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ىكزأ اھابر ىلع تاح سو ،فقاوملا عورأ اھعوبر يف ترطسو ،تالوطبلا رداون اھتلحو

فيسأ وھو لقرھ فقو ىتح قوھزلا لطابلا ىوق اھمحالم يف ترسكتو ،ءامدلا
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،هرب ددبتيو ،هريخ ىشالتيو ،هؤاطع عطقنيو هؤام روغي نأ اذھك ٍنطومل ناك امف
دقارمف ،عجاوملا تعباتتو ،عجاوفلا تمكارتو ،نحملا تمظعو نمزلا دعب امھم
ىلع ةدھاش تلاز ال نيا غطلا دونج اورسكو ،نابلصلا دوشح اوخود نيذلا لاطبألا

لمؤتو ،لاف غلا هبنتو ،لساكتملا طشنتو ،مئانلا ظقوت لزت ملو ،اھئاخسو اھئاطع
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