
االووحددةة االساددسة   أأمثالل ووتعبيیررااتت ووحكمم 

أأ.ااستمع إإلى االمووقفف ووضع االررقمم أأمامم االمثلل االمناسبب. 

١۱- ذذهھھھبتت عجووزز تشتكى إإلى سليیمانن االقانوونى االخليیفة االعثمانى أأنن منن جنووددهه منن سررقق ماشيیتهھا حيینن كانتت 
نائمة. فاختبررهھھھا قائال: كانن عليیكك أأنن تسهھررىى على مووااشيیكك ووال تنامى ... 

لكنهھا قالتت بثباتت: ظظننتكك ساهھھھرراا على ررعايیتنا يیا مووالىى فنمتت مططمئنة االبالل. 

٢۲- سألهھ ززميیلهھ في االمعهھدد : كمم ِسنُّكك يیا سيیدديي؟ فأجابهھ: أأنا في االسبعيینن منن االعمرر٬، فقالل لهھ: وولماذذاا جئتت 
للددررااسة هھھھنا ووأأنتت في هھھھذذهه االسنن ؟ فأجابهھ االشيیخ: ططلبب االعلمم ليیسس لهھ سننٌّ يیا ززميیلي االعززيیزز. 

٣۳- عمادد العبب ماهھھھرر في كررةة االقددمم وولكنهھ أأناني ال يیمرررر االكررةة إإلى ززمالئهھ في االملعبب ٬، ووكثيیرراا ما يیخسرر 
فرريیقهھ أأمامم االفررقق االمنافسة بسببب تلكك ااألنانيیة ووعددمم تعاوونهھ مع ززمالئهھ على االررغمم منن مهھاررتهھ االشدديیددةة٬، 
فاستددعاهه مددرربهھ وونصحهھ بضررووررةة االتعاوونن مع ززمالئهھ ووااللعبب بشكلل جماعي حتى يیووفقق هللا االفرريیقق وويیفووزز. 

٤- كانن عليیهھ دديیوونن كثيیررةة٬، وولمم يیستططع أأنن يیسدددد تلكك االدديیوونن  فعررضض بيیتهھ للبيیع بألفف دديینارر٬، لكنهھ  كانن ال 
يیساوويي أأكثرر منن 500 دديینارر وولما أأخبررووهه بذذلكك قالل أأعلمم لكني أأبيیعهھا بـ500 ووجووااررهھھھا بـ500 أأخررىى٬، فمنن 

أأيینن أأجدد جيیرراانا مثلل جيیررااني فلما علمم جاررهه بذذلكك سدددد دديیوونهھ ووساعددهه في شددتهھ.  

٥- عبدد هللا شابب مررااهھھھقق يیحبب االقررااءةة ووااالططالعع كثيیرراا ٬، يیقضي أأووقاتا كثيیررةة ووحددهه في غررفتهھ بيینن االكتبب ووال 
يیملل أأبدداا منن االقررااءةة  فكانتت أأمهھ تشفقق عليیهھ ووتنصحهھ أأنن يیخررجج ووأأنن يیررىى االددنيیا ووأأنن يیكوونن لهھ أأصددقاء كسائرر 
أأقرراانهھ ٬، وولكنهھ كانن يیقوولل لهھا إإنهھ بالفعلل لهھ أأصددقاء ووهھھھمم أأفضلل ااألصددقاء في االددنيیا إإنن أأصددقاءهه هھھھمم االكتبب االتي 

يیقررؤؤهھھھا. 

٦- كانن محموودد ررجال غنيیا لهھ أأصددقاء كثيیرروونن يیززوورروونهھ وويیهھتموونن بهھ وويیسألوونن عنهھ دداائما فخسرر ثررووتهھ ووترركهھ 
أأصددقاؤؤهه وولمم يیعووددوواا يیززوورروونهھ أأوو يیهھتموونن بهھ. 

٧۷-  أأرراادد شابب أأنن يیسافرر إإلى مكانن بعيیدد فسألهھ أأبووهه عمنن سيیسافرر معهھ فقالل: سأسافرر ووحدديي ووسأختارر ططرريیقا 
ووااضحا مألووفا فنصحهھ أأبووهه أأنن يیختارر صدديیقا يیثقق بهھ يیسافرر معهھ ألنن نووعيیة االصدديیقق أأهھھھمم منن االططرريیقق. 

