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..ةمدقم ..ةمدقم

كاكتحا كاكتحا اهريغو ، ، اهريغو نفلاو   نفلاو ركفلاو   ركفلاو عمتجملاو   عمتجملاو نيدلاو   نيدلاو ةسايـسلا   ةسايـسلا يفيف   كاكتحالاو   كاكتحالاو ةبرجتلا   ةبرجتلا نمنم   ةايح   ةايح ةصالخ   ةصالخ مكيديأ   مكيديأ نيب   نيب عضأ   عضأ تامدقم ، ، تامدقم نودب   نودب
كنأب كنأب كلكل   ليق   ليق اذإ   اذإ  " " عضوم عضوم يفيف   تلق   تلق يننأ   يننأ نودجتـس   نودجتـس مكنكل   مكنكل ببـسلا ، ، ببـسلا اـماـم   ملعأ   ملعأ ـالو   ـالو تاـضقانتلا ، ، تاـضقانتلا ضعب   ضعب نودجتـس   نودجتـس اـنايحأ ، ، اـنايحأ بخاـصو   بخاـصو رـشابم   رـشابم

!". !". كلذك كلذك ودبن   ودبن انلعجت   انلعجت ةضقانتملا   ةضقانتملا ةايحلا   ةايحلا عئاقو   عئاقو نوكت   نوكت دقدق   نكلو   نكلو احيحص ، ، احيحص كلذ   كلذ نوكي   نوكي دقف   دقف انايحأ ، ، انايحأ يليل   لاقي   لاقي امك   امك ضقانتم ، ، ضقانتم

،، ةـمدقم ةـمدقم يليل   بتكيل   بتكيل بيدأ   بيدأ وأوأ   ملاـع   ملاـع وأوأ   ركفم ، ، ركفم يدـي   يدـي نيب   نيب اـقباس ، ، اـقباس اـينورتكلإ   اـينورتكلإ ةروشنم   ةروشنم بتك   بتك ةـعومجم   ةـعومجم وهو   وهو اذـه ، ، اذـه يباـتك   يباـتك عـضأ   عـضأ نأنأ   تركف   تركف كلذـك ، ، كلذـك
،، ظــفاحم ظــفاحم هـنكل   هـنكل ررحتم   ررحتم نوظحالتــس ، ، نوظحالتــس اــمك   اــمك نوـكي ، ، نوـكي نأــب   نأــب هـفرعأ ، ، هـفرعأ صخــش   صخــش يأيأ   راــكفأ   راــكفأ عـمعـم   قـستت   قـستت ــالــال   راــكفأو ، ، راــكفأو ءارآ   ءارآ نـمنـم   باــتكلا ، ، باــتكلا ةــفيلوت   ةــفيلوت نـكلو   نـكلو
،، روطتلاو روطتلاو شاـعنإلل   شاـعنإلل ةـلباق   ةـلباق ةـميظع   ةـميظع ةـمألا   ةـمألا ىري   ىري ةدـسافو ، ، ةدـسافو ةدـلقم   ةدـلقم اـعيمج   اـعيمج مهتعاـضب   مهتعاـضب نأنأ   نظي   نظي هنكل   هنكل يلاربيلو   يلاربيلو يموق   يموق يلاوم ، ، يلاوم هنكل   هنكل ضراـعم   ضراـعم

دعب دعب ةريرـش   ةريرـش ةتكن   ةتكن درجم   درجم ودبيـس   ودبيـس نآلا ، ، نآلا هشيعن   هشيعن يذلا   يذلا يرـشبلا   يرـشبلا مدقتلا   مدقتلا لكلك   نأنأ   نظيو   نظيو اهلزتعي ، ، اهلزتعي هنكل   هنكل بخـصلاو   بخـصلاو فغـشلاب   فغـشلاب ةئيلم   ةئيلم ةايحلا   ةايحلا ىري   ىري
..تاضقانتلا ..تاضقانتلا هذه   هذه لكل   لكل ةمدقم   ةمدقم بتكي   بتكي نأنأ   لبقيس   لبقيس ادحأ   ادحأ نأنأ   دقتعأ   دقتعأ الوالو   ماع ، ، ماع يتئم   يتئم

يفيف المآ   المآ ةركفلا ، ، ةركفلا هذه   هذه نعنع   تلدع   تلدع ينكل   ينكل اديدحت ، ، اديدحت هديري   هديري يذـلا   يذـلا ناكملا   ناكملا ىلإ   ىلإ بهذـي   بهذـي ئراقلا   ئراقلا لعل   لعل باوبأ ، ، باوبأ يفيف   تالوقملا   تالوقملا فينـصت   فينـصت تلواح   تلواح مهملا ، ، مهملا
،، اهنع اهنع زفقي   زفقي وأوأ   ةـيفاضإ ، ، ةـيفاضإ قئاقد   قئاقد عضب   عضب ىوس   ىوس همزلتـسي   همزلتـسي يذـلاو  الال   يذـلاو اهعم ، ، اهعم قفاوتي   قفاوتي ـالـال   يتلا   يتلا كـلت   كـلت ىتح   ىتح راـكفألا ، ، راـكفألا لـكلـك   ىلع   ىلع علطي   علطي نأنأ   ئراـقلا   ئراـقلا عفد   عفد

.انايحأ   .انايحأ اننازحأ ، ، اننازحأ نعنع   زفقن   زفقن امك   امك

ةناـمأللو ةناـمأللو مهنمو ، ، مهنمو يعاـمتجالا ، ، يعاـمتجالا لـصاوتلا   لـصاوتلا عقاوم   عقاوم ربـع   ربـع باـتكلا   باـتكلا اذـه   اذـه نمنم   نوـسبتقي   نوـسبتقي ساـنلا   ساـنلا ناـك   ناـك ةيـضاملا   ةيـضاملا تاونـسلا   تاونـسلا لـالخف   لـالخف رخآ ، ، رخآ رمأ   رمأ كاـنه   كاـنه
ىلع ىلع يمـسا   يمـسا عضي   عضي نأنأ   لقنلا   لقنلا دـيري   دـيري نمنم   لكل   لكل ايخيرات   ايخيرات احيرـصت   احيرـصت مدـقأ   مدـقأ ربنملا ، ، ربنملا اذـه   اذـه نمو   نمو لـعفي ، ، لـعفي ململ   نمنم   مهنمو   مهنمو لـئاقلا   لـئاقلا مسا   مسا نوعـضي   نوعـضي ةـيبدألا ، ، ةـيبدألا

..لعفي ..لعفي وأوأ  الال   ةلوقملا   ةلوقملا

،، اعيمج اعيمج مكل   مكل يريدقتو   يريدقتو يبح   يبح
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