتب ايسَصإ
َع تػهًُٗٝا أ ٟبتطهني ايؿٛت األ ،ٍٚنُا يف ايعبازات .
( نٜٛسٜب) ْعاّ
( نٛإ ) ضٌٝ
( نٛزاز ) ٜجري غباز ،دخإ )
ب .ايؿٛت املسنب َٔ ؾٛتني " :ؾٛت قافٚ ،ؾٛت ٚآٜ ،ٚطكإ دفعٚ ١اسد٠
اقرتح إٔ ٜهتب ايسَصإ َع تػهًُٗٝا ايؿٛت األ ،ٍٚنُا يف ايعبازات
( قٜٛال ) ٣ذ ٚأذْني َعكٛفتني.
( قٛاٜد ) زَد
( ق ) ِٖٛزغف
ٚسطب قساز املؤمتس; فكد زأت ايًذٓ ١أْ٘ البد َٔ االضتعاْ ١بايتػه ٌٝيف ايهتاب١
ٚأْ٘ ٚبدْٗٚا ئ ْتُهٔ  ،عً ٢األقٌ يف ايٛقت اذتاي َٔ ٞتٛقٝح األؾٛات
بايؿٛز ٠املطًٛب. ١
إغهاي ١ٝيف ايهتاب ١باذتسف ايعسبَ ٞا تصاٍ يف ساد ١ذتٌ
َٚا تصاٍ ٖٓايو إغهايٝات يف نتاب ١ايبراٜٚت باذتسف ايعسب)14( ٞ
( ادتُع ٚاإلفساد )
ٚاإلغهايَ ١ٝتعًك ١بهٝف ١ٝتٛقٝح ايفسم يف ايهتاب ;١بني االضِ املفسدٚ ،اضِ
ادتُع يف بعض
اذتاالتَٚ ،ا ذيو إال ألٕ ؾٛز ٠تسنٝب اضِ ادتُع َٔ االضِ املفسد يف
ايبراٜٚت َٔ ٖٞ ،أِٖ إغهايٝات ايًػ. ١
َ /1ا أَهٔ َالسع ١يف بعض ساالت ادتُعٚ ،األفساد; ٖ ٛإٔ االضِ يف ساي١
إفسادٜ ٙػب٘ االضِ يف ساي ١مجع٘; َٔ سٝح اذتسٚف امله ١ْٛي٘ َٔٚ ،سٝح
تستٝبٗا َٔٚ ،سٝح تػهًٗٝا إذا أزدْا تػهًٗٝاٚ ،إٔ ايفسم ايٛسٝد بني االضِ
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املفسدٚ ،مجع٘; ٖ ٛفسم يف ايٓطل ٚإٔ ذيو ايٓطل ٖ ٛاير ٟحيدد َا إذا نإ
االضِ َفسدا" ،أّ مجعا" :
ْٚالسغ ايتاي: ٞ
( ٖراب) أضد َرنسٚ ،مجع٘ ( ٖراب أضٛد) .فٓات زَح َؤْحٚ ،مجع٘( فٓات )
ٜٚالسغ فٖ ٢ر ٙاألمسا ،٤إٔ االضِ يف ساي ١مجعٜ٘ ،ػب٘ االضِ يف ساي ١إفساد;ٙ
َٔ سٝح اذتسٚف امله ٕٛي٘ ;  َٔٚسٝح تستٝبٗا َٔٚ ،سٝح تػهًٗٝا ( ٖراب )
ٚمجع٘ ( ٖراب ) ( فٓاتٛمجع٘ ( فٓات )  :ايفسم ٚنُا ضًف فسم ْطل ،إذ
املالسغ أْ٘ ٜتِ ْرب املكطع األ ; ٍٚعٓد تسنٝب اضِ ادتُع َٔ ،االضِ املفسد،
فٝؿري املكطع األ َٔ ،ٍٚاالضِ أعً ٢يف ْطك٘ ،عُا ٖ ٛف ٢االضِ املفسدٜٓٚ ،طل
املكطع ايجاْٖ ٞابطا"
ٜ /2تطع ذيو يٝػٌُ تسانٝب أخس ٣نجري ٠يف ايًػ ،١فعٓد إضٓاد األمسا٤
املفسد ٠يًُتهًِ ،ضرتد يٓفظ اإلغهاي ١ٝفتك: ٍٛ
( أٚز ) تعَٓ ٢طًل ٚيد (_،أٚز ) تعٓٚ ٢يدٚ ،٣تالسغ إٔ نتاب ١ايعبازتني
َتطابك ١سسٚفا" ٚتػهٝال" ،إال إٔ ايٓطل ٚاملعٓ ٢خمتًفإ :
( أْٛت ) تعْٓ ٢عذٚ ( ،١أْٛت ) تعْٓ ٢عذيت ( ناّ ) تعٓ ٢مجٌ ٚ (– ،ناّ )
تعٓ ٢مجً. ٞ
ْٚالسغ ٖٓا أٜكا" أْ٘ قد مت ْرب املكطع األ ،ٍٚيف تسانٝب االضِٚ ،إٔ ٖرا قد
أد ٣يتػٝري يف املعٓٚ ،٢مل ْتٛاؾٌ يطسٜك ١يتٛقٝح ٖرا ايٓرب نتاب. ١