٨۸- تقددمم شابب لخططبة فتاةة فذذهھھھبب أأهھھھلهھا ليیسألوواا عنهھ فووجددووهه شابا غنيیا منن أأسررةة ميیسووررةة االحالل وولكنن أأخالقهھ 
سيیئة فررفضتهھ ااألسررةة وولكنن االبنتت قالتت ألبيیهھا رربما يینصلح حالهھ وويیكوونن لي منهھ أأبناء صالحوونن فقالل لهھا أأبووهھھھا 

يیا بنيیتي ال تنتظظرريي االخيیرر منن غيیرر أأهھھھلهھ. 



ااستمع مررةة أأخررىى ووااخترر مووقفا ووناقشهھ مع ززمالئكك. تت.
١۱- ذذهھھھبتت عجووزز تشتكى إإلى سليیمانن االقانوونى االخليیفة االعثمانى أأنن منن جنووددهه منن سررقق ماشيیتهھا حيینن كانتت 

نائمة. فاختبررهھھھا قائال: كانن عليیكك أأنن تسهھررىى على مووااشيیكك ووال تنامى ... 
لكنهھا قالتت بثباتت: ظظننتكك ساهھھھرراا على ررعايیتنا يیا مووالىى فنمتت مططمئنة االبالل. 

٢۲- سألهھ ززميیلهھ في االمعهھدد : كمم ِسنُّكك يیا سيیدديي؟ فأجابهھ: أأنا في االسبعيینن منن االعمرر٬، فقالل لهھ: وولماذذاا جئتت 
للددررااسة هھھھنا ووأأنتت في هھھھذذهه االسنن ؟ فأجابهھ االشيیخ: ططلبب االعلمم ليیسس لهھ سننٌّ يیا ززميیلي االعززيیزز. 

٣۳- عمادد العبب ماهھھھرر في كررةة االقددمم وولكنهھ أأناني ال يیمرررر االكررةة إإلى ززمالئهھ في االملعبب ٬، ووكثيیرراا ما يیخسرر 
فرريیقهھ أأمامم االفررقق االمنافسة بسببب تلكك ااألنانيیة ووعددمم تعاوونهھ مع ززمالئهھ على االررغمم منن مهھاررتهھ االشدديیددةة٬، 
فاستددعاهه مددرربهھ وونصحهھ بضررووررةة االتعاوونن مع ززمالئهھ ووااللعبب بشكلل جماعي حتى يیووفقق هللا االفرريیقق وويیفووزز. 

٤- كانن عليیهھ دديیوونن كثيیررةة٬، وولمم يیستططع أأنن يیسدددد تلكك االدديیوونن  فعررضض بيیتهھ للبيیع بألفف دديینارر٬، لكنهھ  كانن ال 
يیساوويي أأكثرر منن 500 دديینارر وولما أأخبررووهه بذذلكك قالل أأعلمم لكني أأبيیعهھا بـ500 ووجووااررهھھھا بـ500 أأخررىى٬، فمنن 

أأيینن أأجدد جيیرراانا مثلل جيیررااني فلما علمم جاررهه بذذلكك سدددد دديیوونهھ ووساعددهه في شددتهھ.  

٥- عبدد هللا شابب مررااهھھھقق يیحبب االقررااءةة ووااالططالعع كثيیرراا ٬، يیقضي أأووقاتا كثيیررةة ووحددهه في غررفتهھ بيینن االكتبب ووال 
يیملل أأبدداا منن االقررااءةة  فكانتت أأمهھ تشفقق عليیهھ ووتنصحهھ أأنن يیخررجج ووأأنن يیررىى االددنيیا ووأأنن يیكوونن لهھ أأصددقاء كسائرر 
أأقرراانهھ ٬، وولكنهھ كانن يیقوولل لهھا إإنهھ بالفعلل لهھ أأصددقاء ووهھھھمم أأفضلل ااألصددقاء في االددنيیا إإنن أأصددقاءهه هھھھمم االكتبب االتي 

يیقررؤؤهھھھا. 

٦- كانن محموودد ررجال غنيیا لهھ أأصددقاء كثيیرروونن يیززوورروونهھ وويیهھتموونن بهھ وويیسألوونن عنهھ دداائما فخسرر ثررووتهھ ووترركهھ 
أأصددقاؤؤهه وولمم يیعووددوواا يیززوورروونهھ أأوو يیهھتموونن بهھ. 

