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	� أ��� ������
�ل: �� �
#�واة , � ر ��,  �!  

! �2,3ك ���0 وداع ��- �,� و+*, آ) '��& 
% أ���  

 �

� د
* �79ُومَ�#َ* َ
,4و !  

! أ�@��ر أ�>? ��9� 3? أ�7<= �9>7� أن أ��:�� ':���  

��A� دون ?�Bأ *��Cوأ ?
! آ�:ُت �� أ  

�9�ث 
% أ���2Fن E���B و����7 !  

!إH#<B +�� أن 9ُ<7� أ����2   

�,2� *A>J �9ُ:د +,��9 إذا , E�9ُ (�B ���B ��3!  

 Lأآ) أ�� H� ?2�� �<
�C *2آ �7�!  

 M7� إذا N� آ� O�
 M7� ام:< Pا!  

!أ����2JS� (Rء وا��A� ��2R<7:اء   

 H�#>ا أ���ACح أ��2س وإ&C3? أ H�29ز��ا �) دورآ!  

 N� آ� ?Bت ر:�Vأ �
) +�ل إ�? � أ�Bح؟ �7!  

�2
!و��) ��- �,]ا أ�Z:ض L2�9 أ�#<) , أ�#<��2 3? أ��:X3 أ  

!�LA أ���ل  >L �� +ٌ� أ��&م   


و��) ���* �<#? آ�� , �2�9* أن أ��_ آ�� 9:�� �<#?. َهHٌ أ�4
�ن أ���B?, و��), ��H أL2�9 أ����ء ��
 ?��
� ز�:�!!  

!إذا ��A� H<�9 أ�#�7ط �3) ��4آ�   

!أ�M �<#� ':�� ���دة و� X�9س   

!وا��2�Fء 49و',H أ
,�H,9 , أ����F�A� Eن  



%2Cل  ُأ�#A�ِ م أ�#��ء�F� (
 �ِ�َ!  

�رك �� وR) أن <� �
 �
!ذ�� أ�	�c: أ �� أآ	: 
) أ�	:�bر�) ��  

!أ���2 أ��>� اd ِإزَه:   

���!آ>�ب وأ�* O�3 أ�<�:  �ه]e أ�  

 Eأ�� (
� 7��9? �73:ا 
	A? إذا آ��* أ &
� أآ	: !  

!َأَه]eِ ه? أ����ة أ�>? آA'g *2,� أرآ� B@) أ
? ؟  

 ?2��h� ?cأن  ]ا HA�� اي�� �� أ !  

���:
� أ���ت �� H� , �B ر��� �!أ����ة أ��C* أ�  


) ر�C�C أ���jد ؟ �3�V Oj>+ ?3 أ���7ء �ٌk>َ�ُ را�>j� H<ه� رأ�!  

!& أ�* +>A>2? و� 9:آ>2? أ��_ 3  

lأ�� LA� :j<2�� �Rأن أ��� (m (
 , d�B (ٌ0أ��ء أ� �73!  

!��2? �) أ�M7 , ر��B 9:ا�? أ���?  

�j7ع , أ�>,* أ��n ?��	ع وا��B =o�!  

� l��9 أ��� ��n د:F
 *�X3 ة�!  

 (���k9 �
�!�9@: أ�#��ء وردا �2  
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