ملخص املكرتح
ساٚيٓا داٖد ٜٔإٔ ٜه ٕٛاملكرتح ٚاقشا" حمددا" َٝٚطس ا" ٚ .تفادٜٓا" قدز
االضتطاع ١اضتدداّ عالَات ٚزَٛشٜ ،ؿعب تٛفريٖا يف أدٚات نتاب ١ايًػ،١
ًْٚدـ املكرتح فُٝا : ًٜٞ
 /1اعتُاد األؾٛات املػرتن ١بني ايبراٜٚت ٚايعسب١ٝ
ٚ ٢ٖٚنُا ضًف أ .ب .ت .ز .د .ذ .ز .ع .ؽ .ف .م .ى.٣ .ٚ .ٙ .ٕ .ّ .ٍ .
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 /2تٛيٝف بعض اذتسٚف ألؾٛات ايبراٜٚت غري املٛدٛد ٠يف ايعسب١ٝ
أ .اختٝاز ايسَص (ذ) يهتاب ١ايؿٛت ايػب ٘ٝبايداٍ
ب .اختٝاز ايسَص (خ) يهتاب ١ايؿٛت ايػب ٘ٝبايتا٤
 /3أؾٛات ايبراٜٚت املسنب: ١
أقرتح إٔ ٜهتب ايسَصإ َع تػهًُٗٝا أ ٟبتطهني ايؿٛت األ ( ٍٚن ( ) ٛق) ٛ
 /4اهلُص ٠اذتًك ١ٝفكد مت تٛقٝشٗا نُا :ًٜٞ
أ .ؾٛت اهلُص ٠بايفتحٚ ،قعت اهلُص ٠فٛم األيف ،إذا ٚزد يف أ ٍٚأٚ ٚضط ايهًُ١
ب .ؾٛت اهلُص ٠بايهطس ،إذا نإ يف أ ٍٚايهًُ ،١يف ٚضطٗا ،مت تٛقٝشٗا بهتاب١
اهلُص ٠حتت األيف
ز .ؾٛت اهلُص ٠يف آخس االضِ ،أ ٚايهًُ ١ت ٛتٛقٝشٗا بٛقع اهلُص ٠عً ٢اذتسف
األخري.
د .األمسا ٤امله َٔ ١ْٛؾٛت ُٖصَٓ ٠فسدا" ،قد مت تٛقٝشٗا باأليفَ ،ع ٚقع
اهلُص ٠عًٗٝا سطب ؾٛت االضِ ضٛاٚ ٤زد يف ٚضط ادتًُ ١أ ٚيف آخسٖا.
 /5بٝإ ؾٛت املد ايط ٌٜٛاملُاٍ.
أ .ؾٛت ايهطس ايط ٌٜٛاملُاٍ يًفتح.
مت تٛقٝح ايهطس املُاٍ يًفتح َد – ٜاٚٚ – ٤قع غد ٠فكط عً ٢ايٝا ٤ايػد٠
ايٛسداْ١ٝ
shadda The lonely
ب /ؾٛت ايكِ ايط ٌٜٛاملُاٍ يًفتح  ،اضتعًُت ذات ايػد ٠ايٛسداْ ;١ٝيتبني
ؾٛت ايكِ ايط ٌٜٛاملُاٍ يًفتح; ٚذيو بإقافٚ ١ا ٚبعد ايكِ ٚٚ ،قع ايػد٠
ايٛسداْ ١ٝعً ٢ايٛاٚ
 /6نتاب ١االضِ املعسف
يهتاب ١االضِ املعسف زأٜٓا إٔ ْفسم بني االضِٚ ،أدا ٠ايتعسٜف قبً٘ ،عدا يف اذتاي١
اييت ٜدخٌ فٗٝا ؾٛت ،يٝظ َٔ أؾٌ ؾٛت أدا ٠ايتعسٜفٚ ،ال َٔ اؾٌ ؾٛت
االضِ .فاقرتسٓا نتابتُٗا َتؿًني .
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 /7ايتػهٌٝ
زأ ٣املؤمتسٚ ،ايًذٓ ١اييت نْٗٛا املؤمتس يف َداٚيتٗا ،قسٚز ٠االضتعاْ١
بايتػه ٌٝيف ايهتابٚ ١اْ٘ ٚبدْٗٚا; ئ ْتُهٔ عً ٢األقٌ يف ايٛقت اذتائَ ،ٞ
تٛقٝح األؾٛات بايؿٛز ٠املطًٛب١
ْؿٛف نتبت عً ٢أضاع املكرتح
ٚقد متت نتابْ ١ؿٛف خمتًف ١عً ٢أضاع ٖرا املكرتح َٓٗا ايتايٞ
ا /نتاب ١مجٌ ٚأَجاٍ يف ايكٛاَٝظ
ب /نتاب ١غعس َٔ ايبراٜٚت يف ايكاَٛع ٚف ٢غري َٔٚ ٙاَجً ١ذيوَ ،ا نتب٘
ايػاعس حمُد ٜٔاداب عٔ املسس ّٛدنتٛز اذتطٔ َؿطف- : ٢
ت قٜٛاْ ٢بامي٢