٧۷-  أأرراادد شابب أأنن يیسافرر إإلى مكانن بعيیدد فسألهھ أأبووهه عمنن سيیسافرر معهھ فقالل: سأسافرر ووحدديي ووسأختارر ططرريیقا 
ووااضحا مألووفا فنصحهھ أأبووهه أأنن يیختارر صدديیقا يیثقق بهھ يیسافرر معهھ ألنن نووعيیة االصدديیقق أأهھھھمم منن االططرريیقق. 

٨۸- تقددمم شابب لخططبة فتاةة فذذهھھھبب أأهھھھلهھا ليیسألوواا عنهھ فووجددووهه شابا غنيیا منن أأسررةة ميیسووررةة االحالل وولكنن أأخالقهھ 
سيیئة فررفضتهھ ااألسررةة وولكنن االبنتت قالتت ألبيیهھا رربما يینصلح حالهھ وويیكوونن لي منهھ أأبناء صالحوونن فقالل لهھا أأبووهھھھا 

يیا بنيیتي ال تنتظظرريي االخيیرر منن غيیرر أأهھھھلهھ. 

أأ. ااستمع إإلى هھھھذذهه االقصة منن (االجززيیررةة لألططفالل)  ثمم أأجبب عنن ااألسئلة. 

حددثتت في ماضي ااألززمانن               ووررووااهھھھا ااألجدداادد قدديیما 



تبقى ددررسا لإلنسانن                    ليیكوونن نبيیهھا ووحكيیما 

قصصص تررووىى لألمثالل                 فيیهھا عبرر نتأملهھا 
تحكى في كلل ااألحوواالل                نذذكررهھھھا أأوو نتمثلهھا 

حددثتت في ماضي ااألززمانن               ووررووااهھھھا ااألجدداادد قدديیما 
تبقى ددررسا لإلنسانن                    ليیكوونن نبيیهھا ووحكيیما 

فتعالوواا معنا نتمتع                     في جوو بالحكمم ززااهه 
فنررىى ما يیبهھجنا نسمع                 قصصا منن ماضيینا االغابرر 

حددثتت في ماضي ااألززمانن               ووررووااهھھھا ااألجدداادد قدديیما 
تبقى ددررسا لإلنسانن                    ليیكوونن نبيیهھا ووحكيیما 

مددخررااتي 
كمالل: أأصددقائي سيیذذهھھھبوونن غدداا للتسووقق في االمرركزز االتجارريي يیا أأبي ووأأنا أأررغبب في االذذهھھھابب معهھمم فهھلل تسمح 

لي؟ 
ااألبب: بالتأكيیدد تستططيیع أأنن تذذهھھھبب مع أأصددقائكك يیا كمالل ووسأووصلكك بنفسي إإلى االمرركزز االتجارريي. 

كمالل: في االحقيیقة أأنا سأذذهھھھبب معهھمم للتنززهه فقطط٬، في حيینن أأنن أأصددقائي يیررغبوونن في شررااء بعضض ااأللعابب 
وواالحاجيیاتت. 

ااألبب: لمم يیا بني؟ أأال ترريیدد أأنتت أأيیضا أأنن تشترريي شيیئا؟  
لماذذاا؟ ااذذهھھھبب ووااشترر ما ترريیدد. 

ااألبب: هھھھا قدد ووصلنا في االووقتت االمحدددد تماما 
كمالل : شكرراا يیا وواالدديي لنن أأتأخرر في االعووددةة إإلى االمنززلل. 

ااألبب: كمالل كمالل اانتظظرر......... خذذ هھھھذذهه االنقوودد 
كمالل: معي ما يیكفيیني منن االنقوودد 

ااألبب : خذذ هھھھذذهه االنقوودد فرربما تحتاجج إإلى شررااء شيء ما. 
كمالل: ال ال لنن أأشترريي شيیئا. 

ااألبب خذذهھھھا 
كمالل: شكرراا إإلى االلقاء يیا أأبي. 

في االمرركزز االتجارريي 
كمالل: كمم هھھھوو ضخمم هھھھذذاا االمرركزز  

صدديیقق: حقا 



كمالل: ووجميیلل 
صدديیقق آآخرر: لقدد ااشترريیتت كلل ما أأررددتهھ االيیوومم أأنا مسرروورر جدداا 

.صدديیقق ثالثث: لكنن كمالل لمم يیشترر شيیئا. 
كمالل: في االحقيیقة لمم أأشعرر بانني في حاجة إإلى شيء 

صدديیقق آآخرر: كمالل هھھھكذذاا دداائما ال يیشترريي أأيي شيء. 
كمالل: بلل أأشترريي لكنن ما يیلززمني فقطط. 

