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يتصلل" ا سر"للتا ستصلليقا  بيللليا ايرايلليإل سرنيصلل  رثل"لليبا  م يجبلل"  يلالليا جللب   سللل     
اير"للتي  سرجصللتفي  فللج سالل    سلاللأ   لل  الل   سراتيلل  سرصنصللي  رللأس  يتل"للم سقرتلل س 

سألفتس  فج سرنص صي  سرجيري س   تع  سر"لتي  سرجصلتفي  فل فيا يالل  لتليتص سيتصلي ي  فلج 
ست يفلليم جنت ،لل م افجشللي تصلل ي  سق نلليت  سق"للتبجيت    لل  تت م سألجلل س"  س"للتت س  

ب جصيل  جب تت م سألج س" سرتج في تم فج  يم كيب ينص    يشي اصاياشي اب ق تك 
 اج ت كبيتإل كع   سر"تي  سرجصتفي س

 ايل  اب سرجصللتل سرعتسيللج يلللب فللم) سألاكلي  اكميللت) جللب سرجصللت يب م كجللي "لللت م   
فيك ب ي  ال  سرجص ا  سرعيج   سرجصل ا  سرنيصل  ر جتعليج يب جل  اجلب سرج"لتبجتيب جلب 

كعاليليم فيجلي كصف ا"يايتش   ا"تست ت يتتش م   ل  سللأ  مس كيللم سرعج يليم سرجصلتفي  
ايب سرجصلتف   جالتلأ تجبل" سرن جل  سرتلج تلل جشي سرجصليتف ر عجلالا جليال" سرت سجيتشجلي 

صلليتف يلل  تعشلل م اايل  يل،للم كلل" التف جللي ست شللم  تس تلأ  رلل  تاليلللأم   مس كيللم سرج
رعجالتشللي الللب تالليفس   لل  "للتي  ا"لليايتش  جعتجلل إل   لل  سرلللن سرللليل لجم اتلل   سب رلل  
تتضللجب  ل  فللي جلل  فللتقا سرعجللالا صللتايا ر جايفسلل    لل  سر"للتي  فللشللي اللمر  جايرالل  
اياتتس  فم) سرتعش سمم  "تك ب ف فيا رجليضيتشي اب ر  تل،م سرتعش سمم  اي  اب سرعاليليم 

سرجصيتف ييتج      ساتتس  سر"لت سرجصلتفج اجلي ي "ل  ساتلتس  اتيل  سر،لت   سرعل ي  ايب
ي لل   اب ي،"للت فللمس سقاتللتس  رشللمس سرجالل ا   لل    للأ يشلل     اييتللأ سرنيصلل م اايلل  ق
ي ل   اب ي"لتن   جال ا سرجايفسل    ل  "لتي  ا"ليايم سرعجلالا  سرجص ا  سرعيج  ايل  ق

سر"لتي  سرجصللتفي  رتصلاا ا سإل ت الل   صلعيتسا خن،ليا  ج يلليم جصلا ف    لل  لال  تلللعكم
سرضتت ايرجص ا  سرعيج   سرج تج م  م يصا نت  فلم) سر"لتي   ت جيل  ا"ليايم  جلالا 

 سرجصيتف  مس كيلم فم) سرا"يايم جصا ف   م قا  جب   جي" اك  سرليل بس
 مسا فيراجيي  سرليل ليل  ر "لتي  سرجصلتفي  فلج س شلي تال  سربلل   سراجلليلل  رلم   تت م  
ج س"     "تي  ا جيرش  سرجصتفي   كيف  سرجع  جيم مسم سرص   ابت ستش م  ي  كت"لي سأل

سر ش  فج فمس سر"اي"     بالب  جايا م  م لتلي " ج،ش   سر"ت سرجصتفج فج جاا  ا "م 
 سرجصي ت سرليل لي  ر "ت سرجصتفج فج جااٍ  بيٍبم  سآلبيت سرليل لي  سرجتتتال    ل   فصليا 

 جااٍ  بير س سر"ت سرجصتفج فج
 