ظاٜت دٚز ازٜت

اٜ ٚا ٣اهلطٔ اٜرت ت

غبٛب نٓٓاَ٢

ت اٍ  ٕٚتهٝب تستٝت

ًَ ٢ا ٣فاٍ زِٜٝ

ادٖ ٕٛٝدع قٛادٜب ا ٚتو

ظا تٝفٗٛى اضٝطٛٝد

ظا ٣ا ٚت ْه ٛاضتْٛت

ت ٜٔٛان ٛاضٓاٜت

ز /نُا نتبت ب٘ َادٚ ( ٠اق : ٢دبًٜٛاب )ٚ ،ف ٢ؾفشتٓا عً ٢غبه ١اإلْرتْت
اْر ٢ْٚتٝفني َٗٝٓٝو ذٖٓٝتإ :
متٔ ًَٛت َطٝت ضٛز ٣ت قاٖستٝب ت قبا ٌٜت ضٛدإ اَساٜٝٓت ( اٖتفايٝاٜت )
اد ا ٖٔٓ ٜٔت برا ٣ٚغًو قسَٝب ْٖٝ ٣ٛف ت براٜٝٚتْ ٕٛٝات ضٛنٔ َٝادٜب
ا ٚدٖ ٢انٛيالٕ ت ضكافتٗٔ ت اداتٗا ٚاضًفٓاٚ ٙاذبٝهٗٓا  ٚابًٗٓٗٝا شبٝهرٜٔ
َٝادٜب انس غٓٗداٜاب اٜهتٝٓٝت تْ ٕٛهٔ ْفٝت َهس ذبػٓاٜت مجا ٜاٜت
ْداٜو ْني اضًفٚ ٕٛاذبٝهٚ ٕٛا ٚدٖٖ ٢اْ ٣ط ٛنٓٝت ابًٗٝني نتب َٝادٜب
ًَٛٚت َطٝت ازا ٣ت براٜٚت ازز ٜٛيٓدٕ َس ٣اٜفني ( ايال بازِٖ ) دنتٛز اهلطٔ
َطتفا  ٚدنتٛز َد غسٜف ٚضاهلٔ دهني اٚز ٖٚطني املًٝو ٚٚز ٖٔٓ ٚت
قاٖستٝب ٖا ٣اٜٚات دٖ ٕٛاضٛزَٔ بٝت ت ا ٖٔٓ ٣ٚاَس انْ ٢طٓٝت قٝٝط( ٕٛ
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بداٜٚت ) ْطُٝت جمٌ ٖاْ ٣د ٤فدٕ ابو قاد ُٖد تاٖس اٍ اٜطا ٣اٚز ايسٜادٜب
اٜفٓٝاٜت اٚتا ٣ت جمٌ ضهت َٗٝت َطٝت ازاز ٣نو ت برا ٣ – ٣ٚادّ –
تتهتٝب ْٝٓٝت َٛمتسٜب منسزا ٖٔٓ ٣ت مجا ٜاٜتٝب اٜفني ٚقٛدب اضٛاْ٢
ٖآْٝب ٚدناتساب داَا تٝب َدزضاب ضٛز دباب ت براٜٝٚتٝب غٓ٘ داٜاب ٚت
براٜٝٚتٝب غًو قداب انتني ٚمنسزا ٣ازتسٜا ٣ت برا ٣ٚادمًٝطٝٝت ٖسف٢
انتبٓاٜت اضٛإ َسَٚ ٣طس زٚ ٣ازبٝٝت ٖسفْٝ ٢هتبٓٝاتٝد اَهس ٕٚذب ٢اْ ٚد٤
بٗٛد منطكاٜٝت ٖرب اغٓٗ ٕٛادٖٖ ٕٛٝا ٣زٖطٓٝب ٚٚز ت براٜٚتٝب ْات نٔ اٜٝد
اٜفٝٓٝو ٖٚاْ ٣ط ٛنٓٝب منهاز منهازٜت ا ٚبطاٜد ْد ٤ا ٚبطا ٜدٜب ا ٚدٖ٢
ابًٗٓٝت نتاباٜت اغٓ٘ ادْٓٝب نط ٛزٖطٓا ابًٗٝإ انٔ اٜفٝٓٝت تٗ٢
ٚاذبٝهٚ ٕٛت أداتني ٚغٓهٝت ْٖ ٣ٛطٗدز ت نفاتني ٚت ٖبٝاتني ْٚات ٖ٣ٛ
ْطٛنٔ
ا ٕ ٚبس ٚاتاد ٕٚاْ ٚد ٤اَهس ٣غا ْٕٛٗٚا ْفا ٣غا ْٕٛٗٚت  ،براٜٚت غٓ٘ َظ
اَراب ٣ٛت نٓاْت ٢غا ْٕٛٗٚا ٚزا ٖ ٚـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغرٖ ٛٓٝنٓا. ) ٣
( اهلطٔ َد ٖاز أٚز )
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