صدديیقق آآخرر: وولكنن هھھھناكك أألعابب جميیلة جدداا 
كمالل: ررأأيیتهھا لكنن عندديي االكثيیرر منن ااأللعابب. 

في االبيیتت 
ااألبب: االوو االوو نعمم يیا أأمي٬، ماذذاا هھھھناكك؟ ماذذاا تقووليینن؟ تشعرريینن بووعكة صحيیة ؟ أأمي ال تقلقي سآتي حاال. 

ااألمم: ماذذاا هھھھناكك ؟ 
ااألبب: إإنهھا وواالددتي صحتهھا سيیئة وويیجبب أأنن تذذهھھھبب إإلى االمستشفى 

ااألمم: اانتظظرر لحظظة ووآآتي معكك 
ال ددااعي سأذذهھھھبب ووحدديي ووسأكلمكك منن هھھھناكك. 

في االمستشفى 
االوواالددةة: أأنا خائفة خائفة يیا بني 

ااالبنن: أأمي ال تخافي إإنهھا عمليیة بسيیططة فقطط 
االوواالددةة: لكنهھا ستكلفكك االكثيیرر االكثيیرر منن االمالل 

 q ااالبنن: ال تهھتمي االمالل مووجوودد وواالحمدد

في االبيیتت 
ااألبب: االسالمم عليیكمم  

ااألسررةة: ووعليیكمم االسالمم         أأحدد ااألبناء:  كيیفف صحة جددتي ؟ 
ااألبب: بخيیرر ووهھھھي تسلمم عليیكمم جميیعا 

ااألمم: ووماذذاا قالل ااألططباء؟ 
ااألبب: إإنهھا في حاجة إإلى عمليیة جررااحيیة وويیجبب أأنن تجرريیهھا غدداا 

ااألمم: أأررجوو أأال تكوونن عمليیة خططررةة 
ااألبب: ال إإنهھا عمليیة بسيیططة لكنهھا مكلفة٬، ووقدد ذذهھھھبتت إإلى االمصررفف ووسحبتت كلل مددخررااتي٬، آآملل أأنن تكفي 

لتغططيیة تكاليیفف االعمليیة. 
ااألمم:كلل مددخررااتكك؟! ووماذذاا ستفعلل إإذذاا لمم يیكفف االمبلغ يیا ساططع؟ 

ااألبب: أأستططيیع أأنن أأططلبب سلفة منن االشرركة إإذذاا لززمم ااألمرر 
 ااألسررةة:  كمالل! هھھھلل حددثث لكك شيء؟ 



كمالل: ال الشيیئ كنتت أأبحثث عنن هھھھذذهه فقطط  
 أأحدد ااألبناء: ووما هھھھذذهه؟  

كمالل: إإنهھا االحافظظة االتي أأددهھھھرر فيیهھا نقوودديي أأررددتت مساعددةة أأبي  
أأحدد ااألبناء: كنتت تووفرر نقووددكك؟     اابنن آآخرر:- كما يیفعلل وواالددنا 

كمالل: نعمم أأنا أأددخرر منذذ ززمنن ططوويیلل. 
ااألمم: حقا االوولدد سرر أأبيیهھ٬، لقدد تعلمم االتووفيیرر منكك.  

ااألبب: هھھھهھهھهھهھهھهھ إإنكك اابنن رراائع يیا كمالل. 
أأحدد ااألبناء: حقا إإنكك رراائع  

كمالل: تفضلل يیا أأبي 
ااألمم: كمالل يیشبهھكك كثيیرراا يیا ساططع!٬، ليیسس في تووفيیرر االنقوودد فقطط٬، وولكنن في تحملل االمسئووليیة أأيیضا 

  q ااألبب: االحمدد
االجددةة: آآهه يیا حبيیبي لططالما قلتت لوواالددكك إإنكك تشبهھهھ ٬،ووهھھھا أأنتت كلما كبررتت أأكثرر ااززددددتت شبهھا بهھ. 

ااألبب: هھھھهھهھهھهھهھهھهھهھ إإنهھ يیشبهھني بططباعهھ أأيیضا يیا أأمي. 
االجددةة: نعمم فالوولدد سرر أأبيیهھ كما يیقوولوونن. 

