




كرتا،  بيوسس   ساهتسس  ححيزانسس اروْى بسس  ككهنا اححها دوستو   هتا  هي  بيوسس هر سكينة 
عادة ين هر روز    هي بيوسس . هتاكنارسس  دريا  نا ككهرو   ثثروسي هتا انسس هي بيوسس نا 

 . كـنارسس تريوا  نسس جائيبعد دريا  هيت   اسكول نا 

  
 كرتا دور لكك  تريسسس سككال  دن هي بيوسس هي  ْاثثس ما امي شرط كيدي هك هج ايك 
 .ْاثثسسس    treatين  ئيس كرميراتسس ْاهارنار    اهنسس

 سارا تن هاهتـ
 

 حمبة ين كظظاين





نو  سكينة  هتـكان نا سبب ثثتهر ْاككل نكلي ككـئي، انسس ى ككهين ارْوتريتا تريتا 
ححاّلوا  ى نسس سكينة  ين ارْواححانك سي .  ركي ككـئيوححما  سظظارو لئي دريا نا 

 .نو    ْاواز   ْايو
 

اروى ايكدم ككهربائي نسس ركي انسس ثثاححهل ثثهريي نسس  ديكهو، سوطط ديكهسس ؛ 
ثثر محلة كري رهي ؛، انسس هي اهنا ساهتسس لٌرواين شارك  سكينة   هك ايك 

 .كوشش كرسس ؛



نسس ككــئي، فاصله ككهنو تريي انسس هي سكينة  نا ثثاسسس شتايب . ككهين بيين ككـئيى   ارْو
زيادة هتو هت سي اهنا سي ترياتو  نوتو   ثثن  دوست ين تكليف ما اهنسس ثثوتاين تكليف 

نو احساس هبي هن هتيو ، سكينة لكك ثثظظنححي انسس اهنسس كهينححي نسس ساحل ثثر  لئي نسس  
 . ْاوي

 
؛ هك شارك هي  سكينة نا دابا  هاهتـ  ثثر محلة كري نسس زمخي كيدو ؛  انسس  ديكهسس 

 امها خون وهسس ؛ 
 



. نسس فون  كيدو 911هي جلدي سي ثثوتانا انسس سكينة  نا ماطط باوا نسس بواليا ،  
 .سكينة   نسس هاسثثيتل لئي ككــئيولنس ياميب



سكينة  هي . سكينة   نسس هاسثثيتل ما ملوا ككـئي، اهين طبيعة ثثوححهيى   ارْوبيجا دن  
نو هبي  شكر اداء كيدو هك ترت وهاطط تريي نسس  ى ارْوخدا تعاىْل نو شكر كيدو انسس 

 Physicalثثظظنححي انسس اهنسس بححايو، كظظيو هك احلمد هلل بس منسس ايك هفهت  لكك   

therapy كراونو ؛ انسس  ثثححهي ككهر ين رزا ؛  . 

 

 .   سي ْا وات ححهثثاوي ديدي هك داكــضضرو    نسس اهنو هاهتـ  كاضضوو ثثروى ارْوسكينة هي 

 

هك  اهنا ثثاسسس ايك هاهتـ   وْايهفهت  ثثححهي سكينة جيوارسس  ككهرسس ْاوي  تو خيال ايك 
امي هبي سوححي نسس هباري الككتو هك  . نتهي تو لوككو هوسس اهنسس كئي نظر سي ديكهسسس

ى  ين دوسيت ما فرق تو نظظيطط ايك هاهتـ سي كئي طرح كامو كرسسس؟  اهين انسس ارْو
 ثثرسس؟  



هي سككلي ححيزو سوححوا نا باوجود سكينة مهة  . دن سي هي بيوسس مال نتهيككهنا 
اروى هي هج وقت سكينة نسس هي مثل ديكهو تو  اهنسس .  ئيككنسس ملوا ى ارْوكري نسس 

 .نظر ْايا ، ترت اهنسس ككلسس مال  انسس ككلسس الككي نسس رويا{ تو  اهنا دوست 
  

اهنا ساهتسس كوئي  وات هن  كرسس  انسس اهنا . اسكول ما سككال سكينة  سي دور هتاوا الككا
اهين دوسيت برابر  راكهي سكينة نسس هي  وات  ى  ارْوفـقـط . ثثاسسس بيتهسس هبي نظظيطط

 .ين  ككهين خوشي هيت  هك اهنا ثثاسسس اهوي دوست ؛





عجب كروا الككا   هك ْا بيوسس دوستو ين { انسس سكينة ين دوسيت ديكهي  نسس سككال ى ارْو
ْا   متام حاالت هتاوا بعد هبي هي بيوسس ين دوسيت ما كئي . حمبة  كـتين  مضبوط ؛

 .   ساهتسس دوباره انسة  هتئي ككئيكينة  س نسسْا دوسيت ديكهي سككال . هبي فرق هن ثثرو

 
 فرماوسس ؛   رضوان اهلل علهيسيدنا عبد علي سيف الدين   
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