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اهين . بظظن هج نو  نام لطيفة هتو Penguinايك 
تني ثثياري سظظيليو هيت هج اهين ككهين خاص 

 . هر جككه ساهتسس جاتا،هر كام ساهتسس كرتا.هيت

ليضض لطيفة اهين سظظيليو اهين طبيعة نا سبب اهنسس 
 .بالؤتابظظن 



ْاوي،تينسس ايك دن اسكول ما دريا ين رحلة راكهوا ما 
هي رحلة ين تياري ما ولوله سي ككهنا جوش انسس سظظيليو 
{ تو  اهين غفلة ماليضض لطيفة بظظن هتئي ككيا،مككر مشغول 

 !؛ 
 



تينسس سظظيليو  وقت نا . رحلة  نو دن ْاوي  ثثظظنححو 
نا ككهر نا باهر انتـظار كرسس ليـضض لطيفة بظظن ثثابند، 

 .؛ ، اهنسس ْاواز دسس ؛ 



 سبب نا ْاوا سي تأخري ثثظظنححا، لكك دريا سظظيليو جيوارسس ليضض ليضض
 بيسرا انسس جاؤ هوسس هك كظظيو هي استاذ ما غصة .ثثٌري ثثـكار ين  استاذ
 وقت سككال هج هك ديكهو هي سككال هي  ! ْاؤ نسس لئي موتيو مثل ين سككال

 هي  سظظيليو ححار اْ .؛ موتيو مهوضضا مهوضضا  ما هاهتـ نا سككال هي ، ْايا ثثر
 نسس هتئي ُاداس سككال .مال {موتيو ححهوضضا مككر كيدي، حمنة ككهين
 نظر {ْاثار نا ُاداسي ثثر ححظظره نا  بظظن لطيفة ليـضض  مككر ؛، ولسس

 ! ْاؤتا نتهي
 



 ما دريا سظظيليو تينسس  هتيو وقت نو lunch break هوسس
 دهريسس بظظن لطيفة ليضض ما اتنا هتا جاتا ثثكٌروا مححهي سي

 ؛ كهسس انسس  مال نسس  اهناسظظيليو سي ْارام ححلتا ححلتا دهريسس
  ححهو؟؟ دهوندو سوطط هك

  
  

 
 
 



 ؛ رهيا دهوندي {متنسس هك ؛ دسس جواب ما ساهتـ سككال
 بيجا ككيو، هتئي متام وقت ما اتنا !!بظظن لطيفة ليضض اسس

 اهنا انسس بظظن لطيفة ليضض انسس ككيا ححاال نسس لئي مححهيو سككال
 .رهيا {هبوكا سظظيليو تني

 



 لطيفة ليضض هك ؛ كرسس وات ما ْاثثس سظظيليو تينسس
 اْ ككئي هتئي فوت مححهيو انسس موتيو اثثنسس سبب نا بظظن
 رهي {ثثاححهل تو اثثنسس تو كرسسس مهيشة جو مثل

  نو جاوا هتئي الكك سي بظظن لطيفة ليضض تو طط جاسو
 .كيدو فيصله

 



 ، كرتو نتهي انتـظار كوئي.ككيا هتئي اكيال بظظن لطيفة ليـضض
 نتهي حال اهنو ككيا،كوئي هتئي مشغول ما كام ثثوتانا سككال

 .ثثوححهتو
 .ككيا هتئي ُاداس ككهنا بظظن لطيفة ليـضض نسس ديكهي سككلو ْا



 موتيو سبب نا غفلة مارا هك هتيو احساس امي اهنسس ثثححهي
 جان ماري هك تك يهاطط ، هتئي فوت يوهمحح هتيا، فوت
 مارا ميطط هوسس !ككئي هتئي فوت هبي سظظيليو ثثياري سي

 هتئي وتف نعمتو هج تاهك ، كريس دور نسس غفلة  سي جان
   .جائي ملي ثثاححهي هت



   فرماوسس؛ م عاملؤمنني امري مثل هج
 .النعمة فان هََّّّا سبُب استالبه ، ِاتــ  ََُّّّقوا الَغفَلة 

متيطط غفلة كروا سي ٌدرو كيم هك غفلة كروا نا 
 .سبب نعمة ححهينائي جائي ؛ 

Beware of negligence for 

it robs you of blessings. 

 لطيفة ليـضض بنيس،  لطيفة ميطط  هوسس انسس
 !نظظيطط
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ايام ما افضل ما افضل ذكر حسني ين ؛، رات هوئي يا  ْا :   مشغول•
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