ااألمم: ااألبناء كثيیرراا ما يیحلموونن منن صفاتت آآبائهھمم ووأأمهھاتهھمم٬، ووهھھھذذاا حالل كمالل ما يیجعلهھ يیشبهھكك يیا ساططع 
أأحدد ااألبناء: ووأأنا في ما يیشبهھكك  
اابنن آآخرر: ووأأنا أأشبهھكك يیا وواالدديي  

ااألبب: كمم يیسعددني أأنن أأررىى نفسي في أأووالدديي يیا أأمي 
االجددةة: ووهھھھذذاا ما يیمنحكك شعوورراا بالررضا. 

بب. ااستمع مررةة ثانيیة ثمم أأكملل االناقصص فيیما يیأتي. 
حددثتت في ماضي ااألززمانن               ووررووااهھھھا ااألجدداادد قدديیما 

تبقى ددررسا لإلنسانن                    ليیكوونن نبيیهھا ووحكيیما 

قصصص تررووىى لألمثالل                 فيیهھا عبرر نتأملهھا 
تحكى في كلل ااألحوواالل                نذذكررهھھھا أأوو نتمثلهھا 

حددثتت في ماضي ااألززمانن               ووررووااهھھھا ااألجدداادد قدديیما 
تبقى ددررسا لإلنسانن                    ليیكوونن نبيیهھا ووحكيیما 

فتعالوواا معنا نتمتع                     في جوو بالحكمم ززااهه 
فنررىى ما يیبهھجنا نسمع                 قصصا منن ماضيینا االغابرر 

حددثتت في ماضي ااألززمانن               ووررووااهھھھا ااألجدداادد قدديیما 



تبقى ددررسا لإلنسانن                    ليیكوونن نبيیهھا ووحكيیما 

مددخررااتي 
كمالل: أأصددقائي سيیذذهھھھبوونن غدداا للتسووقق في االمرركزز االتجارريي يیا أأبي ووأأنا أأررغبب في االذذهھھھابب معهھمم فهھلل تسمح 

لي؟ 
ااألبب: بالتأكيیدد تستططيیع أأنن تذذهھھھبب مع أأصددقائكك يیا كمالل ووسأووصلكك بنفسي إإلى االمرركزز االتجارريي. 

كمالل: في االحقيیقة أأنا سأذذهھھھبب معهھمم للتنززهه فقطط٬، في حيینن أأنن أأصددقائي يیررغبوونن في شررااء بعضض ااأللعابب 
وواالحاجيیاتت. 

ااألبب: لمم يیا بني؟ أأال ترريیدد أأنتت أأيیضا أأنن تشترريي شيیئا؟  
لماذذاا؟ ااذذهھھھبب ووااشترر ما ترريیدد. 

ااألبب: هھھھا قدد ووصلنا في االووقتت االمحدددد تماما 
كمالل : شكرراا يیا وواالدديي لنن أأتأخرر في االعووددةة إإلى االمنززلل. 

ااألبب: كمالل كمالل اانتظظرر......... خذذ هھھھذذهه االنقوودد 
كمالل: معي ما يیكفيیني منن االنقوودد 

ااألبب : خذذ هھھھذذهه االنقوودد فرربما تحتاجج إإلى شررااء شيء ما. 
كمالل: ال ال لنن أأشترريي شيیئا. 

ااألبب خذذهھھھا 
كمالل: شكرراا إإلى االلقاء يیا أأبي. 

في االمرركزز االتجارريي 
كمالل: كمم هھھھوو ضخمم هھھھذذاا االمرركزز  

صدديیقق: حقا 
كمالل: ووجميیلل 

صدديیقق آآخرر: لقدد ااشترريیتت كلل ما أأررددتهھ االيیوومم أأنا مسرروورر جدداا 
.صدديیقق ثالثث: لكنن كمالل لمم يیشترر شيیئا. 

كمالل: في االحقيیقة لمم أأشعرر بانني في حاجة إإلى شيء 
صدديیقق آآخرر: كمالل هھھھكذذاا دداائما ال يیشترريي أأيي شيء. 

كمالل: بلل أأشترريي لكنن ما يیلززمني فقطط. 
صدديیقق آآخرر: وولكنن هھھھناكك أألعابب جميیلة جدداا 

كمالل: ررأأيیتهھا لكنن عندديي االكثيیرر منن ااأللعابب. 

في االبيیتت 
ااألبب: االوو االوو نعمم يیا أأمي٬، ماذذاا هھھھناكك؟ ماذذاا تقووليینن؟ تشعرريینن بووعكة صحيیة ؟ أأمي ال تقلقي سآتي حاال. 

