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 راكفألا تالتاق
 كتسسؤم يف اريثك ناحجني ال راكتبالاو عادبإلا لعجت يتلا بابسألا

   !.ءالمع كلذ بجعي نل      !لعفل/ ةدوجوم ةركفلا هذه نكلو ،معن
 .. كلذل تقولا انيدل سيل

  .. ايقطنم سيل اذه   .. نييعقاو نكنلف       !ريثكلا انفلكي اذه

 .. كلذل ةينازيم انيدل سيل          .. ثحبلا نم ديزمل- مايقلا ىلإ جاتحن

 .. ءاطخأ ةيأ باكترا ديرن ال نحن     .. اعدبم تسل #أ

 .. ايعقاو نك    .. كلذ ريدملا لبقي نل

 .. هديجن نأ نم بعصأ اذه      .. يلمع سيل اذه / يتيلوؤسم تسيل هذه

 .. ادج ريبك رييغت اذه
 .. رظنلا ديق هكرتنلف      .. اذهل دعب ةزهاج قوسلا تسيل

 .. نسلا رابك همدختسي نل     ...ب هيبش اذه

 .. كلذب موقن نأ نم رغصأ نحن
 .. انه سيل نكلو ىرخأ نكامأ يف كلذ حجني دق

 .. لبقتسملل كلذ كرتنلف     .. ؟ريبخلا تنأ تحبصأ ىتم ذنم
  .. كلذل نوحاتم نوفظوم انيدل سيل
 .. jءالمع بساني ال اذه
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 راكفألا تازفحم
 كتسسؤم يف راكتبالاو عادبإلا زفحت يتلا تاكولسلا

 .. ةركفلا هذه ءارو نماكلا موهفملا نع ثحبن انعد   ..و ،معن

 .. كلذل تقولا نآلا دق امبر   !معن .. مامتهالل ريثم اذه ،واو
 .. ةركفلا هذه يرثن انعد ،ديج       .. ةركفلا هذه نم ام ءيش ىلإ لصت دق 
 .. كلذ نع ديزملا ينربخأ       .. ؟ىرخألا تاسسؤملا يف اذC نوموقي فيك

 !كلذب مقنلف       .. اقحال ةيلاملا رومألا يف ركفن انعد

       !زاتمم .. كلذ برجنلف      .. رييغتلا اذهل ةزهاج انتسسؤم
  .. ةيعقاو رثكأ ةركفلا هذه لعجنلف

 .. ءالمعلا دحأ عم ادغ اذه برجأس   .. رييغتلا تقو ناح دقل
 .. ؟ هرظتنن يذلا ام .. ؟ ثدحي دق ام أوسأ وه ام
 .. ؟ةركفلا هذه انيسفانم دحأ قرس ول اذام
  .. مويلا ءادغلا ةحارتسا ةليط كلذ ىلع لمعنلف    !كبحأ 9أ
 .. ال ملو       .. كلذ ءارو تايناكمإلا ىرأ     .. قئاقد ثالث يف ينعنقأ

 .. ةكرش سسأ    .. اهلحب مق .. ةلكشم دجوأ

  !عورشملا اذه يف قلطننلف       !ذيفنتل� أذبا   .. شاقنلا نع فقوت

 


