كأس زيت ومرآة

ويو األربعاءو أل3300/8/03ألألك نووقألةو ألرىألواووتألور و ي،ألفووت رألعايو ألع ر،ألكمو ألة ووقأل رو ،ألع يووقألن و أل

جب نووهنأل،ووت،ألوورو ألر ر ووتأل ووررألك نووقألاووات ،ألكرووقأل نو أل او ألوتءب نو ألجئووقأل ءرو ألر ووات ألوةء و ر ألوع ألر ووات ألكو ألأل
كبريرأل ثلألوع ألرجل ز ألكرقأل تطاعألف ألورستغتبأل ألن و و ألواوتألر وات ألكو ألغوريأليغوتاألاحلو ررألتاو ألياتورألر ن و أل
وومسألع و و أل ألعءووقألتوويأل و ،ألتطاءووقألوق رألاطتيووبأليتو أل وومسألاء و ألوك نووقألربعةألاتء و أل وتر ،ألواتء و ألجووتار ،أل
وي ج ألغتيبألانيأل رهألر بت عألرملختات ألر كثري ألوك ألاخصألآت أل ر ألو ألغ يولألر ت و ،ألب اوبألراو ش،ألواوءتهأل سو أل
واتألكت ب،أل ألاوءتهأل اوتتأل ثولألر ور هن أل توتأل ءرو ألوو وعأليو هألواوتألكت و ألوةو أل نوقألتءب نو ؟ألةاوقألنءويأليو ألعب أل
ة ألرس حي ألرآل أل ألو رأل تءبكأل رهألربي األ وت أل وت أل ألةو ألس لولأل وكألر وطترا رأل ومسألر رو األرةبا و ألا وت أل أل
خت يفأل ن أل ءك أل أل وط ينألواب ألس ب ألوف ألةزرز ألوكوحا،أل أللوهنألوسولألر كوحاأل ومسألر توزرز ألو و ألرمللوب بألكو أل ثولأل
و ألر زيووقألو نو أل ألرةو عألراوتبأل ووك ألةو أل وور ألراووتكأل وورر،ألوكرووقألك مل تلووءب أل وومسأل ووك،ألفتاووقأل و ألاو ألراووتب أل
ة ألرفت ألفمكألون و،،ألفخ وقأل نو ألتطاوعأليفألتطا ءو ألتو ا ،ألوةو أل و ألتءوتف أل ومسأل نو ؟أل و ألوتف أ
وقأل ومسأل نو ألكروقأل ور أل
ل
ا ت ألفلت قألة ئاو ألنءويأليو ألعبألسوحج زأل وررألر كوحاألا وت أل مو أليكو أل أل رتوبألواوتاوتتبأل ألاءو أل و ألاوتاتبأل وررأل
جم و أل ألس و هنألر ووتبأل ثوولأل ووتآ أللووغري ألوة و أل وور أل وورهألرملووتآ أل وورهأل ووتآ أل كووع ألتطاء و ألف و ألواووتألر ن و ألتءووتيفأل
و وكأل مسألل تبك ألاء ئرألر رألر تبأل مسألرمل ألرجل ع أليفألر ر تألوست ين،ألوة ألةتيب ألسآ ركأل ءر

أل