ااألمم: ماذذاا هھھھناكك ؟ 



ااألبب: إإنهھا وواالددتي صحتهھا سيیئة وويیجبب أأنن تذذهھھھبب إإلى االمستشفى 
ااألمم: اانتظظرر لحظظة ووآآتي معكك 

ال ددااعي سأذذهھھھبب ووحدديي ووسأكلمكك منن هھھھناكك. 

في االمستشفى 
االوواالددةة: أأنا خائفة خائفة يیا بني 

ااالبنن: أأمي ال تخافي إإنهھا عمليیة بسيیططة فقطط 
االوواالددةة: لكنهھا ستكلفكك االكثيیرر االكثيیرر منن االمالل 

 q ااالبنن: ال تهھتمي االمالل مووجوودد وواالحمدد

في االبيیتت 
ااألبب: االسالمم عليیكمم  

ااألسررةة: ووعليیكمم االسالمم         أأحدد ااألبناء:  كيیفف صحة جددتي ؟ 
ااألبب: بخيیرر ووهھھھي تسلمم عليیكمم جميیعا 

ااألمم: ووماذذاا قالل ااألططباء؟ 
ااألبب: إإنهھا في حاجة إإلى عمليیة جررااحيیة وويیجبب أأنن تجرريیهھا غدداا 

ااألمم: أأررجوو أأال تكوونن عمليیة خططررةة 
ااألبب: ال إإنهھا عمليیة بسيیططة لكنهھا مكلفة٬، ووقدد ذذهھھھبتت إإلى االمصررفف ووسحبتت كلل مددخررااتي٬، آآملل أأنن تكفي 

لتغططيیة تكاليیفف االعمليیة. 
ااألمم:كلل مددخررااتكك؟! ووماذذاا ستفعلل إإذذاا لمم يیكفف االمبلغ يیا ساططع؟ 

ااألبب: أأستططيیع أأنن أأططلبب سلفة منن االشرركة إإذذاا لززمم ااألمرر 
 ااألسررةة:  كمالل! هھھھلل حددثث لكك شيء؟ 

كمالل: ال الشيیئ كنتت أأبحثث عنن هھھھذذهه فقطط  
 أأحدد ااألبناء: ووما هھھھذذهه؟  

كمالل: إإنهھا االحافظظة االتي أأددهھھھرر فيیهھا نقوودديي أأررددتت مساعددةة أأبي  
أأحدد ااألبناء: كنتت تووفرر نقووددكك؟     اابنن آآخرر:- كما يیفعلل وواالددنا 

كمالل: نعمم أأنا أأددخرر منذذ ززمنن ططوويیلل. 
ااألمم: حقا االوولدد سرر أأبيیهھ٬، لقدد تعلمم االتووفيیرر منكك.  

ااألبب: هھھھهھهھهھهھهھهھ إإنكك اابنن رراائع يیا كمالل. 
أأحدد ااألبناء: حقا إإنكك رراائع  

كمالل: تفضلل يیا أأبي 
ااألمم: كمالل يیشبهھكك كثيیرراا يیا ساططع!٬، ليیسس في تووفيیرر االنقوودد فقطط٬، وولكنن في تحملل االمسئووليیة أأيیضا 

  q ااألبب: االحمدد
االجددةة: آآهه يیا حبيیبي لططالما قلتت لوواالددكك إإنكك تشبهھهھ ٬،ووهھھھا أأنتت كلما كبررتت أأكثرر ااززددددتت شبهھا بهھ. 



ااألبب: هھھھهھهھهھهھهھهھهھهھ إإنهھ يیشبهھني بططباعهھ أأيیضا يیا أأمي. 
االجددةة: نعمم فالوولدد سرر أأبيیهھ كما يیقوولوونن. 

ااألمم: ااألبناء كثيیرراا ما يیحلموونن منن صفاتت آآبائهھمم ووأأمهھاتهھمم٬، ووهھھھذذاا حالل كمالل ما يیجعلهھ يیشبهھكك يیا ساططع 
أأحدد ااألبناء: ووأأنا في ما يیشبهھكك  
اابنن آآخرر: ووأأنا أأشبهھكك يیا وواالدديي  

ااألبب: كمم يیسعددني أأنن أأررىى نفسي في أأووالدديي يیا أأمي 
االجددةة: ووهھھھذذاا ما يیمنحكك شعوورراا بالررضا. 


